
Zpravodajství z Přerovska

Akuna show: Přerovská hymna
se opřela i do dění na bazénu

PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ

Přerov – Stovky lidí si i v par-
ném nedělním odpoledni na-
šly cestu na náměstí T. G. Ma-
saryka v Přerově, kde
se ve zhruba
dvouhodino-
vém vystou-
pení předsta-
vila plejáda
známých
českých
umělců. Na
tradiční Akuna
show vystoupily
zpěvačky Helena
Vondráčková, LeonaMachál-
ková a VěraMartinová, své
známé songy zazpívali také
Petr Janda ze skupiny Olympic
nebo Vašo Patejdl.
Návštěvníci Akuna show i

letos s napětím čekali na nové
sloky Přerovské hymny, kte-
rou každoročně glosují dění ve

městě písničkáři Miroslav Pa-
leček a Ivo Jahelka. Tentokrát
si oba umělci vzali namušku
dění na přerovském bazénu,
kde letní sezona odstartovala
problémy s nepřizpůsobi-
vými.
„Řešili jsme doma v
plénu, kdy že pů-
jdem do bazénu, na
dnešní den volba
padla, sbalili jsme
tašku prádla. Moje
podělaný trenky, i
mý starý podprsenky,
nevím, proč to koho že-

re, vždyť v bazénu se nejlíp
pere,“ zaznělo z pódia.
Známí písničkáři v jedné

sloce zavzpomínali také na
osobnosti, které už odešly –
přerovského skladatele Jaro-
slavaWykrenta, Josefa Mla-
dého a Josefa Aloise Náhlov-
ského, kteří k tenisovému
týdnu neodmyslitelně patřili a

na Akuna show vminulosti
vždy vystupovali.
Na hvězdný koncert letos

dorazila přerovská rodačka
LeonaMachálková, která za-
zpívala hit Věry Špinarové Bílá
Jawa 250, Petr Janda z Olym-
picu zase oprášil nestárnoucí
píseň Oknomé lásky. Písničky
Ak nie si moja a Voda, čoma
drží nad vodou připomněl
publiku slovenskýmuzikant
Vašo Patejdl. Mezi interprety
nechyběli saxofonista Felix
Slováček, bavič Miloš Knor,
zpěvačky Andrea Zimányiová,

ŠárkaMarková a Zuzana
Gamboa. Ve skvělé formě se
představila také zpěvačka
Helena Vondráčková, která v
Přerově už tradičně oslavila
své narozeniny.
Koncertem na náměstí od-

startovala Tenisová akademie
Petra Huťky – týdenní sou-
středění, které v sobotu uza-
vře turnaj Akuna cup.
Fotogalerii na-
jdete na
www.prerovsky-
denik.cz, stačí na-
číst QR kód→

Přerovská 2022
(hudba: Miroslav Paleček, text: Ivo Jahelka)

Přerov otvírá se světu – psali však na Internetu
že prý vlaky co tam jedou – do Přerova nedojedou
koleje jsou totiž v čudu – a když konkrétnější budu
tady zřejmě nešlo o zkrat – kilometr někdo rozkrad´

V Přerově kde Bečva teče – vážně nevím kdo s kým peče
doneslo se však i ke mně – s kým to peče celá země
vítězku tumáte zlatou – sladkou slanou boubelatou
amymáme sloku novou – pro Martinu Kynstlerovou

Ref: V hlavě si to přerovnám přerov – přerov – přerovnám
jest-li dobře Přerov znám – Přerov Přerov Přerov znám

Kde jsou ty dvě Přerovačky – co lákaly nás do Žebračky
a v hospodě Umrtvoly – převrátily čtyři stoly
už nechodí do Oxfordu – vnoučat mají nejspíš hordu
i my už jsme zvadli mírně – už jen sníme o Tančírně

A co vaše slavná kašna – co je krásná nebo strašná
rozhodnout by se tomělo – jenže už to vyšumělo
jak namostě zubra s ptákem – Přerováci berou hákem
i svou Achillovu patu – Přerov stále bez obchvatu

Ref: V hlavě si to přerovnám přerov – přerov – přerovnám
jest-li dobře Přerov znám – Přerov Přerov Přerov znám

Řešili jsme doma v plénu – kdy že půjdem do bazénu
na dnešní den volba padla – sbalili jsme tašku prádla
moje podělaný trenky – i mý starý podprsenky
nevím proč to koho žere – v bazénu se nejlíp pere

Kdepak je ta stará garda – už tu neníWykrent Jarda
ani bavič Josef Mladý – neuvádí to dnes tady
nemáme tu ani svého – borce Pepu Náhlovského
a tak aspoň čest jim vzdejme – nahoru jim zatleskejme

Ref: V hlavě si to přerovnej přerov – přerov – přerovnej
ze všechměst je Přerov nej Přerov – Přerov – ten je nej!!!

PŘEHLÍDKA ZNÁMÝCHUMĚLCŮ. Akuna show bavila v neděli Přerova-
ny, kteří zcela zaplnili Masarykovo náměstí. Snímky: Deník/Petra Poláková-Uvírová
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