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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 24. října na  
www.prerov.eu 

a v Mobilním Rozhlase.

Listí, chvojí, kůra stromů, šišky, kukuřice, jablka, dýně, rakytník, kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny – všechny tyto přírodniny a mnohé další se staly základem landartového koberce, který 
pokryl ve středu 19. října kamennou plochu na Masarykově náměstí. „Děti z přerovských mateřských i základních škol vytvořily kolem centrální kašny sluníčko – symbol života, tepla 
a optimismu. Počasí navíc letos vyšlo skvěle, nefoukalo, ani nepršelo,“ uvedla spoluorganizátorka akce Marta Jandová. 
Některé školky se na tvoření z přírodnin připravují předem, jiné raději improvizují. Se složením výsledného obrazce dětem už tradičně pomáhají studenti Gymnázia Jakuba Škody. 
Přírodniny lidé nosili v předstihu do Výstavní síně Pasáž i přímo na náměstí. „Sbírali jsme s babičkou kaštany a žaludy. Maminka mi dala ze zahrádky i nějaké větvičky. Tvoření mě 
moc bavilo. Škoda, že sluníčko nemůže na náměstí zůstat déle,“ posteskla si sedmiletá Martina Novotná. Po skončení akce si lidé mohli materiál rozebrat a použít na výzdobu svých 
domovů. Zbytek odklidily technické služby.
Land art se na náměstí objevil poprvé v roce 2016 – od té doby ho zdobil například obří strom, srdce, symbol stoleté republiky, patchwork i kaštanový list.  Foto: Jan Gebauer

Silničáři v Přerově se chystají na zimu. Připraveny jsou stroje i posypové materiály  
Technické služby města Přerova musí udržet sjízdnou téměř stovku kilometrů místních komunikací a sto dvacet kilometrů chodníků. Správa silnic 
Olomouckého kraje se zase stará o silnice v majetku hejtmanství. Středisko správy a údržby dálnic v Předmostí dohlíží na přibližně patnáctikilomet-
rový úsek dálnice mezi Přerovem a Lipníkem. 

Technické služby města Přerova hlásí: Na 
zimu jsme nachystaní. „Pro letošní sezónu 
máme připraveno o něco více posypového 
materiálu než loni – 445 tun soli a 40 tun 
drti. Do terénu mohou vyrazit tři silniční 
sypače i dva traktory se závěsnými radli-
cemi. Další čtyři traktory máme k dispo-
zici od jiných organizací,“ vyjmenoval 
technicko-provozní náměstek technických 
služeb Tomáš Lolek. Stroje se budou starat 
o zhruba stovku kilometrů místních silnic. 
Čtyři střední sypače a stejný počet malých 
sypačů budou udržovat schůdných na 
sto dvacet kilometrů chodníků, včetně 

cyklostezky Žebračka. „Komunikace se 
z důvodu schůdnosti a bezpečnosti udr-
žují chemickým posypem – solí. Abychom 
snížili spotřebu volné soli, používáme 
skrápěnou sůl a solanku. Když napadne 
velké množství sněhu, vyjíždí pluhy. Při 
velkém mrazu se využívá drť,“ vysvětlil 
náměstek. Solanka má při údržbě chod-
níků rychlejší účinek v případě zmrazků 
či při spadu sněhu do dvou až tří centi-
metrů, pak neúčinkuje. Které ulice se do-
stanou v případě kalamity první na řadu 
a které později, určuje Městský operační 
plán zimní údržby. Přednost má například 

Čechova a Palackého ulice či Masarykovo 
nebo Žerotínovo náměstí. 
Správa silnic Olomouckého kraje pečuje 
o silnice v některých místních částech, ale 
také například o ulice Komenského, Ko-
jetínská či Velká Dlážka. „Pro potřeby zim-
ní údržby byly udržované silnice na Přerov-
sku rozděleny do 10 okruhů zimní údržby, 
na devíti z nich se bude provádět chemický 
posyp a ve zbývajícím zdrsňovací posyp. 
K dispozici je 400 tun drti a 600 tun chlo-
ridu sodného,“ sdělil náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje pro oblast dopravy 
Michal Zácha. Technický arsenál tvoří de-

set sypačů, další tři rezervní, pět naklada-
čů, jedna sněhová fréza a čtyři traktorové 
radlice. Přednost v údržbě se určuje podle 
třídy silnice a řídí se plánem zimní údržby. 
Středisko správy a údržby dálnic spravuje 
patnáctikilometrový úsek dálnice D1 mezi 
Přerovem a Lipníkem. „Přichystáno je šest 
sypačů i obslužná technika jako jsou na-
kladače. Ve skladu máme zatím 2 460 tun 
soli, 74 metrů krychlových solanky a 60 
chloridu vápenatého. V případě kalamity 
je v pohotovosti i sousední středisko Ko-
courovec,“ uzavřel mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic Miroslav Mazal. (red)

Koberec z přírodnin ozdobil Masarykovo náměstí už po šesté



KRÁTCE Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 11/2022  |  2

Přerov už má nové vedení 

Nově zvolení přerovští zastupitelé se po-
prvé sešli v pondělí 17. října v Městském 
domě, kde složili svůj slib. Primátorem 
města se stal Petr Vrána (ANO), do je-
hož působnosti patří rozpočet, finance, 
kultura. Jeho první náměstek a stranický 
kolega Tomáš Navrátil bude plnit úkoly 
v následujících oblastech: doprava, koordi-
nace dopravních staveb, strategie a rozvoj 
města, územní plán. Další náměstek pri-
mátora za ANO Vladimír Lichnovský má 
v gesci investice města a veřejné zakázky, 
sociální věci, zdravotnictví. Náměstkovi 
za ODS Miloslavu Dohnalovi byly svěřeny 
záležitosti správy majetku a komunálních 
služeb, majetkoprávní záležitosti včetně 
nájmů bytů ve vlastnictví města a životní 
prostředí. A jediný uvolněný radní Michal 
Zácha bude mít pod palcem školství, sport 
a grantovou politiku. Jedenáctičlennou 
radu města kromě primátora a náměstků 
dále tvoří: za hnutí ANO Hana Mazocho-
vá, Petr Měřínský a Lada Galová, za ODS 
Petr Kouba a Jakub Navařík a za KDU-ČSL 
a TOP 09 Tomáš Dostal. 
Ještě před premiérovým setkáním zastu-
pitelů v Měšťáku se tři z nich vzdali své-
ho mandátu. Za Piráty do zastupitelstva 
nakonec usedla jednička, dvojka a pětka 
kandidátky, tedy Lenka Jüngling, Jaroslav 
Krejčí a Petr Dostalík. „Jakub Jüngling, 
kterého lidé vykřížkovali z devátého na 
druhé místo, se bude nadále věnovat své 
práci v kavárně. První náhradnice Barbo-
ra Punge Puchalská, která kandidovala 
na patnáctém místě, se mandátu vzdala 
rovněž z profesních důvodů. Oba navíc 
respektují čelo kandidátky a podporují Ja-
roslava Krejčího,“ podotkla lídryně strany 
Lenka Jüngling. Svého místa v zastupitel-
stvu se vzdala i Alice Kutálková, kandidující 
za ANO. „Alice Kutálková totiž začala pra-
covat na přerovském magistrátu, a pokud 
by byla současně zastupitelkou, dostala by 
se do střetu zájmů. Její křeslo podle výsled-
ků voleb obsadil Pavel Huťka,“ uzavřel lídr 
strany Petr Vrána.  

Domov Alzheimer hledá 
zaměstnance

Vedení Domova Alzheimer, který se na 
jaře otevře v rekonstruované budově bý-
valého Chemoprojektu v ulici Trávník, už 
začíná hledat nové zaměstnance. 
„Přijímat pracovníky budeme v několika 

vlnách, začneme na přelomu října a lis-
topadu. Chceme, aby se stihli vyvázat ze 
svých současných pracovních pozic, ale 
také abychom je stihli zaškolit,“ uvedl 
výkonný ředitel Domovů Alzheimer Radek 
Žádník. Práci zde najdou lidé různých pro-
fesí. „Počínaje manažerskými pozicemi 
jako je ředitel, vedoucí sociální pracovník, 
vrchní sestra a vedoucí provozu, konče 
kuchaři a pomocnými silami do kuchyně. 
Přijímat budeme větší počet ošetřovatelů 
a zdravotních sester,“ vyjmenoval Žádník. 
Postupně takhle najde místo až osmdesát 
lidí. Zájemci mohou kontaktovat vedení 
společnosti na emailu prerov@domo-
valzheimer.cz. 
V současné době také pokračují rozsáhlé 
opravy nemovitosti. „Více než polovina 
objektu už má hotovou fasádu. Uvnitř se 
pokládá vytápění, jsou vybudované všech-
ny příčky. V některých podlažích jsou už 
i vnitřní omítky. Postupně se upravuje in-
teriér,“ uzavřel Žádník. 
Budovu město prodalo korporaci Domov 
Alzheimer za 16 milionů korun v loňském 
roce. V budoucnu zde najde nový domov 
114 klientů ubytovaných v jednolůžko-
vých a dvoulůžkových pokojích. Pro potře-
by domova bude uvnitř areálu k dispozici 
i pětadvacet parkovacích míst. Za rekon-
strukci budovy zaplatí společnost kolem 
135 milionů korun. 

Místo určené k relaxaci 

Nová odpočinková zóna vznikne u jedné 
z protipovodňových zídek, které se staví 
v Přerově a mají zabránit vylití vody z Beč-
vy. Zídky se staví na dvou místech. Jedna 
„roste“ na nábřeží mezi mostem Legií 
a železničním mostem u Prechezy, druhá 
v blízkosti tenisových kurtů – a právě tam 
se chystá relaxační zóna za 900 tisíc ko-
run. Její pořízení už odsouhlasili radní.
„Nábřeží řeky Bečvy je zajímavé zejmé-
na s ohledem na svůj přírodně rekreační 
charakter. Proto jsme navrhli úpravu této 
části veřejného prostranství ve zhruba čty-
řicetimetrovém úseku poblíž lávky U tenisu 
směrem k nemocnici,“ uvedl vedoucí od-
boru rozvoje města Pavel Gala. Upřesnil, 
že úpravy spočívají v provedení štěrkového 
záhonu před zídkou v kombinaci s dřevě-
nými terasami, lavičkami na koruně zíd-
ky a drobnými ocelovými konstrukcemi 
umožňujícími překročení zídky.
Zídky se staví od letošního března, investo-
rem je Povodí Moravy. Podle jeho tiskové-
ho mluvčího Petra Chmelaře probíhá stav-
ba v souladu s harmonogramem a hotová 
by měla být do dubna příštího roku. „V lo-
kalitě u tenisových kurtů se už finišuje, 
hotovo je přibližně 482 metrů protipovod-
ňové zídky z celkových 590. V příštím roce 

proběhne rekonstrukce přilehlé cyklostez-
ky,“ upřesnil Chmelař. Ve druhé lokalitě 
– za mostem Legií – jsou vybetonovány 
základy protipovodňové zdi a aktuálně se 
betonují nadzemní části. „V případě nad-
zemních částí je dobetonováno 120 metrů 
z celkových 264. Už začaly i související prá-
ce na kanalizaci v ulici Kosmákova, v prů-
běhu podzimu budou probíhat práce na 
dalších kanalizačních objektech,“ doplnil 
Chmelař. Stavba přijde na 70 milionů 600 
tisíc, město Přerov se na ní podílí částkou 
ve výši 11 milionů korun. 

Nový ultrazvuk v nemocnici

Nový ultrazvuk pro laparoskopická a in-
tervenční vyšetření slouží v přerovské 
nemocnici zejména onkologickým pa-
cientům. Přístroj v hodnotě přesahující 
3 miliony korun umožní nejen přesnější 
provádění stávajících zákroků, ale navíc 
spektrum lékařských výkonů i rozšíří. 
Přístroj je primárně určen k přímému 
peroperačnímu zobrazení orgánů du-
tiny břišní, a to jak při klasických, tak 
i při miniinvazivních operacích. Software 
následně umožňuje různé rekonstrukce 
zaznamenaných dat, které zdravotníkům 
umožňují nalézt optimální způsob léčby. 
„Přístroj využijeme především k přes-
nější detekci jaterních nebo uzlinových 
metastáz u onkologických pacientů. Po-
máhá nám lokalizovat patologická místa 
a zlepšuje tak následnou onkologickou 
léčbu,“ vysvětlil primář centrálních ope-
račních sálů Petr Skácel. Přesná identifi-
kace postižené tkáně je přitom podle něj 
stěžejní pro posouzení rozsahu onemoc-
nění a efektivní odstranění patologické-
ho ložiska. Nový ultrazvukový přístroj BK 
Medical by v přerovské nemocnici mohlo 
ročně využít více než 150 pacientů, kteří 
navíc budou moci absolvovat i zákroky, 
které jim dříve nemohli zdejší zdravotníci 
provést. „Doposud jsme neměli možnost 
provádět miniinvazivní ultrasonografii 
a ultrasonografické rekonstrukce fistul 
konečníku, což se díky novému přístroji 
mění,“ prozradil Petr Skácel.

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu končí v pátek 2. pro-
since. „Hnědé nádoby na bioodpad se 
budou stahovat od 5. prosince a násled-
ně je vymyjeme a uskladníme v areálu 
technických služeb. Na svá stanoviště se 

budou vracet zhruba od 27. března, aby 
mohl od 3. dubna začít svoz. Stejně jako 
v letošním roce se bude svážet každý 
sudý týden,“ uvedl technicko – provozní 
náměstek Technických služeb města Pře-
rova Tomáš Lolek. Bioodpad svezený na 
kompostárnu se podrtí a naskladní do 
boxů, kde se automaticky provzdušňuje 
a zkrápí. „Zhruba po měsíci se vyskladní 
z boxů na volnou plochu a zde se přeseje 
přes síto. Vzniklý materiál distribuujeme 
zákazníkům. Výdejní dny kompostu bu-
deme opět organizovat v průběhu března 
a dubna,“ uzavírá Lolek.  (red)

Den válečných veteránů
V pátek 11. listopadu si Přerované 
připomenou Den válečných veterá-
nů. Ten je věnován účastníkům všech 
válečných konfliktů a slaví se v de-
mokratických zemích Evropy, v USA 
i Kanadě jako významná připomínka 
vítězství demokracie ve světě. Piet-
ní akt se uskuteční od 11 hodin na 
náměstí Františka Rasche – u busty 
revolucionáře a účastníka vzpoury 
námořníků rakouského válečného 
loďstva v boce Kotorské. Hrdinství 
veteránů tradičně připomene sym-
bol tohoto významného dne – květ 
vlčího máku, zapíchnutý v klopách 
účastníků vzpomínky.

Den boje za svobodu a demokracii
Ve čtvrtek 17. listopadu se uskuteční 
poslední podzimní pietní akce ke Dni 
boje za svobodu a demokracii, jenž je 
připomínkou hned dvou významných 
historických událostí. První z nich se 
váže k roku 1939, kdy nacisté uzavře-
li české vysoké školy, devět studentů 
tehdy bylo bez soudu popraveno, na 
dvanáct set zatčeno a odvezeno do 
koncentračních táborů. O padesát let 
později pak studentská připomínka 
těchto událostí přerostla v demon-
straci proti komunistickému režimu 
a odstartovala takzvanou sametovou 
revoluci. Vzpomínkové shromáždění 
se tradičně uskuteční na Masarykově 
náměstí, a to od 17.30 hodin. Lidé 
položí květiny k pamětní desce, roz-
svítí svíčky, zazní proslovy, česká hym-
na i Modlitba pro Martu. Od 18 hodin 
se bude v kostele svatého Vavřince 
sloužit ekumenická bohoslužba. 

Zastupitelé se sejdou až v prosinci
Druhé jednání přerovského zastupitel-
stva se uskuteční v pondělí 5. prosince 
ve 12 hodin ve velkém sále Městského 
domu. Přímý přenos z jednání mohou 
zájemci sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu a v Televizi 
Přerov.  (red)
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„My vyrábíme dušičkové vazby výhradně 
ze stříbrného smrku a tújí do mís s aran-
žovací hmotou a vodou, takže chvojí pije 
a déle vydrží. Ostatní květiny v aranžmá 
jsou pak umělé. Letos přidáváme hodně 
eukalyptus, protože ten chtějí teď všichni. 
Neděláme vazby ze slaměnek, ani vosko-
vých chryzantém. Barevnost se pak ladí 

podle přání zákazníků. Lidé, kterým zemře-
ly děti, chtějí obvykle krémové vazby s an-
dělíčky, Romové preferují červeno žlutou 
kombinaci, zbytek se striktně drží v bar-
vách podzimu. Nehraje tu roli módnost 
jako třeba u svatebních kytic. Velký zájem 
je i o drobnokvěté chryzantémy v květiná-
čích, které tvoří typické koule. (red)

OTÁZKA PRO Ivanu Vacenovskou  
z přerovského květinářství Amazonka

Květinářka Ivana Vacenovská prozradila, že letos letí eukalyptus.  Foto: Anna Vojzolová

Kominíci se od září nezastavili. Někteří lidé chtějí místo plynu topit raději dřevem  
Nejvíce práce mají kominíci už tradičně s nástupem podzimu. Letos je to ale jiné. Kvůli energetické krizi se totiž lidé rozhodli topit dřevem a ozývali 
se už od května. Kominíci tak často i radí, jak zprovoznit léta nepoužívané komíny. Své o tom ví prezident Společenstva kominíků České republiky 
Jaroslav Schön, který žije v Přerově.

Nejvytíženější jsou kominíci v říjnu, listopa-
du a v prosinci. Pokud je chladné září, jsou 
plně zaměstnáni už v tomto měsíci. „Stan-
dardně se objednací lhůty pohybují v řádu 
dnů, maximálně dvou týdnů. Na podzim 
se ale situace velmi rychle mění. Lidé pak 
musí počítat s několikatýdenními dodacími 
lhůtami. Letos se k tomu přidala i nejistota 
ohledně dodávek plynu a jeho rekordně se 
zvyšující ceně a z toho vyplývající poptávka 

po dalších našich službách,“ vysvětlil Jaro-
slav Schön. Vzrostla podle něj i poptávka 
po instalaci krbových kamen a oproti před-
chozím rokům se zvýšil zájem o další ko-
minické práce - třeba o vložkování, úpravy 
či frézování komínů. „Drtivá většina těch, 
kteří využívali k topení a ohřevu vody spo-
třebič na zemní plyn, se chce pojistit a mít 
k dispozici i náhradní zdroj tepla. Většinou 
se jedná o lokální spotřebiče na pevná pali-
va, tedy krbová kamna a podobně,“ popsal 
Schön. Na rozdíl od běžné kominické práce 
zahrnující čištění, kontrolu a revizi spalino-
vých cest, je tato činnost časově náročnější. 
Proto jsou dodací lhůty u těchto prací delší.
„Lidé si často ani neuvědomují, že připojení 
nových spotřebičů do léta nepoužívaných 
komínů není jen tak. Je potřeba se obrátit 
na kominíka a své úmysly a představy s ním 
konzultovat – ať už z důvodu zajištění po-
žární bezpečnosti, tak i z provozních dů-
vodů. Komíny jsou často ve špatném tech-
nickém stavu a lidé tak ohrožují svůj život 
a zdraví,“ zdůraznil Schön. Odborník by 
měl zkontrolovat například těsnost a pro-
stup komínu mezi dřevěnými konstrukcemi 

krovu a podobně. „Při revizi provede revizní 
technik spalinových cest i tepelně-technický 
výpočet spalinové cesty, při kterém mimo 
hodnotu komínového tahu zjistí také to, 
zda nebude v komíně docházet ke konden-
zaci a následnému zanešení vnitřního povr-
chu komínu dehtem. Při revizi také posoudí, 
jestli bude pro spalování zajištěn dostatečný 
přívod venkovního vzduchu. Součástí nově 
vyráběných kamen je totiž dnes již bez vý-
jimky i hrdlo pro připojení vzduchového 
potrubí,“ vysvětlil prezident kominíků. Do-
poručuje proto, aby si lidé raději počkali 
a bez konzultace s odborníkem komín sami 
nezprovozňovali. „S ohledem na současné 
dodací lhůty dřeva, paliv z dřevní hmoty 
a spotřebičů na tento typ paliv to navíc ni-
koho nijak zvlášť nezdrží. Nejlepší je, pokud 
mají svého kominíka. Ten jim nejen hlídá 
zákonem určené termíny a včas je na na-
plánovanou kontrolu upozorní, ale umí jim 
i v případě potřeby zprovoznění dalšího ko-
mínu poradit,“ podotkl Jaroslav Schön. 
Ne každý ale má možnost se závislosti na 
zemním plynu ze dne na den zbavit a musí 
plynový kotel používat. I v tomto případě by 

ale na kontrolu komínu neměl zapomínat. 
Zákon o požární ochraně a prováděcí vyhláš-
ka se totiž týkají i spalinových cest pro odvod 
spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kont-
rolu komínů pro všechny druhy paliv nařizu-
je zákon jedenkrát ročně. V případě topení 
dřevem je nutné čtvrtletně provést i čistění 
komínu. To si mohou zákazníci zajišťovat 
i svépomocí. Výjimku u kontrol tvoří spalino-
vé cesty od kondenzačních kotlů na plynná 
paliva, kde je minimální četnost stanovena 
jedenkrát za dva roky. „Udržovaná spalinová 
cesta je také prevencí proti otravám oxidem 
uhelnatým, ke kterým stále dochází hlavně 
v domácnostech se spotřebiči na plyn. Na 
rozdíl od pevných paliv nejsou totiž spaliny 
u plynu cítit, a tím spíše se doporučuje ko-
miníka v předepsaných lhůtách ke kontrole 
povolat,“ upozorňuje prezident. 
Že by byl v budoucnu kominíků nedostatek, 
se podle něj lidé bát nemusí. „Na rozdíl od 
jiných řemesel je o studium kominictví stále 
solidní zájem. Evidujeme v celé České repub-
lice stovku učňů. Jen v pražském učilišti se le-
tos vyučilo deset nových kominíků,“ uzavřel 
Schön. (voj)

Městské hřbitovy jsou  
na Dušičky připraveny

Generálním úklidem prošel před Památ-
kou zesnulých přerovský hřbitov. „Nejvíce 
práce dalo odklízení listí, to jsme prováděli 
každý den. Sfoukávalo se z uliček i hrobů, 
bylo nutné ho shrabat i z trávníků. Bylo 
zapotřebí také dosekat trávníky. Uklízely 
se samozřejmě vstupy, hlavní trasy a také 
vše, co nepatří za hroby - zbytky svíček, 
rozbité vázy a podobně,“ uvedl Petr No-
votný ze Správy hřbitovů. Ústřední měst-
ský hřbitov také zkrášlily nové podzimní 
květiny. „U čestných hrobů jsme vysadili 

214 macešek. Příští rok na jaře nás čeká 
ještě výsadba keřů a dřevin. Z chodníků 
jsme odstranili nevzhledný plevel,“ podotkl 
Novotný. Těsně před Dušičkami bude na 
hlavním přerovském hřbitově také navýše-
ný počet kontejnerů a popelnic na odpad. 
„V místních částech toto opatření není nut-
né, návštěvnost je zde totiž výrazně menší. 
Na hlavním hřbitově je ale kolem deseti tisíc 
hřbitovních míst, takže tam se během Duši-
ček očekává mnohem větší počet návštěv,“ 
dodal správce hřbitovů.  (red)

Prezident Společenstva kominíků České 
republiky Jaroslav Schön
 Foto: archiv Jaroslava Schöna

Čestné hroby na ústředním hřbitově zkrášlily přes dvě stovky macešek.
  Foto: Anna Vojzolová

Jaké dušičkové vazby jsou teď 
žádané? Letos s eukaplyptem
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Primátor Petr Vrána: „Chci být osobně u řešení všech  
závažných problémů ve vztahu k bezpečnosti Přerova.“
Novým přerovským primátorem se stal zkušený politik Petr Vrána (ANO). Chodil na Střední průmyslovou školu v Přerově, později vystudoval eko-
nomickou fakultu na Vysoké škole báňské a obchodně podnikatelskou fakultu na Slezské univerzitě v Opavě. Dvacet let pracoval jako obchodní ma-
nažer ve společnosti Precheza. V politice působí už od roku 2005. V komunálních volbách v roce 2014 byl z pozice lídra kandidátky hnutí ANO 2011 
zvolen zastupitelem města Přerov, současně se stal i radním. Svůj post obhájil i v následujících volbách. Od roku 2016 byl zastupitelem a neuvolně-
ným radním Olomouckého kraje, koncem roku 2018 se stal neuvolněným náměstkem hejtmana. Uspěl i v následujících volbách, skončil však v pozici 
náměstka hejtmana. V roce 2017 se díky přízni voličů stal rovněž poslancem, svůj mandát obhájil i o čtyři roky později. Zatím je svobodný a bezdět-
ný. Mezi koníčky sedmačtyřicetiletého politika patří tenis, lyžování a cestování. 

Co pro vás bude v rámci vašeho resor-
tu prioritou pro následující čtyři roky? 
Co byste chtěl změnit? Co naopak po-
nechat?
Přímo budu řídit rezort ekonomiky - tedy 
rozpočet a finance. Při tvorbě rozpoč-
tu navážu na velmi profesionální přístup 
kolegyně Hanky Mazochové, která čtyři 
roky perfektně spravovala městské peníze. 
Budu chtít, aby se i přes republikovou ne-
příznivou ekonomickou situaci nezastavily 
městské investice, i když nevylučuji, že ně-
které budeme muset omezit. Zcela zásadní 
pro mě je, abychom i v těchto těžkých ča-
sech udrželi komfort služeb pro obyvatele 
Přerova. Ať už se jedná o školství, sociální 
věci, dopravu a další resorty. Budu s kolegy 
pečlivě zvažovat vydávání financí na inves-
tice a opravy tak, aby každá koruna byla 
utracena smysluplně. Chci řešit s ředitelem 
městské policie její fungování a už nyní 
mám několik podnětů na zlepšení. Také 
budu dohlížet na rozvoj kultury v našem 
městě, včetně potenciálního využívání do-
tací z kraje a státu. 

Jaké jsou z vašeho pohledu slabé a sil-
né stránky Přerova?
Je těžké na tuto otázku objektivně od-
povědět, protože mám rád Přerov i s ne-
dostatky, které jistě má. Ve městě žilo 
několik generací mých předků, mám zde 
přátele a známé, znám snad všechna mís-
ta, ke kterým se pojí moje vzpomínky. 
V každém případě věřím v obrovský po-
tenciál našeho města. Za silnou stránku 
považuji například to, že Přerov byl vždy 
významný dopravní uzel a nyní máme 
šanci na tuto tradici navázat. Už teď se 
u nás buduje rozsáhlá dopravní infrastruk-
tura jako v žádném jiném městě v repub-
lice. V posledních letech zde investoval 
stát miliardy korun do železnice. Už brzy 
by se měly rozhýbat nejdůležitější stavby 
D1 Říkovice - Přerov a dálnice Olomouc 
- Přerov. To jsou zásadní atributy pro hos-
podářský rozvoj města. 
Za další významný moment považuji roz-
hodnutí města prodat pozemky v lokalitě 
Staré rybníky u Předmostí, kde by měl vý-
znamný developer snad už příští rok začít 
budovat průmyslovou zónu, vzniknou zde 
i sídla tří přerovských firem. 
Za slabé stránky města považuji existenci 
několika vyloučených lokalit a s tím spo-
jenou přítomnost některých nepřizpůso-
bivých obyvatel. Bohužel toto zatížení je 
v Přerově dáno historicky. Je to problém, 

před kterým nemůžeme zavírat oči. Musí-
me tomu přizpůsobovat výdaje na měst-
kou policii, asistenty prevence kriminality 
a podpořit další s tím související činnosti. 
Nicméně cíl je jasný, chceme, aby se naši 
obyvatelé cítili ve městě bezpečně.

V čem bude pro Přerov přínosem, že 
jste poslanec a zároveň primátor?
Přerov byl a je pro mě na prvním místě. 
Práci poslance jsem bral vždy tak, že ve 
Sněmovně sloužím našemu městu. Když 
jsem jako poslanec zaklepal na jakékoliv 
ministerské dveře, tak se mnou vždycky 
jednali jinak, než kdybych byl jen „obyčej-
ný“ radní z Přerova. Jinými slovy – hodně 
projektů v Přerově vzniklo díky tomu, že 
jsme na ně uměli v Praze nebo na Olo-
mouckém kraji sehnat peníze. 
Pokud budu takto pracovat, nebude to 
pro mě nic nového a myslím, že obě funk-
ce budu zvládat, jak jsem už dokázal, 
když jsem působil jako náměstek hejtma-
na a zároveň poslanec. Vždycky jsem byl 
zvyklý pracovat tvrdě. Zatím jsem nezaložil 
rodinu, a tak mohu věnovat práci v pod-
statě veškerý svůj čas. A rád bych dodal, 
že nebudu brát primátorský plat. Práce pro 
Přerov pro mě není otázka peněz, ale cti - 
chci městu sloužit, jak nejlépe umím.

Obyvatelé Přerova vnímají jako pro-
blém romskou komunitu, bezpečnost, 
jak chcete tuto situaci řešit?

V první řadě musím přiznat, že žádný kon-
stantní recept nemám. A pokud někdo 
tvrdí, že ano, nemyslí to upřímně. Zajiš-
tění bezpečnosti pro obyvatele Přerova je 
ale pro mě na prvním místě. Zdědili jsme 
v Přerově početnou romskou komunitu 
a máme zde i větší počet nepřizpůsobivých 
obyvatel. Chci větší počet uniformovaných 
hlídek všech bezpečnostních složek v uli-
cích města a zkvalitnění vymáhání práva 
v rámci filozofie, že právo i povinnosti platí 
pro každého. Padni, komu padni! Zamě-
říme se na sociálně vyloučené lokality, ve 
kterých posílíme počet asistentů prevence 
kriminality. Trvám na tom, že strážníci musí 
být při řešení přestupků přísnější a nekom-
promisně zasahovat proti každému, kdo 
nedodržuje zákony a narušuje klidný život 
ve městě. Zasadím se také o modernizaci 
a další rozvoj kamerového systému. 
Mým cílem je dát stopku drogám i darebá-
kům, kteří je distribuují. Chci být osobně 
přítomen u řešení všech závažných problé-
mů ve vztahu k bezpečnosti Přerova. Lidé 
si jistě vzpomenou, jak jsem při konfliktu 
v létě roku 2020 mezi dvěma romskými ro-
dinami inicioval veřejné slyšení. Zrovna tak 
se zajímám o problematiku našeho bazénu 
a situaci kolem neukázněných návštěvníků, 
či lokalitu kolem nádraží. I proto jsem byl 
iniciátorem vzniku oddělení hlídkové služ-
by. Problémům v lokalitě kolem nádraží 
budeme muset předcházet. 
 
Jedním z bodů, které řešily před vol-
bami snad všechny strany, je využití 
budovy Strojaře. Co tedy s ní? 
Na rovinu přiznávám, že nákup Strojaře 
byl především můj nápad a já se k tomu 
se vší zodpovědností hlásím. Nemohl jsem 
dopustit, abychom měli v centru města 
ubytovány stovky nepřizpůsobivých obča-
nů. Na to mám Přerov příliš rád. Je pravda, 
že město koupilo tuto budovu za hodně 
peněz, aniž by pro ni mělo připravené 
využití. Ale trvám na tom, že jsme ne-
měli jinou možnost. Když jsem několikrát 
jednal na ministerstvu obrany a zjistil, že 
o Strojař mají zájem obchodníci s chudo-
bou, přesvědčil jsem radní a zastupitele 
ke koupi. Poté město odsouhlasilo záměr 
prodeje, kdy se ale napřed bude defino-
vat, za jakých podmínek k prodeji může 
dojít. Pokud přijde developer se seriózním 
a architektonicky vyspělým projektem 
bytové výstavby, jak se patří pro centrum 
města, nemovitost bych prodal, samozřej-
mě za přísných sankčních opatření, aby-

chom měli pod kontrolou, že tam oprav-
du vznikne bytová výstavba, a ne bůhvíco 
jiného.
Rekonstrukce Strojaře v režii města by byla 
velmi nákladná a považuji tedy za hospo-
dárnější budovu prodat a získané prostřed-
ky investovat do postupné rekonstrukce 
městských bytů, které pak nabídneme 
potřebným občanům, třeba v systému pro-
stupného bydlení.
 
Jak hodnotíte svého předchůdce Petra 
Měřínského?
Nejprve chci kolegovi Petrovi Měřínské-
mu poděkovat. Pan primátor dokázal, 
že mu jde o město a vždy v zájmu měs-
ta jednal. Každý nástup do nové práce je 
snazší, když ji přebíráte po někom, kdo jí 
rozuměl. To je moje výhoda. Mám na co 
navázat – nemusím nic předělávat, ani 
opravovat. Nevím, jestli má úplně smysl 
vyjmenovávat všechno, co se ve městě za 
jeho působení změnilo k lepšímu – posta-
vily se kilometry chodníků, cyklostezek, 
inovační centrum, přibyly desítky parko-
vacích míst. 

Jak byste chtěl, aby vypadal Přerov na 
konci vašeho funkčního období, tedy 
v roce 2026?
Nečeká nás jednoduché období. Bohužel 
po pandemii přichází energetická krize, 
která dolehne nejen na občany, ale i na 
města a kraje. Nebude to snadné, ale vě-
řím, že udržíme vše, co bylo nastaveno 
v minulých letech a na co byli Přerované 
zvyklí, tedy provoz sportovišť, kulturních 
zařízení, budeme dál pomáhat všem po-
třebným v rámci dotační politiky, budeme 
bez výraznějších změn provozovat sociální 
služby města… 
Věřím, že v roce 2026 budou dokončeny 
nebo těsně před dokončením všechny klí-
čové dopravní stavby. Těším se, že budeme 
mít hotovou alespoň jednu průmyslovou 
zónu, kde budou působit prosperující pod-
nikatelské subjekty. Budu rád, pokud bude 
Strojař a jeho pozemek využit pro bydlení. 
Budeme dělat všechno pro to, abychom 
v Přerově zastavili trend úbytku obyvatel 
a udrželi jsme mladé lidi, kteří tu budou 
zakládat rodiny a najdou adekvátní pra-
covní příležitosti. Musíme udržet přijatel-
nou cenu tepla a výši poplatků, například 
za komunální odpad. Ke kvalitnímu životu 
patří také sport, kultura a volnočasové ak-
tivity, na které nesmíme zapomínat a vždy 
najít prostředky na jejich podporu. (voj)

Primátor Petr Vrána  Foto: Jan Gebauer
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S jakými vizemi přicházejí na radnici náměstci a radní?
Náměstků Tomáše Navrátila, Vladimíra Lichnovského, Miloslava Dohnala a uvolněného radního Michala Záchy jsme se zeptali: Co pro vás bude 
v rámci vašeho resortu prioritou pro následující čtyři roky? Co byste chtěli změnit, co naopak ponechat?

Tomáš 
Navrátil
Tomáš Navrátil 
je novým prv-
ním náměst-
kem primáto-
ra. Na starost 
má dopravu, 
koordinaci do-
pravních sta-
veb, strategii 
a rozvoj města, 

územní plán. V uplynulém volebním 
období působil jako radní pro dopra-
vu. Chodil na Střední pedagogickou 
školu v Přerově, na Vysoké škole logis-
tiky vystudoval obor silniční doprava. 
Dva roky pracoval v zahraničí, poté 
téměř deset let na pozici dispečera ne-
bezpečných nákladů v dopravní firmě. 
V politice začíná už třetí volební obdo-
bí. Má čtyřicet let, je otcem dvou dcer 
a mezi jeho koníčky patří sport.
„Za poslední čtyři roky se v našem městě 
a jeho okolí investovalo bezmála 11 mili-
ard korun do dopravní infrastruktury – byla 
postavena estakáda, rozšířila se ulice Polní, 
vybudovala se okružní křižovatka u Lidlu, 
začátkem listopadu bude zprovozněn prů-
pich městem, dokončuje se cyklo podjezd 
pod železniční tratí. Byly postaveny dva 
nové nadjezdy na železniční trati a rekon-
struoval se celý železniční koridor. V tomto 
trendu chci určitě pokračovat. 
V rámci kompetencí města budu i nadále 
úzce spolupracovat s Ředitelstvím silnic 
a dálnic a Olomouckým krajem na nejdů-
ležitější stavbě, a to je dokončení posled-
ního více než desetikilometrového úseku 
dálnice D1, který tvoří obchvat města. 
Netrpělivě čekáme na nabytí právní moci 
stavebního povolení, ihned poté začne 
konsorcium zhotovitelů se stavbou dálni-
ce. Další z priorit bude dálniční napojení na 
blízkou Olomouc. Úsek Kokory – Olomouc 
by mohlo Ředitelství silnic a dálnic začít 
stavět už v příštím roce. 
Další důležitou stavbou je přeložka komu-
nikace II/150 neboli jihozápadní obchvat 
města, který také rozšiřuje a dokončuje 
průtah městem od zúžení v Tovární ulici 
až po okružní křižovatku u pekárny Ra-
cek. S tím také souvisí i rozšíření Mádrova 
podjezdu.Věnovat se chci také bezpečnos-
ti silničního provozu na rizikových místech. 
Občany velmi žádanou stavbou je napří-
klad úprava křižovatky v ulicích bří Hovůr-
kových, 9. května, Ztracená. 
Rozhodně chceme také pokračovat v bu-
dování sítě cyklostezek – například v ulici 
Pod Valy a v ulici Růženy Stokláskové. 
V oblasti strategického rozvoje města chci 
a budu postupovat v intencích těchto do-
kumentů – Strategického plánu rozvoje 
města Přerova pro rok 2021–2027 a Plánu 
udržitelné mobility.“

Vladimír 
Lichnovský
Vladimír Lich-
novský má jako 
náměstek na 
starosti investi-
ce města a ve-
řejné zakázky, 
sociální věci, 
zdravotnictví. 
Po studiu práv 
na Univerzitě 

Palackého v Olomouci a Univerzitě 
Karlově v Praze působil jako asistent 
soudce a jako tiskový mluvčí Vrchního 
soudu v Olomouci. Od roku 2017 za-
stával post tajemníka hejtmana Olo-
mouckého kraje a tiskového mluvčího 
krajského úřadu. Téhož roku se stal 
i krajským zastupitelem. Zkušenosti 
sbíral také jako přerovský zastupitel. 
Je mu sedmatřicet, je ženatý, bezdět-
ný. Baví ho turistika, rád sportuje 
a kouká na filmy. 
„Přerovanům brzy představíme progra-
mové prohlášení rady města a mým cílem 
bude úspěšně a zodpovědně tyto priority 
naplňovat. Nejdůležitější je podle mě hos-
podárný přístup k financím města. Budu 
se starat o investice a veřejné zakázky. 
V dnešní ekonomicky složité době bude-
me vydávat peníze pouze tam, kde to má 
smysl a přínos pro občany města. Nejprve 
se ale seznámím se současným stavem 
všech oblastí spadající do mé gesce, a poté 
vyhodnotím, které z připravovaných pro-
jektů budou mít v návaznosti na finanční 
možnosti města jakou prioritu. Konkrét-
ní projekty, investice i objem peněz blíže 
určí připravovaný rozpočet města na rok 
2023. Chci se zasadit o dokončení všech 
nastartovaných investičních akcí a pokra-
čování připravených projektů. Prioritou 
je dokončení rekonstrukce budovy TGM 
16. Zaměříme se na rozšíření sítě cyklo-
stezek s využitím dostupných dotačních 
titulů, navýšení počtu parkovacích míst 
i modernizaci zbývajících školních hřišť. 
Do mé působnosti bude patřit i oblast so-
ciální a zdravotnictví. Mohu slíbit, že za-
chováme systém dotačních programů na 
podporu subjektů, které v sociální oblasti 
působí. Zaměřím se na vytvoření systému 
slev pro rodiny s dětmi a seniory, jehož 
ambicí bude zvýšení dostupnosti služeb 
pro obyvatele města, a to u všech po-
skytovatelů, kteří se do něj zapojí. Našim 
seniorům bych chtěl pro zvýšení ochrany 
jejich domovů i jich samotných zdarma 
nabídnout hlásiče požáru a nebezpečných 
plynů. Absolutní prioritou v oblasti zdra-
votnictví je podpora zvýšení dostupnosti 
zdravotní péče ve městě. K otevření no-
vých ordinací prostřednictvím dotačních 
titulů i jinými způsoby chceme motivovat 
především zubaře a praktické lékaře.“

Miloslav 
Dohnal 
Miloslav Do-
hnal bude 
v nadcházejí-
cím volebním 
období působit 
jako náměstek 
pro správu ma-
jetku a komu-
nálních služeb, 
majetkoprávní 

záležitosti včetně nájmů bytů ve vlast-
nictví města a životní prostředí. Vystu-
doval dvě střední školy technického 
zaměření a dvě vysoké školy v Praze. 
Od roku 2004 působil jako vedoucí 
oddělení majetkoprávního a od roku 
2016 zastává funkci vedoucího odboru 
správy majetku a komunálních služeb. 
Po práci se devětačtyřicetiletý Miloslav 
Dohnal stává muzikantem, producen-
tem kulturních akcí, fotografem a mo-
torkářem.
„Mým dosavadním zaměstnáním byla 
pozice vedoucího odboru správy majetku 
a komunálních služeb města Přerova, kde 
jsem se dennodenně setkával s problémy 
občanů tohoto města. Ať je to bezpečnost, 
doprava či využívání volného času. To jsou 
problematiky, které občany zajímají. V po-
zici náměstka primátora bych se těmito 
problémy chtěl zabývat, neboť správa ma-
jetku zahrnuje všechny tyto aspekty i ře-
šení. Další mou prioritou je směrovat více 
financí do správy stávajícího majetku. Být 
správným hospodářem. Ať se to týká bu-
dov, komunikací a chodníků, dětských hřišť 
a podobně. Jednou z hlavních rozhodnutí, 
které nás v následujících měsících čeká je 
rozhodnutí, co s objektem bývalého hotelu 
Strojař. Tato budova je v havarijním stavu 
a vyžaduje již rozhodnutí, jak s ní naložit. 
Občanům města chci zajistit možnost od-
povídajícího bydlení. Řešením je oprava 
neobsazených bytů ve vlastnictví města, 
které jsou dnes ve špatném technickém 
stavu. Tyto volné byty pak můžeme lidem 
nabídnout jako cenově dostupnější alter-
nativu nájemního bydlení proti komerčním 
nájmům.
Na druhou stranu bych chtěl zachovat 
a rozvíjet oblast zeleně v našem městě. Za 
poslední čtyři roky zajistil odbor majetku 
vysazení 950 stromů a v tomto trendu chci 
pokračovat a postupně jejich počet navy-
šovat. A nejsou to jen stromy. V předešlých 
letech jsme se snažili, aby naše město bylo 
barevnější. Ať to byly nové výsadby letni-
ček, trvalek či cibulovin, které občané to-
hoto města kvitovali s povděkem. Dalším 
okruhem, kterým se hodlám zabývat, je 
výstavba nových dětských hřišť a volnoča-
sových areálů například přírodního amfite-
átru, který by mimo jiné sloužil jako trvalé 
letní kino.“

Michal 
Zácha
Michal Zácha je 
novým uvolně-
ným radním pro 
oblast školství 
a sportu. Naro-
dil se v Přerově, 
kde postupně 
absolvoval zá-
kladní, střední 
i vyšší odbor-

nou školu. Před svým nástupem na rad-
nici pracoval jako živnostník v oboru 
správy nemovitostí a investiční výstav-
by. V uplynulém volebním období měl 
na starosti správu majetku, komunální 
služby a majetkoprávní záležitosti. Pře-
rovu pomáhá také z pozice náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje zodpo-
vědného za dopravu a za sport. Je mu 
čtyřiačtyřicet let, má čtyři syny. Miluje 
fotbal a rád jezdí na motorce. 
„V oblastech školství a sportu se chci 
soustředit především na dostatečnou 
nabídku pro naše občany. Město Přerov 
zřizuje celkem 11 mateřských škol včetně 
jejich odloučených pracovišť a 8 základních 
škol. Mým cílem je, aby byly dostupné pro 
všechny přerovské děti a rodiče se nemu-
seli obávat, zda se jim podaří najít pro ně 
místo. Budu se  zasazovat o bezpečnou 
školu, kam děti chodí bez obav. Musí se 
cítit bezpečně jako při cestě do školy, tak 
i v ní. A do třetice –  školy by měly být při-
rozeným centrem dění ve městě. Už nyní 
nám dobře funguje využívání sportovních 
hřišť ve vyhrazených časech pro veřejnost. 
Naše školy ale mohou být i centry kultur-
ního a společenského života. Je škoda, 
aby byly využívány pouze omezenou dobu 
během výuky, když kupříkladu senioři by 
přivítali možnost být aktivní a učit se zde 
novým dovednostem. Byl bych také rád, 
kdyby se podařilo dokončit rekonstrukci 
zbývajících školních hřišť. 
Mým úkolem ve sportu je přesvědčit ostat-
ní zastupitele, že sport v dnešní době bez 
dotací jednoduše dělat nelze. Budu pro-
to prosazovat finanční navýšení podpory 
přerovským sportovním oddílům a klu-
bům. Několikanásobné navýšení plateb 
za energie vlivem energetické krize by pro 
ně mohlo být likvidační. Budeme se snažit 
zabránit zavírání sokoloven, hřišť a dal-
ších sportovišť, která nabízejí aktivity pro 
všechny věkové generace našich občanů. 
Velký prostor vidím v budování nových 
venkovních sportovišť – workoutových 
hřišť, moderního skateparku. Samozřejmě 
chci udržet v provozu také všechna veřejná 
dětská hřiště na sídlištích. Z pozice radního 
pro sport se budu snažit přispět i k nale-
zení společné řeči mezi Tělovýchovnou 
jednotou Spartak a 1. SC Victorie Přerov 
ohledně fotbalového areálu.“  (voj)

Tomáš Navrátil, první 
náměstek primátora 
 Foto: Město Přerov

Miloslav Dohnal, 
náměstek primátora 
 Foto: Město Přerov

Michal Zácha, 
uvolněný radní
 Foto: Město Přerov

Vladimír Lichnovský, 
náměstek primátora 
 Foto: Město Přerov
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Svítící fontána i kovaný svícen – Přerov se připravuje na advent 
I když se ještě na stromech drží podzimní listí a do Štědrého dne zbývají téměř dva měsíce, město Přerov se už připravuje na letošní advent. Vánoční 
strom je vybrán, program přichystaný, osvětlení odzkoušeno, prodejci nachystaní. A nouze nebude ani o novinky – Masarykovo náměstí ozvláštní 
místo svítícího dárku barevná fontána a před galerií na Horním náměstí bude obří originální adventní věnec z dílny uměleckého kováře. 

„Strom přivezeme v sobotu 19. listopadu 
z Rokytnice, deset metrů vysoký smrk zís-
káme darem. V průběhu dalšího týdne ho 
nazdobíme – máme z loňska bílé ozdoby, 
které chceme doplnit ještě i červenými 
baňkami,“ uvedl ředitel Kulturních a in-
formačních služeb města Přerova Jaroslav 
Macíček. Pod stromem už nebude kovové 
zábradlí, jako v předchozích letech, ale 
dřevěná ohrádka vyrobená na zakázku – 
a poprvé tam návštěvníci uvidí i betlém 
s pěti figurami. „Na náměstí bude čtrnáct 
prodejních stánků, které nabídnou jíd-
lo, punče i vánoční sortiment – a dětem 

jsme objednali vánoční kolotoč,“ doplnil 
Macíček.

První adventní neděle
Strom se poprvé rozsvítí v neděli 27. listo-
padu v 18 hodin - slavností chvíle se ujme 
primátor Přerova Petr Vrána s dětmi, kte-
ré letos získaly ocenění Scholar. Hodinu 
předtím vystoupí na pódiu pěvecký sbor 
Vocantes, po rozsvícení to rozbalí moravská 
rocková kapela Argema. Kdo má raději ko-
mornější prostředí, může přejít do galerie 
na Horním náměstí, kde se v 17 hodin za 
tónů Věžní hudby ZUŠ Bedřicha Kozánka 

slavnostně rozsvítí betlém – a diváci se tam 
mohou těšit i na jednu novinku. „Tou bude 
originální adventní věnec o průměru jedno-
ho metru na kovaných stojkách, který najde 
své místo na zahrádce před vstupem do ga-
lerie. Dekorován bude ve fialových tónech, 
postupně na něm každou adventní neděli 
rozsvítíme svíci. Věnec pro nás vyrobil umě-
lecký kovář Jiří Jurda mladší, požehná mu 
děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg,“ 
sdělila vedoucí Galerie města Přerova Lada 
Galová. V galerii pak návštěvníci uvidí pro-
dejní výstavu ručně vyráběných skleněných 
foukaných vánočních ozdob, zdobených 
různými výtvarnými technikami.

Koncerty a jarmark
Od začátku adventu až do Nového roku 
se návštěvníci mohou těšit na sedmdesát 
vystoupení. „Pozvali jsme místní školy, 
školky, zájmové soubory i kapely. Z hostu-
jících kapel bych vzpomněl třeba Legendy 
se vrací, Premier, Reflexy či Heidi Janků,“ 
podotkl ředitel Macíček. Návštěvníci trhů 
se mohou 5. prosince těšit také na Mi-
kulášskou show, která bude v 18 hodin 
ukončena ohňostrojem, nebo na vánoční 
historický jarmark, který v neděli 11. pro-
since zaplní Horní náměstí. Chybět nebude 
ani vánoční salon v malém sále Městského 
domu, který má být zpřístupněn od 12. do 
15. prosince - a ožije také výloha na adrese 

TGM 16. „Zaplní ji dvě výtvarné expozice. 
K dokreslení vánoční atmosféry poslouží 
výstava překližkových betlémů doplněná 
o prezentaci uměleckých výrobků přerov-
ského centra Spolusetkávání. Výrobky kli-
entů budou k vidění i k prodeji od pondělí 
28. listopadu do pátku 2. prosince,“ řekla 
Lada Galová.

Štědrý den i silvestr
Tradiční třešinkou přerovských Vánoc je 
štědrodenní koncert – a návštěvníci budou 
letos upínat oči do nebe při vzpomínce na 
tři přerovské zpěváky, kteří stáli za tradicí 
těchto koncertů. Program začne 24. pro-
since v 10 hodin dopoledne koncertem 
kapely Re-Vox, která vzpomene na Jarosla-
va Wykrenta a Pavla Nováka staršího, v 11 
hodin pak vystoupí Pirillo s poctou Pavlu 
Novákovi mladšímu. „Bez programu ne-
zůstane náměstí ani na silvestra a na Nový 
rok – 31. prosince od tří hodin odpoledne 
vystoupí Freďáci, 1. ledna – po novoročním 
ohňostroji, který bude nad řeku Bečvou 
odpálen úderem 18. hodiny, bude od půl 
sedmé hrát k poslechu legendární Syn-
kopa,“ prozradil ředitel Macíček. Veškerý 
vánoční program na Masarykově náměstí 
bude snímán čtyřmi kamerami a přenášen 
na velkoplošnou obrazovku, aby o dění na 
pódiu měli přehled i diváci stojící v horní 
části náměstí.   

Program – náměstí T.G. Masaryka
27.11.  Rozsvěcení vánočního stromu
 17.00 Pěvecký sbor Vocantes
 18.00 Slavnostní rozsvěcení vánoč-

ního stromu
 18.05 Argema
 
29.11. 17.00  MŠ Máchova 14
 17.30  MŠ Sokolská
 19.00  Reflexy
 
30.11. 17.00  MŠ Kouřilkova
 17.30  MŠ Jasínkova
 19.00  Legendy se vrací
 
1.12. 17.00  ZŠ Za Mlýnem 1
 17.45  ZŠ B. Němcové
 19.00  Team revival Znojmo
 
2.12. 17.00  SVČ Atlas & Bios
 19.00  Šediváci
 
3.12. 15.00  Triangl Band
 17.00  Broum Band
 19.00  Loretta
 
4.12. 17.00  Inner Empire
 19.00  Heidi & Heidiband
 
5.12. 17.00 Mikulášská show s Duckbeatem
 18.00  Mikulášský ohňostroj

6.12. 17.00  MŠ Lešetínská
 17.30  MŠ Na Odpoledni
 18.00  MŠ Máchova 8
 19.00  Elán Haná revival
 
7.12. 17.00  MŠ Kratochvílova
 18.00  Česko zpívá koledy
 19.00  Moravská Veselka
 
8.12. 17.00  ZŠ Hranická – Předmostí
 17.45  ZŠ Želatovská
 19.00  Korki
 
9.12 17.00  ZŠ Za Mlýnem 2
 19.00  Blues BazAar
 
10.12. 17.00  Mothers Follow Chairs
 19.00  Absolute Bon Jovi revival
 
11.12. 15.00  Blockbuster
 17.00  Spocená uklízečka
 19.00  Premier

13.12. 17.00  MŠ  Dvořákova
 17.30  MŠ Optiky
 19.00  Uriah Heep revival
 
14.12. 17.00  MŠ Kozlovská Radost
 17.30  MŠ Čekyně
 19.00  ADD Gospel

15.12. 17.00  MŠ U Tenisu
 17.30  MŠ Kozlovice
 19.00  Imperio
 
16.12. 16.00  Trávníček
 17.00  Dechový orchestr Haná
 19.00  Michal Tučný revival
 
17.12. 15.00  Mažoretky Fantasy
 17.00  Pantograf
 19.00  Secondhand Kabát revival
 
18.12. 16.00  Živý betlém 
 19.00  Smíšený pěvecký sbor Vokál
 
20.12. 17.00  ZUŠ Bedřicha Kozánka
 17.45  ZUŠ Bedřicha Kozánka
 19.00  Sagittarius
 
21.12. 17.00 Katapult revival
 19.00  Critical Acclaim
 
22.12. 17.00  D2Dance
 19.00  Jen Tak II
 
23.12. 17.00 ZUŠ – Black Friday, Electric 

String
 19.00 Cimmermanovo Torzo

24.12. Štědrodenní koncert    
 10.00 Re-Vox – Vzpomínka na  

P. Nováka st. a  J.Wykrenta
 11.00 Pirillo – Pocta Pavlu Novákovi 

mladšímu
 
27.12. 17.00  Speciál Věry Špinarové
 19.00  Brouci band – Beatles revival
 
29.12. 17.00  Travellers
 19.00  Bon Scott Memorial Band – 

AC/DC revival
 
31.12. 14.00 Plavecká show na Bečvě 
 15.00  Freďáci
 
1.1. 2023 18.00 Novoroční ohňostroj – 

U Majáku
 18.30 Synkopa
 
Doprovodné akce:
27.11. 17.00  Slavnostní rozsvěcení betlé-

ma v zámeckém příkopu na Horním 
náměstí

11.12. 9.00 – 17.00 Vánoční historický 
jarmark na Horním náměstí (ve spo-
lupráci se SHŠ Markus M a spolkem 
Anima Historica)

12. – 15.12.  Vánoční salon (ve spolupráci 
se SVČ Atlas & Bios) – malý 
sál Městského domu (red)

I letos se mohou Přerované těšit na tradiční vánoční salon, který pořádá Středisko volné-
ho času ATLAS a BIOS.   Foto: Město Přerov 
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V minulém čísle došlo v článku o skupině Synkopa k záměně jmen.V kapele Bumps hrál 
Emil Krestýn s Dušanem Millonigem, Mirkem Šimoníkem, Jarkem „Ringo“ Radou a Jiřím 
Vaňkem, nikoliv Milošem Koláčkem.  Výběrového řízení na nového člena kapely se účast-
nil také Luboš Pospíšil, nikoliv Vladimír Mišík. Za nedopatření se omlouváme.  (red)

inzerce

Vánoční atmosféru náměstí  
doplní obří betlémy ve výlohách  
Hned dvě výtvarné expozice zaplní od začátku adventu prostory výloh 
budovy bývalého Emosu. K dokreslení vánoční atmosféry na centrálním 
náměstí poslouží výstava betlémů, na přelomu listopadu a prosince 
ještě doplněná o prezentaci uměleckých výrobků přerovského centra 
Spolusetkávání. 

„Prezentace Spolusetkávání se nám stává 
tradicí, protože společně jsme vánoční vý-
stavu za výlohami v bývalém Emosu reali-
zovali už vloni, v galerii na Horním náměstí 
pak v předchozích letech. Výrobky klientů 
budou k vidění i k prodeji od pondělí 
28. listopadu do pátku 2. prosince vždy od 
10 do 17 hodin,“ uvedla vedoucí Galerie 
města Přerova Lada Galová. Jako vhodný 
dárek mohou posloužit drobné výrobky 
klientů jako andílci, betlémy z keramiky, 
textilní tašky, batůžky a kapsičky, hedvábné 
šály, šátky, dárkové kartičky a přání, prou-
těné košíky, ošatky a demižony, skleněné 
a keramické hrníčky, lahve nebo svícny. „Již 
druhým rokem nabízí stacionář úspěšně 

i výrobky z modrotisku jako například polš-
táře, tašky, obrázky nebo záložky,“ doplnila 
ředitelka přerovského denního stacionáře 
Spolusetkávání Hana Ryšánková.  Centrum 
s galerií spolupracuje na vánočním prodeji 
uměleckých děl již dlouhodobě. 
Vánoční náladu podtrhnou za výlohami 
i obří překližkové betlémy přerovského 
sběratele Stanislava Dostála, které budou 
nasvíceny i pro noční podívanou. „Největší 
z nich, takzvaný Valašský betlém od autora 
Jana Bačáka, bude široký tři a půl metru. 
Dalšími autory betlémů, které Přerované 
uvidí, jsou třeba Jiří Škopek nebo Lukáš 
Martinka,“ informoval sběratel Stanislav 
Dostál.  (red)

Betlém a věnec se rozsvítí 
za tónů Věžní hudby 
Dřevěné sochy biblických postav a zvířat ozdobí jako každoročně i letos 
mostní oblouk před Galerií města Přerova na Horním náměstí. Novinkou 
v zámeckém příkopu bude instalace obřího kovaného adventního věnce 
z umělecké dílny Jiřího Jurdy mladšího.

Betlém se ve světlech reflektorů rozzáří 
letos už jedenáctým rokem, a to počínaje 
první adventní nedělí s datem 27. listopa-
du. Stane se tak tradičně za tónů Věžní 
hudby přerovské Základní umělecké školy 
Bedřicha Kozánka v 17 hodin. 
„Příchozí si jej mohou prohlédnout od 
naší kované brány ve dne i potmě kdykoli 
po celý prosinec. Vánoční atmosféru na 
Horňáku umocní opět i světélky ověnčená 
lípa a katalpa,“ informovala vedoucí Gale-
rie města Přerova Lada Galová. Absolutní 
novinkou podle ní bude originální advent-
ní věnec o průměru jednoho metru na ko-

vaných stojkách, který najde své místo na 
zahrádce před vstupem do galerie. „De-
korován bude ve fialových tónech, po-
stupně na něm budeme každou adventní 
neděli rozsvěcovat svíce,“ doplnila Galo-
vá. Premiérově bude věnec představen 
společně s rozsvěcováním betlému. 
O Štědrém dnu i obou vánočních svátcích 
budou betlém i věnec zpřístupněny od 
10 do 20 hodin. Malou adventní slavnost 
s hudbou a odpočítáváním navštěvují kaž-
doročně stovky lidí, tradice byla přerušena 
za celých 11 let pouze jednou, a to v roce 
2020 kvůli covidu. (red)

Výstava Foukaný třpyt nabídne 
v galerii baňky s příběhem
Originální baňky mnoha tvarů, velikostí 
i témat zasypou vánoční Galerii města 
Přerova. Patnáct jehličnanů různé výšky 
nabídne motýlí podívanou, mysliveckou 
tematiku, zlatočerný luxus nebo strom 
pro zamilované. Prodejní výstavu ručně 
vyráběných skleněných foukaných vánoč-
ních ozdob, dekorovaných různými vý-
tvarnými technikami, pořádá galerie spo-
lečně s uměleckým družstvem Irisa Vsetín. 
„Podtitul výstavy zní Baňky s příběhem, 
a opravdu tomu tak bude. Paví pero, 

cibulový vzor, sety odstínů jedné barvy, 
průhledné vánoční koule nebo lesnický 
design. To je jen malinký nástin toho, 
jaké dekory budou v galerii k vidění 
i zakoupení. Chybět nebudou ani baňky 
s dětskými motivy, nebo třeba zasněžené 
chaloupky s ladovskou zimou,“ uved-
la vedoucí Galerie města Přerova Lada 
 Galová. 
Výstava Foukaný třpyt bude zahájena v prv-
ní adventní neděli 27. listopadu v 17 hodin.
 (red)

Co pro Vás znamená 17. listopad?

• Maria Havlíková
Úplně obrovská změna a zce-

la jiný způsob života. V té 
době jsem byla na návště-
vě u rodičů, vůbec jsem si 

tehdy nedokázala představit, 
co to bude pro celou společnost znamenat. 
I když jsem se trochu bála, myslím si, že to 
byla změna podstatně k lepšímu.  

• Jitka Nováková
Byla to tehdy celá změť po-

citů – šok, strach, obrovská 
radost. Sledovaly jsme se 
sousedkou studentské 

protesty a říkaly si, že to je 
konec  komunismu. Bohužel musím říct, 
že ne vše se povedlo – privatizace, zničení 
průmyslových firem, prohlubování rozdílů 
mezi lidmi. 

• Martin Bureš
Učili jsme se o něm ve škole 

– jak o studentských pro-
testech v roce 1939, tak 
i těch o padesát let poz-

ději. Znamená to pro mne 
svobodu. Náš děda byl za komunistů pro 
své názory zavřený. Táta nemohl studovat. 
Já mohu. 

• František Koláček
Zvonění klíči a pěkné našt-

vání. Věřili jsme tehdy, že 
všechno bude dobré. Ale 
dopadlo to úplně jinak. 

Lidé se bojí o práci, nemají 
peníze na elektřinu, plyn a pomalu ani na 
jídlo. Myslel jsem si, jak budu v důchodu 
cestovat, ale sedím bez peněz doma.
  (red)

A N K E T A
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V sobotu 24. prosince v 11 hodin vystoupí na náměstí TGM netradičně skupina Pirillo. Svým posledním koncertem společně s fanoušky uctí památ-
ku předčasně zesnulého zpěváka Pavla Nováka mladšího, který je s kapelou neodmyslitelně spjat. O historii a dobách největší slávy této přerovské 
legendární skupiny jsme si v rámci našeho seriálu o místních kapelách povídali s Jaroslavem Macíčkem a Ivanem Němečkem.  

Kdy byla kapela založena? 
Ivan Němeček: Kapela vznikla už v roce 
1983. S nápadem přišel Pavel Novák mlad-
ší a nikdo z nás neváhal ani minutu. U je-
jího zrodu tak stál Jarda Macíček, já, Ivo 
Kolařík, Robert Tšpon a pochopitelně Pavel 
Novák mladší. Kapela tehdy hrála v obsa-
zení dvě kytary, basa, bicí a sólový zpěvák. 
Název jsme dlouho neměli. Napřed jsme si 
po vzoru Pražského výběru pracovně říkali 
Přerovský výběr – protože jsme byli takový 
výběr z místních zavedených kapel. Já jsem 
hrál v Pantografu, Jarda a Pavel v kapele 
Spektrum, Robert v Synkopě. Pak jsme 
přišli na název Pirillo – ten je naprosto ge-
niální. V roce 1256 totiž táhl uherský král 
Béla IV. proti králi Přemyslu Otakarovi II. 
V cestě mu stála osada zvaná Přerov. Ač-
koliv ji obléhal několik dnů, dobýt se mu ji 
nepodařilo. Ve své kronice ji nazval Pirillo, 
což v překladu znamená kuželka. Já jsem 
před vojnou působil v kapele, která nikdy 
nevystoupila veřejně, a právě tento název 
tam už tehdy padl. S klukama se nám líbil, 
tak jsme ho začali používat. Dokonce jsme 
se o něj i pak soudili – bývalí kolegové té 
studentské kapely se totiž kvůli němu ob-
rátili na soud, který ale uznal, že je to bez-
předmětné. Ale na čas jsme se kvůli tomu 
rozkmotřili. 

Jakou muziku jste tehdy hráli – vlastní 
nebo převzatou? 
Ivan Němeček: V úplně prvních pokusech 
jsme jednu, možná dvě převzaté písničky 
vzali, ale jenom na vyzkoušení našich schop-
ností. Od začátku jsme věděli, že chceme 
hrát vlastní skladby. Autory hudby jsme byli 
převážně Jarda Macíček a já. Jarda dělal 
také texty ke všem písničkám. Postupně se 
do tvůrčí práce zapojila celá kapela včetně 
Pavla. Všichni, kdo v té době účinkovali po 
zábavách, totiž hráli převzaté písničky a my 
se chtěli odlišit - vrátit se k odkazu Synkopy 
a Pavla Nováka staršího, skládat původní 
muziku, která byla postavená na kytarových 
rifech a bohatých vokálech. 

Které období v historii kapely považuje-
te za nejúspěšnější? 
Jaroslav Macíček: Vůbec nejslavnější etapa 
Pirilla byla v letech 1986 až 87. Zažili jsme 
za dva roky tolik, co jiní lidé za celý život. 
Všichni jsme měli tenkrát dlouhé vlasy. Ivan 
měl krásné černé kudrnaté vlasy, velké oči, 
ženské po něm letěly. Všechny naše nejzná-
mější skladby vznikly právě v tomto obdo-
bí. Dva naše největší hity – Patku a Nářez 
– jsme udělali na jedné zkoušce, přímo na 
místě. Ivan mi říkal, co budu hrát já, já mu 
říkal, co bude hrát on. Byla to neuvěřitelně 
tvůrčí atmosféra. Hráli jsme v pátek a v so-
botu, v neděli pak byly čaje. Byla hromada 

kšeftů. V úterý a ve čtvrtek jsme pak měli 
zkoušku. Byli jsme spolu prostě furt, ale díky 
tomu jsme jeli na jedné vlně a vznikalo tolik 
písniček. Neměli jsme ani žádnou ponorku. 
Maximálně jsme s Ivanem soutěžili, kdo je 
z nás lepší kytarista. Ale právě to nás posou-
valo dál. Ivan byl víc kreativní, já zase uni-
formní. A fungovalo to krásně. Na zábavy 
na nás chodily tisíce lidí. Když v Mohelnici 
jednou dorazilo „jen“ sedm set lidí, přišlo 
nám to, že se blíží konec světa a zánik ka-
pely. Na Slovensku, na Trenčanskom hradě, 
jsme hráli dvojkoncert s kapelou Team. V té 
době jsme měli stejnou startovací pozici, 
domlouvali jsme se, kdo bude hrát první, 
kdo druhý, kdo je vlastně ta hlavní hvězda. 
Ivan Němeček: V roce 1986 a 1987 jsme 
hráli i v pražském Paláci kultury na prestiž-
ním celostátním Rock Festu. Propracovali 
jsme se přes okresní a krajské kolo až do 
finále. Hrála tam nová vlna, metalové kape-
ly, folkrocková scéna, i takové skupiny jako 
Vidiek, Arakain s Luckou Bílou, Buty, Mňá-
ga a Žďorp. Spousta z těch skupin, co se 
tam objevily poprvé, hrají dodnes. My jsme 
tehdy žili život jako rockové hvězdy. Jak říkal 
Pavel Novák starší – byli jsme uvolnění, hol-
ky se nám líbily možná víc, než bylo zdrávo. 
Ale ničeho vlastně nelitujeme. To, jak jsme 
tehdy vyváděli, patřilo i k té divokosti na 
pódiu. Životosprávu jsme si nehlídali, ale 
na koncertě i zábavě jsme vždy hráli jako 
profíci. Byli jsme skvěle sehraní. I proto ani 
dnes nemusíme zkoušet. Sejdeme se na 
jevišti a hrajeme jako bychom hráli včera. 
Maximálně se potkáme a domluvíme se na 
dramaturgii, co kdy budeme hrát. 
Mimochodem – tehdy nás i jednou omylem 
zatkli. Přijeli jsme do Ostravy na natáčení 
v České televizi. Procházeli jsme přes centrum 
a připletli se k demonstrantům, kteří si připo-
mínali výročí úmrtí Jana Palacha. Policie nás 
„máničky“ zatkla a my jsme museli natáčení 
o den odložit. Když jsme pak přišli do studia, 
celý štáb nám tleskal. A tak jsme se neplá-
novaně stali hrdiny a bojovníky proti režimu.

Tahle úspěšná éra trvala dva roky. Jenže 
pak začala mít kapela problémy. V čem 
byl problém? 
Jaroslav Macíček: V roce 1988 se na sólo-
vou dráhu vydal Pavel Novák, odešel i Dan 
Klesnil. Začal jsem zpívat já. Navíc jsme ne-
měli nikdy manažera jako takového. To byla 
velká chyba. Takže jsme nakonec skončili 
jen u těch zábav, a to je smrt pro každého, 
kdo chce mít své koncerty. Musí se totiž při-
způsobit tomu, co lidé chtějí, co letí, vlastní 
songy jen málokdy mohou konkurovat pro-
vařenému mainstreemu. 
Ivan Němeček: A to byl začátek úpadku 
Pirilla. Na muzikantských kvalitách to po-
chopitelně nic neměnilo, ale ta původní my-
šlenka se vytratila. Po zábavách nás to moc 
nebavilo. Protože jsme chtěli navázat na ty 
úspěšné roky, rozhodli jsme se oslovit Věru 
Špinarovou. Naprosto amatérsky jsme pros-
tě jednou zazvonili u dveří jejího bytu, pustili 
jsme jí naše video, nechali jsme jí nahrávku 
a ona hned na místě souhlasila se spolupra-
cí. Pro nás to byla obrovská vzpruha, proto-
že z úrovně zábav jsme se dostali o kousek 
zase výš. 
Jaroslav Macíček: A pak střih – čtrnáct 
dní na to přijíždí na náměstí TGM Víťa Vá-
vra v mercedesu a přiváží Věru Špinarovou 
na zkoušku. A my jsme se ty její věci fakt 
nabušili. Vávra pak jen seděl se spadlou 
čelistí, protože jsme se opravdu pořádně 
připravili. Hráli jsme spolu takhle dva roky. 
Nahrávali jsme s ní v televizi, máme s ní asi 
deset nahrávek v rozhlase, měli jsme spolu 
řadu koncertů, koncertovali jsme v Olo-
mouci na Floře, v Náměšti, na festivalech, 
na zábavách. Pak jí nabídl spolupráci Petr 
Šiška - Ostravák a její kamarád. Domluvil jí 
kapelu v Ostravě, ať nemusí nikam jezdit, 
a to byl konec, skupina se na čas rozpadla. 
Ještě v roce 1993 jsme měli velký koncert 
v Komuně při příležitosti desátého výročí Pi-
rilla. Sešli se tam úplně všichni, co kdy hráli 
v kapele – Pavel Novák, Věra Špinarová, Ra-
dek Zapletálek a další. Petr Šiška celou akci 

moderoval. Další impuls přišel v roce 2009. 
Po cestě z Prahy na přerovské hody jsme 
s Pavlem měli havárii, kterou jsme jen zá-
zrakem přežili. Po odehrání koncertu jsme 
se dohodli, že si jednou za rok dáme spo-
lečný koncert. A tak to bylo do teď. 

Jak probíhala spolupráce v posledních 
letech?  
Ivan Němeček: Hráli jsme jen staré hity, nic 
nového jsme netvořili. Není ani motivace, 
síla, vůle. Každý máme své projekty, všichni 
jsme se posunuli, ačkoliv jsme přátelé do-
dnes. Nové písničky by možná nikoho ani 
nezajímaly. Pro mě je logickým pokračová-
ním Pirilla skupina Penzistor, kde vystupují 
naši tři současní členové – Jarda, Robert 
a Libor Trucálek, který se k Pirillu připojil 
v roce 1988. 
Jaroslav Macíček: V loňském roce jsme 
pak nahráli naše první album starých hitů 
i s Pavlem Novákem. Naši fanoušci nám 
totiž říkali - hrajete skoro čtyřicet let, ale ty 
vaše písničky nikde nejsou. Tak jsme se do-
hodli, že uděláme cédéčko Na staré půdě. 
Je tam třináct našich nejznámějších písniček 
– Patka, Nářez, Trvalá, Netopýr. Chtěli jsme 
to uzavřít několika koncerty příští rok, kdy 
by Pirillo oslavilo čtyřicet let. Už jsme na tom 
byli domluvení i s Pavlem. Jenže člověk míní 
a Pán Bůh mění.

Pavel na konci srpna zemřel… 
Ivan Němeček: První velký přítel, který mi 
odešel, byl loni Česťa Beťák. Letos v březnu 
pak Jarda Wykrent, další můj blízký člověk, 
a Pavel tomu dal tečku. Upřímně jsem ztratil 
úplně chuť do tvůrčí práce, hraji, protože 
tím vydělávám peníze. 
Jaroslav Macíček: Vůbec jsem netušil, jak 
moc mě to zasáhne. My dva jsme vlastně 
z celé kapely spolupracovali úplně nejvíc, 
zažili jsme toho spolu strašně moc. Věděl 
jsem, že bojuje se svými démony a bál jsem 
se o něj. Podvědomě jsem tušil, že to jed-
nou přijde. 

Jak to tedy s Pirillem bude dál? 
Jaroslav Macíček: Rozhodli jsme se, že 
Pavlovi vzdáme hold tím, že zahrajeme po-
slední koncert na náměstí TGM na Štědrý 
den, uděláme dvojkoncert. První vystoupí 
kapela Re-Vox, ta připomene Jardu Wykren-
ta, který zemřel letos v březnu, i Pavla No-
váka staršího, který tradici štědrodenních 
koncertů na náměstí založil už v roce 1999. 
Pak vystoupíme my s Pirillem. Zahrajeme 
nejstarší hity, zpívat budu já a Robert – pro-
stě ta tradiční sestava, jen už bez Pavla. Pod 
hlavičkou Pirilla už nikdy vystupovat nebu-
deme. Moc jsme si přáli to dotáhnout do 
té čtyřicítky, ale bohužel to bylo jen 39 a tři 
čtvrtě roku.  (voj)

Legendární Pirillo čtyřicáté výročí už neoslaví. Po smrti 
Pavla Nováka mladšího vystoupí na Štědrý den naposledy

Členové Pirilla zleva: Libor Trucálek, Ivan Němeček, Daniel Klesnil, Pavel Novák, Robert 
Tšpon a Jaroslav Macíček.   Foto: Jan Gebauer
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Kamínková soutěž má už své vítěze
Namaluj kamínek s přerovským motivem, 
vezmi ho s sebou na dovolenou či výlet, vy-
foť ho a pošli snímek – takové bylo zadání 
letní prázdninové soutěže, kterou vypsalo 
město. Celkem bylo přihlášeno pětatřicet 
fotografií, z nichž mohli návštěvníci webo-
vých stránek Přerova na začátku října vybírat 
ten nejkrásnější. Účastníci soutěže přitom 
byli kreativní – na kamínky ztvárnili znak 
města, loga sportovních klubů, nechyběl ani 
mamut, zubr či podobizna Jana Amose Ko-
menského. „Na prvním místě se s 84 body 
umístila fotografie Aleny Dokoupilové. Její 
kamínky se podívaly až na chorvatskou pláž. 
Druhý skončil snímek Evy Konečné, která 
svůj kamínek vyfotila na Krétě. Mamut Rad-
mily Vlčíkové, jemuž lidé dali třetí nejvyšší 
počet bodů, se zase zaběhl do Muzea papí-
ru ve Velkých Losinách,“ prozradila výsledky 
soutěže Jana Pivodová. Vítězové dostanou 
dárkový poukaz na pořízení výtvarných po-
třeb a drobné upomínkové předměty měs-
ta.  (red)

Dalibor Buš začínal v přerovském divadle, dnes dostává 
hlavní role, má Thálii a patří k nejlepším divadelním hercům
Herec Dalibor Buš získal v letošním roce prestižní cenu Thálie pro herce do 33 let. V Přerově prožil své dětství a studentská léta, hrál v loutkovém 
divadle i v Dostavníku. Dnes dostává hlavní role ve známých divadelních kusech a na jaře ho mohou lidé vidět ve filmu Hadí plyn. 

Třiatřicetiletý Dalibor Buš se sice narodil 
v nedalekých Hranicích, ale v sedmi letech 
se spolu s rodiči, kteří pracovali jako poli-
cisté, přestěhoval do Přerova. Tady vystu-
doval Gymnázium Jakuba Škody a poprvé 
„přičichl“ i k divadlu. „V rámci projek-
tového vyučování na škole jsme v tercii 
připravovali divadelní představení. Vůbec 
první hra, ve které jsem hrál, byly Krvavé 
námluvy na kokorské tvrzi,“ vzpomíná na 
své začátky mladý herec. Ten krátce půso-
bil i v přerovském divadle Dostavník, kde 
si zahrál ve hře Jak se peklo zadlužilo a co 
z toho všechno bylo. Malí diváci mohou 
znát jeho hlas i z Loutkového divadla 

Kašpárek. „Paní Veřmiřovská, principálka 
divadla, mi vždy říkala, že i herec Tomáš 
Šulaj zde začínal. A když jsem tam recito-
val, povídala mi: ‚Ty jsi tak šikovný, to je 
vidět. Tomášek Šulaj už má Thálii do 33 
let a ty jdeš v jeho šlépějích’. A tak mi to 
předpověděla,“ vypráví Buš. 
Po gymnáziu nastoupil na Janáčkovu aka-
demii múzického umění. „Ve čtvrťáku 
jsem psal do různých divadel. Nakonec 
se ozvala všechna, kam jsem opravdu 
moc chtěl. Já si vybral Husu na provázku, 
kde působím dodnes. Mou úplně první 
rolí, kterou jsem v divadle dostal, byla 
role Mageriho v představení Balada pro 
banditu. To bylo pro mě takové hození 
do vody, velmi významná zkušenost,“ 
podotýká herec. Velkou rolí byl i urputný 
fanoušek Beatles Mark Chapman z ins-
cenace Divnej brouk, kterého si zahrál už 
na škole. Nejzásadnější rolí pro něj ale je 
Josef Švejk. „Když jsme začali s režisérem 
Pitínským zkoušet Švejka, tak nebylo jas-
né, kdo ho vlastně bude hrát. Různí lidé 
četli různé texty, ale nakonec role připadla 
mně. V té hře se snoubí úplně všechno – 
je tam stylizace, lidskost. Má obrovskou 
myšlenku, v dnešní době o to víc aktuál-
nější,“ zdůrazňuje Dalibor Buš. Hostoval 
také v Národním divadle Brno, kde ztvárnil 
démonického Baroneta v Duchovní smrti 
v Benátkách, jednoho ze sedmi Odysseů 
ve stejnojmenné inscenaci, sebestředného 
a obhroublého Carthaga Killbride v dra-
matu U Kočičí bažiny. Jeho poslední rolí 
byla klauniáda Takt, která je o buranovi, 
jenž se chce stát lepším člověkem. „Hraji 

tam experta etikety Alfréda Přeučila. Toto 
představení jsme si udělali sami s kolegy 
Pavolem Serišem a Terezou Marečkovou 
mimo naše angažmá, se kterým jezdíme 
po celé republice. Společně jsme napsali 
scénář, režírujeme ji a hrajeme v ní. Je to 
ryzí komedie, která pobaví v Aši, v Praze 
a klidně i v Přerově,“ doplňuje Dalibor Buš. 
Talentovaný herec, který se na brněnských 
jevištích pohybuje bezmála deset let, si už 
zahrál i v seriálech Četníci z Luhačovic, La-
byrint, Specialisté a Hraj něco! Na jaře by 
měl jít do kin film Hadí plyn, kde si zahrál 
po boku Martina Pechláta a Stanislava Ma-
jera. „Oba jsou velmi zkušení herci a hrát 

opravdu umí. Hodně jsem se od nich nau-
čil – před kamerou mám ještě rezervy. Hrál 
jsem tam jednoho ze čtyř lidí proplouvají-
cích na loďce bažinou – film byl natočen 
na motivy novely Josepha Conrada Srdce 
temnoty,“ prozrazuje Dalibor Buš. Divadlo 
a film však nejsou jeho jedinou aktivitou 
– několik let působí také jako zdravotní 
klaun. „To je práce, která má hluboký smy-
sl. Vidět radost v očích dětí, ale i seniorů, 
kteří často zůstávají v nemocnicích úplně 
sami, je pro mě ta největší odměna. Měsíč-
ně absolvuji osm takových setkání,“ uzaví-
rá herec, který je otcem třináctiměsíčního 
Alberta. (voj)

Ve filmu Hadí plyn si společně zahráli zpra-
va Dalibor Buš, Stanislav Majer, Martin 
Pechlát a Braňo Mosný. 
 Foto: Archiv Dalibora Buše

Dalibor Buš si zahrál i legendárního Švejka. Srovnávání s Rudolfem Hrušínským se prý nebál.
 Foto: Archiv Dalibora Buše

Vítězkou letní soutěže se stala Alena Do-
koupilová. Její kamínky doputovaly až do 
Chorvatska.  Foto: vítězka soutěže

inzerce
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Přerovan Jakub Krumpoch natočil horor s hvězdným obsazením.  
Krvavý Johann Faust po letech znovu ožije a spustí noc hrůzy 
Přerovský rodák Jakub Krumpoch propadl filmovému světu – a dostal se až k práci režiséra. Za sebou má natáčení dokumentu, řady reklam, spotů, videoklipů 
i filmů, spolupráci s celoplošnými televizemi Prima a Nova. Příští rok půjde do kin jeho horor Krvavý Johann, do nějž obsadil takové české herecké hvězdy 
jako je Jan Dolanský, Lenka Vlasáková, Martina Babišová, Marek Holý, Roman Zach, Jiří Ployhar, Jana Bernášková, Nela Boudová, Petr Rychlý či Václav Kopta. 

„Zájem o film mě chytl v pubertě. Nahrá-
val jsem pro tátu, který chodil v té době 
na noční, na VHS kazety nezávislé filmy, 
které dávaly na ČT 2 v noci. Pak jsem pro-
seděl další hodiny u počítače, kde jsem 
na internetu hledal kdo, co a jak natočil. 
Nejvíc jsem se zajímal o filmy Stanleyho 
Kubricka, Davida Finchera, Juraje Herze 
a Miloše Formana. To byly a jsou mé vzo-
ry,“ vzpomíná Jakub Krumpoch. Mladý 
filmař chodil v Přerově na základní i střední 
školu – nejprve na Velkou Dlážku, pak kvůli 
fotbalu přestoupil za spoluhráči na Kopani-
ny, maturoval na zemědělské škole. Poté šel 
studovat obor Divadelní a filmová věda na 
Filozofickou fakultu Univerzity Palackého. 
Po roce ale studia nechal, když se rozhodl 
natočit dokumentární film Unhappy Happy 
Life o lidech žijících na okraji společnosti. 
„S hlavními hrdiny jsem se znal roky, bylo 
to jako točit své strejdy. Seznámili jsme 
se, když jsem chodil po škole za dědou na 
ubytovnu pro sociálně slabé, kde pracoval. 
Znal jsem jejich příběhy, chtěl jsem se o ně 
podělit a oni taky. V hlavě to měli srovnané 

víc než někteří „běžní“ jedinci, které po-
tkáváme,“ vysvětluje Krumpoch. Premiéra 
filmu se uskutečnila v roce 2012 ve zcela 
zaplněném přerovském kině Hvězda. „Pa-
matuji si, jak jsem byl nervózní, jestli vůbec 
někdo přijde a co diváci řeknou. Ale celý 
večer vyšel krásně. Každopádně se těším až 
dovezu „domů“ další film a snad se mi zase 
podaří zaplnit kino,“ říká režisér. Hudbu do 
jeho prvotiny mu poskytl známý hudebník 
Richard Pachman. „Poznal jsem ho přes 
svou spolubydlící v Praze. Tehdy ho námět 
Unhappy Happy Life zaujal a nabídl mi dvě 
skladby zadarmo. Obě byly krásné a obě 
ve filmu hrají několikrát dokola. Měl jsem 
prostě štěstí,“ podotýká Jakub Krumpoch. 

Velká filmařina je pro něj stěžejní 
Aby uspěl ve velkém světě filmu, rozhodl 
se přestěhovat do Prahy. „V Praze sídlí veš-
keré produkce, televize, sponzoři, technika 
a prostě všechno, co je k filmu potřeba. 
Z Moravy se dají tyto produkce samozřejmě 
taky kontaktovat třeba mailem, telefonicky 
a podobně, ale když jste v Praze, můžete jim 

zaklepat na dveře, a to už je rozdíl,“ zdů-
razňuje Krumpoch. Jeho začátky ale byly 
krušné. „Bylo období, kdy jsem zaplatil ná-
jem a jedl jen čínské polívky nebo ohřátou 
psí konzervu. Sledoval jsem, jak všichni jezdí 
na dovolenou, mají rodiny, domy, byt, a já 
živořil ve sdíleném pokoji se svým psem. Ale 
byl jsem tam sám za sebe a bojoval, dokud 
se to nezlomilo. Naštěstí se mi to podařilo 
a rád na to těžké období vzpomínám, drží 
mě to nohama na zemi,“ shrnuje Jakub 
Krumpoch.
Zlomem v jeho kariéře bylo navázání spo-
lupráce s Primou – televize ho angažovala 
jako jednoho ze tří režisérů, kteří stáli za 
populárními parodickými reklamami ka-
nálu Prima Cool. „Začal jsem díky tomu 
vydělávat relativně slušné peníze, a hlavně 
mi to přineslo mnoho důležitých kontaktů 
pro mou filmovou kariéru. Bez Primy bych 
v Praze nebyl a nedostal se tam, kde jsem 
teď. Pracoval jsem tam zhruba sedm let,“ 
doplňuje mladý filmař. Kromě Primy spo-
lupracovat také na pořadu o módě s in-
ternetovou televizí Stream a Pro IDnes TV 
točil spoty s dětmi, které promlouvají hlasy 
dospělých. V současné době pracuje pro 
televizi Nova, kde má na starosti propagaci 
internetové televize VOYO. 
Natočil také celou řadu hudebních video-
klipů – zejména pro kapelu Hannibal Lecter 
a přerovské Penzistory, Spocená uklízečka 
i zesnulého Jaroslava Wykrenta. „V Praze 
mají na klipy sice více peněz, ale je tam men-
ší tvůrčí svoboda a vše se dělá tak nějak na 
stejno. Kapely z mé rodné hroudy se chtějí 
natáčením bavit a mít klip originální. Pro-
to hodně točím hudební videoklipy doma. 
Mám volnost a důvěru. Jsou to takové mini 
filmy,“ říká přerovský režisér a scénárista.

Velká filmařina je ale pro něj stěžejní. Kro-
mě dokumentu Unhappy Happy Life nato-
čil i krátký film na motivy povídky Charlese 
Bukowského Eva, k němuž sám naspal 
scénář. „Je to příběh obyčejného muže, 
který má takovou zvláštní úchylku. Projekt 
se mi dlouho nedařilo zrealizovat – až po 
letech jsme ho dokončili s kolegou z bran-
že a kamarádem Kurtem Neubauerem. Ve 
filmu hráli Jan Dolanský, Lenka Vlasáková 
i pornoherečka Antonia Sainz,“ vyjmeno-
vává režisér. Díky filmu Eva se dostal až 
k produkční firmě Rudolfa Merknera Orbis 
Pictures, která mu umožnila natočit svůj 
první celovečerní film Krvavý Johann. Ja-
kub Krumpoch se v něm zhostil režie a je 
i autorem scénáře „Horor jsem vždycky mi-
loval a rád sledoval. Viděl jsem snad všech-
ny. Je to můj oblíbený žánr, který u nás 
chybí. Proto jsem se ho rozhodl zkusit sám. 
Bude to film o Johannovi Faustovi, který 
po letech strávených v temnotě znovu oži-
je a spustí noc hrůzy v Praze,“ prozrazuje 
děj filmu Krumpoch. Premiéru by měl film 
mít na jaře příštího roku a v Přerově by jeho 
tvůrce rád představil i herce, kteří se zhosti-
li hlavních rolí. 
V blízké budoucnosti by Jakub Krumpoch 
chtěl natočit další horor a kriminální film. 
„Sen každého filmaře je jasný – Holly-
wood, Oscar… Je to sice asi mimo mé 
možnosti, ale člověk musí mířit vysoko, na 
absolutní vrchol, jinak by to ztrácelo smy-
sl,“ uzavírá Jakub Krumpoch.  (red)

Jakub Krumpoch se narodil 3. října 
1989 v Přerově. Má čtyřletou dceru 
Izabelu. V současné době žije v Praze. 

Námět na příběh získala Barbora Linke od své babičky
Po svém literárním debutu nazvaném Jménem mojí sestry vydává pětatřicetiletá přerovská rodačka Barbora Linke, rozená Jemelková, která nyní žije 
v Německu, novou knihu. Román o zakázané lásce, která vzplála v kulisách protektorátní Prahy, se tak už necelý rok po vydání dočká volného pokra-
čování. Děj knihy se z velké části odehrává v Přerově i v nedalekých Prosenicích. 

Druhý román Barbory Linke Srdcem mojí 
babičky, který vychází koncem října, čte-
náře opět přenese do napjatého válečného 
období, ovšem i tentokrát bude hrát hlavní 
roli spíše boj o lidské štěstí. „Na historický 
román Jménem mojí sestry navazuje nová 
kniha jen volně. Bez obav se tak do jejího 
příběhu mohou ponořit i čtenáři, kteří 
dosud s předchozím dílem neměli tu čest. 
Ester, ústřední postava nového románu, je 
sestrou jedné z hrdinek prvního dílu,“ vy-
světluje autorka, která od roku 2010 žije 
s rodinou v Drážďanech.  
Námět na příběh knihy získala autorka od 
své babičky, která byla za války sama totálně 
nasazená. „Na nucené práce, které probí-

haly v nelidských podmínkách, Němci nabí-
rali ročníky 1918 až 1924. Do nacistického 
Německa posílali otročit ženy a muže, kteří 
neměli děti, ani manželku či manžela. Ba-
bička mi jednou vyprávěla, že spousta žen 
tenkrát schválně otěhotněla nebo vstoupila 
do manželství z rozumu,“ podotýká Barbo-
ra Linke. V podtitulu knihy se můžeme do-
číst, že „lidský osud je předem daný, nikdo 
mu neuteče“. A právě to má na vlastní kůži 
pocítit i hlavní hrdinka románu. Ester totál-
nímu nasazení neunikne, a tak se čtenář 
jejím prostřednictvím seznámí i s podmínka-
mi pracovního tábora v Drážďanech. Kniha 
vrcholí zachycením ničivého bombardování 
Drážďan, k němuž došlo 13. února 1945.

„Bývalá baletka Ester žije v protektorátu, 
ale o válečné dění se příliš nestará. Daleko 
víc ji totiž trápí, že se po ztrátě nadějné 
taneční kariéry odcizila své rodině, a také 
trpí nedostatkem sebedůvěry. Svoje pro-
blémy přitom řeší hladověním a nezá-
jmem o své okolí. Do příběhu zlomeného 
mladého života se navíc mají v případě Es-
ter promítnout i „velké dějiny“. Ve vzdu-
chu visí hrozba totálního nasazení a hlavní 
hrdinka je pro svou záchranu připravena 
přinést jakoukoliv oběť. Včetně sňatku 
s cizím mužem, který by ukončil její mi-
lostné vzplanutí s partyzánem Tondou“, 
prozrazuje děj Barbora Linke.  (red)

Kniha Srdcem mojí babičky je již druhým dí-
lem přerovské rodačky.  
 Foto: Archiv Barbory Linke

Jakub Krumpoch (druhý zleva) při natáčení celovečerního filmu Krvavý Johann. 
 Foto: Archiv Jakuba Krumpocha
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Ukrajinští umělci se při tvorbě 
inspirovali krásou Přerova

Ve výstavní síni Pasáž odstartuje ve čtvr-
tek 3. listopadu v 17 hodin slavnostní 
vernisáží výstava tří ukrajinských umělců 
– Tetiany Kovalenko, jejího otce Ivana 
Kovalenko a Oleksandra Vynnyka s ná-
zvem Krásné město Přerov. „Návštěvníci 
na obrazech jistě poznají známá místa – 
zdejší zámek a historické Horní náměstí, 
hradby i Městský dům,“ vyjmenovala 
vedoucí Pasáže Marta Jandová. Přerov 
umělce inspiroval svou krásou. „Jeho 

ulice a náměstí dýchají historií. Město 
fascinuje svým klidem. Budovy vyprávějí 
příběhy lidských životů. V historické čás-
ti Přerova se čas jakoby zastavil a umož-
ňuje pocítit sílu a vznešenost města. 
Přerovský zámek jako pevnost, která 
provází život města po staletí. A doka-
zuje, že navzdory plynutí času existují 
věci neměnné: krása, historie, umění,“ 
uvedla Tetiana Kovalenko. Výstava bude 
k vidění až do 2. prosince.   (red)

Mladí fitness závodníci změří své síly 
na prvním Memoriálu Jindřicha Šejby

V sobotu 3. prosince se v prostorách 
tělocvičny Základní školy Jana Amose 
Komenského v Předmostí uskuteční první 
ročník Memoriálu Jindřicha Šejby ve fit-
ness dětí a juniorek. „Jindřich Šejba vě-
noval celý svůj život kulturistice a fitness. 
Právě díky němu jsem dosáhla svých 
úspěchů i já. Soutěž je proto poctou to-
muto skvělému trenérovi, který zemřel 
před sedmi lety,“ vzpomněla organizá-
torka soutěže Lenka Červená Bořutová. 
Fitness závodníci budou rozděleni do 
několika věkových kategorií od osmi do 
třiadvaceti let. „Znám závody dvacet let 
z pohledu závodníka.  Organizace závo-
dů je proto pro mě velká výzva. Soutěžit 
bude i desítka mých svěřenkyň,“ podo-
tkla organizátorka a trenérka Lenka Čer-
vená Bořutová. Úkolem rozhodčích bude 
zhodnotit jednotlivé sestavy na tematic-
kou hudbu, při nichž děti provádí akro-
batické, silové a taneční prvky. „Junior-

ky ještě mimo to budou také pózovat 
v plavkách – klade se důraz především 
na symetrii celého těla a jemné svalstvo. 
Od dospělých se závody liší právě v tom, 
že děti nepózují, není ani důraz na ta-
kovou osvalenost těla,“ připomněla or-
ganizátorka. 
Lenka Červená Bořutová je sama úspěš-
nou závodnicí – získala několik mistrov-
ských titulů. Podobné závody organizuje 
poprvé, rozhodně to ale neznamená, že 
by svou závodnickou kariéru pověsila na 
hřebík. „Tenhle rok jsem si už potřebo-
vala mentálně odpočinout. Ale příští rok 
zas do toho půjdu. Příští rok by mělo 
být Mistrovství světa ve fitness v Praze 
a toho si chci určitě zúčastnit. Přemýš-
lím i o Mistrovství Evropy. A hlavně stále 
nemám splněn jeden ze svých cílů – a to 
zisk titulu v Mistrovství České republiky 
v body fitness v kategorii Masters,“ zdů-
raznila Lenka Červená Bořutová.  (red)

V kině Hvězda se bude hrát 
i na Štědrý den a na silvestra
Poslední dva měsíce roku se v přerov-
ském kině Hvězda ponesou ve znamení 
premiér. V listopadu návštěvníky čekají 
české komedie Přání k narozeninám, 
Grand Prix či Vánoční příběh. „Na státní 
svátek ve čtvrtek 17. listopadu vstupuje 
do kin pokračování pohádky Princezna 
zakletá v čase. Týž den se v 10 hodin 
dopoledne otevře pro veřejnost také pro-
tiatomový kryt kina a jeho technického 
zázemí,“ uvedla vedoucí kina Svatava 
Měrková. 
Premiéra dlouho očekávaného pokračová-
ní velkofilmu  Avatar: The Way of Water 
je na programu ve čtvrtek 15. prosince. 
Na nový hudební snímek Whitney Hous-
ton: I Wanna Dance with Somebody mo-
hou lidé vyrazit od čtvrtku 22. prosince. 
„Dětští diváci se mohou těšit na Kocoura 
v botách: Poslední přání, kterého Hvěz-
da v premiéře uvede na Štědrý den v 10 

hodin. Dopolední projekce 24. prosince 
se mezi Přerovany stala již oblíbenou tra-
dicí, kdy maminky vyšlou děti do kina a  
mohou v klidu navařit, zabalit dárky a při-
pravit tak domácnost na večerní příchod 
Ježíška,“ podotkla Svatava Měrková. 
V závěru roku bude kino Hvězda promí-
tat na všechny svátky vánoční, tedy i 25. 
a 26. prosince a na silvestra. Výjimkou je 
jenom Nový rok, kdy má Hvězda na jediný 
den v roce zavřeno. „Poslední mimořádné 
prohlídky krytu pak proběhnou v sobotu 
31. prosince v 10 hodin dopoledne a bu-
dou ozvláštněny živou osádkou. Vstupen-
ky doporučujeme koupit s předstihem 
– kapacita krytu je omezena na 60 osob. 
Mohou se stát také originálním vánočním 
dárkem, stejně jako dárkové karty do kina 
v několika hodnotách, které mají platnost 
jeden rok od jejich zakoupení,“ uzavřela 
Měrková.  (red)

Na obrazech ukrajinských umělců lidé poznají různá přerovská zákoutí.
  Foto: Archiv Výstavní síně Pasáž

Přerov budou reprezentovat i svěřenkyně Lenky Červené Bořutové.
  Foto: Archiv Lenky Bořutové

Poppy Day, Remembrance Day, Armistice Day
Den rudých máků, památky padlých, válečných veteránů a příměří – konce 1. světové 
války. To vše připomínají rudé máky, které první vykvetly na nejkrvavějších francouz-
ských a belgických bojištích jako symbol prolité krve. V zákopové válce roku 1916 byl 
poprvé použit britský vynález – pancéřové vozidlo zvané tank. Válka připravila o život 
statisíce vojáků a ožebračila statisíce rodin. Příměří bylo uzavřeno 11. 11. v 11 hodin 
roku 1918. Dnes se po celé Anglii v tento den zachovávají dvě minuty ticha za válečné 
oběti kdekoliv na světě. Lidé si kupují v akci Poppy Appeal papírové rudé máky a nosí je 
připnuté na oděv nad srdcem.  Kupují si je ve větších množstvích, aby podpořili finanční 
sbírku pro charitu na podporu rodin postižených jakoukoliv válkou. A není jich málo. 
I nedaleko od nás nebezpečně haraší zbraně. Neměli bychom si moc stěžovat a pořádat 
odborářské protivládní meetingy. Může být mnohem hůře. Moje generace se do války 
narodila a trvalo šest válečných let našeho nejútlejšího mládí, než jsme nastoupili do 
první třídy. Naučila nás skromnosti a pokoře, čehož se bohužel dnes často nedostává 
ani našim vrcholným politikům. Určitě by se mělo více vyjednávat, víc tvořit než bořit. 
Den rudých máků se od sametové revoluce připomíná i u nás, važme si všeho, co zatím 
máme, a rudým mákem můžeme podpořit solidaritu s lidmi, kteří zažívají válečné běs-
nění rozpoutané šílenci. Libuše Geryková

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
2.11. Branky – Píšková – Valašské Mezi-
říčí, 12 km, vlak 7.28, vede V. Mužíková
5.11. Moravičany – Litovelské Pomoraví – 
Litovel, 14 km, vlak 8.03, vede J. Opletal
9.11. Senice na Hané – Cakov – Svatá 
Voda – Senice na Hané, 13 km, vlak 7.03, 
vede C. Punčochářová
12.11. Valašská Polanka – Horka – Ublo 
– Vizovice, 16 km, vlak 6.28, vede M. Li-
gurský
16.11. Lipník n.B. – Podhůra – Týn n.B. 
– Lipník n.B., 13 km, bus 9.00, vede V. 
Mužíková 
19.11. Vizovice – Spletený vrch – Kloko-
čí – Vizovice, 15 km, vlak 7.24, vede V. 
Mužíková
23.11. Troják – Tesák – Říka, 13 km, bus 
8.00, vede C. Punčochářová
26.11. Polanka nad Odrou – Jistebník 
– Studénka, 16 km, vlak 8.24, vede M. 
Ligurský
30.11. Teplice n.B. – Mariánské údolí – 
Hranice, 12 km, vlak 7.28, vede V. Mu-
žíková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 
725 017 083
3.11. Tučín – Kozlovice – Přerov, 10 km, 
vede Szabóová, bus 9.20, aut. stan č. 22
3.11. Vyškov – Opatovická přehrada – Vy-
škov, 12 km, vede Michňová, vlak 7.37
5.11. Šubířov-Nectavské údolí-NS Kladky-
-Jesenec, 16 km, vede Šťávová, vlak 7.03
10.11. Brodek – Citov – Tovačov, 10 km, 
vede Lančová, bus 8.45, aut. stan. č. 11, 
ved. z Brodku 
10.11. Lazníky-Hýk-Lazníčky-Velký Újezd, 
10 km, vede Peprnová, bus 8.35, aut. 
stan. č. 20  
12.11. Lomnice – Slunečná – Moravský 
Beroun, 17 km,  vede Sedláková, vlak 
6.35, účast nahlásit vedoucí
17.11. Setkání ve sportovním areálu Koz-
lovice, od 14 hodin, doprava individuálně, 
i pro bývalé členy
19.11. Stražisko – Přemyslovice – Ludéřov 
– Drahany, 17 km, vede Sedláková, vlak 
6.57, účast nahlásit vedoucí
24.11. Kojetín – Tovačov, 12 km, vede 
Válková, vlak 8. 37
26.11. Vikýřovice – Šumperk, 11 km, 
vede Bernátová, vlak 8.12

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ Spartak Přerov • www.vhtprerov.cz • 
Tomáš Beránek • 602 575 673
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 

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.11. 19.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
02.11. 17.30 Spolu 160,-
02.11. 20.00 Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa P 160,-
03.11. 10.00 Střídavka 80,-
03.11. 17.30 To nic, drahá P, titulky 160,- 15+
03.11. 20.00 Hranice lásky RP 160,- 15+
04.11. 18.00 Banger 160,- 12+
04.11. 20.00 Halloween končí titulky 160,- 15+
05.11. 15.00 Šoumen krokodýl Bijásek, dabing 160,-/140,-
05.11. 17.30 Jan Žižka dabing 160,- 15+
05.11. 20.00 Black Adam titulky 160,-
06.11. 15.30 Princ Mamánek Bijásek 160,-/140,-
06.11. 17.30 Vstupenka do ráje BS, titulky 80,- 12+
06.11. 19.30 Cirkus Maximum 160,- 12+
07.11. 19.00 Jan Žižka dabing 160,- 12+
08.11. 19.00 Spolu 160,-
09.11. 17.00 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
09.11. 19.30 Trojúhelník smutku P, titulky 160,- 12+
10.11. 10.00 Indián BS 80,-
10.11. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije RP, titulky 160,- 12+
10.11. 20.00 Dreaming Walls: Hotel Chelsea RP, titulky 160,- 12+
11.11. 17.30 Hranice lásky 160,- 15+
11.11. 19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 160,- 12+
12.11. 15.00 Black Panther: Wakanda nechť žije 3D, dabing 160,- 12+
12.11. 18.00 Hranice lásky 160,-
12.11. 20.00 Top Gun: Maverick titulky 160,-
13.11. 15.00 Avatar (obnovená premiéra) 3D, dabing 180,-
13.11. 18.00 Spolu 160,-
13.11. 20.00 Jan Žižka dabing 160,- 15+
14.11. 19.00 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
15.11. 19.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 160,- 12+
16.11. 17.30 Black Adam titulky 160,-
16.11. 20.00 Michal Kocáb – rocker versus politik   P 160,- 12+
17.11. 10.00 Zpřístupnění protiatomového krytu a jeho tech. 

zázemí
60,-

17.11. 14.30 Šoumen krokodýl    dabing 160,-/140,-
17.11. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 160,- 12+
17.11. 20.00 Grand Prix  RP 160,- 12+
18.11. 18.00 Grand Prix 160,- 12+
18.11. 20.00 Menu   P, titulky 160,- 15+
19.11. 15.00 Princezna zakletá v čase 2   P, Bijásek 160,-/140,-
19.11. 17.30 Grand Prix 160,- 12+
19.11. 19.30 Black Panther: Wakanda nechť žije, dabing 160,- 12+
20.11 15.00 Princezna zakletá v čase 2   P, Bijásek 160,-/140,-
20.11. 17.30 Vstupenka do ráje BS 80,- 12+
20.11. 19.30 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
21.11. 18.00 Martin Loew: Americký severozápad
22.11. 19.00 Grand Prix  160,- 12+
23.11. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 160,- 12+
23.11. 20.00 Menu titulky 160,- 15+
24.11. 10.00 Buko BS 80,-
24.11. 17.30 Vánoční příběh RP 160,- 12+
24.11. 20.00 Fabelmanovi RP, titulky 160,-
25.11. 18.00 Grand Prix 160,- 12+
25.11. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
26.11. 15.00 Divnosvět P, Bijásek 160,-/140,-
26.11. 17.00 Black Panther: Wakanda nechť žije dabing 160,- 12+
26.11. 20.00 Menu titulky 160,- 15+
27.11. 10.00 Šoumen krokodýl Bijásek, dabing 160,-/140,-
27.11. 15.30 Divnosvět Bijásek, 3D 180,-/160,-
27.11. 17.30 Grand Prix 160,- 12+
27.11. 19.30 Fabelmanovi titulky 160,-
28.11. 19.00 Spolu 160,-
29.11. 19.00 Grand Prix 160,- 12+
30.11. 18.00 Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa 160,-
30.11. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS = Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 6.11. Dagmar Havlíčková: Modlitby 
– výstava 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
od 29.11. do 8.1. 2023 Vánoce na zám-
ku – tradiční výstava betlému Bedřicha 
Zbořila, tentokrát doplněno o sbírku ply-
šových medvídků Svatavy Ryparové, velký 
výstavní sál, kruhový sál a předsálí, pře-
rovský zámek, vstupné 50/25 Kč
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
• 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 i varianta pro starší 
žáky
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK na edukační pro-
gram k výstavě Vánoce na zámku – tra-
diční povídání o tradicích a zvycích, pro-
hlídka výstavy a výtvarná dílna – zdobení 
skleněných baněk. Vhodné pro všechny 
věkové kategorie. Délka 60 minut, cena 
65 Kč/žák. Vždy út–pá, začátek v 8.30 
nebo v 10.00 hodin. Odpolední termíny 
dle individuální dohody.
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:
11.11. Dechové trio Jiřího Šlégla – tradiční 
podzimní koncert vážné hudby v podání 
dechového tria Jiřího Šlégla, od 19.00 
hodin, slavnostní zámecká síň, vstupné 
dobrovolné
16.11. Tvoříme v muzeu – Ježci a ježečci – 
výtvarný workshop pro malé i velké, výro-
ba ježečků a podzimních dekorací z růz-
ných materiálů, 15.00 – 17.00 v prostoru 
Vševědárny v přerovském zámku, materiál  
bude připraven na místě, vstupné 20 Kč 
27.11. Vernisáž výstavy Vánoce na zám-
ku – slavnostní zahájení vánoční výstavy, 
vyřezávaný betlém Bedřicha Zbořila letos 
doplní stovky plyšových medvídků ze 
sbírky Svatavy Ryparové, od 17.30, Velký 
výstavní sál přerovského zámku, vstup 
zdarma
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 
si vyhrazuje právo na změny v progra-
mu. 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 

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost:
1.11. Všichni tvoří na nádvoří – ptačí 
krmítko, přihláška do 28. 10. na syryca-
nska@prerovmuzeum.cz nebo volejte na 
tel. 581 219 910, od 15 hodin na nádvoří 
přerovského zámku, vstupné 200 Kč za 
krmítko, pouze 1 kus pro přihlášenou ro-
dinu nebo jednotlivce
25. –26.11. Swap zimního oblečení – vý-
měnný bazárek zimních oděvů. Přineste 
na akci nepoužívané, zachovalé oblečení 
a odneste si jiné, 25.11. 16.00 – 19.00, 
26.11. 9.00 – 12.00, Korvínský dům (Hor-
ní náměstí 31, Přerov), vstupné 30 Kč, 
vybrané oblečení je zdarma
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  
https://ornis.cz/ nebo FB! 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci listopadu: 
1.– 4.11. ZAVŘENO
5. – 27.11. hrad otevřen veřejnosti pouze 
o víkendech, 9.00 –16.00
17. a 18.11. hrad mimořádně otevřen 
u příležitosti státního svátku
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
1.11. 19.30 Petr Jablonský: Jak se dělá 
šoubyznys. Zábavná show imitátora, ba-
viče a herce Petra Jablonského a zpěvač-
ky Superstar 2021 Nikoly Votrubové. Po 
představení autogramiáda.
9.11. 19.00 Ďábelský virtuóz Ivan Herák 
s cikánskou kapelou. Abonentní koncert 
Setkání žánrů. Dojemná houslová sóla 
v kontrastu s divokými rytmy a strhující-
mi virtuózními sóly či schopnost plynule 
mixovat různé hudební proudy jsou trum-
fy, s nimiž tento technicky zdatný hráč 
fascinuje posluchače.

12.11. 19.30 Tenkrát v osm po 25 le-
tech – Jardo, děkujeme. Úvodní část 

večera bude věnována symbolickému 
rozloučení a vzdání pocty Jaroslavu 
Wykrentovi. Pokračuje taneční zábava 
pod taktovkou Boba Přidala, která vyvr-
cholí o půlnoci videodiskotékou pod 
názvem Dvacet pět let za třicet minut. 
Premiérově zahraje nová kapela Synko-
pa, která pokračuje v hudební tradici 
této přerovské legendy.
13.11. 13.30 Nedělní party. Tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou Harmony.
14.11. 19.30 Celloween. Jedinečný hu-
debně-taneční projekt. Rockový balet 
v podání mladých přerovských umělců. 
Celloween je tanec i hudba, život i smrt, 
metal i klasika, krása i horor. Je to jedi-
nečný přerovský projekt představující 
klasické hororové téma v moderním po-
jetí, je to prolnutí světů v nové dimenzi 
umění. Projekt kapely Arrhythmia a Mo-
ravské školy tance, který nemá v naší 
republice obdoby. Jedná se o propojení 
rockové hudby a moderního tance na 
klasické hororové téma Karla Jaromíra 
Erbena – Svatební košile. Cílem projektu 
je přiblížit „klasické“ nástroje a zejména 
pak českou kulturu širokým masám. Na 
představení si na své přijdou jak milovní-
ci klasického divadla a baletu, tak zarytí 
rockeři.
15.11. 19.30 Plavci & Jan Vančura. Kon-
cert skupiny Plavci osloví svým hudebním 
repertoárem široké spektrum diváků. Jan 
Vančura s kytarou (i bez ní) oslňuje diváky 
a posluchače svým výjimečným hlasem. 
Mário Bihári – zpěvák, akordeonista 
a pianista, ztělesňuje spojení romského 
hudebního cítění s klasickou a folkovou 
hudbou. David Fiedler okouzlí svým zpě-
vem a představí se coby virtuózní hráč na 
kytaru.
22.11. 19.00 4TET verze V. Koncert vo-
kálního seskupení v čele s Jiřím Kornem.
27.11. 13.30 Nedělní party. Tradiční ta-
neční odpoledne se skupinou MILI.

NOČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
V pátek 4. listopadu pořádá TOM Lišáci 
Noční dobročinný běh s čelovkami a ba-
terkami pro Světlušku. Start na Laguně 
v 18.30 od restaurace Bašta u Dokládalů, 
výběr ze tří tras: 900, 1640 a 3340 met-
rů. Běh odstartuje úspěšný běžec Tomáš 
Blaha. Akce je vhodná pro pěší a rodiče 
s dětmi i v kočárku. Losování o ceny, 
hojné občerstvení a možnost opékání 
špekáčků na ohni. Vítané jsou kostýmy 
a tykadla. Účastníci obdrží světluškovská 
tykadla a drobné dárky. Budou připra-
veny slepecké hry. Startovné: děti 30 Kč 
a dospělí 50 Kč, výtěžek bude věnován 
Nadačnímu fondu Světluška. 

VELKÁ CENA PŘEROVA V KOLOVÉ
V sobotu 12. listopadu se od 9.30 hodin 
uskuteční v přerovské sokolovně Memo-
riál Hynka Hlobila – mezinárodní turnaj 
mužů v kolové. Startují hráči z Německa, 
Maďarska, Rakouska a také týmy z České 
republiky. 
V neděli 13. listopadu od 9 hodin proběh-
ne 1. kolo ČS poháru žáků.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
13.11. Setkání chovatelů

20.11. Bleší trhy
27.11. Setkání chovatelů 

SVATOMARTINSKÝ JAZZ A BLUES 
V pátek 11. listopadu v 19.30 pořádá 
Nadační fond Blues nad Bečvou koncert 
v kostele sv. Vavřince.
Zahrají kapely Mothers Follow Chairs (ČR) 
a Simone Reifegerste Trio (Německo).

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Čtvrtek 3.11.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 7.11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Osteoporóza – Olga Župková
Středa 9.11.
Výlet do Vlastivědného muzea v Olomou-
ci. Sraz na vlakovém nádraží v 8.50. Od-
jezd vlakem v 9.03, předpokládaný návrat 
14.00.
Čtvrtek 10.11. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 14.11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi 
9.45 Cvičení paměti hrou – Olga Župková
Pondělí 21.11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Jak pečovat o majetek a finance 
v důchodu III. – Aleš Kafka
Čtvrtek 24.11. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 28.11. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Putování Afrikou – Bedřich Šuba
PC kurz pro začátečníky – 7 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15, začátek 5.12., 
cena 450 Kč, Centrum SONUS, Palac-
kého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel.  
777 729 521

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
2. – 30.11. Portrét – výtvarný kurz pro děti 
od 13 do 15 let, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, každou středu 16.00 
– 18.00 (jen pro předem přihlášené)
7. – 11.11. Prodej vyřazených knih a ča-
sopisů, suterén MěK v Přerově, Žerotíno-
vo nám. 36, každý den (kromě středy) 
8.00 – 17.00 
8.11. a 22.11. Virtuální Univerzita třetího 
věku – videopřednášky pro studující se-
niory, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
(jen pro přihlášené)
16.11. Záhady na dosah ruky – přednáška 
Arnošta Vašíčka, Ministerstvo zemědělství 
ČR v Přerově, Wurmova 2, 17.00
24.11. Pachatelé a jejich oběti aneb Když 
vám zasáhne do života trestný čin – před-
náška Táni Palotášové, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, 17.00
30.11. Guatemala a Mexiko – cestova-
telská beseda s Alenou a Jiřím Márovými, 
Ministerstvo zemědělství ČR v Přerově, 

Wurmova 2, 17.00 
Akce pro děti:
3., 10. a 24.11.  X-BOX (oblíbené pohy-
bové aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, 12.00 – 17.00
5.11. a 19.11. Sobotní odpolední pro-
gram pro dětské čtenáře, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, 14.00 – 17.00
10.11. Rozštěpové vady obličeje – beseda 
s Martinou Kolískovou v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, 9.00
24.11. Pohádka „O kohoutkovi a slepič-
ce“ s interaktivním 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. – 30.11. Hádej, hádej, hadači – stra-
šidelné hádanky (soutěž pro děti), Lýsky, 
v provozní době knihovny
1.  – 30.11. Tvořivé dílny – vánoční deko-
race do oken, Čekyně, v provozní době 
knihovny
1.  – 30.11. Tvořivé dílny – tvoření z pří-
rodních materiálů, Újezdec, v provozní 
době knihovny
3.11. Zpráva o putování po Svaté zemi 
– přednáška Kamila Šromoty, Penčice, 
17.00
19.11. Tvořivá dílna – adventní kalendář, 
Dluhonice, 17.00
21.11. Tvořivá dílna – ptáčci na krmítku, 
Vinary, 17.00 – 18.00
24.11. Tvořivá dílna – vánoční přáníčka, 
Žeravice, 15.30 – 17.30

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
Akce pro děti a mládež
4.–6.11. Jak vycvičit draka v cirkuse (zá-
kladna Dlažky Rajnochovice)
16.–20.11. Výlet do Indie (základna Dlaž-
ky Rajnochovice)
25.–27.11. Divoký západ (základna Dlaž-
ky Rajnochovice)

HUDBOSLOVENÍ (Klub Teplo)
4.11. Someday orchestra a Radio Gafa
5.11. Pohádkový karneval a lampionový 
průvod a stolní hry 
5.11. Kalifornie – Petr Horčička  
16.11. Tomáš Novák
17.11. Catfish (GB)  
18.11. Jablkoň  
19.11. Vilém Čok a Bypass
24.11. Marsyas a Oskar Petr

25.11. Livin Free Holeček   
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28.11. Jazz Q s Martinem Kratochvílem
30.11. Ondřej Fencl a Hromosvod Stolní 
hry

FASHION SHOW 2022

Ve čtvrtek 1. prosince v prostorách Re-
staurace Harmonie v Hotelu FIT pro-
běhne od 18 hodin módní večer. Vstu-
penky je možné rezervovat na telefonu 
602 764 350.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22

Zcela novým a velmi zajímavým malířem 
v galerii je Jaroslav Bártl z Vysočiny. Jeho 
způsob práce je velmi zajímavý. Maluje 

na tvrdý podklad, ale hlavně na plátno, 
které pro budoucí obraz připravuje již 
několik týdnu dopředu. Nejprve špachtlí 
nanese na zcela čisté a napnuté plátno 
vrstvu tmavé barvy – ultramaríny, paříž-
skou a pruskou modř a hnědé barvy. Po 
zaschnutí tak vzniká hrubá struktura, 
zcela nenapodobitelná a nijak jinak ne-
dosažitelná. Na tento hrubý podklad 
nanáší pak barvu pomocí malířské špa-
chtle. Díky tomu všemu jsou na obra-
zech viditelné pastózní nánosy barev, 
které dávají olejomalbám zcela neopa-
kovatelný charakter. Jaroslav Bártl má 
rád teplé barvy, silné tahy štětcem, práci 
špachtlí. Ze staré stodoly a stáje si vybu-
doval svůj nový domov, ateliér i rámař-
skou dílnu. Jeho obrazy se dostaly jak 
do mnoha zemí Evropy, tak do USA, 
Kanady a Japonska

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

Krásné město Přerov – výstava obrazů: 
Ivan Kovalenko, Tetiana Kovalenko, 
Oleksandr Vynnyk
Tvorba tří ukrajinských malířů, z nichž Te-
tiana Kovalenko díky válečným událostem 
začala žít v našem městě. Přerov si velmi 
oblíbila, začala ho malovat. Posléze se při-
dal i její otec, také malíř Ivan Kovalenko 
a na výstavě uvidíte i tvorbu jejího manže-
la Oleksandra Vynnyka. Vernisáž se koná 
3. 11. v 17 hodin.

Staré dřevo nerezaví 
Přerovský rodák, malíř Tomáš Saavedra 
Komínek sice oslavil v letošním roce pa-
desáté narozeniny, ale jeho výstava Staré 
dřevo nerezaví nebude v pravém slova 
smyslu retrospektivou, jak by se dalo oče-
kávat. Bude spíše nahlédnutím do rozsa-
hu jeho výtvarných aktivit a vyjádření. Ná-
vštěvníci výstavy tak uvidí nejen autorovy 
malby, ale také grafiky, ilustrace a dřevě-
né plastiky. Setkání s autorem je možné 
na vernisáži 10. listopadu v 17 hodin.

GALERIE VÝKLAD

Od poloviny listopadu budou ve výloze 
v Pasáži vystavovat pražští umělci Michae-
la Munzarová a Marcel Rozhoň s jejich si-
te-specific instalací s názvem PŮL/POOL. 
„Z vesmíru je naše planeta modrá, také 
z ptačí perspektivy se naše dvorky a za-
hrádky modrají. Jsme bazénovou velmocí, 
přestože v kdysi divokých říčkách nezbylo 
vody ani na smočení palce a řeky se daly 
překročit suchou nohou.“ (Filip Mucha, 
Samá voda)

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Foukaný třpyt
Od 27. listopadu budou k vidění origi-
nální baňky mnoha tvarů, velikostí. Bude 
nazdobeno patnáct jehličnanů. Prodejní 

výstavu ručně vyráběných skleněných 
foukaných vánočních ozdob, dekoro-
vaných různými výtvarnými technikami, 
pořádá galerie společně s uměleckým 
družstvem Irisa Vsetín. Výstava bude za-
hájena v první adventní neděli v 17 hodin 
společně s rozsvěcením betlému v zámec-
kém nádvoří galerie a s představením le-
tošní novinky přerovských Vánoc – obřím 
kovaným adventním věncem.

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
Nám. TGM 16
Hned dvě výtvarné expozice zaplní od 
začátku adventu prostory výloh budovy 
na nám TGM 16 v Přerově. K dokreslení 
vánoční atmosféry na centrálním náměstí 
poslouží výstava betlémů přerovského 
sběratele Stanislava Dostála. Betlémy bu-
dou nasvíceny také pro noční podívanou.
Na přelomu listopadu a prosince bude 
výstavní prostor doplněn o prezentaci 
uměleckých výrobků přerovského centra 
Spolusetkávání. Výrobky klientů budou 
k vidění i k prodeji od pondělí 28. listo-
padu do pátku 2. prosince vždy od 10 do 
17 hodin.

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

VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY
■ Kanoistika Přerov
Nábor dětí do oddílu rychlostní ka-
noistiky v Přerově každé pondělí a čtvrtek 
od 16 hodin pro kluky a holky ve věku  
9 – 13 let v přerovské loděnici v Bez-
ručově ulici. Kontakt: Tomáš Csoma  
tel: 602 345 737, www.kanoeprerov.cz,  
e-mail: info@kanoeprerov.cz

Přerov získal ceny za web, radniční listy i Facebook  
V letošním ročníku soutěže vyhlášené 
společností Kvalikom o nejlepší komuni-
kaci měst s obyvateli se podařilo Přerovu 
zabodovat. V rámci Olomouckého kraje 
obsadil přední příčky – a to hned ve všech 
kategoriích. Webové stránky města se 
umístily na prvním místě, Přerovské listy 
získaly v konkurenci dalších radničních listů 
druhou příčku, Facebook skončil v krajské 
konkurenci třetí. Všechny tři informační 
kanály spadají pod oddělení komunikace 
a vnějších vztahů.
Přerovské webové stránky porota označila 
za velmi originální komunikační kanál, kte-
rý město denně aktivně udržuje. Hodnotilo 
se dvacet kritérií a porotci vyzdvihli, že je 
zde zveřejňováno obrovské množství obsa-
hu nad rámec běžné agendy, a to včetně 
čtivého zpravodajství, informací pro turisty 

– a dalších praktických i užitečných infor-
mací. A líbila se i grafika obřího mamuta 
umístěného v karuselu stránky.
Radniční listy byly v soutěži hodnoceny 
podle deseti kritérií. U Přerovských listů 
porota ocenila zejména kvalitu textů, foto-
grafií, rozsah, politickou přiměřenost, ale 
také zábavní obsah a originalitu. Plného 
počtu bodů se nepodařilo dosáhnout pou-
ze ve dvou hodnocených kritériích, a to 
v grafickém zpracování a s ním souvisejícím 
designu titulní strany. 
Zlatý lajk je kategorie, kde porota hod-
notí působení města na sociálních sítích. 
Přerovský Facebook získal kladné body 
zejména za kvalitu postů, které porota 
označila za velmi čtivé. Ocenila kombi-
naci různých typů příspěvků a obsahovou 
stránku, která je dostatečně informativní, 

ale i zábavná a zajímavá.  Naopak rezervy 
a prostor ve zlepšování shledali hodnoti-

telé zejména v grafické úrovni příspěvků.
 (red)

Přerov získal v rámci Olomouckého kraje zlato za web, stříbro za radniční listy a bronz za 
Facebook.   Foto: Město Přerov
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Malíř Tomáš Saavedra Komínek: Staré dřevo nerezaví
Přerovský rodák Tomáš Saavedra Komínek oslavil v letošním roce padesáté narozeniny a jako dárek si nadělil výstavu v přerovské Výstavní síni Pa-
sáž. Ta nabídne nahlédnutí do rozsahu Komínkových výtvarných aktivit. Zahájí ji ve čtvrtek 10. listopadu v 17 hodin slavnostní vernisáž.  

„Na výstavu chystám různorodou směs 
obrazů a plastik. Zhruba deset kusů 
bude zcela nových, připravovaných přímo 
k výstavě, součástí bude i výběr několika 
starších z posledních let, plus asi dvacítka 
tištěných obrázků, ilustrací jako ukázku mé 
grafické práce,“ vyjmenoval Tomáš Saave-
dra Komínek. Návštěvníci výstavy tak uvidí 
nejen autorovy malby, ale také grafiky, 
ilustrace a dřevěné plastiky. Právě práce se 
dřevem, které se Tomáš Saavedra Komínek 
v současnosti profesně věnuje, dala výsta-
vě název Staré dřevo nerezaví. „A je to 
právě dřevo, které se pro výtvarníka stalo 
metaforou a prostředkem reflexe běhu 

vlastního života. Dřevo, které umí stárnout 
krásně a s grácií, materiál, který je časem 
spíše zušlechťován než znehodnocen,“ 
doplnila vedoucí Výstavní síně Pasáž Marta 
Jandová. Se dřevem pracuje Komínek prů-
běžně už asi dvacet let. „Baví mě to s ním 
více než s jinými materiály, často ho ještě 
dotvářím sádrou a tmely. Mám prostě rád 
ten fyzický kontakt s ním,“ uvedl umělec. 
Výstava v Přerově není pro něj premiérou 
– místním své práce představil už před 
zhruba deseti lety. „Ale pravdou je, že je to 
po asi devíti letech má nová výstava, a jsem 
opravdu rád, že je to zrovna v Přerově, kde 
jsem kdysi dávno začal snít o umělecké 

dráze,“ dodal Tomáš Saavedra Komínek, 
který se celý život pohyboval také kolem 
divadla. „Kreslil jsem už asi jako každé 
dítě, ale pravidelněji jsem se tomu začal 
věnovat až po setkání s Jardou Biolkem, 
pro kterého jsem vytvářel obrázky k akcím 
nově založené Dlažky. Vlastně už několik 
let před jejím vznikem, ale až s časopisem 
Dlaždič to celé nabralo pravidelnost. Je to 
už nějakých dvacet pět let a troufám si říct, 
že jsem se díky tisícům obrázků pro Dlažku 
docela zdokonalil,“ uzavřel Komínek, žijící 
v současné době v Brně. Výstavu mohou 
zájemci navštívit až do 13. ledna příštího 
roku.  (red)

Tomáš Saavedra Komínek
 Foto: Archiv Tomáše Saavedry Komínka

Tomáš Novák představí svou tvorbu, 
zazpívá i staré hity svého slavného táty

Koncert Tomáše Nováka se uskuteční 
ve středu 16. listopadu od 19.30 v Klu-
bu Teplo na Horním náměstí. Nejmladší 
z dětí Pavla Nováka staršího se jako sólový 
zpěvák představí v Přerově vůbec poprvé. 
„Těším se na atmosféru a publikum. Kon-
cert jsem měl v plánu delší dobu, ale až 
teď se našel pořadatel, který je schopný 
organizace a realizace,“ vysvětlil Tomáš 
Novák, který se hudbou zabývá dlou-

hodobě a svou první píseň napsal už ve 
čtrnácti letech. „Hudbu si skládám sám, 
texty mi píše Daniel Dyk. Tři písničky jsem 
otextoval sám. Na koncertě zazní napří-
klad také skladba Co mám, kterou jsem 
napsal jako vzpomínku na mého tátu,“ 
podotkl Novák. Posluchači se mohou těšit 
nejen na jeho autorskou tvorbu. „Na tátu 
zavzpomínám i písněmi Nádherná láska, 
Ošklivky nebo Morava,“ vyjmenoval zpě-
vák. Členy jeho doprovodné kapely jsou 
Daniel Dyk – bicí, Vít Heřman – kytara, 
Michal Voldan – basa, Viktor Macák – 
klávesy. 
Vystoupení se uskuteční v rámci 20. roční-
ku Festivalu hudby a slova Hudboslovení.  
 (red)

Svatomartinský jazz a blues 
v kostele svatého Vavřince 

Svatomartinský koncert německo-českého 
tria zpěvačky Simone Reifegerste pořádá 
v pátek 11. listopadu v 19.30 hodin Na-
dační fond Blues nad Bečvou v netradič-
ních prostorách.  Listopadový dvojkoncert 
se uskuteční v kostele svatého Vavřince 
v Kratochvílově ulici. Zahájí jej přerovská 
kapela Mothers Follow Chairs v nové se-
stavě, premiérově se představí s novým ba-
sistou – známým přerovským muzikantem 
Danielem Klesnilem. 
Simone Reifegerste vystoupí pro přerov-
ské publikum letos ve městě už podruhé. 
A stejně jako v létě na hradbách i nyní 
s výborným českým pianistou Vladimírem 
Strnadem a dnes již veteránem berlínské 
jazzové scény saxofonistou Joem Kuče-

rou. „Joe Kučera představí aktuální sólo-
vé album Take A Heart, které zaznělo již 
na jejich srpnových koncertech po České 
republice. Pro obrovský úspěch tria, které 
v srpnu zahrálo v rámci Hudebního léta 
na hradbách, nabízíme Přerovanům jejich 
koncert s podzimním svatomartinským ná-
dechem, “ zve na jazzovou lahůdku před-
seda pořádajícího Nadačního fondu Blues 
nad Bečvou Pavel Ondrůj.
Není to poprvé, co nadační fond pořádá 
hudební aktivity ve spolupráci s přerovskou 
farností. „V minulosti jsme v kostele sva-
tého Vavřince participovali kupříkladu na 
uspořádání koncertu houslového virtuosa 
Václava Hudečka,“ vzpomněla další z or-
ganizátorů akce Lada Galová.  (red)

Tomáš Novák je nejmladším z dětí zpěvá-
ka Pavla Nováka staršího. 
 Foto: Archiv Tomáše Nováka

Mladší syn Pavla Nováka staršího 
Tomáš se narodil 19. prosince 1973. 
Vystudoval hudební konzervatoř, 
na kterou ho přihlásil otec. Hrát na 
bubny ho učil známý profesor Miloš 
Veselý. Účinkoval v muzikálu Dracula 
Karla Svobody. Období největší slá-
vy zažil v kapele Support Lesbiens. 
Složil také například píseň Famelles, 
kterou si vybral Filip Renč do svého 
filmu Román pro ženy. V současné 
době spolupracuje s Viktorem Dy-
kem. Od roku 2017 se věnuje sólo-
vému zpěvu a vlastní tvorbě. Kro-
mě toho vyučuje na základní škole 
v obci Brandýsek. 

Zpěvačka Simone Reifegerste se přerovskému publiku představila už v létě.
  Foto: Archiv nadačního fondu


