
Přerovské
          dvorky

Multižánrový festival, který o
tvírá skryté městské

prostory a vybízí k trávení ča
su v centru města. 

(NE)DVOREK

Program se odehraje 
v tajemném interiéru 
historického domu.
Různé druhy současného 
umění, co místnost, to 
překvapení. Aktivity 
spolku NE. JDE TO.

Horní nám. č. 25

FOLKLÓRNÍ DVOREK

Pro děti i dospělé 
zdobení perníků, 
fotokoutek s opravdovým 
hanáckým krojem, 
společně vytvoříme obří 
dožínkový věnec, dojení 
krávy, mlácení obilí
a výroba náhrdelníků.

Echo café, 
Kratochvílova ul. č. 7

MEDITAČNÍ 
DVOREK

Relaxační a meditační 
techniky pro každý den. 
Cestou k uvolnění 
a k vnitřnímu klidu vás 
provede Zuzka Viznarová.

hradební příkop vedle 
Letní divadelní scény 
Horní  náměstí č. 1

INFOZASTÁVKA 

Program Přerovských 
dvorků, mapky, 
propagační materiály, 
kvízy... PRACUJ / 
STÁŽUJ / VYJEĎ 
= ERASMUS+ 
a mnohem víc.

 
PeťKafé, Jiráskova 10

SNOVÝ DVOREK 

Výstava Gymnázia 
Jakuba Škody,
muzika k odpočinku: 
Jazz za Bukem, 
malování na ulici: 
městské perspektivy,
občerstvení od 
Anglické kafky.

Žerotínovo nám. č. 44 
(ulička V Průvanu)

POŘÁDÁ 
VÝSTAVNÍ 
SÍŇ PASÁŽ

DVOREK 
PTAČÍ SVĚT

Výstava fotografií: 
Přerov z výšky,
psaní ptačím brkem 
scriptorium,
dílna: historická 
tiskárna pohlednic 
(Studio bez kliky),
origami, hmatové 
krabice, kvízy,
dalekohledy. 

parkán zámku,
Horní náměstí č. 1

ALTERNATIVNÍ 
DVOREK

Replika 
undergroundového 
hudebního festivalu 
(Zabloudila, Basilica, 
Aural/Audio, Kamil 
Holub, Obligod, 
Skovka, Mancuso, 
Ctib, Černý Penicilin).
Výstava: malba, 
kresba, objekty, 
potisky, fotografie. 
Improvizační 
vystoupení 
hlukových kreací
a performance.
Program pro děti:
tajemný sklep, 
opékání špekáčků,
stavby z kamenů.

Občerstvení 
„Food Not Bombs” 
Výtvarná/D.I.Y dílna 
- streetart - stencils 
(tisk i na textilie 
návštěvníků).

Nábřeží PFB č. 6

DVOREK DOBRÝCH 
ZPRÁV

Výstava obrazů Anny 
Sypěnové „Krystal Krista“ 
(komentované prohlídky 
ve 14 a 16 hodin),
tvoření, které si za 
rámeček dáte. „Zeď 
vděčnosti a radosti,“ 
příležitost napsat dobrou 
nebo radostnou zprávu 
ze života. Voňavé vafle, 
dobré zprávy z kuchyně.
Komentovaná prohlídka 
kostela v 15 hodin.

Č. Drahlovského č. 1
kostel Českobratrské 
církve evangelické

6 min. 

8.9. 
2019 
13:00–18:00

 NEDĚLE

VES
MĚS
ARCHI
TEKTI

Základní umělecká škola
             Bedřicha Kozáka, 
             PřerovCOWorking Přerov

FS HANÁ 
PŘEROV

10 osobností 
představí svou 
tvorbu ve formátu: 
20 obrázků 
x 20 sekund.

nádvoří zámku
Horní  náměstí č. 1

7.9. 
2019 
od 20:20 hod.

SOBOTA
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....................................................2149 Kč/měsíc celý týden (5 dní v týdnu vč. 10 hodin v 
jednací místnosti)
...............................................................2149 CZK/month fulltime (5 days/week incl. 10 hours in meeting 
room)

....................................................1499 Kč/měsíc půl týdne (3 dny v týdnu vč. 5 hodin v jednací 
místnosti)
...............................................................1499 CZK/month halftime (3 days/week incl. 5 hours in meeting 
room)

....................................................899 Kč/měsíc zlehka (1 den v týdnu vč. 2 hodin v jednací 
místnosti)
...............................................................899 CZK/month starter (1 day/week incl. 2 hours in meeting room)

....................................................29 Kč/hod hodinovka

....................................................29 CZK/hour hour price

....................................................2149 Kč/měsíc celý týden (5 dní v týdnu vč. 10 hodin v 
jednací místnosti)
...............................................................2149 CZK/month fulltime (5 days/week incl. 10 hours in meeting 
room)

....................................................1499 Kč/měsíc půl týdne (3 dny v týdnu vč. 5 hodin v jednací 
místnosti)
...............................................................1499 CZK/month halftime (3 days/week incl. 5 hours in meeting 
room)

....................................................899 Kč/měsíc zlehka (1 den v týdnu vč. 2 hodin v jednací 
místnosti)
...............................................................899 CZK/month starter (1 day/week incl. 2 hours in meeting room)

....................................................29 Kč/hod hodinovka

....................................................29 CZK/hour hour price

Yoga Oáza

Akce se za nepříznivého počasí nekoná. Z akce mohou být 
pořizovány fotografie či videa pro zpravodajské, reportážní 
a propagační účely.

Televize
Přerov s.r.o.


