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a v Mobilním Rozhlase.

Sportovně založení teenageři i dospělí mohou využívat nové sportovní hřiště, které v průběhu září vyrostlo v Sokolské ulici v sousedství dětského 
hřiště. Součástí cvičební dráhy je patnáct různě náročných prvků ve stylu moderního překážkového běhu – nechybí například lezecká stěna, šplhací 
tyč ani různé varianty ručkování. 

„Jedná se o první hřiště tohoto druhu 
v České republice. Všechny prvky na sebe 

navazují. Jak jednotlivé cviky správně pro-
vést, poradí lidem informační tabule s po-

pisem a nákresem. Zájem o tento druh 
sportovního vyžití je opravdu velký – jen 

v rámci participativního rozpočtu se návrh 
objevil hned třikrát,“ uvedl radní Michal 
Zácha. Hřiště je volně přístupné a v  těsné 
blízkosti se nachází i hřiště s prolézačkami 
a pískovištěm, určené pro menší děti. Wor-
koutové hřiště je určeno pro děti staršího 
věku a dospělé. Jednotlivé prvky jsou totiž 
konstruovány pro osoby s výškou více než 
140 centimetrů a s váhou maximálně 120 
kilogramů. „Některé prvky mi daly opravdu 
zabrat, ale moc mě to bavilo. Je to úplně 
něco jiného než ostatní workoutová hřiště. 
Určitě si sem přijdu zatrénovat,“ prozradila 
třináctiletá Zuzana Hradílková. 
Za hřiště město zaplatilo jeden milion dvě 
stě tisíc korun. Jelikož byla dráha postavena 
jako pilotní projekt v rámci České republiky, 
poskytla dodavatelská firma městu slevu 
800 tisíc korun. Přípravné a dokončovací 
práce zajišťovaly technické služby. 
Zájemci o cvičení venku mohou využívat 
i další místa - například workoutové prv-
ky u laguny, v Michalově, v Předmostí či 
v místních částech Vinary a Újezdec. V září 
se otevřelo i zrekonstruované sportovní 
hřiště v ulici Dr. Skaláka – dostalo nový 
povrch i oplocení. Využijí ho zejména vy-
znavači míčových her.  (red)

Jaké jsou výsledky voleb do zastupitelstva, které se uskutečnily 23. a 24. října? V Přerově vyhrálo ANO 2011, naopak některé tradiční strany nedo-
sáhly potřebných pěti procent a jejich zástupci tak v pětatřicetičlenném zastupitelstvu sedět nebudou. 

K volbám přišlo v Přerově 13 519 oprávně-
ných voličů – tedy 39,54 procenta. Celore-
publikově byla účast o něco vyšší – 45,30 
procenta. Lidé své hlasy odevzdávali v jede-
napadesáti okrscích, vybírat mohli z kandi-
dátek jedenácti stran. Vyhrálo hnutí ANO 
2011 s 33,71 procenta hlasů. Získalo tak 
celkem 14 míst v Zastupitelstvu města Pře-
rova. Do zastupitelských lavic zasednou Petr 
Vrána, Tomáš Navrátil, Hana Mazochová, 
Petr Měřínský, Lada Galová, Vladimír Lich-
novský, Michal Stoupa, Pavel Košutek, Alice 
Kutálková, Vladimír Holan, Petr Turanec, 

Filip Černý, Přemysl Dvorský a Ivana Košut-
ková. Druhé místo ve volbách s více než 15 
procenty a šest mandátů v zastupitelstvu 
získala strana Svoboda a přímá demokracie 
(SPD). Reprezentovat ji budou Dan Chro-
mec, Miloslav Skládal, Pavla Kadaníková, 
Pavel Svozil, Michal Dokládal a Petr Maus. 
Po zisku více než třinácti procent obsadí 
pět zastupitelských křesel Michal Zácha, 
Petr Kouba, Miloslav Dohnal, Jakub Nava-
řík a Tomáš Kocourek ze strany Pomáháme 
městu – ODS a nezávislé osobnosti. Čtvrté 
místo s téměř devíti procenty a tři mandáty 

náleží straně Společně pro Přerov – koalice 
politického hnutí Změna a NEZÁVISLÉ VOL-
BY. Toto jsou jména nových zastupitelů: Jan 
Horký, Helena Netopilová, Zdeněk Schenk. 
Stejný počet křesel, tedy tři, získali Piráti – 
ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV. Ti šli poprvé do 
voleb jako samostatný subjekt, nikoliv v ko-
alici. Od Přerovanů dostali 8 procent hlasů. 
V zastupitelstvu zasednou Lenka Jűngling, 
Petr Dostalík a Jakub Jűngling. Po dvou 
mandátech získaly strany Za prosperitu 
města Přerova a KDU-ČSL a TOP 09. První 
jmenovanou s šesti procenty hlasů budou 

v zastupitelstvu reprezentovat František Jan 
Hrabina a Tomáš Přikryl. Za KDU-ČSL a TOP 
09 s více než pěti procenty obsadí křesla za-
stupitelů Tomáš Dostal a Jiří Lapáček. Ostat-
ní tradiční strany, na které byli voliči dříve 
zvyklí, nedosáhly potřebné hranice pěti pro-
cent. Neuspěla Komunistická strana Čech 
a Moravy, která měla dosud čtyři křesla. Do 
zastupitelstva se nedostali ani STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ, jimž v tom dosavadním patřila 
dvě místa. Méně než dvě procenta hlasů 
dostala Česká strana sociálně demokratická 
a Srdce Přerova.  (red)

Venkovní posilovny teď frčí. Přerované si mohou zacvičit 
třeba na novém workoutovém hřišti v Sokolské ulici 

Voliči rozhodli: V zastupitelstvu budou zástupci 7 uskupení 

Workoutové hřiště v Sokolské ulici tvoří cvičební dráha s patnácti navazujícími prvky.  Foto: Anna Vojzolová 
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V armádním domě budou byty

Takzvaný armádní dům, stojící na adrese 
Čechova 43, který je už přes dvacet let 
opuštěný, se od listopadu začne přesta-
vovat na byty. Město chátrající budovu 
v roce 2020 prodalo společnosti Byty Če-
chova za necelých třináct milionů. „Poté, 
co se nám podařilo získat platné stavební 
povolení a doladit s městem veškeré jeho 
požadavky, jsme projekt v červnu letošní-
ho roku prodali developerské společnosti, 
která zde od listopadu začne se stavbou. 
Ve finále by tam mělo vzniknout 52 bytů 
a 4 komerční prostory,“ vysvětlil Pavel 
Kostřica ze společnosti Byty Čechova. Pro-
jekt s  názvem Rezidence Čechova by měl 
být dokončený do jara roku 2024. Privátní 
parkování poskytne rezidentům venkovní 
parkovací areál s 31 parkovacími místy.  
„Celá budova je určena k prodeji do osob-
ního vlastnictví. V současné době je už více 
než jeho čtvrtina obsazena, prodej jedno-
tek začal v průběhu září. K dispozici budou 
byty 1+kk, 2+kk i 3+kk, o velikostech od 
26 do 77 metrů čtverečních,“ vyjmenoval 
Petr Kvapil z developerské firmy ST deve-
lopment, která na trhu s nemovitostmi 
působí už dvacet let. Během rekonstrukce 
historického objektu stavebníci zachovají 
impozantní vstup, reliéfní sochy na fasádě 
i venkovní podloubí a okrasné římsy. Přibu-
de dvoupatrová střešní nástavba, balkony, 
lodžie či terasy.  

Archeologové našli válečný kříž

Archeologům Muzea Komenského 
v Přerově se podařil zajímavý úlovek – 
v archeologické lokalitě v Předmostí ve 
svrchní úrovni orniční vrstvy našli pomocí 
detektoru velmi zachovalý Českosloven-
ský válečný kříž, který se v našem regio-
nu vyskytuje vzácně. „Vyznamenání bylo 
zřízeno dekretem prozatímní vlády Česko-
slovenské republiky v Paříži dne 7. listopa-
du 1918. Kříž o velikosti 37 krát 37 mili-
metrů byl ražen z bronzu. Je tvořen čtyřmi 
vzájemně se prolínajícími kruhy, na nichž 
jsou patrné reliéfy zemských znaků Čech, 
Slovenska, Moravy a Slezska. Na rubu vy-
znamenání jsou v těchto kruzích umístěny 
lipové trojlístky. Ve středu se nachází plas-
tické iniciály CS,“ popsal nález archeolog 
Zdeněk Schenk. Doplnil, že povrch před-
mětu byl pokryt světle zelenou patinou. 
„Nad vrcholem kruhu se znakem českého 
lva je dochován nálitek s otvorem, kterým 

procházel kroužek k upevnění stuhy, jíž 
byl kříž původně opatřen. Červená stuha 
se svislými bílými proužky se ale bohužel 
nedochovala,“ podotkl Schenk. Válečný 
kříž představoval vojenské státní vyzna-
menání udělované příslušníkům českoslo-
venských a spojeneckých vojsk za osobní 
statečnost před nepřítelem, úspěšný čin 
výkonný nebo velitelský a jiné záslužné 
bojové činy, při kterých byli vojáci vystave-
ni nebezpečí života nebo život obětovali. 
Byl určen osobám bojujícím na frontách 
první světové války, zejména v legiích. 
V souvislosti s válkou o Slovensko v roce 
1919 mohl být udělen po úpravě stanov 
také osobám za “statečné činy při osvo-
bozování Slovenska”. Autorem výtvarné-
ho řešení je zřejmě francouzský sochař 
a malíř Antoine Bourdelle, který mimo jiné 
pracoval v ateliéru světoznámého sochaře 
Augusta Rodina. 

Nová urnová místa podraží 

Celkem jednašedesát nových urnových 
míst nechává město Přerov vybudovat na 
hřbitovech v Přerově a některých místních 
částech. Zájem o ně je ze strany občanů 
velký. Budoucí nájemci ale musí počítat 
s tím, že za ně zaplatí víc než ti stávající. 
„Ceny stavebního materiálu šly výrazně 
nahoru. Vybudování jednoho urnového 
místa, které dříve stálo čtyři a půl tisíce 
korun, dnes přijde na osm tisíc. Tomu bylo 
nutné přizpůsobit roční cenu pronájmu – 
z šesti set se zvýšila na osm set korun,“ 
osvětlil radní Michal Zácha. První místa už 
přibyla na hřbitově v Čekyni, kde vzniklo 
šest nových míst určených k uložení urny, 
do konce roku 2023 bude v Dluhonicích, 
Penčicích, Lověšicích a v Předmostí vysta-
věno po pěti místech a na hlavním hřbitově 
jich bude pětatřicet.

Ornis se otevře až za rok

Budování nového sídla Ornitologické sta-
nice Muzea Komenského je v plném prou-
du. Nová budova, která bude propojena 
s tou původní skleněným atriem, je už 
zkolaudovaná a přestěhovali se do ní pra-
covníci ORNISu. „Máme tady jednu spo-
lečnou velkou místnost, kde sedíme všich-
ni dohromady. Někteří pokračují v práci 
doma a připravují materiály pro novou 
expozici. Zatím je to tu jedno velké skla-
diště. Aktivity pro veřejnost stále musíme 
organizovat venku,“ podotkl vedoucí od-

dělení ORNIS Josef Chytil. V prvním patře 
nové části sídla ornitologů bude mít v bu-
doucnu své místo depozitář ornitologické 
a oologické sbírky (pozn. redakce – sbírky 
vajec ptáků) s pracovnou, v přízemí pak 
dva sály, sloužící k pořádání odborných 
přednášek, výukových programů a se-
zonních výstav. Na pochozí střeše bude 
k vidění střešní zahrada. Stavební dělníci 
už začali i s rekonstrukcí původní budovy. 
Čtyřicet let starý objekt, na jehož stavbu 
byly použity boletické panely, které musí 
být demontovány, dostane nové dispozič-
ní uspořádání, vyměněny budou všechny 
rozvody.  Hlavní změnou pro návštěvníky 
zde bude zcela nová stálá expozice Ptáci 
České republiky i prostorově sjednocená 
rozsáhlá knihovna. V prvním patře zůsta-
nou kanceláře. „Stavaři si docela mákli, 
termín fyzického dokončení rekonstrukce 
staré budovy bude zhruba v únoru. Kom-
pletní otevření celého komplexu včetně 
všech expozic je v plánu 1. září příštího 
roku,“ dodal Josef Chytil. 

Město podpoří dva praktiky
Jak řešit nedostatek praktických doktorů 
v Přerově? Vedení města vyhlásilo dotační 

program, do něhož se mohli přihlásit lé-
kaři, kteří si zřídili či převzali stávající praxi 
s odborností praktické lékařství. „O dota-
ci ve výši 200 tisíc korun se přihlásili dva 
lékaři – Denisa Vitásková, která ordinuje 
U Výstaviště, a Ladislav Štěpánek, kte-
rý má praxi v ulici Na Odpoledni,“ řekl 
náměstek přerovského primátora Petr 
Kouba. Stanovená kritéria splnili oba 
žadatelé, při bodovém hodnocení do-
sáhli i stejného počtu bodů. „Losování 
rozhodlo, že se příjemcem dotace stane 
Ladislav Štěpánek. Ten převzal praxi po 
lékařce, která tu léta působila, v kartoté-
ce má 1400 jmen a další zájemce o péči 
přibírá,“ doplnil Kouba. A na co chce lé-
kař dotaci použít? „Přidělené peníze nám 
pomohou zahájit modernizaci ordinace 
a zakoupit další vybavení. Ještě v tomto 
roce vyměníme lehátka a pořídíme tlako-
vý Holter. Jsem za dotaci opravdu rád,“ 
sdělil Ladislav Štěpánek. Stejným způ-
sobem chtělo město podpořit i zubaře, 
o dotační program ale nikdo neprojevil 
zájem. Zastupitelé v září proto na dopo-
ručení radních přiznali 200 tisíc korun 
v rámci individuální dotace rovněž lékař-
ce Denise Vitáskové, jejíž ordinaci navště-
vuje 1300 pacientů a další zájemce stále 
přijímá. „Velice si ceníme podpory města 
Přerov. Poskytnutou dotaci použijeme 
výhradně na nákup moderních diagnos-
tických přístrojů, které našim pa cientům 
zlepší úroveň a kvalitu poskytované péče. 
Přivítáme, když město Přerov podpoří náš 

rozvoj primární péče i v budoucích le-
tech,“ uzavřela doktorka.

Dotace jsou navýšeny
Přerovští zastupitelé na svém zářijovém 
zasedání schválili vyhlášení dotačních pro-
gramů na příští rok. Na podporu kultury, 
sportu, volného času a sociální a zdravotní 
oblasti vyčlenili 20 930 290 korun. „Dota-
ce jsou opět rozděleny na dva programy, 
do téměř všech oblastí jsem navýšili objem 
financí oproti předchozímu roku. Program 
A je určený na předem plánované činnosti 
a akce – finanční spoluúčast žadatele musí 
být ve výši minimálně 30 procent. Žádosti 
o podporu budeme v tomto případě přijímat 
od 10. do 17. října,“ vysvětlil primátor Petr 
Měřínský. Na podporu kultury půjde 1 mili-
on 798 tisíc korun, do oblasti sportu 13 mi-
lionů 750 tisíc, na volný čas 423 060 korun, 
na sociální a zdravotní oblast 4 500 750 
korun. Program B umožňuje získat finanč-
ní podporu spolkům i jednotlivcům, kteří 
ještě nevědí, že například postoupí na mis-
trovství České republiky. „I tento program 
zahrnuje všechny oblasti, vyčleněno je na 
něj 458 480 korun. O podporu mohou zá-
jemci žádat průběžně od 1. ledna do 15. 
září příštího roku. Musí ale doložit relevant-
ní důvod, proč si o podporu nepožádali už 
v rámci programu A,“ zdůraznil primátorův 
náměstek Petr Kouba. Podrobné informace 
včetně formulářů najdou lidé na webových 
stránkách města prerov.eu. 

Oprava střechy kostela

Dotací ve výši 350 tisíc korun podpoří 
město opravu střechy kostela svatého 
Vavřince – na svém zářijovém zasedání 
o tom rozhodli zastupitelé. „Znamená 
to pro nás opravdu hodně, protože bez 
pomoci města by stavba nemohla po-
kračovat. Letos bude střecha hotová ze 
dvou třetin – tedy kaple svaté Barbory 
a svatého Josefa. Teď už bude chybět 
jen vstupní loď,“ uvedl děkan přerovské 
farnosti Josef Rosenberg. Oprava střešní-
ho pláště a některých prvků krovu se po 
etapách realizuje už čtyři roky, celkem by 
měla rekonstrukce přijít na zhruba 11 mi-
lionů korun. Radnice ji finančně podpořila 
už několikrát – první částku ve výši 120 
tisíc, která putovala na částečnou úhra-
du projektové dokumentace, uvolnila 
už v roce 2018. V následujících třech le-
tech pak poslala na účet farnosti po 350 
tisících. Na opravy střechy katolického 
svatostánku letos přispělo i Ministerstvo 
kultury a Olomoucký kraj. Kostel svatého 
Vavřince, stojící v Kratochvílově ulici, je 
součástí ochranného pásma městské pa-
mátkové zóny. Byl postaven v roce 1256, 
v letech 1722 až 1732 prošel rozsáhlou 
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barokní přestavbou, která mimo jiné zna-
menala i změnu původní orientace a jeho 
rozšíření. Přístavbou kaple Božího hrobu 
a novobarokní předsíně hlavního vchodu 
z let 1910 až 1912 byl svatostánek opět 
rozšířen.  Zastřešení kostela je provedeno 
systémem sedlových a zvalbených střech 
krytých pálenou střešní taškou typu bob-
rovka. Součástí je i hranolová dvoupatro-
vá věž s cibulí, lucernou a makovicí. 

Dopravní stavby finišují

Hned tři dopravní stavby v Přerově se po-
malu blíží ke svému konci. Od neděle 23. 
října by měl být zprovozněn nový kruhový 
objezd na křižovatce ulic Dluhonská, Tržní 
a Polní. „V současné době probíhá druhá 
etapa stavby – dokončují se přeložky inže-
nýrských sítí, dodělává se druhá polovina 
okružní křižovatky včetně přilehlých chod-
níků. Ve třetí etapě, která začne vzápětí, 
budou kompletně dokončeny středové os-
trůvky, chodníky, namontovány sloupy ve-
řejného osvětlení a poté budou doplněny 
i obrusné vrstvy,“ vysvětlil radní pro dopra-
vu Tomáš Navrátil. V průběhu třetí etapy 
už budou moci řidiči jezdit po objezdu ve 
standardním režimu. Chystá se i otevření 
průpichu. „Na přelomu září a října budou 
probíhat pokládky asfaltových vrstev, do-
končování chodníků, cyklostezek i úprava 
zeleně. Do předčasného užívání bude prů-

pich uveden od úterý 1. listopadu,“ upřes-
nil Navrátil. Současně se opětovně otevře 
i Komenského ulice. Na podzim bude 
v provozu i cyklotubus u Předmostí. Ten byl 
sice hotový už v loňském roce, ale cyklisté 
si musí počkat, až se dokončí z obou stran 
navazující cyklostezka. „Pokračují tu práce 
na terénních úpravách, pokládá se dlažba. 
Po zprovoznění veřejného osvětlení a osa-
zení dopravního značení bude nový cyklo-
tubus, který umožní cyklistům projet pod 
železniční tratí do Předmostí, 3. listopadu 
zprovozněn,“ uzavřel Navrátil.

Domov se otevře na jaře 

Rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalého 
Chemoprojektu v ulici Trávník, kterou měs-
to vloni prodalo korporaci Domov Alzhei-
mer za 16 milionů korun, pokračuje mílo-
vými kroky. První klienti by se sem mohli 
nastěhovat už příští rok na jaře. „Vše běží 
podle plánovaného harmonogramu. Hru-
bá stavba je dokončená, objekt je zastře-
šený, jsou osazená okna a dveře, dělá se 
fasáda. Uvnitř se budují příčky, následně 
se začnou dodělávat interiéry. Stavba by 
měla být hotová a zkolaudovaná v únoru 
příštího roku. Pak požádáme o registraci 
poskytovatele sociálních služeb a může-
me začít přijímat nové klienty,“ osvětlil 
výkonný ředitel Domovů Alzheimer Radek 
Žádník. Poptávka po těchto službách je 

podle něj v Přerově opravdu velká. „Jak 
stavba roste a vyvíjí se, tak se nám už hlásí 
zájemci nejen o sociální službu, ale i o za-
městnání. Plánujeme přijmout asi osmde-
sát lidí na různé pozice – zdravotní sestry, 
pečovatelky, kuchaře, údržbáře, nutriční 
terapeuty, fyzioterapeuty a podobně. Sta-
rat se budou o 114 klientů ubytovaných 
v jednolůžkových a dvoulůžkových po-
kojích,“ vyjmenoval Žádník. Jak doplnil, 
pro potřeby domova bude uvnitř areálu 
k dispozici i pětadvacet parkovacích míst. 
Společnost zaplatí za rekonstrukci budovy 
kolem 135 milionů korun. Objekt Chemo-
projektu město koupilo už v roce 2007 
za 22 milionů korun z obavy, že případný 
soukromý investor nechá budovu zbourat 
a postaví zde nový supermarket. V objek-
tu pak byly umístěny kanceláře, pobočka 
knihovny i menší dílny. V příštím roce by 
měla zrekonstruovaná budova začít slou-
žit novému účelu.   

Týden informačních center

Ve dnech od 24. do 30. října se uskuteč-
ní Týden turistických informačních center. 
Do akce, kterou při příležitosti Světového 
dne pro rozvoj informací tradičně vyhlašuje 
Asociace turistických informačních center, 
se zapojí infocentra z celé České republiky. 
„Ta pak v jimi zvoleném dni v rámci toho-
to týdne obdarují své návštěvníky nějakou 

drobností, pozvou je na znalostní kvíz, 
někde uvaří kávu nebo čaj. My přivítáme 
s malým překvapením návštěvníky ve stře-
du 26. října, a to jak v informačním centru 
na náměstí TGM, tak i v Předmostí,“ po-
zvala Přerovany vedoucí Městského infor-
mačního centra Jolana Plšková. Doplnila 
také, že se akce poprvé uskutečnila v roce 
2019 a zapojilo se do ní celkem 177 in-
focenter. 

Přerované nominovaní na Thálii 

Přerovští rodáci Tomáš Šulaj a Pavel Rež-
ný se dostali do nominace na letošní 
Cenu Thálie. Šestačtyřicetiletý Tomáš 
Šulaj, který působí ve Slováckém divadle 
v Uherském Hradišti, si vysloužil finálo-
vou nominaci za roli Jidáše Iškariotského 
v muzikálu Andrew Lloyd Webbera Jesus 
Christ Superstar. Do širší nominace se 
probojoval i jedenatřicetiletý Pavel Režný, 
o němž jsme psali v zářijových Přerovských 
listech. Muzikálový herec, jehož domov-
skou scénou je Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 
porotu zaujal v roli Joe Gillise v předsta-
vení Sunset Boulevard. Ceny Thálie pořá-
dá pod záštitou ministra kultury Herecká 
asociace. Letos se budou udělovat už po 
devětadvacáté, a to v sobotu 8. října od 
20 hodin v historické budově Národního 
divadla,  přímý přenos bude k vidění na 
ČT1. (red)

Nové centrum pro bezdomovce chce přerovská Charita vybudovat v Kojetínské ulici

P o t ř e b u j e 
Přerov nový 
a z y l o v ý 
dům pro lidi 
bez domo-
va, nestačí 
n í z k o p r a -
hové denní 
centrum? 
C h a r i t a 
Přerov pro-
vozuje od 

listopadu 2019 v objektu U Bečvy 1 
Nízkoprahové denní centrum Lorenc 
pro osoby bez přístřeší. Útočiště zde 
nachází lidé, kteří žijí na ulici, mají 
nestabilní bydlení nebo jim hrozí, že 
o střechu nad hlavou přijdou. Zařízení, 
které jim poskytuje prostor pro osobní 
hygienu, pomáhá při zajištění a pří-
pravě stravy, ale i při vyřizování osob-
ních záležitostí, navštěvuje kolem 140 
osob. V čem by jim mohl nový azylový 
dům pomoct? To je otázka pro ředitel-
ku Charity Přerov Alenu Pizúrovou.

„Je zřejmé, že zařízení tohoto typu je zá-
kladním minimem, které by každé větší 
město mělo provozovat. Životní osudy 
našich uživatelů jsou různé a různá je 
i míra, nakolik se mohou či chtějí začle-
nit zpět do společnosti. Začlenění mívá 
dva základní předpoklady: najít si práci 
a „domov“. S hledáním obou potřeb 
našim uživatelům pomáhají sociální pra-
covníci nízkoprahového denního centra. 
Je to ovšem uzavřený kruh – nemám prá-
ci, nemohu platit nájem – ať už v bytě, 
noclehárně či azylovém domě, a naopak 
nemám ubytování, neseženu práci, pro-
tože se odpočinkem, základní hygienou, 
pravidelnou stravou, a jinými pro nás 
běžnými věcmi, nemohu řádně zregene-
rovat tak, abych práci odváděl pravidelně 
a kvalitně. Z tohoto důvodu bývá obvykle 
navazující sociální službou noclehárna či 
azylový dům.
Charita má v úmyslu v Přerově v Ko-
jetínské ulici vybudovat azylový dům 
pro muže a ženy, kteří potřebují žít pod 
dohledem a za pomoci sociálních pra-

covníků. Kapacita domu je plánovaná 
pro 30 osob – 20 lůžek pro muže a 10 
lůžek pro ženy.
Podle projektu, který se v současné době 
zpracovává, se bude jednat o dvoupod-
lažní modulový – kontejnerový objekt. 
V prvním patře objektu budou ubytová-
ni muži, v přízemí ženy.   Pokoje v obou 
podlažích jsou dvoulůžkové a sociální 
zařízení je společné vždy pro dva pokoje.  
Do přízemí budou dále umístěny společ-
ná jídelna, kanceláře pracovníků azylové-
ho domu a technicko-hospodářské míst-
nosti. Protože se jedná o sociální službu 
s nepřetržitým provozem, má každý azy-
lový dům svá pevná pravidla, která jsou 
závazná pro všechny obyvatele domu. 
Pracovníci zde ale nefungují jako dozor, 
jsou tu proto, aby dále pokračovali v prá-
ci s uživateli, pomohli jim znovu získat 
a udržet životní návyky a v ideálním pří-
padě dopomohli k nalezení stabilního 
bydlení – například v sociálních bytech 
s regulovaným nájemným. Doba poby-
tu uživatele v azylovém domě je podle 

zákona o sociálních službách stanovena 
maximálně na jeden rok. 
Pro umístění této stavby byl vytipován po-
zemek v Kojetínské ulici, ve dvorním traktu 
za podjezdem, který je v majetku města 
Přerova. V této lokalitě Charita Přerov již 
řadu let úspěšně provozuje sociálně akti-
vizační službu pro rodiny s dětmi a nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež. Vzhle-
dem k tomu, že danou oblast a obyvatele 
známe, jeví se nám pro stavbu azylového 
domu i soužití obou cílových skupin oby-
vatelstva tato lokalita velmi vhodná. Pro 
financování stavby bude podána žádost 
o dotaci. Předpokládané náklady na stav-
bu a vybavení domu včetně úpravy okolí 
jsou 27 milionů korun. Provoz bude hrazen 
stejně jako u jiných registrovaných soci-
álních služeb z dotací Ministerstva práce 
a sociálních věcí, Olomouckého kraje, obcí 
a příspěvků na bydlení ubytovaných osob. 
Pokud by vše šlo podle našich předpokla-
dů, mohl by se azylový dům začít stavět ve 
druhé polovině roku 2023 a provoz by byl 
zahájen začátkem roku 2024.“ (red)

Otázka pro Alenu Pizúrovou

Alena Pizúrová, ředitelka 
Charity Přerov
 Foto: Archiv Charity Přerov
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Blažkův dům se mění v moderní inovační hub. Zázemí a dílny 
pro podnikatele, kutily i školy se otevře v létě příštího roku  
Historická budova v centru města, kterou Přerované znají pod názvem Blažkův dům, už dál nebude hyzdit náměstí. Město, které je jejím vlastníkem, 
ji začalo loni v srpnu opravovat. Spolu s Inovačním centrem Olomouckého kraje zde chce vybudovat takzvaný inovační hub.

Přerovský magistrát neměl pro chátrající 
budovu dlouho využití. Nakonec se ji roz-
hodl poskytnout lidem, kteří chtějí podni-
kat a potřebují vhodné prostory pro svou 
práci. Nejprve ho ale bylo nutné opravit – 
dům měl problémy mimo jiné se vzlínající 
vlhkostí. „Blažkův dům prochází kompletní 
rekonstrukcí – dělají se dispoziční úpravy, 
vyměněna byla všechna okna i dveře, po-
vrchy, veškeré rozvody a instalace zdra-
votechniky, elektřiny. Opravila se střecha, 
fasáda i vnitřní výtah. K historické budově 
přibyla také nová dvoupodlažní přístavba,“ 
vyjmenovala vedoucí odboru řízení projek-
tů a investic přerovského magistrátu Ivana 
Pinkasová. Doplnila, že samotná stavba by 
měla přijít na necelých 65 milionů korun. 
„Z toho k poslednímu srpnu bylo prosta-
věno téměř 40 milionů. Předpokládáme, 
že interiér přijde na pět milionů, za tech-
nologie zaplatíme další čtyři a půl milionu 
korun. Tyto dvě části veřejné zakázky ale 
zatím připravujeme,“ uvedla Pinkasová. 
Rekonstrukce budovy včetně jejího vnitřní-
ho vybavení by měla být hotová v červenci 
příštího roku a o prázdninách nabídne své 
nové moderní prostory a technologie všem 
zájemcům – vznikne zde inovační hub. 

Blažkův dům se otevírá světu
Co to vlastně je ten hub? V překladu 
z angličtiny to znamená centrum, střed, 
ale i hlavní uzel. „Chceme Blažkův dům 
otevřít světu. A proto bylo nutné najít 
výraz, který se ve světě běžně pro po-
dobná centra používá, kterému rozumí 
každý, kdo někdy potřeboval v zahraničí 
alespoň chvíli někde v klidu, v inspirativ-
ním prostředí, pracovat a třeba i potkat 
nové partnery pro svůj byznys,“ prozradil 
Tomáš Dostál, manažer Inovačního centra 
Olomouckého kraje, které by mělo v bu-
doucnu inovační hub provozovat. A co 
všechno takový hub nabízí? Jednak kan-
celáře, které si mohou firmy pronajmout. 
Hub je určen pro rozvoj inovativního 
podnikání s přidanou hodnotou, pro fir-
my, které mají ambice jít se svou službou 
nebo produktem na světové trhy, a přitom 
podnikat z Přerova, platit daně v Česku, 

přinést do Přerova nová pracovní mís-
ta a pomoci místní ekonomice. „A co je 
rovněž důležité, chceme podporovat byz-
nys, který zohledňuje udržitelná témata, 
nepřispívá k devastaci životního prostředí, 
a naopak hledá inovativní řešení, jak s ne-
gativními dopady na klima bojovat. Ta-
kové firmy mohou v hubu najít svůj nový 
domov a zároveň jim můžeme poskytnout 
zvýhodněné služby zaměřené právě na 
rozvoj jejich inovativního podnikání po-
mocí mentoringu, propojení na výzkumná 
centra, technologické startupy nebo po-
tenciální investory,“ podotkl Dostál. 

Hub nejsou jen kanceláře
Inovační hub ale nemá sloužit pouze jako 
kancelářská budova. Vchodem z Masary-
kova náměstí se návštěvníci dostanou pří-
mo do přednáškového sálu, který je určen 
až pro 60 lidí. „Zde se budou pravidelně 
konat akce s inspirativními řečníky, které 
chceme přitáhnout do Přerova. Sál bude 
rovněž k dispozici k pronájmu třeba pro 
akce místních spolků, kreativců, města, 
škol nebo firem. Hub se díky tomu stane 
otevřeným, živým místem v přirozeném 
historickém centru města,“ vysvětlil Tomáš 
Dostál. Pronajmout bude možné i dvě men-
ší zasedací místnosti odkazující na historic-
ké osobnosti města Přerova. Pro ty, kterým 

postačí židle a stůl v příjemném prostředí 
nebo nechtějí pracovat každý den z domu, 
je k dispozici takzvaný coworking. „To 
je otevřený sdílený prostor s oddělenými 
pracovními místy, klidnými zákoutími, tele-
fonní budkou, ale i společnými týmovými 
prostory v moderním a přitom příjemném 
designu. Pomyslnou třešničkou na dortu je 
terasa určená pro relaxaci nebo nahrávací 
studio,“ doplnil manažer Inovačního centra 
Olomouckého kraje. Oproti jiným obdob-
ným centrům a hubům získá Přerov podle 
něj jedno významné prvenství. „Součástí 
hubu jsou totiž i kreativní dílny. Využívat 
je mohou jak kutilové, kterým třeba chybí 
vlastní prostory nebo dražší vybavení, tak 
i školy a v neposlední řadě i firmy, které 
si chtějí vyrobit nebo ověřit nový proto-
typ, aniž by draze investovali do vlastního 
vybavení nebo předělávání výrobní linky. 
K tomu všemu budou v dílně k dispozici po-
kročilé 3D tiskárny, 3D skener, elektrotech-
nické vybavení nebo mechanická dílna,“ 
dodal Dostál. Okresní hospodářská komora 
v Přerově provedla před realizací projektu 
Inovačního hubu průzkum mezi členy hos-
podářské komory a studenty partnerských 
středních škol. „Z průzkumu vyplynul po-
tenciální zájem o inovační infrastrukturu, 
která v Přerově chybí. Podnikatelé a bu-
doucí podnikatelé z řad studentů mohou 

využívat prostory a technologické vybavení 
hubu, sdílet znalosti a zkušenosti ve spo-
lečné komunitě. Inovační hub bude také 
jednotným místem pro rozvoj spolupráce 
mezi zájemci, podniky a školami. Konkrét-
ní zájem se pochopitelně bude odvíjet od 
podmínek, které Inovační hub Přerov zá-
jemcům nabídne,“ vidí hlavní přínos ino-
vačního centra ředitelka Okresní hospodář-
ské komory v Přerově Andrea Hošťálková.

Slavnostní otevření v létě 2023
Přerované už dnes mohou vidět nově 
opravenou fasádu budovy, ale uvnitř mají 
stavbaři pořád spoustu práce. „Budou se 
kompletně měnit interiéry, na podzim bu-
dou spuštěny veřejné zakázky na nákup 
technologií a interiérových prvků. Před-
pokládáme, že na jaře příštího roku bude 
většina prací hotová, pokud nedojde k ně-
jakým výraznějším komplikacím souvisejí-
cím s dostupností soutěžených technologií 
a vnitřního vybavení a nejpozději v létě 
2023 bude hub oficiálně otevřen veřejnos-
ti,“ uzavřel Tomáš Dostál. Do konce roku 
by měl být spuštěn nový web projektu, 
přes který budou moci zájemci rezervovat 
pracovní místa a prostory v hubu. O veš-
kerých aktualitách projektu a plánovaných 
akcích se lidé dozvědí i na sociálních sítích.
 (red)

Blažkův dům nese název podle per-
níkáře a voskaře Josefa Blažka, který 
v roce 1881 nechal na dnešním ná-
městí  TGM postavit dům, v němž 
kromě jeho výrobny sídlila postupně 
také prodejna rakví, písárna továrny 
na hnojiva, cukrářství, prodejna mód-
ního zboží i pohřební ústav. Po druhé 
světové válce byl v domě výbor komu-
nistické strany a ten vystřídal poslední 
nájemník – Vojenská správa.

Rekonstrukce Blažkova domu přijde na zhruba 65 milionů korun. Zázemí zde najdou 
nejen podnikatelé a živnostníci, ale také studenti či kutilové.  Foto: Anna Vojzolová

Logo inovačního hubu

Víc hlav víc ví
V naší rubrice „Víc hlav 
víc ví“ se zaměřujeme na 
otázky či tvrzení, které se 
objevují  v přerovských fa-
cebookových skupinách 

Zároveň vyzýváme čtenáře – narazíte-li na 
zprávu, o jejíž pravdivosti máte pochybnos-
ti, pošlete nám ji, nejlépe jako printscreen. 
Tentokrát naše čtenáře zaujala debata 
u článku ve FB skupině Přerov – kultu-

ra a život v něm o rekonstrukci Blažkova 
domu, v němž v budoucnu vznikne inovač-
ní centrum. A nám přišel tento dotaz: Jiří 
Kašpárek v diskuzi napsal: „Jedna velká 
zlodějina v přímém přenosu…“ Eviduje 
tedy město trestní oznámení od toho-
to občana? Nahlásil trestný čin, když 
o něm ví, jak tedy tvrdí? Nebo je to jen 
facebookový výkřik?
Odpovídá tisková mluvčí policie Miluše 
Zajícová: „Ne, žádné trestní oznámení to-

hoto typu neevidujeme.“ Dále už pokra-
čuje právnička města Jana Hrubá: „Pokud 
má kdokoli důvodné podezření, že došlo 
k trestnému činu, má možnost podat trest-
ní oznámení na kterémkoli oddělení Policie 
České republiky nebo na státním zastu-
pitelství. Skutečnosti uvedené v trestním 
oznámení následně prověří policejní orgány 
a zjišťují, zda k trestnému činu vůbec mohlo 
dojít a kdo by mohl být údajným pachate-
lem.“ (red)

V Blažkově domě v budoucnu vznikne ino-
vační hub.   Foto: Anna Vojzolová

4 5

LOGOTYP — ZÁKLADNÍ VARIANTA — HORIZONTÁLNÍ LOGOTYP — ZÁKLADNÍ VARIANTA — HORIZONTÁLNÍ

Základní variantu logotypu tvoří stylizovaný název IN-HUB. Tato varianta je určena především pro aplikace větší než 10mm na šířku.
Lze ji použít v černém či bílém barevném provedení.
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Říjen přinese dvě velké novinky v třídění.  
Separovat se budou plechovky i gastro odpad
Vytřídit co nejvíce komodit z odpadu – to je cíl většiny měst a obcí. Od roku 2030 by totiž měl začít platit zákaz 
skládkování směsného komunálního odpadu. V Přerově se proto od října spouští hned dvě novinky – třídění 
plechovek a gastro odpadu. O tom, co přesně se bude třídit, jak a kam odpad poputuje, prozradí více technic-
ko-provozní náměstek technických služeb Tomáš Lolek. 

Od října mohou občané házet do žlutých 
kontejnerů na plast i plechovky. Proč? 
Cílem je zvýšení celkové separace využi-
telného materiálu ze směsného komunál-
ního odpadu a tím dosáhnout snížení jeho 
objemu ukládaného na skládce. Patří sem 
veškeré obalové kovy ze železa i hliníku, 
jako jsou nápojové plechovky, plechovky 
od potravin i krmení pro zvířata, ale také 
jakákoliv víčka od limonád či piva, kovové 
sponky a podobně. U plechovek od ná-
pojů je vhodné, aby je lidé stlačili a tím 
zmenšili jejich objem. Důležité také je, aby 
kovové obaly byly prázdné, zbavené zbyt-
ků jídla – nemusí být nutně vymyté. 

Jak systém třídění plastu od plechovek 
bude fungovat? 
Třídicí linka prošla modernizací a je mimo 
jiné díky osazenému magnetu schopna 
z plastu automaticky vyseparovat kovy, 
hliníkové obaly se budou třídit ručně. Fre-
kvence svozu plastů zůstane beze změn.

Kam poté poputuje kovový odpad? 
Kovový odpad je obchodovatelná komodita 
a materiálově ji pak následně využijí koncoví 
zpracovatelé – například hutě. Jakmile bude 
dosaženo určitého množství, přeprodáme 
tento materiál společnostem, které se za-

bývají sběrem kovů. Ty následně vytvoří op-
timální mix materiálů – kovového odpadu 
s materiálem těžkým a čistým, tak aby bylo 
možné v hutích vše dále zpracovat. 

Proč se město rozhodlo k tomuto kroku? 
V roce 2030 bude legislativou zakázáno 
skládkování směsného komunálního od-
padu, bude jej nutno materiálově nebo 
energeticky využívat, a je tedy potřeba 
z tohoto odpadu získat co nejvíce vy-
užitelných složek. Už teď se postupně 
zvyšuje částka, kterou město musí platit 
za tunu odpadu ke skládkování. Nedo-
statečným tříděním odpadu se tak zá-
sadním způsobem nakládání s odpady 
prodražuje, a to pochopitelně nechceme. 

Jak bude projekt třídění v budoucnu 
pokračovat? 
V říjnu se v rámci města bude zavádět pi-
lotní projekt na sběr gastro odpadů, vše 
ale záleží na ochotě obyvatelstva třídit. 
Pro město bude třídění gastro odpadu 
zajišťovat externí společnost. Rozmístěno 
bude dvacet nádob – například v ulicích 
Velká Dlážka či Osmek. Na jaře se bude 
pilotní projekt vyhodnocovat, jak z po-
hledu celkové funkčnosti systému, kvality 
odpadu – tedy zda občané budou schopni 
gastro odpad třídit v požadované kvalitě, 
tak i finanční. Poté bude rozhodnuto, zda 
se tento způsob třídění posílí a tudíž se síť 
kontejnerů rozšíří, nebo bude ukončen.

Co vše bude patřit do kontejnerů na 
gastro odpad? 
Jedná se o veškerý odpad rostlinného 
a živočišného původu vznikající v kuchyni – 
nezpracované suroviny i nezkonzumované 
zbytky pokrmů. Patří sem veškeré tepelně 
zpracované i syrové maso, rybí a drůbeží 
kosti, mléčné výrobky včetně těch teku-
tých, zbytky ovoce a zeleniny, spadané 
ovoce, pečivo i v obalech, cukrovinky, sed-
liny kávy či čaje. Do kontejnerů je možné 

nalít třeba i spálený guláš přímo z hrnce. 
Lidé do nich mohou vhazovat také prošlé 
potraviny, a to buď bez obalu nebo klidně 
i v jejich původním obalu, ať už plastovém, 
kovovém, či papírovém. Technologie, která 
je umístěna před vstupem do bioplynové 
stanice, totiž dokáže tyto obaly oddělovat.

Co do nádob naopak patřit nebude? 
Občané by neměli do kontejnerů vyha-
zovat zejména potraviny ve skleněných 
obalech, samostatné plastové obaly, sklo 
a kovy. Nepatří sem ani gumové či mikro-
tenové rukavice, mycí houbičky, drátěn-
ky, jednorázové nádobí, kameny, zemina, 
dřevo, tráva, popel, nedopalky cigaret, 
vepřové a hovězí kosti, uhynulá zvířata, 
psí exkrementy, stejně jako nebezpečné 
odpady, které mohou lidé odevzdat ve 
sběrovém dvoře. Jedlé oleje a tuky v PET 
lahvích je stále potřeba třídit do samo-
statných zelených nádob s oranžovým 
víkem či rovněž zavézt na sběrný dvůr. 

Jakou barvu budou mít kontejnery, 
jaký objem? 
Jedná se o klasické kontejnery o objemu 
sto dvacet litrů, barva bude pravděpodob-
ně hnědá s výrazným polepem, co do ní 
patří a co ne.

Jak často se bude gastro odpad vyvá-
žet a jakým způsobem? 
Odpad bude svážen týdně a to výměnným 
způsobem – to znamená, že nádoba s gast-
ro odpadem bude vždy vyměněna za prázd-
nou a čistou. Následně se gastro odpad 
vysype do větších přepravních kontejnerů 
a poputuje po zbavení se obalů do bioply-
nové stanice ve Vyškově, kde se bude likvi-
dovat a současně bude energeticky využit. 

Proč se město rozhodlo třídit tento typ 
odpadu? 
Tento odpad je zajímavý zejména z pohledu 
jeho hmotnosti. Pokud by se ho podařilo 
zásadním způsobem vytřídit, snížila by se 
hmotnost ukládaného odpadu na skládku.
 (red)

Přerované třídí
V loňském roce Přerované vytřídili 
866 tun papíru, 509 tun plastu, 568 tun 
skla, 2 712 tun bio odpadu, 5,1 tuny 
jedlých olejů a tuků, 13 tun kovů, 
118,6 tun textilu, 220 tun elektrozaříze-
ní. Kromě toho občané vyhodili 7 584 
tun komunálního odpadu a do sběr-
ných dvorů zavezli 27 tun nebezpečné-
ho odpadu, 1 742 objemného odpadu 
a 18 tun vysloužilých pneumatik.Od října mohou Přerované vyhazovat plechovky do kontejnerů na plast. 

  Foto: Anna Vojzolová

Tomáš Lolek, technicko-provozní náměs-
tek Technických služeb města Přerova
 Foto: Archiv technických služeb

Kam ukládáte prošlé či 
nespotřebované potraviny? 
Vítáte sběr gastroodpadu?

• Martina Mořkovská
Jídlo, které nespotřebujeme, 

dávám mamce pro slepi-
ce, případně ho dostane 
k snědku pes. Pokud mám 

nějaké potraviny, které není 
možné takto spotřebovat, vyhodím je do 
komunálního odpadu, tekutiny spláchnu 
do záchodu. Třídění gastro odpadu mě zau-
jalo, protože s malým dítětem máme doma 
nedojedených potravin poměrně dost. 
• Sylva Papoušková

U nás doma se snažíme třídit 
všechny základní komodity 
– sklo, papír, plasty, kovy. 
Musím ale říct, že je to 

třídění velmi náročné na pro-
stor. Když se člověku nechce běžet s každým 
kusem do kontejneru, je v malém bytě pro-
blém tříděný odpad schraňovat. Do třídění 
gastro odpadu bych se asi také zapojila, ale 
musela bych to ještě nějak domyslet. 
• Jana Frydrychová

Sbírám suchý chleba, dokon-
ce i od sousedů v domě, 
dávám ho pak pro koně 
jedné paní z Beňova. Prošlé 

potraviny u nás nenajdete, 
nakupujeme s manželem rozumně jen tolik, 
co sníme. Třídíme i bio odpad. Jediné, co se 
výjimečně zkazí, je mléko, které používám 
jen na vaření. To pak vylévám do kanaliza-
ce. Samozřejmě pokud bude jiná možnost, 
využiji ji. 
• Jolana Dostálová

Prošlé potraviny moc nemí-
váme, většinou vše stíhá-
me spotřebovat. Co se dá, 
zamražuji nebo to prostě 

sníme. Pokud se náhodou 
n ě c o objeví, vyhodím, ale vždy se snažím 
poctivě vše vytřídit. Myšlenka třídění gastro 
odpadu se mi moc líbí, určitě bych tuto 
možnost uvítala – budu ráda, když odpad 
najde další využití v bio spalovně. 
• Petr Zikmund

Přiznám se, že třídění odpa-
du mě docela štve. Nebýt 
manželky, asi bych všech-
no vyhazoval dohromady. 

Rozčiluje mě, jak na každou 
komoditu musíme mít doma zvlášť tašku. 
Máme pak plnou celou komoru. Navíc mu-
sím umývat kelímky od jogurtů a podobně, 
jinak by mi manželka nadala. Takže z třídění 
gastro odpadu zrovna velkou radost nemám. 
• František Houska

Prošlé potraviny? To já ne-
znám. Nakupuju a vařím 
tak, aby mi všechno vyšlo 
akorát, naopak mi někdy 

pochybí. Navíc lidé si často 
pletou datum spotřeby a minimální trvan-
livost. Maximálně, když mi v papírovém 
sáčku ztvrdne pečivo, dám ho králíkům, 
se svými zuby bych ho neukousal. Takže já 
speciální popelnici na gastro odpad určitě 
nevyužiju. (red)

A N K E T A
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Už 39. ročník jazzového festivalu nabídne tradičně plno hudebních lahůdek. Největšími hvězdami bude americká kapela Ghost-Note a především le-
gendární kytarista Lee Ritenour. Týden před samotným „jazzákem“ posluchače namlsá festivalový prolog s vystoupením předního českého kytaristy 
Romana Pokorného a Jiřího Stivína, který v Přerově oslaví své osmdesátiny. 

Festivalový prolog 13. října
Matějskou jazzovou pouť, která se obvykle 
koná v dubnu jako ochutnávka přerovského 
říjnového hudebního svátku, museli orga-
nizátoři stejně jako v loňském roce odložit 
kvůli kovidu až na podzim. Festivalový pro-
log se uskuteční ve čtvrtek 13. října. „Nej-
prve zazní zbrusu nové autorské skladby 
v latinsko-amerických rytmech v podání 
kytaristy Romana Pokorného. Ten vydal 
za svou kariéru devět alb a je právem řa-
zen k tomu nejlepšímu, co pražská jazzová 
scéna nabízí,“ uvedl ředitel festivalu Rudolf 
Neuls. Večer bude zakončen koncertem 
k příležitosti osmdesátých narozenin nesto-
ra české hudební scény Jiřího Stivína. „Jeho 
vystoupení mají v sobě vždy něco originální-
ho, vždy publikum pobaví a přitom nechá 
vyniknout kvality svých spoluhráčů – kytaris-
ty Jaroslava Šindlera, basisty Zdeňka Wim-
pyho Tichoty a bubeníka Michala Hejny,“ 
předeslal Neuls. 

Čtvrtek 20. října 
Čtvrteční program zahájí známý slovenský 
trumpetista Juraj Bartoš, který se představí 
ve svém projektu (N)evergreens. „Diváci se 
mohou těšit na jeho jazzový kvartet s do-
provodem komorního orchestru pod ve-
dením Petra Valentoviče. Následovat bude 
americká kapela Ghost-Note, v jejímž čele 
stojí duo perkusistů Robert „Sput“ Sea-
right a Nate Werth, pocházejících z cenami 
Grammy ověnčené skupiny Snarky Puppy,“ 
prozradil ředitel festivalu. Na soupisce čle-
nů Ghost-Note jsou špičkoví muzikanti, 

kteří figurovali v kapelách mnoha zvučných 
osobností jako Prince, Snoop Dogg, Erykah 
Badu, Herbie Hancock, Kendrick Lamar, 
Marcus Miller, Toto či Justin Timberlake. 
„Koncerty Ghost-Note jsou odvážné a ne-
okázalé, přičemž skupina nenabízí žádnou 
z překonaných klišé, které jsou často spo-
jovány s jazzovými kořeny kapely. Každé 
vystoupení je zaměřené na vytváření svůd-
ných tanečních groovů a nakažlivé energie 
a přináší příležitost k uvolnění a propojení 
mezi fanoušky i hudebníky,“ podotkl Neuls. 

Pátek 21. října 
V pátek se přerovskému publiku představí 
sestava Lukáš Oravec Orchestra. „Sloven-
ský trumpetista, skladatel a kapelník Lukáš 
Oravec je velkým milovníkem bigbendů. Já 
na něj mohu prozradit jednu zajímavost – 
jako milovníka vína, který se trvale usadil 

na jižní Moravě, jej k jednomu hudebnímu 
nápadu inspiroval zvuk sprchy při umývání 
demižonů,“ vzpomněl ředitel festivalu. Po 
vystoupení slovenského hudebníka bude 
pódium Městského domu patřit legendární-
mu kytaristovi z Los Angeles. „Lee Ritenour 
během své oslnivé, pět desetiletí trvající ka-
riéry prošel všemi žánry a obsadil všechny 
pozice na rock’n’rollovém nebi. Natočil na 
pětačtyřicet alb, je držitelem ceny Grammy, 
ke které přidal dalších šestnáct nominací. 
Má za sebou tisíce nahrávacích sessions 
s legendami jako Frank Sinatra, Pink Floyd, 
B.B. King, Tony Bennett a další,“ zdůraznil 
Rudolf Neuls. 

Sobota 22. října 
Sobotní večer zahájí česká klavíristka Kristi-
na Bártová. „Jeden kritik o ní napsal – oh-
nivá, expresivní, výmluvná a tvrdohlavá. Na 

festival přijede se svým novým kvartetem ve 
složení Nela Dusová – tenorsaxofon, Peter 
Korman – kontrabas, Marek Urbánek– 
bicí,“ vyjmenoval ředitel Neuls. Finále festi-
valu bude patřit Cyrille Aimée. „Tato zpě-
vačka s francouzskodominikánskými kořeny 
užívá improvizaci nejen v hudbě, ale i v živo-
tě. Z tajných večírků s romskými muzikanty 
ve Francii se propracovala na Broadway, na 
prestižní jazzové festivaly i k nominaci na 
Grammy. Podobně jako Bobby McFerrin 
pracuje Cyrille Aimée s krabičkou zvanou 
looper, klade přitom ale daleko větší důraz 
na rytmus,“ osvětlil Rudolf Neuls. 
Každý večer po hlavním programu obsta-
rá After Party v předsálí Městského domu 
saxofonista Jiří Halada, který během všech 
tří večerů zahraje přerovskému publiku 
společně se svými přáteli. „První den pozval 
své ostravské kamarády z kapely Rhythm 
Desperados, Borise Urbánka a Michala Žáč-
ka, druhý večer pak svého kolegu Štěpána 
Markoviče, se kterým v osmdesátých letech 
patřili k nejvýraznějším saxofonovým talen-
tům. Závěr bude patřit spojení s kapelou 
Captain Fingers, jehož „šedou eminencí“ je 
přerovský rodák Vít Pospíšil,“ doplnil Neuls. 
Všechny jazzové koncertní večery začínají 
už tradičně o půl osmé večer. Vstupenky 
je možné zakoupit čtyřmi způsoby. „Přímo 
v Městském informačním centru na náměs-
tí TGM, telefonicky na čísle 581 587 711, 
elektronicky na e-mailové adrese predpro-
dej@kis-prerov.cz nebo on-line přes webové 
stránky festivalu jazzcz.cz,“ uzavřel ředitel 
festivalu. (red)

Jazzový festival po roce roztančí Měšťák. Předcházet mu 
bude oslava osmdesátých narozenin Jiřího Stivína

Lidé zavzpomínají v Měšťáku na Jaroslava Wykrenta 
„Tenkrát v osm po 25 letech… Jardo, dě-
kujeme“ je název symbolického rozlouče-
ní s Jaroslavem Wykrentem, které chystá 
v Městském domě na sobotu 12. listopadu 
jeho blízký přítel Bohuslav Přidal. Právě 

v tento den uplyne přesně devět měsíců 
od jeho smrti. „Nebude to ale žádná nos-
talgie, nic smutného, to Jarda totiž neměl 
rád. Začneme o půl osmé večer povídáním 
a vzpomínáním na něj. Nebude chybět vi-

deo a foto projekce, zazní Jardovy nejzná-
mější a nejoblíbenější písničky,“ připomněl 
organizátor a moderátor Wykrentových 
koncertů Bohuslav Přidal. Součástí večera 
bude i tradiční taneční zábava s kapelou 
Synkopa. „Místo bylo předem jasné – 
Městský dům prostě k Jardovi a Synkopě 
neodmyslitelně patří. Navíc letos Měšťák 
slaví 125. výročí své existence, současně 
uplynulo 25 let od vydání prvního cédéčka 
Synkopy „Tenkrát ve tři“. Jeho kmotrem byl 
bubeník skupiny Olympic a výtvarník Jan 
Antonín Pacák. Za dva roky Jarda dostal 
mrtvici, ale naštěstí se na koncertní pódia 
znovu vrátil,“ podotkl Přidal. Ten si během 
večera možná také zazpívá, stejně jako na 
padesáté výročí Synkopy, když ho Jaroslav 
Wykrent vyhecoval a společně za bouřlivé-
ho potlesku publika dali hit o dívce jménem 
Alice. Vstupenky na vzpomínkovou akci je 
možné zakoupit v předprodeji v Městském 
informačním centru nebo on-line přes 
webové stránky Městského domu. (red)

Jaroslav Wykrent byl přerovský hudební 
skladatel, textař a hudebník. V šedesá-
tých letech byl jedním z původních členů 
hudební skupiny Synkopa, která patřila 
ke špičce mezi rodícími se bigbeatový-
mi kapelami té doby. Později se proslavil 
jako dvorní textař a autor písní Marie 
Rottrové. Mezi nejznámější hity patří 
například Večerem zhýčkaná, Skořápky 
ořechů, Řeka lásky či Střapatá nohatá. 
Mozková příhoda, kterou utrpěl 25. led-
na roku 1999, zpočátku výrazně omezila 
jeho vystupování na veřejnosti. Nakonec 
se však dokázal i přes zdravotní omeze-
ní ke koncertování vrátit, ať už s dopro-
vodnou kapelou IN BLUE Ivana Němečka 
nebo jako pravidelný host na koncertech 
Marie Rottrové. Poslední album „Už to 
prostě není ono“ vydal v říjnu 2014. Pře-
rovské publikum mu naposledy zatles-
kalo při loňském listopadovém koncertu 
v klubu Teplo. Jaroslav Wykrent zemřel 
letos 12. března, 10. září by oslavil devě-
tasedmdesát let.  (red)Bohuslav Přidal si se Synkopou zazpíval už při padesátém výročí kapely.

  Foto: Archiv Bohuslava Přidala

Devětatřicátý ročník jazzového festivalu odstartuje ve čtvrtek 20. října.  Foto: Jan Gebauer
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V dobách největší slávy zaplnila Synkopa Měšťák k prasknutí
Z legendární přerovské Synkopy vzešly hned dvě hudební hvězdy celorepublikového významu – Pavel Novák starší a Jaroslav Wykrent. Letos skupi-
na, kterou prošla celá řada muzikantů, oslavila už 58. výročí svého vzniku. O její historii i současnosti jsme si povídali s pamětníkem nejslavnější éry 
Synkopy – zpívajícím kytaristou Emilem Krestýnem. 

Jaké byly začátky kapely Synkopy? Kdo 
stál při jejím vzniku?  
V roce 1964 založili někteří členové přerov-
ského Dixielandu XI. A skupinu Synkopators, 
která se záhy přejmenovala na Synkopu. 
Jejími zakládajícími členy byli Pavel Novák – 
kytara a zpěv, Vladislav Peška – kytara a zpěv, 
Pavel Petruška – baskytara, zpěv, kapelník 
a Zdeněk Pec – bicí. Vůbec první veřejné vy-
stoupení se uskutečnilo v Městském domě 
18. srpna 1964. V témže roce se ke kapele 
připojil i zpěvák, kytarista a textař Jaroslav 
Wykrent. Kapela tehdy v Přerově získávala 
obrovskou popularitu a její tancovačky na 
nedělních čajích vždy naplnily Městský dům 
až po střechu. Pamatuji si, že nám hráli na 
maturitním večírku – v první polovině hrá-
li ještě dixieland a v druhé polovině bigbít, 
na který jsme se všichni hrozně moc těšili. Já 
v té době hrál ve studentské kapele Bumps – 
s Dušanem Millonigem, Mirkem Šimoníkem, 
Jarkem „Ringo“ Radou, Milošem Koláčkem. 

Synkopa přitom zpívala česky. Proč ne 
anglicky? 
To, co ti kluci začali dělat, bylo úplně něco 
jiného, než dělali Pražáci, kteří právě všich-
ni zpívali anglicky – Pavel Bobek, Miki Vo-
lek. Synkopa byla první, která začala bigbít 
zpívat česky. Jarda Wykrent mimo jiné říká-
val, že lepší blbě česky, než blbě anglicky. 
Je to nadsazené, ale všichni jsme tenkrát 
takto smýšleli. Známý hudební kritik Jiří 
Černý nám jednou řekl, že Vyznání Pavla 
Nováka bylo pohlazením na duši proti těm 
rokenrolovým „vyřvávačkám“. 

Kdy jste se přidal ke kapele vy?
V roce 1966 se začala formovat nová po-
doba skupiny, která se zaměřila na nároč-
nější skladby, zejména po rytmické stránce. 
Mimochodem předtím Synkopou dokonce 
prošlo několik žen - Jarmila Crhonková, 

Marie Bařinková, Milada Míčková, Taťána 
Stojanová, ale za mě už v kapele nebyly. 
Od skupiny odešel Pavel Petruška a Zdeněk 
Pec, Ladislav Peška přešel na baskytaru a do 
kapely jsem přišel já a bubeník Jirka Bohata. 
Musel jsem ale absolvovat výběrové řízení, 
účastnil se ho tehdy taky Petr Řihošek a Vla-
dimír Mišík. Mimo Pavla Nováka zpíval i Petr 
Peška a Jarda Wykrent. V stejném roce jsem 
se poprvé zúčastnil natáčení singlů vyda-
vatelství Supraphon – Budu čekat v trávě, 
Hvězdy, Nesmíš mi lhát a Tvůj vlak. Bylo to 
pro mne bezvadné období. Měl jsem tehdy 
vynikající českou kytaru značky Grazioso, 
kterou jsem si koupil z peněz za brigády 
a mám ji dodnes. Jen má vyměněný krk, 
protože máma mi s ní švihla o práh potom, 
co jsem nechal medicíny kvůli muzice a šel 
jsem dělat dělníka do Meopty. Pak jsem šel 
na vojnu - nejprve jsem byl v Přerově v Žela-
tovských kasárnách, pak v Bochoři, ale po-
řád jsem měl možnost jezdit hrát s kapelou. 

Někdy v té době odešel Pavel Novák, 
že? 
Pavel Novák měl už tou dobou hodně aktivit 
mimo kapelu a rozhodl se nakonec v roce 
1967 Synkopu opustit a založit si VOX. 
Spolu s ním odešel i Zdeněk Slivečka a po 
roce je následovali i Vladislav Peška a Jiří Bo-
hata. Poté, co odešel Pavel, stal se ústřední 
postavou kapely Jarda Wykrent. Ten dělal 
všechno – psal texty na převzaté písničky, 
přinášel nápady na nové skladby, společně 
jsme pak dělali aranžmá. Převzaté skladby 
tehdy tvořily asi jednu třetinu repertoáru, 
naopak zásoba našich vlastních písní narůs-
tala. Přidal se k nám Mirek Šimoník, který se 
mnou hrál v Bumps, a bratři Alois a Jindřich 
Hradílkovi z M beatu.  Měli jsme tehdy nej-
větší návštěvnost v Městském domě – tisíc 
lidí přišlo na tancovačku, všechno bylo plné, 
tancovalo se i na balkoně. Tehdy bylo vstup-

né asi šest korun, muselo se chodit v obleku 
a nesmělo se kouřit, přesto ti mladí přišli. 
To si dnes nedovedu představit. V Přerově 
jsme byli slavnější než VOX Pavla Nováka, 
který hrál hlavně mimo naše město. My 
jsme Měšťák doslova okupovali, skoro kaž-
dou neděli jsme tam po třetí na čajích hráli. 
V té době jsme pro fanoušky z celé tehdejší 
republiky vydávali také časopis Help, který 
psal Jarda Wykrent, později Jarda Cedidla. 
V tomto „wykrentovském“ období taky 
vznikl i velice aktivní Fan klub Synkopy, který 
měl mraky členů.

Jenomže pak odešel i Jarda Wykrent. Co 
bylo s kapelou dál?
Někdy v roce 1971 začal Jarda Wykrent spo-
lupracovat s ostravským Flamengem. Nejpr-
ve jim nabídl několik textů, a když odešel 
Petr Němec na vojnu, začal s nimi i zpívat 
a naši kapelu opustil, po něm pak i Alois 
Hradílek. Pěveckou hvězdou se na další léta 
stal kytarista Miroslav Šimoník. Podařilo se 
nám získat další dva muzikanty – klávesistu 
Pepu Horáka a baskytaristu Zdeňka Hájka. 
Postupně s námi hráli Ladislav Burda, Bře-
tislav Urbánek, Miloš Koláček, Jaroslav Do-
pita, Jiří „Béďa“ Šimoník, Pavel Grňa, Petr 
Řihošek. Pak se Mirek Šimoník přestěhoval 
do Vizovic, odešel i zvukař Mirek Novotný 
a já. To byl rok 1977. Stará kapela se roz-
padla, nová hrála dál. Přišli Lumír a Robert 
Tšpon, zpívala s nimi Lenka Vavroušková 
a další, které ani neznám. 

Kdy jste se do kapely znovu vrátil? 
S kapelou jsem si znovu zahrál v roce 1997. 
Po několika úrazech ruky jsem přitom dva-
cet let nedržel kytaru a nehrál. Ozval se mi 
ale Jarda, společně jsme se sešli a zahráli 
si v Městském domě na společném večeru 
Tenkrát ve tři. Pak se zase dlouho nic nedě-
lo. Až pak v roce 2005 Petr Peška, druhý 
zpěvák za Pavla Nováka, vymyslel, že by-
chom měli udělat Tenkrát ve tři – podruhé. 
Od té doby hrajeme zase souvisle. Nejprve 
v kapele zpíval Petr Peška a Zdeněk Flora, 
Jirka Šimoník hrál baskytaru, bubeník byl 
František Janča. Hráli jsme na řadě akcí 
– například v Městském domě pravidel-
ně „Silvestr na nečisto“ a „Džínový bál“. 
V roce 2010 kapela přizvala bývalého člena 
ze sedmdesátých let – zpěváka, kytaristu 
a hráče na klávesy Petra Řihoška. V dubnu 
odešel zpěvák Petr Peška a Zdeněk Flora 
a vrátil se baskytarista Jiří „Béďa“ Šimoník. 
Synkopa se ještě rozšířila o zpěváka a ky-
taristu Dušana Milloniga. Protože kapela 
v tomto složení vznikla v roce 2010, přidali 
jsme si toto číslo i k názvu – tedy Synkopa 
2010. Hrávali jsme na koncertech v parku 
Michalov, při různých akcích konaných na 
náměstí T. G. Masaryka a na výstavišti, na 
plesech v Měšťáku a v Klubu Teplo. O čty-
ři roky později odešli Jiří Šimoník a Dušan 

Millonig a založili si skupinu vlastní. Do 
kapely se vrátil zakládající člen Synkopy 
Vladislav Peška. V maximální míře jsme se 
vrátili k původnímu repertoáru skladeb, 
které Synkopa v sedmdesátých letech hrála 
s texty Pavla Nováka a Jaroslava Wykrenta. 
Odstranili jsme z názvu kapely rok 2010 
a začali vystupovat pod názvem „Stará 
dobrá SYNKOPA“. Před dvěma lety jsme 
s Petrem Řihoškem a Frantou Šejbou na-
točili takový remake cédéčka Synkopy. Byl 
jsem tehdy trochu proti tomu, ale nakonec 
jsem rád. Letos v únoru totiž Petr zemřel, 
a tak na něj máme aspoň památku. 

Jaké je současné složení kapely? 
Zkoušeli jsme pak najít nového zpěváka, 
dávali jsme si i inzeráty. Franta Šejba chtěl 
písničky upravit, na tom jsme se neshodli, 
takže nakonec odešel. Současnou Synkopu 
tedy tvoří Leoš Faltýnek – kytara, Vladimír 
Hybner, řečený Hugo – baskytara, Franti-
šek Janča – bicí, Pavel Grňa – klávesy, La-
dislav Zavadilík – zpěv a já – sólová kytara. 
Veřejně jsme v této sestavě ještě nehráli, 
zatím jen zkoušíme. První velká premiéra 
nás čeká na rozloučení s Jardou Wykren-
tem v Městském domě s názvem Tenkrát 
v 8 po 25 letech, Jardo, děkujeme. Lidé se 
mohou těšit na Pihovatou dívku, Malinkou, 
Růžovou pentli i Píseň pro mou lady. Tro-
chu se toho bojím, protože na mě, jako na 
jediném původním členovi kapely, spočívá 
velká tíha zodpovědnosti. Pavel byl zpěvák, 
který by strčil do kapsy většinu Pražáků, 
měl neuvěřitelný rozsah. Jarda byl vyni-
kající šansonový zpěvák a jeho texty byly 
prostě boží. Je mi moc líto, že už tu kluci 
nejsou. No a co bude dál? Uvidíme. Za dva 
roky oslaví Synkopa kulaté šedesáté výro-
čí, do té doby bych chtěl vydržet hrát. Byl 
bych moc rád, kdybychom se pak na ně-
jakém vzpomínkovém večeru sešli všichni 
muzikanti, kteří Synkopou prošli.  (voj)

V roce 1967 se kapela ve složení zleva vyfotila před oponou v Městském domě. Horní 
řada zleva: Vladislav Peška, Zdeněk Slivečka ve slunečních brýlích brýlích, Jiří Bohata, Emil 
Krestýn v brýlích, Jaroslav Wykrent, dolní řada zleva: Pavel Novák st., Petr Peška. 
  Foto: Archiv kapely 

Nejnovější sestava kapely – horní řada 
zleva: Pavel Grňa, Vladimír Hybner, Emil 
Krestýn v brýlích, Leoš Faltýnek, dolní řada 
zleva Ladislav Zavadilík, František Janča. 
 Foto: Jan Gebauer
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Vrbovi bojují s osudem a nevzdávají se. Z generace  
na generaci si předávají sportovní i obchodní talent
Příjmení Vrba je v Přerově neodmyslitelně spjato s prodejem textilu a látek. Na věhlasný obchodní dům Vrba & Pražák jsme v našem seriálu o vý-
znamných přerovských rodinách vzpomínali s vnukem a pravnukem jeho zakladatele. Obchodní duch i láska ke sportu se u nich dědí. 

František Vrba starší
Budoucí zakladatel přerovské firmy František 
Vrba se narodil roku 1884 v chudé rodině. 
Jeho otec, malý zemědělec z jižních Čech, ži-
vil 12 dětí. Po ukončení obecné školy prý do-
stal František od maminky tašku s buchtami 
a na cestu do učení jednu zlatku, za kterou 
dojel vlakem až do Přerova. Cestou z nádra-
ží se zastavil u výkladní skříně dobře vedené-
ho židovského obchodu s textilem, na které 
byla umístěna cedulka s textem: „Přijme se 
mravný hoch do učení.“ Právě zde se pak 
František vyučil řemeslu, později se rozhodl 
osamostatnit a zřídit vlastní živnost. V roce 
1909 se svým společníkem a pozdějším 
švagrem Ladislavem Pražákem založili na 
tehdejším Dolním náměstí číslo 1 odborný 
závod se suknem a krejčovskými přípravami. 
Podniku se dobře dařilo, dokonce poskyto-
val i zásilkovou službu. V roce 1912 se Fran-
tiškovi a jeho manželce Zdeňce narodil syn 
Zdeněk, o tři roky později František, v roce 
1926 pak přibyla ještě dcera Věra. 
Po první světové válce, do které museli 
oba spolumajitelé narukovat, se podařilo 
obchod obnovit. Firma se stala největším 
podnikem tohoto typu nejen v Přerově 
a okolí, ale i v celém Československu. V roce 
1923 proto majitelé otevřeli na Masarykově 
náměstí moderní obchodní dům s kancelá-
řemi, obchodními i pracovními místnostmi, 
vzorkovnou a s moderním technickým vyba-
vením, který zaměstnával až třicet lidí. „Vy-
váželo se do Anglie, Německa a Austrálie. 
Tak jako teď se dělají obchodní nabídky, tak 
tehdy se vyráběly vzorníky, do nichž se lepily 
jednotlivé kousky sukna a látek. Vždycky se 
ale dědečkovu obchodu říkalo u Pražáků. 
Ladislav Pražák byl sympatický pán s knír-
kem, stál před obchodem, kouřil doutník 
a lákal zákazníky dovnitř. Můj děda seděl 
v pracovně a počítal numera – řídil ekono-
miku,“ vzpomíná vnuk Tomáš. Po vzoru To-
máše Bati nechal František Vrba postavit pro 
své zaměstnance i činžovní dům. Obchod 
přežil i druhou světovou válku. S osudem ro-
diny, stejně jako mnohých dalších, zamával 
až nástup komunistů k moci. „V osmačtyři-
cátém komunisté všechno znárodnili, vzali 

zboží i veškerá auta, kterými se rozváželo. 
Dluhy mu však nechali, a tak musel ode-
vzdat les i nemovitosti. Děda měl nakonec 
tři sta korun důchodu a babička stovku,“ 
posteskl si Tomáš Vrba. I přesto rodina dál 
držela pospolu. „Potom, co zabavili rodině 
majetek, bydleli jsme všichni dohromady 
v bytě nad prodejnou, za který jsme ale 
museli platit nájem. Celkem nás tam bylo 
sedm. Když byla večeře, říkával děda, že mi 
pošle kolkovanou žádost. Musel jsem být 
přesně v sedm u stolu. Jedli jsme většinou 
brambory s mlékem a zeleninou, co děda 
vypěstoval na zahrádce. Kuře bylo jenom 
v neděli, to jsem dostal křídlo, babička bis-
kupa,“ vzpomíná Tomáš Vrba. Jeho děde-
ček František zemřel v roce 1970 v Přerově. 

Zdeněk Vrba 
Zdeněk Vrba vystudoval Obchodní akade-
mii v Olomouci, státní zkoušku složil na 
vysoké škole textilní ve Skotsku a později 
vystudoval i práva. Nastoupil u textilní fir-
my Aerotex, kde se z prodavače vypracoval 
na vedoucího korekčního oddělení a ex-
portu. Po roce 1945 odešel Zdeněk Vrba 
do Aše, kde se stal národním správcem 
textilní továrny. „Strýc Zdeněk se pak stal 
šéfem Textilany v Liberci. Protože nechtěl 
podepsat vstup do strany, hodili na něj 
„rozkrádačku“ a čtyři roky seděl ve vězení 
v Leopoldově. Po propuštění ho ale hned 
vzali zpátky a pokračoval jako obchodní ře-
ditel,“ doplňuje jeho synovec Tomáš. Ve své 
branži byl Zdeněk Vrba vysoce uznávaným 
odborníkem. Zemřel v roce 2006 v Liberci. 

František Vrba mladší
František Vrba mladší také podědil po svém 
otci obchodní talent. Studoval na odborné 
škole tkalcovské v Ústí nad Orlicí a střední 
průmyslové škole textilní v Brně, absolvoval 
abiturientský kurs při Obchodní akademii 
v Olomouci. V letech 1935 až 1936 praco-

val jako dělník v textilní továrně A. Schmal 
v Brně. Poté nastoupil v rodinné firmě jako 
obchodní úředník a později se stal nákup-
čím. S manželkou Zorou, rozenou Lango-
vou, měl František Vrba tři děti – Františka, 
Zdenku a Tomáše. „Po znárodnění otce vy-
hodili a on pak dělal celý život zámečníka. 
Nejprve v Morastavu v Přerově, pak jako 
technický úředník – zavaděč nové techniky 
ve Stavomontážích Olomouc,“ vzpomíná 
Tomáš Vrba - nejmladší z Františkových dětí. 
Velkou láskou jeho otce byl sport. Před oku-
pací byl členem Sokola Přerov, v roce 1932 
byl spoluzakladatelem klubu košíkové ve 
městě. Angažoval se i v neprofesionálním 
sportu – založil klub metané, lukostřelby 
i krasobruslení. V Lipníku nad Bečvou uvedl 
v činnost oddíl softbalu. Zasloužil se o po-
řádání turnajů v minigolfu za účasti přerov-
ských i přespolních závodníků. „Jezdil po 
táborech. Chtěl zakládat lesoparky, kde se 
dalo jezdit na kole, cvičit. V mládí hrál bas-
ketbal i volejbal. Měl jsem na zahradě také 
postavený koš a díky tomu jsem pokračoval 
v rodinné tradici basketbalistů po svém otci 
a předal to i všem svým třem synům,“ do-
dává syn Tomáš. František Vrba zemřel po 
dlouhé těžké nemoci v roce 1981. 

Tomáš Vrba starší
Tomáš se narodil v roce 1949, ze svých 
sourozenců byl nejmladší. Na obtížné ob-
dobí v době socialismu si dobře pamatuje. 
„Celá naše rodina za komunistů trpěla. Můj 
bratr František asi nejvíc. Byl nejlepší žák na 
základní škole a samozřejmě se dostal na 
gympl. Po třech dnech si ho ale zavolal pan 
ředitel a řekl mu, že nemůže studovat, že 
nemá „původ“. Tak se vyučil elektrikářem 
ve Valašském Meziříčí,“ podotýká Tomáš 
Vrba. Jeho bratr se ale nevzdal a nakonec se 
mu podařilo dostudovat průmyslovou i vy-
sokou školu. Hrál za Zbrojovku basketbal 
a s týmem projel celý svět. Později si založil 
počítačovou firmu, kterou před důchodem 
prodal. Tomášova sestra Zdenka také ne-
mohla studovat v Přerově – musela jezdit 
do gymnázia v Lipníku nad Bečvou. Pak 

vystudovala angličtinu a češtinu v Olomouci 
a učí v Jičíně. „Já jsem už věděl, že mě na 
gymnázium nevezmou, tak jsem šel na eko-
nomickou školu. Chtěl jsem studovat práva 
v Praze, ale z politických důvodů mě nevzali. 
Díky tomu, že jsem se jako hráč tenisu do-
stal do Bratislavy, mohl jsem tam vystudovat 
vysokou školu ekonomickou,“ doplňuje 
Tomáš Vrba starší, který také hrál za Přerov 
národní basketbalovou ligu. Později praco-
val v zemědělství, založil firmu Salix (pozn. 
redakce – v překladu vrba). „Když jsem šel 
do důchodu, prodal jsem ji Angličanům, 
abych se ale nenudil, zrekonstruoval jsem 
hospodu v Horní Moštěnici, kterou teď pro-
vozuje moje dcera Natálie,“ uzavírá Tomáš. 

Michael Vrba
Michael je prostředním ze tří synů Tomáše 
Vrby a jako jediný pokračuje v rodinné tradi-
ci. „Od roku 1992 měl prostory obchodního 
domu v nájmu Textil Ostrava. Od roku 1997 
zde byla firma Centex, která ale po třech 
letech skončila. A tak jsem se v roce 2000 
rozhodl otevřít textil sám,“ osvětluje Micha-
el.  Kromě toho také už deset let provozuje 
i přerovské legendární bistro u Vítěze. „Pře-
vzali jsme původní receptury, máme stejné 
postupy, nepoužíváme barviva, ani stabilizá-
tory, snažíme se dodržet tradici. I tady se ale 
trh mění – dřív šly hodně na odbyt bagety, 
teď děláme více polévky, řízky a sekanou. 
Stejné je to i v textilu. Dřív letěly obleky, kos-
týmky, teď hlavně rifle, halenky, svetry, trič-
ka, bundy,“ podotýká pravnuk zakladatele 
obchodního domu „Vrba & Pražák“. A ač-
koliv právě prodej textilu a gastro provozy 
v posledních letech doplatily na problémy 
související s epidemií koronaviru nejvíc, oba 
podniky provozuje úspěšně pořád. „Můj 
mladší bratr Jiří pracuje pro město, Tomáš 
pracuje ve Zlíně jako manažer pro firmu 
ETA. Všichni tři jsme se pochopitelně vě-
novali i rodinnému sportu – basketbalu,“ 
uzavírá Michael. Kdo po něm naváže na ro-
dinnou tradici, není zatím jasné. Nastupující 
generace ještě nedosáhla dospělosti. 
 (red s přispěním SOKA Přerov)

Obchodní dům Vrba & Pražák dodával 
zboží do celé republiky. 
 Foto: Archiv rodiny Vrbových

František Vrba mladší sedí pod obrazem 
svého otce. 
 Foto: Archiv rodiny Vrbových

Pravnuci Františka Vrby staršího – zleva Michael, Tomáš a Jiří Vrbovi.
  Foto: Archiv rodiny Vrbových
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Pět pohádek i celostátní přehlídka loutkových  
divadel – „Kašpárkova“ sezona bude letos nabitá
V loňském roce se kvůli dohánění covidem poznamenané sezony otevřely brány přerovského loutkového diva-
dla už v září. Letos proběhne vše podle zažitých pravidel a hrát se bude od Dušiček po Velikonoce. 

Kašpárek letos pozdraví děti poprvé v neděli 
6. listopadu. Jako první bude na programu 
pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. „Při-
pravili jsme si jako tradičně pět pohádek. 
V neděli 4. prosince uvidí malí diváci pre-
miéru Karafiátových Broučků. V neděli 15. 
ledna  bude následovat pohádka O dvanác-
ti měsíčkách, o měsíc později v neděli 12. 

února se děti seznámí s příběhem Červené 
karkulky. Sezonu uzavře Sekorův Ferda Mra-
venec,“ pozval malé Přerovany do hlediště 
vedoucí souboru Jakub Navařík. Prozradil 
také, že loutky i grafika z Ferdy Mravence 
a Broučků budou odpovídat postavičkám, 
na jaké jsou děti zvyklé z pohádkových 
knížek. Představení budou začínat vždy 
ve  14 a v 16 hodin. „Tím ale náš program 
nekončí. Ve dnech 12. až 14. května u nás 
proběhne už jedenáctý ročník celostátní 
přehlídky sokolských loutkových souborů 
a divadel. Program budeme upřesňovat na 
začátku roku,“ podotkl Jakub Navařík. 
Loutkové divadlo stále hledá nové ochotníky 
- herce, malíře kulis i pomocníky do poklad-
ny. „Činnost pro loutkové divadlo je poměr-
ně časově náročná. Týdně zabere zhruba 
deset hodin a v podstatě půl roku máte 
jasný program na neděli. Je to poměrně 
velký závazek, který člověk dělá zadarmo, 
ale stojí to za to,“ uzavírá Navařík. Zájemci 
mohou divadlo kontaktovat prostřednictvím 
facebooku – odměnou jim budou desítky 
rozzářených dětských očí.  (red)

Sokolové si nadělí ke 150. výročí nový prapor

Každý rok se přerovští sokolové účastní jak 
v historických, tak i v novějších krojích růz-
ných pietních akcí města, kde drží čestnou 
stráž. V rukou třímají prapory jednotlivých 
složek – dorostenců či žáků. Vlastní prapor 
celé přerovské tělocvičné jednoty totiž ne-
mají a nikdy ani neměli. „Tělocvičná jedno-
ta Sokol Přerov slaví 150. výročí od svého 
vzniku, rozhodli jsme se proto nadělit si ho 
při této příležitosti jako dárek. Vyobrazen na 
něm bude znak Sokola, náš název i datum 
založení. Nebude chybět ani znak města 
Přerova, na které jsme hrdí,“ vyjmenoval 
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov 
Vladimír Tabery. Na standartě bude vyob-
razen také znak Olomouckého kraje. Bude 
mít rozměry metr krát metr a půl, jedna její 
strana bude modrá a druhá bílá. Lemová-

ní bude provedené trikolorou, na obvodu 
budou třásně, jednotlivé nápisy budou ve 
zlaté barvě. „Pořízení nového praporu při-
jde na zhruba 150 tisíc korun, město Přerov 

nám na něj přispívá polovinou. Slavnostní 
předání proběhne v předvečer Památného 
dne sokolstva v pátek 7. října v 17.30 hodin 
v loutkovém divadle. Kmotrem bude primá-
tor Petr Měřínský,“ osvětlil Tabery. Prozradil 
také, že sokoli dostanou od města i věno-
vací stuhu, která bude zavěšena na hlavici 
praporu. „Po křtu se všichni přesuneme 
k pamětním deskám umístěným na přerov-
ské sokolovně, kde si společně připomene 
sokolské oběti nacistické i komunistické 
perzekuce. Jako poděkování za jejich sta-
tečnost budeme pouštět na řece Bečvě so-
kolská světla – lodičky ze skořápek ořechů 
a svíček,“ doplnil starosta. Akce je určena 
nejen pro členy Sokola, ale i pro širokou ve-
řejnost. Na připomínku tragických událostí 
z roku 1941 bude také z oken přerovské 
radnice vlát ve dnech 7. a 8. října vlajka 
České obce sokolské a věž zámku bude 
nasvícena v barvách trikolory.  (red)

Přerov se zapojí do 
Sokolského běhu
Jak nejlépe oslavit Den vzniku 
samostatného Československa? 
Třeba sportem. V pátek 28. října 
ve 14 hodin odstartuje u soko-
lovny Sokolský běh republiky na 
deset kilometrů. 

Ve stejný okamžik poběží po celé republice 
tisíce sportovců. Kratší závod na tři kilomet-
ry, určený dětem a nově i dospělým, začíná 
už o půl jedné.  

Sokolové sehráli při vzniku Československé 
republiky významnou roli – právě s jejich při-
spěním se podařilo vybojovat hranice nové-
ho státu. Na oslavu prvního výročí 28. října 
roku 1919 pak připravili do té doby neví-
danou akci – takzvaný rozestavný běh, při 
němž si jako štafetu předávali pouzdro s po-
zdravným poselstvím pro prezidenta Masa-
ryka. Tradici obnovila Česká obec sokolská 
o sto let později. Letošní čtvrtý ročník se po-
běží ve více než padesátce měst. Kromě těch 
českých a moravských se zapojil i Curych, 
Lisabon, Washington D.C., San Francisco, 
Ottawa  či Cabo Roig. „Trať přerovského 
hlavního závodu měří deset kilometrů. Star-
tovat se bude ve 14 hodin u sokolovny. Poté 
běžci budou pokračovat Bezručovou ulicí až 
k Laguně a po druhém břehu Bečvy zase 
zpět – a to vše třikrát za sebou,“ uvedl sta-
rosta Župy Středomoravské – Kratochvilovy 
Petr Douda. Druhý, tříkilometrový závod 
začíná ve 12.30. „Vede stejnou trasou jako 
hlavní závod, závodníci ale absolvují jen jed-
no kolečko. Přihlásit se do něj mohou děti 
a nově i dospělí. Zájemci o účast se musí 
zaregistrovat prostřednictvím online formu-
láře na webových stránkách behrepubliky.cz  
nejpozději do 20. října,“ vysvětlil Douda. 
Zájemci o startovní číslo s uvedením jména 
závodníka si musí pospíšit a přihlásit se už 
do 5. října. Je možné si i přiobjednat tričko 
s logem Sokolského běhu republiky. Star-
tovné pro dospělé činí 350 korun, pro děti 
do 18 let 150 korun. „V ceně mají závodníci 
občerstvení, pitný režim i startovní balíček 
s medailí a drobnými dárky od partnerů. Po 
celou dobu závodu bude k dispozici pro děti 
skákací hrad. Závod bude měřený profesio-
nální časomírou s čipy,“ uzavřel Petr Douda. 
 (red)

Prapor sokolové představí v pátek 7. října.  Foto: Archiv Vladimíra Taberyho

Vedoucí souboru Jakub Navařík s loutkou 
Ferdy Mravence.  Foto: Ladislav Štulpa

Start i cíl běhu v Přerově je u sokolovny.  
 Foto: Archiv T. J. Sokola Přerov

PROGRAM 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
6. 11., 13. 11., 20. 11. a 27. 11. 
Režie: Ondřej Pavelka
 
Broučci
4. 12., 11. 12., 16. 12., 8. 1.
Režie: Marie Veřmiřovská
 
O dvanácti měsíčkách
15. 1., 22. 1., 29. 1., 5. 2.
Režie: Petr Douda, Kateřina Hufová
 
Červená karkulka
12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3.
Režie: Alena Miklíková, Marie Veřmi-
řovská
 
Ferda Mravenec
12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4.
Režie: Jakub Navařík, Alena Miklíko-
vá, Marie Veřmiřovská

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během 160 let 
existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. 
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 
7. na 8. října 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol” zatklo na 1 500 sokolských činovní-
ků z ústředí, žup i větších jednot a následně je věznilo, mučilo a deportovalo do kon-
centračních táborů. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr 
o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější do-
mácí organizaci a která v masovém měřítku pomáhala domácímu odbojovému hnutí. 
Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce při atentátu na 
Reinharda Heydricha, který by se bez doslova sebevražedné pomoci sokolů nemohl 
nikdy uskutečnit. V koncentračních táborech přišlo o život 3 387 sokolů a více než 
osm tisíc se jich vrátilo s podlomeným zdravím. (red)
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Největším problémem uprchlíků z Ukrajiny je jazyková bariéra
877 – tolik uprchlíků z Ukrajiny v současné době žije v Přerově. Aby se jim podařilo lépe začlenit, zajistilo pro ně město koordinátorku – rodilou Ukra-
jinku Martu Ševčíkovou, která v České republice žije už osm let. 

Marta Ševčí-
ková se naro-
dila na Ukra-
jině, před 
osmi lety se 
ale vydala do 
České repub-
liky. „Přijela 
jsem za nový-
mi životními 
zkušenostmi 
a za prací. 
Chtěla jsem 
si také rozší-
řit jazykové 
v z d ě l á n í . 

Nakonec jsem se tu zamilovala a vda-
la,“ vypráví Ševčíková. Právě ona zastává 
nově zřízenou funkci koordinátorky styku 
s ukrajinskými uprchlíky. „Aktuálně žije 
v Přerově 877 ukrajinských uprchlíků, přes 
35 procent tvoří děti do osmnácti let. Še-
desát tři procent tvoří ženy, třicet sedm 
procent muži,“ vyjmenovává koordinátor-
ka. Uprchlíci se podle ní snaží co nejrychleji 
začlenit do života v České republice. 
„V prvé řadě se snaží sehnat zaměstnání, 
bydlení, zajistit lékařskou péči a dětem 
vzdělávání. Jsou velmi vděční, že jim měs-
to vychází vstříc, že se mohou obrátit na 
někoho, kdo jim může pomoci, nasmě-

rovat je a hlavně tlumočit,“ říká Marta 
Ševčíková. Právě jazyková bariéra je pod-
le ní největším problémem ukrajinských 
uprchlíků. „Já sama jsem se učila česky 
více než rok. Uprchlíci se pak také často 
snaží o nostrifikaci – úřední uznání plat-
nosti dosaženého vysokoškolského vzdě-
lání, zejména se to týká učitelů a lékařů. 
Někteří se také snaží doplnit si potřebné 
zkoušky,“ popisuje koordinátorka, která 
spolupracuje také s neziskovými organi-
zacemi. 
Její pozici město zřídilo z financí z dotač-
ního programu Ministerstva vnitra. „Kro-
mě koordinátorské pozice byly v rámci 
projektu zajištěny tlumočnické služby, 
ale také byly v období letních prázdnin 
realizované dva jazykové kurzy a dva 
příměstské tábory pro ukrajinské děti ve 
věku šest až patnáct let, jejichž kapacita 
byla okamžitě naplněna,“ podotýká Mar-
ta Ševčíková. 
Tábory se uskutečnily pod dozorem pe-
dagogů ze Základní školy Velká Dlážka 
a Trávník. „Na táborech jsme s dětmi 
chodili na různé procházky, výlety, hrá-
li hry, vyráběli různé drobnosti i opékali 
špekáčky. Kurzy byly určeny pro rozšíře-
ní slovní zásoby. Dětem se to moc líbilo, 
byly opravdu šikovné a snažily se,“ vzpo-
míná Marta Ševčíková.  (red)

Návštěvníci se podívají na půdu 
knihovny i do podzemního krytu
Komentovaná prohlídka historické budovy knihovny, lekce tréninku pamě-
ti, čtenářská amnestie, ale i zajímavá beseda – program tradičního Týdne 
knihoven, který se uskuteční ve dnech 3. až 9. října, bude v Přerově nabitý. 

Už šestadvacátý ročník vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků České 
republiky. Každoročně se do něj zapojuje 
i Městská knihovna v Přerově, aby upozor-
nila na význam knihoven a podpořila čte-
nářství. „Letos si knihovna připravila k této 
příležitosti bohatý program, který čítá 
tradiční čtenářskou amnestii s prominutím 
sankčních poplatků, úterní besedu s Mar-
tinou Kynstlerovou, přerovskou vítězkou 
soutěže amatérských pekařů a pekařek 
Peče celá země, nebo čtvrteční otevřenou 
lekci tréninku paměti lektorky Jitky Krás-
né,“ vyjmenovala část programu ředitelka 
knihovny Edita Hausnerová. 
Týden knihoven zakončí Den otevřených 
dveří, který proběhne v sobotu 8. října 
dopoledne v hlavní budově knihovny na 
Žerotínově náměstí. „Návštěvníci budou 
mít jedinečnou možnost nahlédnout i do 
míst, která jsou za běžných okolností čte-
nářům nepřístupná, a to díky komento-
vaným prohlídkám vedeným přerovským 
architektem Janem Horkým,“ prozradila 
ředitelka knihovny. Architekt návštěvní-

kům přiblíží jak historii honosné rodinné 
vily továrníka Přikryla – v níž knihovna síd-
lí, tak i současnou podobu objektu. Účast-
níci prohlídek si budou moci prohlédnout 
všechny dřívější obytné prostory vily, vy-
stoupat až do půdních prostor nebo na-
opak procházet podzemním krytem. „Bě-
hem sobotního dopoledne se uskuteční 
dvě komentované prohlídky, a to v časech 
od 8 do 9 hodin a od 10 do 11 hodin. Zá-
jemci o prohlídku se musí předem ohlásit 
na telefonu 581 334 069 nebo na e-mailu 
propagace@knihovnaprerov.cz,“ doplnila 
knihovnice Andrea Kopečková. Ve dnech 
10. až 14. října se také uskuteční prodej 
vyřazených knih a časopisů. Celý říjnový 
program knihovny i jejích poboček najdou 
zájemci v servisu Přerovských listů. 

Do knihovny i v sobotu
Knihovna připravuje novinku i pro malé 
čtenáře - nově budou otevřeny prostory 
půjčovny pro děti v Palackého ulici i v sobo-
tu odpoledne, a to vždy jednou za 14 dní 
v čase od 14 do 17 hodin. (red)

Ukrajinské děti se v rámci příměstského tábora podívaly například i k Památníku lovců 
mamutů.  Foto: Archiv Marty Ševčíkové

Marta Ševčíková je ro-
dilá Ukrajinka, v České 
republice žije už osm let. 
 Foto: Anna Vojzolová

Masarykovo náměstí po roce 
opět pokryje přírodní koberec
Barevné listí, kaštany, šišky, ovoce, zeleni-
na a další přírodniny – to vše bude tvořit 
originální přírodní obraz na prostranství 
před přerovskou radnicí. Ve středu 19. říj-
na se zde totiž uskuteční už tradiční akce 
Land Art. 
„Chceme ukázat, že i v době počítačů 
a sociálních sítí je smysluplné potkávat 
se osobně, společně tvořit, bavit se a po-
znávat nové lidi. Oslavit ale chceme také 
podzim s jeho barvami a plody, i lidskou 
kreativitu a pospolitost,“ vysvětluje spo-

luorganizátorka akce Marta Jandová. 
Tvoření se může zúčastnit každý – děti 
i dospělí. Stačí přijít v době od 10 do 16 
hodin na Masarykovo náměstí a vyzdo-
bit si jednu část koberce. „Pomyslným 
malířským plátnem bude dlažba náměstí 
a my doufáme, že z jednotlivých obrazů 
postupně vznikne skutečně krásný a vel-
ký koberec. Po celou dobu tvoření budou 
přítomni organizátoři, aby zájemcům po-
mohli s výběrem místa a popřípadě i se 
skládáním,“ podotkla Jandová. V rámci 
přípravy už mohou lidé v následujících 
dnech a týdnech nosit do Výstavní síně 
Pasáž výpěstky ze své zahrady. 
„Uvítáme také ochotné sběrače, kteří 
na svých procházkách posbírají nějaké 
šišky, pokud možno velké barevné listy, 
jeřabiny, šípky a další plody podzimu. 
Obzvlášť vděční budeme za kukuřici, jab-
líčka a dýně,“ vyjmenovala organizátorka. 
Všechen materiál k tvoření je možné při-
nést přímo na náměstí i v den akce. Akce 
je vhodná pro všechny věkové skupiny, 
jednotlivce, rodiny, skupiny přátel, školní 
třídy a další. Pro účastníky bude připraven 
horký čaj na zahřátí a drobné občerstvení. 
 (red)

Land Art přiláká každoročně desítky dětí 
i dospělých.  Foto: Město Přerov
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Výstava v Pasáži připomene cestovatele Bohumila Pospíšila
Český Marco Polo Bohumil Pospíšil se narodil v Přerově před 120 lety. Patřil k nevýznamnějším cestovatelům meziválečné republiky. A právě výstava 
jeho fotografií je v současné době k vidění v Pasáži. „Kontaktoval nás přední odborník na problematiku krajanů ve světě Martin Nekola s tím, že 
ho oslovil vnuk Bohumila Pospíšila. Ten našel v pozůstalosti asi jedenáct tisíc fotografií z cest svého dědečka. Na fotkách jsou neuvěřitelné záběry 
z Arábie, Číny, Indie, Koreji, Malajsie i Nového Zélandu. Některé ze zachycených památek či přírodních krás už ani neexistují,“ vysvětlila vedoucí 
Výstavní síně Pasáž Marta Jandová. 

Bohumil Pospíšil během svého života na-
vštívil desítky zemí, jeho osud by vydal na 
dobrodružný román. Na vůbec první puto-
vání se vydal už coby univerzitní student, 
a to hned do Ruska, zmítaného občanskou 
válkou. „Bolševici jej tehdy uvěznili, ale 
podařilo se mu utéct. V srpnu roku 1926 
se pak vydal na pětiletou výpravu kolem 
světa, s sebou měl pouze jeden oblek, 
batoh a minimum peněz. Cestoval pouští, 
pralesy, velehorami, šel pěšky, jel vlakem, 
automobilem, na koni, velbloudovi, oslovi 
i slonovi, plavil se po řekách i napříč oceá-
ny,“ vyjmenoval Martin Nekola. Přerovský 
cestovatel urazil celkem přes 160 tisíc ki-
lometrů. „Všude o něm psaly noviny, po-
tkával spoustu lidí, jeho poznámky z cest 
zaplnily desítky zápisníků. Část výpravy 
ho doprovázel jeho přítel a rovněž Přero-
van Josef Hübl. Svou výpravu zakončil na 
Novém Zélandu, odkud si pak v létě roku 
1931 přivezl i manželku maorského půvo-
du a dcerku Elišku,“ dodal Nekola. 
Pospíšil, který během své fascinující cesty 
kolem světa zhotovil tisíce fotografií, své 
zážitky publikoval v nejrůznějších novi-
nách a časopisech, mimo jiné v populárně 
naučené revui Širým světem. „V létě roku 

1934 se pak vydal ve speciálně upraveném 
voze Walter-Junior s novinářem Vladisla-
vem Forejtem-Alanem na expedici „Bohe-
mian Pioneer“ do Arábie. Po jeho návratu 
se rodina natrvalo přestěhovala na Nový 
Zéland,“ doplnil badatel Martin Neko-
la. Dodal, že teprve poté vyšly Pospíšilovi 
v Praze dva cestopisy – Čínou za revoluční-
ho varu a Toulky po ostrovech divů, a dob-
rodružný román V zemi otrávených šípů. 
Během druhé světové války byl přerovský 
cestovatel velmi činný v krajanské komu-
nitě a pořádal benefiční akce ve prospěch 
Benešovy exilové vlády v Londýně. Po válce 
se stáhl do ústraní. „Než musel ze zdravot-
ního důvodu do předčasného důchodu, 
živil se jako obchodní cestující. Zemřel 28. 
srpna 1974 v Aucklandu. Teprve počátkem 
roku 2022 byla Pospíšilova bohatá pozů-
stalost, považovaná dlouhá desetiletí za 
ztracenou, dopravena do Čech,“ uzavřel 
Nekola. 
Přerované si budou moci prohlédnout ně-
kolik set fotografií přerovského cestovatele 
Bohumila Pospíšila až do 28. října. „K vi-
dění budou i jeho poznámkové notesy, 
ilustrace Zdeňka Buriana k jeho textům 
v časopise Malý čtenář i ukázky rukopisu 

z vydaných knih. Na výstavě jsme spolu-
pracovali také s ředitelem Státního okres-
ního archivu v Henčlově Jiřím Lapáčkem, 

který vyhledal k rodině Bohumila Pospíšila 
dostupné historické dokumenty,“ dodala 
Marta Jandová. (red)

Přerovský Marco Polo, jak Bohumilu Pospíšilovi přezdívali novináři, zavítal na svých ces-
tách i do Japonska.  Foto: Archiv rodiny Pospíšilových

Setkání 75letých občanů s vedením města
V úterý 4. října se ve velkém sále Městského domu sejdou pětasedmdesátníci, 
kteří se narodili v září, říjnu, listopadu a prosinci roku 1947. Osobně jim pobla-
hopřejí zástupci města, kteří jim také předají drobné dárky. O kulturní program 
se postarají žáci Základní školy Želatovská, k tanci a poslechu jim zahraje skupina 
Harmony, chybět nebude ani oblíbený fotokoutek, ve kterém se oslavenci bu-
dou moci nechat zdarma vyfotit se svými přáteli. Oslavu organizuje Komise pro 
občanské záležitosti, která se podílí rovněž na další slavnostní události – vítání 
občánků. „To se bude konat pravděpodobně až v příštím roce. Důvodem je pře-
rušení činnosti této komise z důvodu voleb,“ uvedla Lenka Tomečková z Kance-
láře primátora. 

Farmářské trhy budou v říjnu dvakrát
Poslední letošní farmářské trhy se uskuteční ve čtvrtek 13. a 27. října na Masa-
rykově náměstí vždy od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na tradičně 
široký sortiment zboží - pečivo a koláče, uzeninu, zabijačkové speciality, ovoce 
a zeleninu, nakládanou zeleninu, džemy, med, koření, bylinné sirupy, medovinu či 
rukodělné výrobky. Nebude chybět ani nabídka dušičkového zboží. Farmářské trhy 
pořádá ve spolupráci s městem již šestým rokem Okresní agrární komora.  

Připomenutí vzniku Československa 
Den vzniku samostatného československého státu si Přerované připomenou v pá-
tek 28. října koncerty, pietními akty a položením kytic. Ve 14 hodin na Masarykově 
náměstí vystoupí dětský Dechový orchestr Haná. Od 15 hodin budou po proslo-
vech položeny kytice u pamětní desky T. G. Masaryka a vzpomínka bude pokra-
čovat u pomníku Jana Gayera v ulici Na Marku. Večer se při příležitosti státního 
svátku uskuteční v 19.30 hodin v Městském domě koncert Moravské filharmonie 
Olomouc. Ve velkém sále zazní Cikkerovy, Sukovy a Dvořákovy skladby, jako sóli-
sta vystoupí houslista Ivan Ženatý. 
 (red)

Zemřel zpěvák Pavel Novák

Ve věku 57 let zemřel 28. srpna oblíbený 
přerovský zpěvák Pavel Novák mladší. Nej-
starší syn legendárního zpěváka šedesá-
tých let Pavla Nováka se narodil 3. října 
1964. Po svém otci zdědil lásku k hudbě 
i ke sportu, také závodně plaval. V 16 le-
tech si poprvé stoupl za mikrofon, o tři 

roky později spoluzaložil 
legendární kapelu Pirillo. 
Protože nechtěl být srov-
náván se svým slavným 
otcem, používal nějaký 
čas příjmení „Riedl“. 
Později působil v ro-
dinné hudební formaci 
Family, kterou po smrti 
otce převzal. Zpíval dě-
tem, pořádal přednášky, 
působil v rockové kapele 
Black Rose. V posledních 
letech spolupracoval 
s Petrem Šiškou, s nímž 
utvořili hudební duo 
Šlágr kluci. V minulosti 
se věnoval také jeskyn-
nímu potápění a natá-
čení filmů hluboko pod 
vodní hladinou. Velkého 

úspěchu dosáhl jeho dokumentární film 
„Touhy bez hranic“, který natočil a je pod 
ním podepsán i jako režisér. S manželkou 
Lenkou měl dvě děti – syna Filipa, který 
hraje za prestižní fotbalový klub Fenerba-
hçe Istanbul v Turecku, a dceru Elišku, jež 
s ním nazpívala několik duetů.  (red)

Pavel Novák  Foto: Jan  Gebauer
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Komedie Svatba bez obřadu rozesměje v říjnu Městský dům
Francouzskou situační komedii s hereckým obsazením v čele s Pavlem Nečasem, Betkou Staňkovou a Adélou Gondíkovou uvede Městský dům  
v úterý 18. října. 

„Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale 
ne se vdát – to si myslel leckterý z aktérů 
brilantní francouzské situační komedie, 
než vstoupil do hry mladý, sympatický 
a nad poměry výřečný pojišťovací agent, 
než odcestoval razantní a trochu nervóz-
ní milionář Leonard se svou půvabnou 
éterickou manželkou za obchodem do 
Paříže, než se jejich jediný pravý syn vrátil 
z brazilských pralesů a především – než 
zůstaly rodinné akcie v rukou manželky 
a rodinné sídlo v rukou dcery,“ prozradil 
vedoucí programového oddělení Měst-
ského domu Pavel Ondrůj. 
Když tento výčet doplníme jedním odmí-
taným nápadníkem z lepší rodiny a do-
mnělým sňatkem, dočkáme se bláznivé 
komedie plné omylů, nevinných léček, 
vtipných dialogů a originálně vypointova-
ných situací. 

„Průšvih střídá průšvih, pohroma po-
hromu, a to v tempu přímo hektickém. 
A přesto se hra drží v žánru příjemné 
komedie. To vše ve výsostně francouz-
ském stylu. Komedie, která byla v roce 
1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic 
s Louis de Funesem a Mireille Darcovou 
v hlavních rolích, je již šestadvacátým ku-
sem Divadelní společnosti Háta,“ připo-
mněl Ondrůj. 
Představení je přeloženo z 3. března 
letošního roku. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti, cena je 450, 420 
a 280 korun. 
Předprodej vstupenek je v Městském infor-
mačním centru.
Veškeré informace návštěvníci na-
jdou na www.mdprerov.cz, získají je 
i na e-mailu predprodej@kis-prerov.cz. 
 (red)

Pozorovatelé ptactva vyrazí 
k tovačovským rybníkům
První říjnový víkend už tradičně patří Festivalu ptactva – ornitologové 
během něj organizují pro veřejnost vycházky spojené s pozorováním 
ptáků. 

„Letos proběhne již třicátý ročník a to ne-
jen u nás, ale i v dalších zemích po celé 
Evropě. Na Přerovsku se uskuteční exkur-
ze kolem Hradeckého rybníka v Tovačo-
vě. Sraz je v sobotu 2. října v osm hodin 
u sádek. 
Účastníci se mohou těšit na návštěvu ne-
jen Hradeckého, ale i Křenovského ryb-
níka,“ uvedl místopředseda Moravského 
ornitologického spolku Jiří Šafránek. Jak 
doplnil, v těchto dnech je na místě mož-

né pozorovat několik druhů racků, čejky 
chocholaté, lžičáky, hvízdáky, kopřivky 
a čírky. 
Možná se již objeví i první severské husy 
nebo orel mořský. Exkurzi povede Lukáš 
Brezniak, kterého je možné kontaktovat 
na telefonu 776 784 827. Seznam všech 
akcí pořádaných na zhruba padesátce 
míst po celé České republice najdete na 
webových stránkách www.birdlife.cz. 
 (red)

Turisté oslaví kulaté jubileum výstavou o Olomouckém kraji
Fotografie z turistické činnosti ze zajímavých míst našeho regionu, diplomy, kapesní kalendáře, oblastní turistické odznaky i medaile členů – to vše 
čeká návštěvníky na výstavě ke 110. výročí Klubu českých turistů v Přerově, s podtitulem 110 let poznávání Olomouckého kraje. V Galerii města 
Přerova bude k vidění od 6. října. 

„Obrovskou výstavu ke stoletému jubileu 
klubu turistů s názvem Mapy a turistika 
v proměnách času jsme organizovali už 
v roce 2012. Tentokrát budou gró výstavy 
tvořit velkoformátové fotografie přírody 
Jesenicka, Konicka či Přerovska, židovských 
památek, větrných mlýnů, hradů, zámků 
či kostelů, které turisté na svých výletech 
viděli a zaznamenali,“ uvedla kurátorka 
obou výstav Lada Galová. I tentokrát výsta-
vu doplní různé turistické artefakty – trička, 
batůžky, pohorky, turistické známky, staré 
deníky, odznaky či nášivky. Přerované si 
budou moci prohlédnout i figuríny v turis-
tickém oblečení. 
„Nebudou samozřejmě chybět ani upo-
mínkové předměty a suvenýry k akcím, 

které jsme pořádali. Různé diplomy, pa-
mětní listy připomenou pochody jako 
je Přerovská padesátka, Za přerovským 
zubrem, Konické štrapáce na kole okolo 
Konice. 
Fotografie budou mapovat zhruba po-
sledních 15 let naší činnosti. Nejstarší dvě 
fotografie, které jsou připomenutím naší 
historie, ale pochází z roku 1920,“ doplnil 
organizátor výstavy a člen Klubu českých 
turistů v Přerově Stanislav Dostál. 
Výstavu otevře Galerie města Přerova ver-
nisáží ve čtvrtek 6. října v 17 hodin, zahra-
je Autumn Trio Band. 
Klub českých turistů se bude v městské 
galerii prezentovat do neděle 20. listopa-
du. (red)

Divadelní společnost Háta zavítá do Přerova s představením Svatba bez obřadu.
  Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Pozorovatelé ptactva prozkoumají okolí Hradeckého a Křenovského rybníka. 
  Foto: Archiv Jiřího Šafránka 

Jednou z tradičních akcí, kterou Klub českých turistů pořádá, je Novoroční výstup na 
Čekyňský kopec.  Foto: Martin Cín
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
14.9. Ostrava zoo – halda Ema – Slez-
skoostravský hrad – centrum – hlavní ná-
draží, vlak 8.13, vede I. Žaludová
1.10. Loukov – Kelčský Javorník – Bystřice 
pod Hostýnem, 17 km, vlak 7.38, vede M. 
Ligurský
5.10. Lipník n.B. – podél Bečvy – Týn n.B., 
opékaní vlastních špekáčků, vlak 8.28, 
vede V. Mužíková
8.10. Rapotín – Granátová skála – So-
botín – Maršíkov – Velké Losiny, 15 km, 
vlak 8.12, vede M. Ligurský
12.10. Zborov – Háječek – Svébohov – Zá-
břeh, 13 km, vlak 7.03, vede M. Ligurský
15.10. Salaš – Bunč – Zdounky, 15 km, 
vlak 7.24, vede M. Ligurský
19.10. Hostašovice – Trojačka – Zašová, 
10 km, vlak 8.28, vede V. Mužíková
22.10. Dušná – Vsacký Cáb – Huslenky, 
16 km, vlak 6.28, vede V. Mužíková
26.10. Příbor – Větřkovice – Hukvaldy, 
12 km, vlak 7.24, vede C. Punčochářová
29.10. Lužice – Mikulčice – Skařiny – Ho-
donín, 14 km, vlak 7.38, vede J. Opletal

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová • tel.: 
725 017 083
1.10. Ramzová – Petříkov – Ostružná 
10 km, vede Bernátová, vlak 7.03
6.10. Čekyně – Penčice – Nelešovice – Ko-
kory, 10 km, vede Lančová, bus 7.45, aut. 
stan. č. 7
6.10. Jablonné n. Orlicí - údolí Orlič. poto-
ka, 12 km, vede Michňová, vlak 8.12
8.10. Mikulov – Kopeček – Turold, 10 km, 
vede Šťávová,  vlak 7.24, KPČ, vedoucí 
z Břeclavi 
13.10. Jestřábí – Kříž Covid 19 – Odry, 
11 km, vede Láhnerová, vlak 8.24 RJ 
13.10. Biocentrum Kojetín, 7km, vede 
Szabóová, bus 8.25, aut. stan. č. 9
15.10. Hanušovice – Počátky – Komňát-
ka, 17 km, vede Sedláková, vlak 7.03, 
účast nahlásit vedoucí  
20.10. Bystřička – Lhota – Valašské Mezi-
říčí, 10 km, vede Peprnová, vlak 7.28 
22.10. Velká Klajda – Bílovice n/Svit. – Ob-
řany, 12 km, vede Šťávová, vlak 7.37 RJ, 
vedoucí čeká v Brně
27.10. Hodonín – Mutěnice, 12 km, vede 
Válková, vlak 7.24 
29.10. Velké Losiny – Hanušovice (Prame-
ny, N. Hrad), 18 km, vede Válková, vlak 
7.03

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz • Tomáš Beránek • tel. 
602 575 673
8.10. Putování za burčákem, Mutěnice, 
trasy 5 a 14 km, bus 7.30, předprodej
1.11. Schůze v restauraci Pivovar v 19.00  

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8.00 – 17.00
sobota a neděle 9.00 – 17.00 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.10. 15.30 Princezna rebelka Bijásek, dabing 80,-
01.10. 17.30 Buko 160,-
01.10. 20.00 Úsměv titulky 160,- 15+
02.10. 10.00 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 80,-
02.10. 15.00 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
02.10. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
02.10. 20.00 Buko 160,-
03.10. 18.00 Střídavka 160,-
03.10. 20.00 Spolu P 160,-
04.10. 17.30 Banger 160,- 12+
04.10. 19.30 Elvis LEVNÉ ÚTERÝ, titulky 80,- 12+
05.10. 18.00 Indián 160,-
05.10. 20.00 Jan Žižka titulky 160,- 15+
06.10. 10.00 Prezidentka BS 80,- 12+
06.10. 18.00 Tři tisíce let touhy RP, titulky 160,- 12+
06.10. 20.00 Světlonoc RP, slovensky 160,- 15+
07.10. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
07.10. 20.00 Světlonoc slovensky 160,- 15+
08.10. 15.30 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 80,-
08.10. 17.30 Indián 160,-
08.10. 19.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
09.10. 15.30 DC Liga supermazlíčků dabing 80,-
09.10. 17.30 Elvis BS, titulky 80,- 12+
09.10. 20.00 Buko 160,-
10.10. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 12+
10.10. 20.00 Světlonoc slovensky 160,- 15+
11.10. 18.00 Střídavka česky 160,-
11.10. 20.00 After: Pouto LEVNÉ ÚTERÝ, titulky 80,- 12+
12.10. 17.30 Spolu 160,-
12.10. 20.00 Indián 160,-
13.10. 10.00 Planeta Praha 80,-
13.10. 18.00 Cirkus Maximum RP 160,-
13.10. 20.00 Válečnice RP, titulky 160,- 15+
14.10. 18.00 Cirkus Maximum 160,- 12+
14.10. 20.00 Halloween končí P, titulky 160,- 15+
15.10. 15.30 Websterovi ve filmu P, Bijásek, česky
15.10. 17.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
15.10. 19.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
16.10. 15.30 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 80,-
16.10. 17.30 Střídavka BS 80,-
16.10. 19.30 Válečnice titulky 160,- 15+
17.10. 18.00 Cirkus Maximum 160,- 12+
17.10. 20.00 Halloween končí titulky 160,- 15+
18.10. 17.30 Jan Žižka titulky 160,- 15+
18.10. 20.00 Indián 160,-
19.10. 17.30 Buko 160,-
19.10. 20.00 Halloween končí titulky 160,- 15+
20.10. 10.00 Střídavka 80,-
20.10. 18.00 Za vším hledej ženu RP 160,-
20.10. 20.00 Black Adam RP, titulky 160,-
21.10. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
21.10. 20.00 Black Adam titulky 160,-
22.10. 15.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 80,- 12+
22.10. 17.30 Black Adam titulky 160,-
22.10. 20.00 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
23.10. 15.30 DC Liga supermazlíčků     dabing 80,-
23.10. 17.30 Za vším hledej ženu 160,-
23.10. 19.30 Black Adam titulky 160,-
24.10. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
24.10. 20.00 Black Adam titulky 160,-
25.10. 17.30 Cirkus Maximum 160,- 12+
25.10. 19.30 Sirotek: První oběť LEVNÉ ÚTERÝ, titulky 80,- 15+
26.10. 15.30 Šoumen krokodýl PRÁZDNINY V KINĚ, dabing 160,-/140,-
26.10. 17.30 Black Adam titulky 160,-
26.10. 20.00 Banger 160,- 12+
27.10. 10.00 Arvéd BS 80,-
27.10. 15.30 Princ Mamánek RP, PRÁZDNINY V KINĚ 160,-/140,-
27.10. 17.30 Vražda v Londýně RP, titulky 160,-
27.10. 20.00 Black Adam titulky 160,-
28.10. 15.30 Jan Žižka dabing 160,- 12+
28.10. 18.00 Indián 160,-
28.10. 20.00 Ďáblova kořist P, titulky 160,- 15+
29.10. 15.30 Šoumen krokodýl dabing 160,-/140,-
29.10. 17.30 Střídavka 160,-
29.10. 19.30 Black Adam titulky 160,-
30.10. 10.00 Šoumen krokodýl Bijásek, dabing 160,-/140,-
30.10. 15.30 Princ Mamánek 160,-/140,-
30.10. 17.30 Jan Žižka titulky 160,- 15+
30.10. 20.00 Vražda v Londýně titulky 160,-
31.10. 18.00 Cirkus Maximum 160,- 12+
31.10. 20.00 Můj otec, kníže P 160,
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 2.10. Anna Sypěnová Němcová – Proč 
malovat? Výběr z díla přerovské malířky, 
historický sál, vstupné 40/20 Kč
6.11. Dagmar Havlíčková – Modlitby, vý-
stava obrazů olomoucké výtvarnice, kaple 
přerovského zámku, vstupné 40/20 Kč
do 24.11. Čtvero ročních období – POD-
ZIM, výstava školních obrazů, chodba ve 
2. patře, vstupné 20/10 Kč
do 30.10. KDO? JAK! aneb Komenský 
kam se podíváš!, práce studentů SPŠS 
v Lipníku n. B., Malý kruhový sál a předsá-
lí, součástí vstupného do stálých expozic
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:
• O královně Medunce – povídání o životě 
včel s výrobou svíček nebo ozdob z vos-
kových plátů, vhodné i pro nejmenší děti 
z MŠ; 60 minut, 40 Kč/žák
• Mapuj s Komenským! – program o tom, 
jak se vytvářely mapy v 17. století a jak se 
tvoří dnes; hravá kombinace zeměpisu, 
matematiky i výtvarné výchovy, vhodné 
pro žáky ZŠ i SŠ, 75 minut, 40 Kč/žák, 
probíhá v exteriéru, v případě nepříznivé-
ho počasí i interiérová varianta
• Jídlo: hravě zdravě – program o zdra-
vém stravování a kvalitě potravin, vhodné 
pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ, 60 minut, 40 
Kč/žák, na požádání připravíme i variantu 
pro starší žáky
• Muzejní ZVONOhraní – hudební pro-
gram plný nástrojů z tzv. Orffova instru-
mentáře, vhodné pro děti z MŠ a I. stupně 
ZŠ, 60 minut, 40 Kč/žák
Aktuální nabídku a volné termíny si prosím 
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531  
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/pro-skoly
Akce pro veřejnost:
11.10. Modlitby: setkání s autorkou, ko-
mentovaná prohlídka výstavy Modlitby 
s přednáškou, komentář podá autorka 
psaných děl, olomoucká výtvarnice Dag-
mar Havlíčková, od 17.00, kaple přerov-
ského zámku, vstupné 40/20 Kč
19.10. Tvoříme v muzeu – tvoření (s) 
písmem – výtvarný workshop pro malé 
i velké jako volná inspirace díly olomouc-
ké výtvarnice Dagmar Havlíčkové, 15.00 
– 17.00 v prostoru Vševědárny v přerov-
ském zámku, materiál bude připraven na 
místě, vstupné 20 Kč
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.:  
581 201 929, mob.: 725 337 426, 
e-mail: trtikova@prerovmuzeum.cz nebo  
www.prerovmuzeum.cz 
ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost:
1.–8.10. Výstava na stromech – Kávová 
krize – celorepublikový happening v rám-
ci Týdne důstojné práce o podmínkách 

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13



SERVIS DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 10/2022  |  14

produkce kávy, hlavní osa parku Michalov 
v době otevření parku, zdarma 
1.10. Ptačí festival – Záhlinice – procházka 
soustavou rybníků a přilehlým lužním le-
sem, pozorování ptáků a dalších živočichů 
a rostlin, ukázka kroužkování. Sraz v 8.15 
před hospodou „U Čápa“ v Záhlinicích
7.10. Mladý zahrádkář 2023 – okresní 
kolo vědomostní soutěže pro přihlášené 
děti základních škol, od 9.00 mladší žáci, 
od 11.00 starší žáci. Korvínský dům, Horní 
náměstí 31 v Přerově
8.10. Ptačí festival – rybník Nesyt u Miku-
lova – ornitologická exkurze s ukázkami 
vodních, mokřadních a rákosinových ptá-
ků, jejich hlasy, kroužkování, hry pro děti, 
burčák. Sraz v 8.00 u váhovny naproti ná-
draží v Sedleci u Mikulova, doprava vlastní
20.10. Den stromů – oslava stromů pro-
cházkou mezi nimi s trochou ponaučení. 
Akce pro ZŠ, MŠ i veřejnost – několik za-
stavení s úkoly, hrami a kvízy, prohlídka 
zajímavých druhů stromů v parku Micha-
lov, 9.00 – 14.00, přihlášky v ORNIS nebo 
BIOS
20.10. Den stromů – prohlídka parku Mi-
chalov – prohlídka parku s průvodcem. 
Sraz v 16 hodin u restaurace Michalov
Ekoporadna  pondělí až pátek, 9.00 – 
15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na htt-
ps://ornis.cz/ nebo FB! 
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci říjnu: 
1.10. – 31.10. – otevřeno denně kromě 
pondělí, 9.00 – 17.00
Výstavy:
Do 9.10. 40 let Hefaistonu – ohlédnutí 
za čtyřmi dekádami pořádání meziná-
rodních setkání uměleckých kovářů na 
hradě Helfštýn, hradní galerie na druhém 
nádvoří, v rámci vstupného na hrad
Akce pro veřejnost:
1.10. Excalibur race – třetí ročník extrém-
ního běžeckého závodu s překážkami 
v areálu Helfštýna i mimo něj, více infor-
mací a přihlášky na: www.excaliburrace.cz 
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
9.10., 13.30 Nedělní party – tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou Harmony
13.10., 19.30 39. Československý jazzový 
festival – Festivalový prolog
Na programu: Roman Pokorný (CZ), Bra-
zilian Coffee Project s mezinárodní kape-
lou, Jiří Stivín (CZ) 80. jubileum se svým 
kvartetem
Více informací na www.csjf.cz
18.10., 19.30 Svatba bez obřadu – fran-
couzská situační komedie s vynikajícím 
hereckým obsazením v čele s Pavlem Ne-
časem, Betkou Staňkovou a Adélou Gon-
díkovou v podání Divadelní společnosti 
Háta. Představení přeloženo z 3.3.2022. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v plat-
nosti. 
20. – 22.10., 19.30 39. Československý 
jazzový festival
20.10. Juraj Bartoš Quartet (N)evergreens 

(SK), Ghost Note (USA)
21.10. Lukáš Oravec Orchestra (CZ/SK/
USA), Lee Ritenour (USA)
22.10. Kristina Barta New Quartet (CZ), 
The Baylor Project (USA)
Více informací na www.csjf.cz
28.10., 19.30 Moravská filharmonie Olo-
mouc – slavnostní koncert ke Dni vzniku 
samostatného československého státu. 
Program koncertu: Ján Cikker: Symfoni-
etta op. 16; Josef Suk: Fantasie pro housle 
a orch. g moll op. 24; Antonín Dvořák: 
Slovanské rapsodie op. 45; sólista: Ivan 
Ženatý (housle).
30.10., 13.30 Nedělní party – tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou MILI

TÝDEN INFORMAČNÍCH CENTER
26.10. Městské informační centrum 
v Přerově a Předmostí – při návštěvě 
a zodpovězení kvízu o Přerově návštěvníci 
obdrží dárek 

FARMÁŘSKÉ TRHY
13.10. a 27.10. (dušičkové trhy), 9.00 – 
16.00 náměstí T. G. Masaryka 
Prodej pečiva, uzenin, mléčných výrobků, 
koření, rukodělných výrobků a mnoha 
dalšího.  

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
1. – 2.10. Výstava Moravy a Slezska hos-
podářských a drobných zvířat
9.10. Setkání chovatelů
16.10. Bleší trhy
23.10. Setkání chovatelů

YAMAHA HUDEBNÍ PROGRAMY 
PRO DĚTI

V jógovém studiu Sangha na nám. T. G. 
Masaryka nově probíhají každé pondělí 
hudební programy pro děti. Od 9.00 pro 
děti 4 měsíce – 3,5 roku, od 10.00  pro 
děti 1,5 – 2,5 roku a od 10:55 pro děti od 
2,5 – 3,5 roku.Více na FB stránkách a in-
stagram @yamaha_hudebníprogramy_
prodeti. E-mail: yamaha.prerov@gmail.
com, tel.: 608 777 383, yamahaskola.cz

LAMPIONOVÝ POCHOD ZA 
STRAŠIDLY

V sobotu 15. října od 19.15 se na přerov-
ské laguně u Bašty u Dokládalů uskuteční 
15. ročník nočního lampiónového pocho-
du za strašidly – Strašidlácké hrátky. 
V temných zákoutích budou číhat straši-
dla a rozličná překvapení. Lampióny, ba-
terky s sebou, občerstvení a možnost opé-
kání na ohni zajištěna.

POCHOD PO STOPÁCH LOVCŮ 
MAMUTŮ

Letos se už po pětadvacáté uskuteční his-
toricko – přírodovědné putování pro děti 
i dospělé. Prezence 9.00 – 10.30 v areálu 
ZŠ v Předmostí. Na devítikilometrové trase 

čekají na účastníky soutěže a drobné ob-
čerstvení.

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY
V pátek 28. října odstartuje od sokolov-
ny běh republiky. Závod na 3 km startuje 
ve12.30 a hlavní závod na 10 km startuje 
ve 14 hodin. Více na www.behrepubliky.cz.

CESTOVATELSKÁ BESEDA 

4.10., 19.00, BaseCamp 
Fanské hory – Tádžikistán, noční Samar-
kand – Uzbekistán

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
3.10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Spánek jako klíč k nemocem – Olga 
Župková
6.10.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
10.10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi 
9.45 Cvičení paměti hrou – Olga Župková
13.10. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
17.10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Moderní kostely na Moravě II. část – 
Eva Tkadlecová 
20.10. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
24.10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Jak pečovat o majetek  a finance 
v důchodu I. – Aleš Kafka
27.10. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
31.10. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Jak pečovat o majetek  a finance 
v důchodu II. – Aleš Kafka
PC kurz pro mírně pokročilé – 5 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15, začátek 31.10., 
cena 400 Kč, Centrum SONUS, Palac-
kého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel.  
777 729 521

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz
4.10. Den Zvířat – přírodní arál BIOS, 9.00 
– 15.00, školní kolektivy prosíme přihla-
šovat předem
12.10. Rybářská soutěž Chyť, poznej, 
pusť, 15.00
21.10. Den Stromů – naučná akce ve spo-
lupráci s ORNIS, 9.00
26.10. Vyrábíme vánoční keramiku – 
andílci, 9.00 – 12.00,  Atlas – přihlášky 
předem

26.10. Halloweenský večer – soutěž 
o nejhezčí vydlabanou dýni, bří. Hovůrko-
vých, 17.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
3. – 9.10. Čtenářská amnestie – promíjení 
sankčních poplatků za upomínky, všechna 
pracoviště knihovny v provozní době
3. – 31.10. Maluj jako světoví malíři – 
výtvarný kurz pro dospělé, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, každé 
pondělí 16.00 – 18.00 (jen pro předem 
přihlášené)
4.10. Sladce, slaně, boubelatě s Martinou 
Kynstlerovou – beseda s vítězkou soutěže 
Peče celá země, malý sál Klubu Teplo Pře-
rov, Horní nám. 9, 17.00 
6.10. Otevřená lekce tréninku paměti s Ji-
tkou Krásnou na téma Krásy barokního 
Kuksu, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, 17.00
8.10. Den otevřených dveří – komentova-
né prohlídky hlavní budovy knihovny s Ja-
nem Horkým, Žerotínovo nám. 36, 8.00 
– 9.00 a 10.00 – 11.00 
10. – 24.10. Základy ovládání PC s Win-
dows 10 – počítačový kurz pro začáteč-
níky, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každé pondělí 9.00 – 10.30 (jen 
pro předem přihlášené)
10. – 14.10. Prodej vyřazených knih a ča-
sopisů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den (kromě středy) 8.00 
– 17.00 
11.10. a 25.10. Virtuální Univerzita tře-
tího věku – videopřednášky pro studující 
seniory, učebna MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 
15.00 (jen pro přihlášené)
18.10. Aromaterapie – přednáška Veroni-
ky Mergentalové, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, 17.00
20.10. Otevřená lekce tréninku paměti 
s Jitkou Krásnou na téma Českosloven-
sko, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, 17.00
26.10. Havaj – cestovatelská beseda s Pe-
trem Nazarovem, Ministerstvo zeměděl-
ství ČR v Přerově, Wurmova 2, 17.00
Akce pro děti:
6., 13., 20., a 27.10. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, 12.00 – 17.00
8. 10. a 22.10. Sobotní odpolední pro-
gram pro dětské čtenáře, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, 14.00 –17.00 
13.10. Masáže miminek – beseda s po-
rodní asistentkou Evou Jaremejkovou 
v rámci projektu Bookstart – S knížkou 
do života, půjčovna pro děti, Palackého 
1, 9.00
20.10. Pohádka „O veliké řepě“ s inter-
aktivním čtením a zábavnými aktivitami – 
program pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let 
v rámci projektu Bookstart – S knížkou do 
života, půjčovna pro děti, Palackého 1, 9.00 
Akce v místních částech:
1.10. Interaktivní pohádka Kykyryky – di-
vadelní představení Michaely Borošové 
pro děti, Penčice, 15.00
1. – 31.10. Hádej, hádej, hadači – straši-
delné hádanky (soutěž pro děti), Čekyně, 
v provozní době knihovny
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1. – 31.10. Tvořivé dílny – podzimní skří-
tek, Lýsky, v provozní době knihovny
1. – 31.10. V ráji panenek – výstava, Újez-
dec, v provozní době knihovny
1. – 31.10. Tvořivé dílny – veselá dýně, 
Újezdec, každý čtvrtek 16.00 – 18.00 
3. – 9.10. Čtenářská amnestie – promíjení 
sankčních poplatků za upomínky, všechny 
knihovny v provozní době
10. – 24.10. Tvořivé dílny – dýňování 
a příprava podzimních dekorací, Lověšice, 
v provozní době knihovny
15.10. Tvořivá dílna – podzimní tvořivá 
dílna s BigShotem, Dluhonice, 17.00 
20.10. Tvořivá dílna – jablko a hruška, Že-
ravice, 15.30 – 17.30
24.10. Tvořivá dílna – zvířátka z kaštanů, 
Vinary, 17.00 – 18.00
27.10. Tvořivá dílna – vyřezávání dýní, 
Henčlov, 16.00 – 18.00

LAND ART

Ve středu 19. října na náměstí T. G. Ma-
saryka proběhne kreativní akce – skládá-
ní obrazců z podzimních plodů. Akce 
začíná v 10 hodin. Je připraveno drobné 
občerstvení, horký čaj a hudební dopro-
vod.
Přírodní materiál mohou zájemci donést 
v den konání akce přímo na náměstí nebo 
do Výstavní síně Pasáž, kde bude od stře-
dy 12. října sběrné místo.

DUHA KLUB DLAŽKA 
www.dlazka.cz
5.10., 19.30 Progres 2 – koncert legen-
dární brněnské rockové hudební skupiny 
v Klubu Teplo

GALERIE REALIT
https://www.galerierealit.cz/marek-ma-
tejcek/

Marek Matějček – výstava perokreseb 
a grafických děl
Autor pochází z Přerova a je absolventem 
sklářské výtvarné školy ve Valašském Me-
ziříčí. Absolvoval kurzy kresby na zlínské 
UTB a VŠUP v Praze. Od roku 2017 vy-
stavoval samostatně v Přerově, Prostějově, 
Brně a Praze. Vystavené obrazy vznikly od 
roku 2017 do dneška. Jedná se o malý 
průřez tvorbou, především perokresba-
mi, které jsou digitálně dobarvené a pře-
vedené do formy malé série grafických 
listů.  Myšlenkově jsou syntézou mnoha 
inspirací, především zájmu o člověka, jeho 
společnost, historii, materiální a duchovní 
projevy, kosmologii, mytologii a archety-
pální linii v jádru. 
Vizuálně jsou obrazy inspirovány jak obdi-
vem k atavismu, tak moderními utopiemi, 
někdy na hranici syrovosti, parodie, nebo 
záhadnosti.

GALERIE ESO
Kratochvílova 22

V galerii jsou mimo jiné vystaveny nové 
grafiky Oldřicha Jelena a jeho dcery Fran-
tišky Jelenové. Oldřich Jelen se vyučil kni-
hařem u mistra tohoto řemesla Josefa 
Josefa. Soukromě studoval kresbu a mal-
bu a během toho vystřídal několik růz-
ných profesí. V roce 1998 začal pracovat 
i pro nakladatelství Albatros, kde úspěš-
ně ilustroval mnoho desítek knih. Za ně-
které ilustrace získal ocenění v Čechách 
i v zahraničí, zvláště v anglicky mluvících 
zemích. Jeho nadání, píle, cit pro barvu, 
tisk i kvalitní papír ho posunuly do pozice 
jednoho z nejvyhledávanějších grafiků 
v celosvětovém měřítku. Typickou techni-
kou pro jeho umělecké tisky je litografie. 
Ve spolupráci s tiskařem Petrem Korbelá-
řem se dostali na světovou úroveň. Jeho 
dcera Františka Jelenová vystudovala 
Střední uměleckou školu textilních řeme-
sel v Praze, obor oděvní návrhářství. Ško-
la jí dala dobrý řemeslný základ nejen 
v samotném kreslení, ale také v dalších 
uměleckých disciplínách zaměřených na 
detail a pečlivost, jako jsou vyšívání a pa-
ličkování, či tvorba šperků. Po ukončení 
studia začala tyto dovednosti využívat ve 
své volné kresebné a malířské tvorbě, 
z velké části inspirované žánrem fantasy. 
Výrazným rysem jejích grafik, akvarelů 
a kreseb je sebejistý kresebný projev, výji-
mečná řemeslná zručnost a smysl pro 
detail. V současné době se věnuje ilustro-
vání a tvorbě litografií – ex libris pro čes-
ké i zahraniční sběratele.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187

Bohumil Pospíšil – Český Marco Polo 
Do konce října pokračuje připomínka 
120. výročí narození zapomenutého 
přerovského světoběžníka Bohumila Po-
spíšila. Na fotkách jsou jeho neuvěřitelné 

záběry z cest po Arábii, Číně, Indii, Koreji, 
Malajsii nebo Novém Zélandu.

Výstava finalistů České ceny 
za architekturu 2021
V měsíci říjnu bude ve Výstavní síni Pasáž 
představen vítězný projekt této soutěže 
– rekonstrukce paláce hradu Helfštýna, 
ale i další projekty finalistů soutěže. Ná-
vštěvníci si tak mohou udělat představu, 
v jak velké konkurenci rekonstrukce hradu 
obstála. Výstavu doplňuje zajímavá ikono-
grafie hradu.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Výstavu ke 110. výročí Klubu českých 
turistů v Přerově, s podtitulem 110 let 
poznávání Olomouckého kraje, bude od 
6. října hostit Galerie města Přerova. Ná-
vštěvníci si prohlédnou nejen fotografie 
z turistické činnosti ze zajímavých míst 
Olomouckého kraje, ale také třeba diplo-
my, kapesní kalendáře, oblastní turistické 
odznaky, medaile členů a další předměty. 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. října 
v 17 hodin, zahraje Autumn Trio Band. 
Klub českých turistů se bude v městské 
galerii prezentovat do neděle 20. listo-
padu.

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov naleznete na: 
www.sportoviste-prerov.cz

Změny v konání mohou být z důvodu  
aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ Kuželky – TJ Spartak Přerov
Nábor dětí ve věku 12 – 16 let, každé 
úterý a čtvrtek v 16.30 hodin v kuželně TJ 
Spartak Přerov, Kopaniny 4.
www.kuzelkyprerov.webnode.cz, 
e-mail: kuzelkyprerov@centrum.cz

■ Florbal – FBC Přerov
Nábor kluků i holek od věku 5–15 let. Nábor 
chlapců – Pavel Ceh tel.: 723 747 546, ná-
bor dívek – Jaromír Kubáč tel.: 776 287 695
www.florbalprerov.cz

■ Vodní pólo – KVP Přerov
Nábor chlapců a dívek ve věku 7 – 12 let, 
do přípravky vodního póla, které baví mí-

čové sporty a mají základní plavecké do-
vednosti (podmínkou je přeplavat bazén 
na šířku). Tréninky každou neděli od 18.00 
hodin a středu od 16.00 hodin. Sraz ve 
vestibulu přerovského bazénu, kde si děti 
vyzvednou trenéři KVP Přerov. 
www.kvpprerorov.cz

■ Stolní tenis – SK Přerov
Nábor dětí ročníku 2015 a starších kaž-
dé pondělí a středa 15.00 – 16.30 hodin 
v herně stolního tenisu SK Přerov, Petřival-
ského 1.
www.skprerov.cz, 
email: martinaseverova@email.cz, 
tel: 737 846 386, 

email: zlamaljaromir@seznam.cz, 
tel.: 734 717 516

■ Veslování – Veslařský klub Přerov
Nábor nových členů, chlapců i dívek od 10 
let každé pondělí od 16 hodin ve veslařské 
loděnici, Bezručova 770/4, Přerov.
www.veslo-prerov.cz, 
e-mail: info@veslo-prerov.cz

■ TJ Sokol Přerov
úterý 16:00 – 17:00 Cvičení pro rodiče 
s dětmi (od 2 let)
pondělí a čtvrtek 16:00 – 17:00 Cvičení 
pro předškoláky (4–6 let)
úterý a pátek 17:00 – 18:00 Cvičení pro 

mladší žactvo (6–10 let)
úterý a pátek 18:00 – 19:00 Cvičení pro 
starší žactvo (11–16 let)
www.sokolprerov.cz

■ SVČ ATLAS A BIOS 
Široká nabídka zájmových kroužků pro 
holky i kluky. Více informací na www. 
svc-bios.cz, tel.: 581 201 246, 581 209 353.

■ Basketbal – TBS Přerov
Nábor dětí (ročník 2014 a starší) každé pon-
dělí a čtvrtek v 18 hodin v sokolovně Přerov.
www.basketbal-prerov.webnode.cz,
e-mail: tbsprerov@seznam.cz, 
tel.: 723 603 388
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Jazz u piva je po pěti letech zpět. Přerované se mohou 
těšit na experimentální muziku, taneční latinu i swing
Legendární „jazz u piva“ se vrací po pětileté pauze zpět do restaurace Pivovar, aby symbolicky v týdnu předcházejícímu Československému jazzové-
mu festivalu tento největší svátek hudby v Přerově v předstihu zahájil.  

Na středu 12. října v 19 hodin chystá 
Nadační fondu Blues nad Bečvou za pod-
pory Nadačního fondu Přerovského jaz-
zového festivalu v restauraci Pivovar pro 
příznivce muziky dva koncerty špičkových 
kapel. „Během večera se postupně před-
staví dvě české kapely. Koncert odstartu-
je Kahoma Trio se svou improvizovanou 
hudbou, poté je vystřídá mladá swingová 
formace ze Zlína Swing Shower,“ zve na 
obnovenou tradici předseda Nadačního 
fondu Blues nad Bečvou Pavel Ondrůj. 
Hudba Kahoma tria je založena hlavně na 
písňové formě s prvky rubátového a tém-

brového způsobu hraní. „Kahoma trio 
používá přirozené zvukové možnosti ná-
strojů a je zde značný prostor pro expe-
riment. Improvizaci pak vystřídají svižní 
Swing Shower, kteří se věnují zejména 
interpretaci tanečního jazzu a swingu 
z období dvacátých až čtyřicátých let dva-
cátého století. 
Hrají ale také taneční latinu a pomalé ba-
lady,“ doplnil Ondrůj. Návštěvníci uslyší 
třeba legendární Klobouk ve křoví, What 
a Wonderful World, Říkej mi to prosím 
potichoučku, Nebe na zemi nebo Sway. 
 (red)

Atmosféra Jazzu u piva je jedinečná, v minulosti se o ni postarala například polská 
kapela Boogie Boys. Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Kamenná perla střední  
Moravy na výstavě v Pasáži
Zajímavá výstava určená nejen obdivo-
vatelům nedalekého hradu Helfštýn, ale 
i architektury obecně, je v současné době 
k vidění ve Výstavní síni Pasáž. Rekon-
strukce hradu Helfštýna, který patří mezi 
nejnavštěvovanější historické památky 
na území Olomouckého kraje, už získa-
la mnoho ocenění – mimo jiné i hlavní 
cenu v soutěži Česká cena za architekturu 
2021. „A právě projekty všech sedmi fina-
listů této prestižní soutěže si mohou ná-
vštěvníci přijít k nám do 21. října prohléd-
nout a udělat si tak představu, v jak velké 
konkurenci hrad obstál. Výstavu doplňuje 
i zajímavá ikonografie hradu – dobové 
kresby, rytiny či litografie od různých, čas-
to neznámých autorů,“ pozvala Přerovany 
vedoucí výstavní síně Marta Jandová. Kro-
mě vítězného návrhu architektů atelieru-r 
se mohou seznámit s přestavbou menzy 
a kolejí Univerzity Karlovy, Komunitním 

centrem Židlochovice, Lazy Housem Zlín, 
Městskou halou v Modřicích, novým pavi-
lonem Výstaviště Praha i revitalizací Kost-
nického náměstí, které se nachází rovněž 
v hlavním městě. 
Obnova paláce na hradě Helfštýn bodo-
vala v mnoha soutěžích – může se pyšnit 
titulem Stavba roku 2021, Interiérem roku 
2020. Uspěla také v nejvýznamnější mu-
zejní soutěži Gloria Musealis a hned dvou 
anketách vyhlašovaných Olomouckým 
krajem. „Podle vyjádření autorů vítězného 
návrhu byla na počátku snaha najít opti-
mální řešení zastřešení paláce, na kterou 
pak navázal pokus o přiblížení historické-
ho vývoje paláce návštěvníkům. To vedlo 
k myšlence vložení soudobých architekto-
nických prvků do historické stavby a k pro-
pojení přízemí s vyššími patry, která byla 
dosud veřejnosti nedostupná,“ uzavřela 
Marta Jandová.  (red)

Pochod Po stopách lovců mamutů 
bude i s mamutím zákuskem

První říjnová sobota bude už tradičně pa-
třit turistickému výšlapu Po stopách lovců 
mamutů. Letošní jubilejní ročník startuje 
od 9 do 10.30 hodin v areálu Základní 
školy J. A. Komenského v Předmostí. Po 
stopách předmostských mamutů letos 
nadšenci vyrážejí už po pětadvacáté a na 
devítikilometrovou trasu se mohou vydat 
rodiny s dětmi, turistické kroužky i zdatní 
senioři. „Po cestě jsou připravena tři lo-
viště, na kterých si účastníci vyzkouší své 
dovednosti.   Zručnost mohou prověřit při 
hodu kroužků na mamutí kly, ve střelbě 
z praku nebo v házení šipek na terč. Ti nej-
šikovnější si mohou vyzkoušet chůzi na mi-
nichůdách,“ nastínila Ivana Julišová, jedna 
z organizátorek akce. Letošní novinkou 

budou výtvarné dílničky v budově staré 
školy, kde si zájemci mohou vytvořit dobo-
vý artefakt. Chybět nebude ani oblíbený 
voňavý mamutí zákusek na Školním kop-
ci – chléb s máslem a tvarůžkem, doplně-
ný žejdlíkem limonády či piva. A sladkou 
tečku nabídne stanoviště projektu obnovy 
Knejzlíkových sadů, kde si zájemci mohou 
vyzvednout pamětní placku – tentokrát 
s motivem ořechu. Pro skalní turisty jsou 
v předmostském městském informačním 
centru připraveny turistické známky a své 
dveře otevře i Památník lovců mamutů. 
Akci organizuje Základní škola J. A. Ko-
menského spolu s občanským sdružením 
Komenius, spolkem Predmostenzis a sta-
tutárním městem Přerovem.   (red)

Za projektem rekonstrukce hradu Helfštýna stojí olomoučtí architekti z atelieru-r. 
 Foto: Archiv Výstavní síně Pasáž

Po stopách lovců mamutů vyrážejí turisté v sobotu 1. října od předmostské školy.
 Foto: Město Přerov


