Zapomenutý Přerov

Lékárna „U zlatého Orla“
Kdy byla lékárna založena, nelze již zjistiti, protože
při kterémsi požáru města padly všechny úřední záznamy,
lékárny se týkající, ohni za oběť. Jisto je však, že lékárna
stávala již začátkem 17. století.
Mezi jinými byl jejím majitelem též Ph. Mr. František
Kramář, rodák z Vysoké nad Jizerou, příbuzný to známého
čsl. poslance a slovanofila Dra Karla Kramáře, někdejšího
místopředsedy vídeňské poslanecké sněmovny a pozdějšího
premiéra čsl. vlády. Ph. Mr. František Kramář převzal
lékárnu r. 1850 a vedl ji do své smrti v r. 1866, kdy zemřel
za prusko-rakouské války na choleru. Jmenovaný byl
ušlechtilým národovcem a krátce po převzetí lékárny byl
zvolen do obecního zastupitelstva a brzy nato za starostu,
jímž zůstal do své smrti. Na tomto místě mohl uplatnit své
vlastenectví a prvním jeho činem bylo, že zavedl na obci
úřadování české, neboť až do jeho vstupu na radnici bylo
následkem tlaku shora úřadování německé, ačkoliv Přerov
nebyl nikdy ovládán Němci. Jeho dílem bylo také založení
Úvěrního spolku záložny přerovské, který nesl původně
jméno „Řemeslnický záložní spolek pro zdokonalení, k
podpoře a k poučení našich řemeslníků" a je nejstarším
MgPh. Rudolf Sedlář, lékárník
peněžním ústavem moravským. Mimo to založil Čtenářský
spolek, zpěvácký spolek „Přerub" a j. Nadešel rok 1866 a s
ním pak invase vojsk pruských. Stálými
rekvisicemi byla městská pokladna vyčerpána
úplně, městská rada zasedala téměř nepřetržitě a
Kramář, chtěje město před drancováním
zachrániti, dal Prušákům celý svůj majetek k
disposici. Ustavičnými starostmi, běháním a
intervencemi utýrán, musil ulehnouti, aby již
nepovstal, zemřel na choleru 6. srpna 1866.
Po něm následoval jeho bratr Ph. Mr.
Josef Kramář, který vedl lékárnu do roku 1874,
přesídliv pak do Olomouce, kde založil
knihtiskárnu, která do dnešního dne existuje pod
firmou Kramář & Procházka. Po něm převzal
lékárnu Ph. Mr. Hynek Psota, pojav za choť
dceru Františka Kramáře, Amalii, který svým
vlasteneckým cítěním kráčel ve šlépějích svého
tchána Frant. Kramáře. Ph. Mr. Psota byl
vynikajícím odborníkem, který, jda s duchem
doby, počal s výrobou galenických preparátů, v
jehož duchu pokračoval po Psotově smrti r. 1909
Ph. Mr. Karel Niedenführ , rodák kojetínský.
Byla mu osudem určena jen krátká doba
působnosti, neboť po necelém čtyřletém působení
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zemřel sympatický a dobrý člověk Niedenführ v r. 1912 srdeční chorobou. Jeho nástupcem stal se jeho druh
z mládí, Ph. Mr. Rudolf Sedlář, převzav lékárnu od Niedenführových dědiců 1. květnem r. 1912. Ph Mr. R.
Sedlář stávající výrobu galenických preparátů rozšířil u vědomí, že pro choré je nejlepší právě dosti dobrým,
neboť jen preparát doma pod vlastní kontrolou vyrobený dává záruku pravosti a neporušenosti. Tak
přičlenil k lékárně výrobu tekutých, hustých a suchých extraktů a všech tinktur a zabývaje se bakteriologií a
prováděje analysy moče, krve, sputa atd., rozšířil lékárnu o bakteriologickou a urologickou laboratoř, která
se těší velké oblibě obecenstva. Než i na stránku praktickou bylo pamatováno. V r. 1913 byla zavedena s
povolením tehdejšího ministerstva vnitra výroba medicinálních vín, chinového, chino-železitého, chinoželezitého s manganem, kondurangového, jodového a pepsinového. Po převratu zaveden s povolením
ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy „Asthmosolvin", preparát proti asthmě, „Fosfosan",
se skvělým výsledkem používaný při křivici a povšechné slabosti dětí, „Styptoid", tablety proti krvácení,
vesměs původu domácího, takže dovoz drahých cizozemských výrobků odpadá. Lékárna je ve stálém
rozvoji, neboť její dnešní majitel se řídí příslovím: „Kdo stojí, jde zpět.".
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