ZPRAVODAJ
MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
DUBEN—ČERVEN 2018

Starý věžní hodinový stroj z Městského domu
v Přerově je zpřístupněn návštěvníkům muzea
V závěru roku 2017 přibyl v prostorách přerovského zámku nový exponát. Před zraky návštěvníků muzea
odměřuje a odtikává čas nově vystavený historický věžní hodinový
stroj.
Radim Himmler

Původně poháněl dva číselníky umístěné na věžičce Městského (dříve
Záloženského) domu v Přerově, kam byl
umístěn v souvislosti s dokončením jeho
výstavby v říjnu roku 1897. Kolemjdoucím Přerovanům pak ukazoval
přesný čas až do 80. let 20. století, kdy
byl odstaven a nahrazen novějším
elektromechanickým věžním hodinovým strojem vyrobeným Okresním
průmyslovým podnikem Vyškov, sloužícím dodnes.
Výrobcem původního věžního stroje
byla německá firma Johann Friedrich
Weule z dolnosaského Bockenemu,
založená v roce 1837 a patřící na přelomu 19. a 20. století k největším výrobcům věžních hodin v Německu. Jedná
se o ručně natahovaný stroj s bitím čtvrtí
a celých hodin s regulací formou tzv.
Grahamova klidového kotvového kroku.
Rám je litinový a soukolí mosazné. Oscilátorem je kyvadlo tvořené tyčí z jasanového dřeva s litinovou výškově stavitelnou čočkou. Jicí stroj i oba bicí stroje
pohánějí ocelová závaží zavěšená na
kovová lanka navíjená na tři nátahové
bubny. Čas lze odečítat na malém kontrolním číselníku s minutovým dělením
a číslicemi 5 – 60. Název výrobce i datum výroby uvedené původně na deskách litinového rámu stroje byly druhotně odsekány a stroj byl opatřen mosaznou destičkou se jménem místního

Správce věžních hodin pan Vladislav Bukva
při instalaci stroje v prostorách muzea.

hodináře Antonína Tiezeho, který zřejmě stroj od dodavatele pouze smontoval.
Díky rozhodnutí Rady města Přerova byl
stroj bezúplatně převeden Muzeu
Komenského v Přerově. Pan Vladislav
Bukva z Přerova, který se stará o přesný
chod nejen hodin na věžičce Městského domu, ale i na farním chrámu sv.
Vavřince, stroj rozebral a po převozu
a očištění znovu smontoval a umístil na
nově vyrobený podstavec. Stroj tak byl
znovu představen veřejnosti – přesně
120 let od jeho první montáže. Průvodci
muzea chodí stroj umístěný na chodbě
2. patra přerovského zámku pravidelně
natahovat ruční klikou a návštěvníci tak
mohou obdivovat jeho důmyslnou konstrukci přímo v chodu. O historii stroje
i o jeho technickém složení si lze přečíst na podrobnějších informačních panelech.
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PRÁCE NA PALÁCI POKRAČUJÍ
Návštěvnického provozu se dotknou až do roku 2020
V posledním čísle Zpravodaje jsem
referoval o závodu s časem při vytváření základu pro novou opěrnou
zeď, který stavaři sváděli na Helfštýně ve druhé polovině prosince.
Přes prvotní komplikace způsobené
sněhovým popraškem se technika
rozjela a po dvou dnech usilovného
snažení dělníci dílo 20. prosince 2017
zdárně dokončili.
Během zimních měsíců většinou na
hradě panuje klid. Personál střídavě
čerpá dovolené, otevírá se prostor pro
přípravu nové sezóny a práci se sbírkami. Tichou inventarizační činnost však
letos prostupovaly zvuky motorů vrtaček
a sbíječek. Největší komplikací zimního
působení na Helfštýně bývá každoročně
doprava na pracoviště. Ve chvíli, kdy už
je člověk na hradním kopci, má většinou
vyhráno. Středověká architektura sice
nepatří k prostředí úplně nejteplejšímu,
ale v závětří dílny nebo vyhřáté kanceláře poskytuje poměrně komfortní zázemí
pro jakékoliv pracovní aktivity. Venku je
potřeba vše, hlavně rozvody vody, zajistit
před zamrznutím, když je to aktuální tak
odklízet sníh a tu a tam odstranit strom
spadlý přes cestu… V mrazivých podmínkách jsou to práce, u kterých se dá zahřát
pohybem a po nichž je dobré si uvařit
hrnek čaje.
Tak nějak jsme tedy očekávali, že si zhotovitel stavby po vytvoření základu po
sobě uklidí, sbalí techniku, popřejeme si
pěkné svátky a uvidíme se na jaře. Pozvolný začátek zimy a neúprosné termíny
dokončení projektu však ukázaly, co
všechno jsou pánové na stavbě schopni
zvládnout. Do práce se vrátili hned po
novém roce. Dokud nebyl Helfštýn
kompletně pod sněhovou přikrývkou,

naváželi na palácové nádvoří další pomocné trubkové lešení. Vystavěno je prozatím ve třech místnostech severního
křídla. Přestože jde o křídlo kratší a lešení je zatím jen uvnitř místností, už tak se
bavíme o 2 500 metrů trubek, které po
montáži umožňují pohyb ve všech úrovních jednotlivých místností od podlahy
po korunu obvodových zdí. Veškeré další
práce probíhaly i přes mrazy a sněžení.
Byly očištěny náběhy kleneb. Po průběžném odstraňování nánosů suti a náletových dřevin spolu s prováděním vrtů do
pilířů a přípravou prahů pro lávky přibývá na nádvoří hromada materiálu.
Prostor ubývá na palácovém dvoře i na
III. nádvoří. Věříme, že než se sezóna
rozběhne naplno, podaří se hromady suti
redukovat na minimum.
Počasí sice nedovolovalo provádět žádné mokré procesy, ale stavební činnost
za celou zimu neustala. Díky nasazení
zhotovitele tak vidíme velký posun ve statickém zajištění celého objektu i po období, kdy to venkovní práci vůbec nepřálo. Za to, že se povedlo ztužit všechny
narušené pilíře, zajistit jejich stažení
táhly a lany, zahájit vrty pro helikální
výztuže a odstranit betonovou krustu na
vrcholové části obvodového zdiva v sestrana 2

verním křídle paláce v podmínkách, kdy
se někteří nemůžou pořádně zahřát ani
uvnitř vytápěných budov, patří všem, kteří se na těchto nelehkých pracích podíleli, náš respekt.

V zimě se úpravy paláce návštěvnického
provozu nijak nedotkly, protože od konce
listopadu až do začátku března bývá
Helfštýn pro veřejnost uzavřen. Velká
změna tedy nastane až se začátkem nové
sezóny 2018 na počátku dubna. Přes veškerou snahu o minimální omezení provozu, stavební práce ukázaly, že není
možné zachovat souběžně stavební provoz s provozem návštěvnickým, aniž by
mohlo docházet k ohrožení bezpečnosti
a vzájemnému limitování.
Po společných jednáních zhotovitele, investora a provozovatele byl nastaven
upravený režim, který potrvá od 1. dubna
2018 až do konce realizace tj. do října
2019. Zásadní změnu pocítí návštěvníci
v otevírací době hradu. Dočasně se na
Helfštýn dostanou pouze od čtvrtka do
neděle. Zbytek týdne budou hradní brány uzavřené pro potřeby stavby. Za omezení a komplikace s nimi spojená se předem omlouváme.
Jan Lauro

Společenský život hmyzu – vtip nebo skutečnost?
Plesová sezóna, návštěva divadla či znat prezidenta (či spíše prezidentku),
kina, výpůjčka v knihovně, maso- dělnickou třídu, ozbrojené složky nebo
pust, nedělní bohoslužba, fandění kojenecké ústavy.
na stadiónu nebo lehká (případně
méně lehká) tlačenice v autobusu či
u pokladny supermarketu. Podobné
obrazy nám naskočí v mysli, když se
řekne společenský život.
Martin Vymazal

Co ale znamená společenský život hmyzu? Asi by byla mylná představa mravence fandícího svému oblíbenému fotbalovému klubu nebo včely záměrně cestující autobusem. Nicméně i hmyz má
svůj život pevně strukturovaný, plný sociálních vazeb. U nejznámějších zástupců společenského hmyzu, mravenců, termitů, včel a vos, můžeme rozpo-

Mravenci si rádi hýčkají v okolí mravenišť
mšice, které jim produkují sladkou medovic.
Pokračování na následující straně
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I u dalších druhů se setkáme s pozoruhodnou pestrostí vztahů. Oproti zažitým
představám o primitivnosti jsou švábi
velice pečliví rodiče, mouchy si při námluvách věnují zásnubní dárky a vždy
útoční mravenci si hýčkají v mraveništi
drabčíky, kteří jim ničí jejich vlastní
plod.

Ve včelstvu panuje přísná hierarchie.

Doprovodné aktivity k výstavě zahrnují
především hry (triomino, skládačku, kolo, bludiště, převleky), při nichž se pobaví nejen děti všech věkových skupin,
ale i dospělí. Nachystány máme rovněž
také pracovní listy rozdělené dle věku
pro mladší a starší návštěvníky. Jejich
využití doporučujeme zejména školám.

Čerstvě vylíhlé včely medonosné dokážou
přijmout královnu čmeláka zemního
jako svou matku a pracovat
ve prospěch čmeláčstva.

Vosy u svého hnízda.

Nahlédnout do tohoto úžasného světa
miniaturních, avšak o to zajímavějších
tvorů umožňuje výstava Společenský život hmyzu. Prostřednictvím textů, fotografií (včetně makrofotografií předních
českých i zahraničních fotografů), exponátů ve vitrínách, modelů termitiště
a mraveniště ve skutečné velikosti, filmů, a také živého hmyzu v insektáriích
(čmeláci, mravenci, švábi a další)
přibližuje základní témata týkající se
sociálního života hmyzu.

Tuto putovní výstavu, jejímiž autory
jsou Klára a Pavel Bezděčkovi z Muzea Vysočiny v Jihlavě, můžete shlédnout ve velkém výstavním sále Ornitologické stanice Muzea Komenského
v Přerově, Bezručova 10, Přerov.
Otevřena bude od 3. dubna do 31. října
2018, v pondělí až pátek v 8 až 16 hodin, v sobotu, neděli a svátky v 9 až 17
hodin. Vernisáž výstavy se uskuteční
3. dubna v 17 hodin v budově ORNIS.
strana 4

Proběhl slavnostní křest nové publikace
Středověké a raně novověké zbraně Přerovska
Ve čtvrtek 29. března se v muzeu Komenského v Přerově uskutečnila derniéra výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, v jejímž
rámci rovněž proběhl slavnostní
křest stejnojmenné knihy, následovaný komentovanou prohlídkou výstavy.
Publikace Středověké a raně novověké
zbraně Přerovska s podtitulem Zbraně
a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války, vznikla spoluprací
autorů Mgr. Petra Žákovského, Ph.D.
z Archeologického ústavu AV ČR v Brně
a Mgr. Zdeňka Schenka, Ph.D. z Muzea
Komenského v Přerově.
„Publikace Středověké a raně novověké
zbraně Přerovska představuje v rámci
České republiky ojedinělý počin, který
vznikl v souvislosti s realizací stejnojmenné výstavy, prezentující široké veřejnosti rozsáhlý soubor zbraní ze sbírek
Muzea Komenského v Přerově. V případě knihy jde o jedno z prvních souborných vědecky pojatých zpracování
středověkých a raně novověkých zbraní
z jednoho regionu,“ nastínil Zdeněk
Schenk.

Ilustrační fotografie z edukačního programu
k proběhlé výstavě.

Autoři čtenáře seznamují se vznikem
sbírek Muzea Komenského v Přerově,
se stručným nástinem vojenských dějin
Přerovska a dále s vývojem jednotlivých
kategorií zbraní, které jsou ve sbírkách
zastoupeny.
„Zpracovaná část sbírkového fondu chronologicky vymezená kolapsem Velké
Moravy a koncem třicetileté války je
reprezentována zbraněmi chladnými,
údernými, dřevcovými, střelnými, palnými, ochrannou zbrojí a obrannými prostředky, výstrojí koně a jezdce,“ doplnil
spoluautor Petr Žákovský.
Katalogová část knihy obsahuje celkem
420 zpracovaných hesel, které jsou doplněny fotografickou dokumentací jednotlivých zbraní.
Kniha, která je cenným příspěvkem
v odborné oblasti středověkých a raně
novověkých militarií v kontextu českých
vojenských dějin, vznikla ve spolupráci
Muzea Komenského v Přerově, p. o.,
s Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
Brno.
(zs)
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VÝSTAVA MAP PŘEDSTAVÍ POKLADY ZE SBÍREK MUZEA
V letošním roce si Muzeum Komenského v Přerově připomíná 130. let
své existence. Jeho zakladatel, učitel
a ředitel František Slaměník, při budování muzejních fondů zakoupil také první exemplář Komenského mapy Moravy. Stalo se tak v roce 1912,
kdy v Berlíně u Richarda Arona za
500 říšských marek získal mapu datovanou rokem 1627.
Helena Kovářová

Z pohledu dnešní doby on-line katalogů
a souborných databází se to zdá být neuvěřitelné, ale v českých zemích to byla
na dlouhou dobu jediná známá kopie nejstaršího vydání mapy Moravy. Dostala
proto název „přerovský výtisk“ a návštěvníci ji budou moci detailně prostudovat
na výstavě s názvem „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní“, která bude
otevřena slavnostní vernisáží 10. května
2018 v 17 hodin.
Do dnešních dnů se sbírka rozrostla na
úctyhodných 78 výtisků Komenského
map Moravy, přičemž je zastoupeno
11 ze známých 13 tiskových desek. Komenského dílo vzniklo v neklidné pobělohorské době a vzhledem k absenci
podrobných pramenů osvětlujících jeho
zrod, jsou dodnes některé otázky obestřeny tajemstvím a zůstávají předmětem diskuze. Komenský mohl na mapě
pracovat již v době svého druhého přerovského pobytu, v dedikaci Ladislavu
Velenovi ze Žerotína ale hovořil o době
„své nedobrovolné prázdni“, což mohlo
být období, kdy dílo dokončoval. Jeho
mapa byla v Amsterodamu vytištěna
v době, kdy vznikaly nové verze známých
atlasů, a konkurenční kartografické dílny okamžitě přejaly Komenského dílo do
svých edičních záměrů.

Jan Amos Komenský, Orbis pictus.
Kapitola o zeměměřičství.

V krátké době proto vzniklo několik tiskových desek, které byly používány po
dlouhá desetiletí. Na výstavě bude možné například detailně srovnat otisky ze
dvou Visscherových rytin, sledovat styl
přejímání mapy v obě vyostřeného konkurenčního boje ve třicátých letech 17.
století i způsoby proměny výzdoby map.
V přerovské muzejní sbírce se nachází
také 13 exemplářů starší Fabriciovy
mapy Moravy a 40 listů mladší Müllerovy
mapy Moravy. Pro výstavu bude vybrán
reprezentativní vzorek z období od 16. do
18. století tak, aby návštěvníci mohli obdivovat krásu starých mědirytin, prohlédnout si vývoj geografického zákresu i sledovat unikátní příběhy jednotlivých map.
Výstavu muzeum připravuje ve spolupráci s Geografickým ústavem Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně
a dalšími institucemi. Díky tomu se návštěvníci mohou těšit na opravdové lahůdky jako například originální měděné
tiskové desky z poloviny 18. století, stejně
jako reprodukce tzv. císařského otisku
Müllerovy mapy Moravy v původní velikosti. Tato rukopisná mapa, kterou Jan
Kryštof Müller připravil pro císaře Karla
VI., je uložena v Österreichische
Nationalbibliothek ve Vídni a skládá se
Pokračování na straně 7
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pomůcek spolu s vysvětlením jejich
používání, stejně tak několik dalších
interaktivních stanovišť, která jim umožní
lépe proniknout do osudů jednotlivých
map. Prezentován bude i krátký dokumentární film o technice tisku map
z mědirytin.

Parergon z Müllerovy mapy Moravy
v Homannově vydání z roku 1726.

z deseti listů. Kromě toho budou k vidění
podrobné mapy jednotlivých krajů Moravy ve vydání Homannových dědiců,
které vyšly kolem roku 1726 v Norimberku, a mnoho dalšího.
Pro návštěvníky bude připraveno ně- Kartuše s titulem mapy Moravy podle Fabricia
kolik maket jednoduchých měřických
z Mercatorova atlasu (1585-1595).

Autobusový zájezd do Luhačovic a okolí
Stejně jako v minulých letech i v letošním
roce zve Muzeum Komenského v Přerově všechny milovníky umění a historie
na autobusový zájezd do Uherského Brodu, Luhačovic a zámku Vizovice, který se
uskuteční 14. 6. 2018. Odjezd autobusu
bude z Přerova z parkoviště za kinem
hvězda v 7 hodin.
Společně navštívíme nejvýznamnější
historické památky města Uherský Brod,
jako jsou historická radnice, farní kostel,
dominikánský klášter nebo Muzeum
Jana Amose Komenského. Po přesunu do
Luhačovic a volném programu si prohlédneme stavby Dušana Jurkoviče,
lázeňskou kolonádu a další zajímavosti
tohoto malebného města. Na závěr exkurze navštívíme barokní zámek a jeho
zahrady ve Vizovicích. U všech památek
je zajištěn odborný průvodce.

Cena zájezdu je 220,- Kč bez vstupů do
navštívených objektů.
Závazné přihlášky lze podávat v pokladně zámku Muzea Komenského v Přerově.
Bližší informace získáte prostřednictvím
e-mailu lukes@prerovmuzeum.cz nebo
na telefonu 581 250 531.
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V ZÁMKU A PODZÁMČÍ JIŽ PO DVANÁCTÉ
Letos po dvanácté ožije Horní náměstí v Přerově barvami folklóru. Dne
8. a 9. června tam totiž proběhne další ročník přerovského folklorního
festivalu V zámku a podzámčí. Pořadatelem je Folklorní soubor Haná
Přerov, z.s. a hlavním spolupořadatelem Muzeum Komenského v Přerově.

Pořad také doplní jednotliví dětští zpěváčci, výherci pěvecké soutěže O zámecký klíč, za doprovodu přerovské
cimbálové muziky Primáš. Také zde vystoupí i některé soubory z pátečního večera. Závěrečnou tečkou za festivalovým pořadem bude vystoupení dechového orchestru Haná.

Tomáš Barbořík

Na co se mohou návštěvníci letos těšit?
Na pátek 8. června večer je přichystaný
festivalový program, který bude dýchat
skutečnou exotikou. Nádvoří přerovského zámku totiž zaplní nádherné melodie gruzínských lidových písní v podání souboru Haeri a kozácké a ruské
lidové písně představí soubor Kozáci
Vltavy. Arménské, perské, uzbecké i afghánské tance přivezou do Přerova tanečnice souboru Šírín Dance. A možná
se diváci dočkají i dalšího překvapení,
protože konečný počet vystupujících
souborů není ještě uzavřen.

Pestrá přehlídka různých folklorních
souborů čeká návštěvníky během hlavního festivalového pořadu v sobotu 9.
června na Horním náměstí v době od 13
do 18 hodin. Představí se zde soubory
Kolovrat z Nitry, Javorník z Brna, Vonička ze Zlína a Dúbravěnka z Dubňan.

S festivalem se již tradičně pojí i jeho
doprovodné akce. Na sobotu 2. června
je přichystán na nádvoří přerovského
zámku pořad věnovaný 115. výročí narození významného přerovského rodáka
a folkloristy MVDr. Aloise Běhala. Celý
týden před zahájením festivalu bude
probíhat vzdělávací program pro děti
mateřských škol a nižších stupňů základních škol. Ale i během vlastního festivalu si děti přijdou na své. Budou pro
ně přichystána různá dětská vystoupení, soutěže a také loutkové divadlo. Tradiční bude i zakončení festivalu v podobě posezení u cimbálu s CM Primáš,
CM Okybača a třeba i s dalšími cimbálovkami hostujících souborů.
Všechny příznivce folklóru a lidové
kultury srdečně zvou pořadatelé.
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Ohlasy 100leté Republiky
Vychází ctvrtletne. K dostání nejen elektronicky, ale také zdarma v pokladne muzea a v dalších vybraných podnicích!

Po stopách hrdinů TGM v Městské knihovně
Nový lektorovaný program k jubilejní výstavě 100letá Republika

Zcela nový edukační program
k první části rozsáhlého výstavního projektu přerovského muzea má za úkol nejen
připomenout zásadní momenty českých dějin a vznik samostatného Československa, ale
také představit každodenní
radosti a starosti běžného
obyvatelstva města Přerova
v první polovině 20. století.
I těm nejmladším návštěvníkům je tak umožněno porozumět tomu, co lidé prožívali
a jak žili v nově vzniklém státě, zjistit, kde v Přerově pracovali a bydleli, jak trávili svůj
volný čas nebo kam chodily do
školy jejich děti…
Lektorovaný program bude
takto sledovat zásadní milníky
našich novodobých dějin: od

vzniku samostatného Československa a 20. let plných ideálů svobody, přes krizi v 30.
letech, všeobecnou mobilizaci
a vznik Protektorátu Čechy
a Morava, strastiplná léta druhé světové války a německou
nadvládu až po Květnové povstání českého lidu a poslední
svobodné volby v květnu
1946.
„Cílem programu je především zdůraznit skutečnost, že
hrdinou se ve víru historických událostí mohl stát
doslova každý – lidé často
vykonávali hrdinské činy ne
z touhy po slávě či odměně, ale
s jedinou jasnou vizí: chránit
a bránit svou vlast a rodinu,“
upřesnila muzejní pedagožka
Mgr. Jana Trtíková.
Pokračování na straně 2

I v měsíci dubnu je v čítárně
knihovny na Žerotínově náměstí 36 uživatelům stále
k dispozici výstavka beletrie
i naučné literatury na téma
Tomáš Garrigue Masaryk.

Českománie
Od 12. dubna až do 4. května
2018 bude ve Výstavní síni
Pasáž nainstalována výstava
Českománie prezentující výtvarné práce studentů Gymnázia Jana Blahoslava
a Střední pedagogické školy,
vytvořené při příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky a rovněž také 25. výročí vzniku Gymnázia Jana Blahoslava. Děkujeme studentům a pedagogům za zapojení se do projektu 100letá Republika a věříme, že snaha našich mladých
talentů dojde pozitivní odezvy
také u návštěvnické obce.
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Dokončení z předchozí strany

Školní skupiny zažijí doslova
detektivní práci – s pomocí
indicií budou sledovat životní
příběhy vybraných osobností
města Přerova, které se ocitly

ve správný čas na správném
místě právě ve chvílích, kdy se
doslova psaly dějiny. Žáci budou mít šanci si uvědomit, že
někdy stačila i naprostá maličkost, aby se člověk stal hr-

dinou národa, a naopak že některé velké činy mohou být
z dnešního pohledu značně
rozporuplné. Více podrobných
informací získáte na mailu
trtikova@prerovmuzeum.cz.

Historii radioamatérismu v Přerově představí nová výstava
Výstavní síň Pasáž ve spolupráci se současným přerovským radioamatérem – Ing.
Jiřím Pečkem - OK2QX připravuje výstavku o radioamatérství, s ukázkami práce nejúspěšnějších radioamatérů žijících v Přerově a okolí od doby, kdy radioamatéři mohli
v Československu oficiálně
pracovat, tj. od roku 1930.
V Přerově byl již v roce 1924
založen i jeden z prvých radioklubů tehdejšího Československa, který šířil osvětu mezi
obyvatelstvem, pořádal výstavy, předváděl rozhlasové
přijímače, pomáhal odstraňovat rušení rozhlasového vysílání a také ukazoval možnosti radioamatérů v navazování spojení s celým světem.
Byl to čtvrtý radioklub v pořadí, kterému bylo na území
Československa oficiálně povoleno ve 30. letech i vysílání.
Mezi prvními radioamatéry
v Přerově byli nejznámější
pánové Karel Koksa a Vilém
Vignati, z okolí pak Ferdinand Šádek, učitel ve Lhotě
u Lipníka.
Dnes se přes svůj pokročilý
věk (82 let) může pochlubit
řadou úspěchů stále aktivní
Ing. Jiří Peček, známý v celém
světě pod značkou OK2QX,
který získal oprávnění k vysílání (tzv. radioamatérskou
koncesi) v únoru roku 1962

a od té doby má navázáno přes
428 000 spojení s radioamatéry celého světa. V rozmezí
let 1990–2015 mělo v Přerově sídlo Sdružení československých radioamatérů-železničářů (člen mezinárodní
organizace FIRAC), předtím
krátkodobě i radioklub při Domě techniky mládeže a od roku
1958 dodnes pracuje i místní
radioklub OK2KJU.
Na výstavě bude k vidění celá
řada tématického materiálu,
odborné literatury a spousta
ocenění od jednoho z prvních
diplomů za spojení se všemi
kontinenty z roku 1933 až po
nejrůznější diplomy a trofeje
ze současnosti.

Na panelech bude stručně objasněn smysl radioamatérské
činnosti, způsob, jakým se domlouvají radioamatéři žijící
v jazykově odlišných státech,
principy přenášení zpráv (telegrafie, radiotelefonní metoda, digitální druhy provozu...)
či metody šíření rádiových vln.
Návštěvník tak získá představu o tom, v čem tkví podstata vzájemného soutěžení
mezi jednotlivými radioamatéry.
Výstavu si můžete prohlédnout od 18. dubna do 22. června 2018 ve Výstavní síni Pasáž (Kratochvílova ulice 14,
Přerov).
(mj)

Přerovská černá kronika slovem i obrazem
Vážně i nevážně o potížích našich předků se zákonem, nešťastnými náhodami či rozběsněnými živly si můžete popovídat 17. dubna 2018 od 17 hodin se znalcem přerovských
reálií Mgr. Petrem Sehnálkem.
Na přednášce v Korvínském
domě (Horní náměstí 31, Přerov) se na pozadí dobových fotografií dozvíte mnoho nového
o kuriózních nehodách, loupežích, vraždách, ale i požárech
a dalších katastrofách, jež sužovaly občany města Přerova v
letech dávno minulých tak, jak
je zaznamenal dobový tisk,
archivní prameny či vyprávění
pamětníků.
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Kytarový rekord na hradbách a Justin Lavash
Druhý ročník kytarové exhibice s pokusem o kytarový rekord pořádají v úterý na prvního máje
na přerovských hradbách Kulturní a informační služby města Přerova ve spolupráci s Nadačním
fondem Blues nad Bečvou za podpory statutárního města Přerova a dalších partnerů.

„Hrát budeme devět skladeb,
vedle anglických letos i české.
Kytarový rekord na hradbách
pořádáme pod záštitou projektu oslav stoleté republiky,
proto chceme připomenout
i známé české songy,“ konstatoval Pavel Ondrůj. „Zahrajeme si tak společně třeba
Olympic, Katapult, Schelingera, Hutku nebo semaforskou hitovku Marnivá sestřenice. Ze zahraničních to
budou jako vloni Jimi Hendrix, Bob Dylan, Rolling Stones a Led Zeppelin,“ dodává
Ondrůj.
Inspirací se mu stala již 16.
rokem probíhající pocta Jimi
Hendrixovi v polské Wroclawi. Zakladatelem každoroční
pocty je známý polský kytarista Leszek Cichoński, který
v roce 2003 inicioval první
happening, jehož se zúčastnilo
588 kytaristů. Vloni dosáhl
počet účastníků Gitarowego
Rekordu Guinnessa neuvěřitelných 6 299 hráčů na
kytaru. V průběhu následujících let se k wroclavské poctě přidávala postupně další
města, jako například Minsk,
Oberhausen, Kolbotten, Drezno nebo Madrid.
Sraz hudebníků bude v úterý
prvního května v půl jedné,
kdy začne zkouška a technická
příprava. Zájemci o účast na
rekordu se mohou přihlásit na
www.bluesnadbecvou.cz, kde
najdou i příslušné akordy ke
všem písničkám, které na
hradbách v rámci rekordu zazní.

Loňský první ročník se těšil velkému zájmu muzikantů i posluchačů všech věkových kategorií.

Fenomén Jimiho Hendrixe se
rozhodl organizátor kytarového rekordu Pavel Ondrůj
umocnit speciálním logem,
které výhradně pro přerovský

happening originálně vytvořila fotografka a výtvarnice
Jitka Hanáková, a to metodou
paličkované krajky.
(po)

Stoletá
republika v povídkách
Stejnojmennou literární soutěž pro veřejnost vyhlašuje u příležitosti výročí vzniku Československa Městská knihovna v Přerově

Myslíte si, že máte literární
talent a rádi byste ho prezentovali? Pak sepište povídku tematicky zasazenou do rozmezí
let 1918-2018, zašlete nám ji
a soutěžte o jednu z hodnotných knižních cen a její zveřejnění ve sborníku oceněných
prací. Při svém psaní se můžete inspirovat skutečnými událostmi ze světa kultury, politiky nebo sportu, vzpomenout
významné počiny v oblasti
umění, vědy nebo techniky,
sdělit osudové příběhy slavných, ale i zcela obyčejných
lidí nebo naplno popustit uzdu
své fantazii a vymyslet zcela
fiktivní příběh.
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Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích (12 - 15 let,
16 - 20 let a nad 21 let). Příspěvky musí být v rozsahu od
jedné do šesti normostran A4
(30 řádků; řádkování 1,5; písmo Times New Roman; velikost písma 12).
Podrobnější informace o pravidlech soutěže včetně přihlášky získáte na webových
stránkách městské knihovny
www.knihovnaprerov.cz
Svá literární díla můžete posílat až do 1. června 2018 na
e-mailovou adresu knihovny
aktivity@knihovnaprerov.cz
s uvedeným předmětem zprávy „literární soutěž“.

Také
letos slavíme 8. květen – Den vítězství
Přerovské oslavy osvobození republiky spojené s pietními akty proběhnou v několika vlnách. Způsob, jak naše hrdinné spoluobčany uctít, si proto jistě každý najde.

Mezi důležité mezníky československých dějin patří květen
roku 1945, který je neodmyslitelně spjatý s českým
květnovým povstáním a definitivním osvobozením od útlaku německých okupantů. Po
obyvatele regionu je toto výročí o to významnější, jelikož
série protiněmeckých ozbrojených vystoupení nazývaná
Květnové povstání českého
lidu byla spontánně zahájena
v úterý 1. května 1945 právě
na Přerovsku. Během dramatických událostí, jež se nesmazatelně zapsaly do české
moderní historie, zahynulo
v Přerově i dalších menších
obcích regionu na pět desítek
vlastenců. Přerovské povstání
bylo však nacisty potlačeno
a další represe vůči odbojnému obyvatelstvu ukončilo
až osvobození města 8. května
1945. Těmto významným
okamžikům v dějinách města
se věnuje nejen jubilejní výstava přerovského muzea, ale
k uctění památky hrdinství
a sebeobětování místních
vlastenců i spojeneckých vojá-

ků, účastnících se osvobození
regionu je naplánováno rovněž několik zajímavých vzpomínkových akcí.
Hned 2. května se uskuteční
tradiční pietní akt k uctění
obětí Přerovského povstání na
místě jejich popravy v Olomouci–Lazcích. Pro účastníky z Přerova je připraven autobus, který odjíždí v 9 hodin
od Městského domu. Vlastní
pietní akt začíná v 10 hodin.
Po návratu do Přerova budou
položeny kytičky také u místních pamětních desek.
Vlastní oslavy Dne vítězství
začnou 8. května od 9.45, kdy
proběhne tichá vzpomínka
u Pomníku padlých letců na tř.
gen. Janouška a posléze, po
přesunu autobusem na městský hřbitov, od 10.15 tichá
vzpomínka u Pomníku obětí
Přerovského povstání a 2.
světové války tamtéž. Od 11
hodin bude zahájen hlavní
pietní akt u Pomníku vojáků
sovětské armády na Želatovské ulici za přítomnosti
představitelů města, vrcholící
českou státní hymnou.
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Zbytek svátečního dne zpříjemní v prostoru Želatovské
ulice bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na hudební vystoupení Moravské
veselky, Policie České republiky a Hasičský záchranný
sbor má připraveno několik
dynamických ukázek a prezentaci techniky. Statické
ukázky techniky si pro návštěvníky nachystal také Sbor
dobrovolných hasičů Přerov,
Vojenský veterán klub Sedmizubec z Boskovic, IRON CAVALRY LE MC a Kabriolet
a veterán klub Brušperk.
O vystoupení mažoretek, soutěže pro děti na hřišti ZŠ Želátovská a další program se
postará Středisko volného
času Atlas a Bios a Městské
evropské informační středisko. Přejeme Vám, ať si sváteční den užijete dle svých představ a budeme velmi rádi, pokud do svého programu zahrnete také něco z naší nabídky.
(red)

Vlaječky pro Přerov
Muzeum Komenského v Přerově připravilo v rámci letošních májových oslav pro návštěvníky jubilejní výstavy
100letá Republika. Příběh
jednoho města 1918–1948,
kteří si ji přijdou prohlédnout ve dnech 1. a 8. května
2018, ke vstupnému malý
dárek – tematickou československou vlaječku doplněnou upomínkovým motivem
Přerovského povstání a osvobození. Věříme, že Vás tato nepatrná drobnost potěší
a třeba i prozáří Váš sváteční
den.

Den matek v Michalově

Druhá květnová Neděle u nás patří již tradičně všem maminkám a babičkám.

Muzeum Komenského v Přerově připravuje spolu s Kulturními a informačními službami města Přerova na druhé
květnové nedělní odpoledne
komponovaný program k poctě našich maminek – oslavu
Dne matek v městském parku
Michalov.
Zahájení a celý program se
bude odehrávat v prostoru
parku mezi restaurací Michalov a hudebním altánkem, a to
od 15 hodin. Těšit se můžete
na dobovou módní přehlídku
s názvem Jarní romance v Republice ČSR, prezentující šaty
a doplňky 30. let. Autorkou
přehlídky je známá propagátorka dobových oděvů a modistka Marie Létalová. Krásné
dámy následně od 16 hodin
vystřídá koncert Dechového
orchestru Haná Přerov pod
vedením manželů Tkadlecových.
Den matek je také dnem
obdarovávání. I když je pro
každou maminku tím nejkrásnějším dárkem zdravé a spokojené dítě, přesto na malý
dárek nezapomínáme. Ale po-

kud by se tak přece stalo,
nevadí. Pro děti bude připravena dílnička, ve které si
budou moci pro své maminky
či babičky vytvořit vlastní
přání, a myslíme i na zapomětlivé tatínky! Pokud jste
nestihli svým ženám nebo mámám koupit či natrhat kytičku, můžete je obdarovat překrásným perníkovým srdcem,
které bude v průběhu celé akce
prodávat vyhlášená přerovská
krajkářka a perníkářka paní
Milena Malinová.
(red)

Odkud se u nás vzal Den matek?

Když řekneme „Už staří Římané...“ nebudeme se mýlit.
Za historií svátku matek jako
slavení konkrétního dne však
musíme hledat dvě ženy. První z nich byla americká sociální aktivistka Julia Ward
Howeová, která v roce 1870
vyzvala ženy ke sjednocení
proti válkám ve svém Provolání ke dni matek. Její ná-

sledná snaha ustanovit konkrétní datum Dne matek však
vyšla naprázdno. To se podařilo až Anně Marii Jarvisové,
jíž k tomu vedlo přání uctít
památku své vlastní maminky, která se zasloužila o pracovní kroužky, jejichž náplní
byla zdravotní a ošetřovatelská pomoc. Poprvé jej slavila roku 1907, ještě v úzkém
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kruhu přátel, o rok později již
oficiálně v kostele v Graftonu.
Roku 1910 se o veřejné oznámení svátku postaral guvernér Západní Virginie. Společný návrh amerického Kongresu nakonec roku 1914 stvrdil
prezident Woodrow Wilson.
Tím se druhá květnová neděle
stala dnem, který je v některých státech věnován matkám.
Zatímco v některých zemích je
Den matek vázán na pevné
datum - například v Polsku je
to 26. květen - jiné státy mají
svátek tzv. pohyblivý. Ve
Velké Británii a Irsku to bývá
čtvrtá postní neděle, Rusko
slaví až poslední neděli v listopadu, v Německu, Rakousku
a již zmíněných Spojených
státech se svátek slaví druhou
neděli v květnu. Od roku 1923
se k nim přiřadila také tehdejší Republika Československá, a to zásluhou velké
propagátorky tohoto svátku
u nás, paní Alice Masarykové.
Po komunistickém puči v roce
1948 upadl svátek pro svůj
„americký“ původ a Masarykův odkaz v nemilost a byl
postupně nahrazen pouze 8.
březnem, Mezinárodním dnem
žen (MDŽ). Až listopadová revoluce 1989 navrátila Den
matek zpět na své místo. Porevoluční nálada naopak nepřála komunisty zprofanovanému MDŽ, ale dnes můžeme s potěšením konstatovat,
že „po přejití vichřic politických vášní“ slavíme oba dva
svátky svobodně a s patřičnou
úctou, kterou si matky a ženy
obecně zcela jistě zaslouží.
A co vy? Nezapomněli jste na
svou maminku? „Mám tě rád“
nic nestojí, ale potěší.
(red)

Procházka
meziválečným Přerovem Filmové osmičky
Také byste rádi cestovali časem, ale myslíte si, že to nejde? Přesvědčíme Vás opaku!
V úterý 15. května navštíví
Přerov odbornice na jeho meziválečný architektonický vývoj Mgr. Martina Mertová,
která Vás právě po těchto
stavbách provede.
Sraz všech zájemců je před
přerovským vlakovým nádražím v 15.30 (rychlík pro zájemce z Olomouce vyjíždí
v 15.11). Asi hodinové putování se zastávkami u nejcennějších staveb z éry první republiky bude ukončeno před
Muzeem Komenského v Přerově (Horní náměstí 1). Tím
však putování po meziválečném Přerově zdaleka nekončí. Mgr. Mertová plynule
naváže od 17.00 přednáškou
„Proměny Přerova mezi
dvěma světovými válkami,
aneb Jak si vedli domácí
a jak hosté v napínavém architektonickém zápasu“, pořádanou v Korvínském domě

(Horní náměstí 31).
Historička umění zde představí nejen jednu ze zásadních
kapitol výtvarné kultury Přerova, ale také stejnojmennou
knihu, kterou město Přerov
pokřtilo v loňském roce a jíž je
Mgr. Mertová rovněž spoluKino Hvězda nabízí v rámci
autorkou.
(red.)
cyklu Filmových osmiček 30.
května 2018 film režisérky
Věry Chytilové z roku 1990
TGM Osvoboditel. Chytilové
se zde podařilo vytvořit plasa vznik republiky 1918 v Přerově tický portrét prvního českoTo je téma nové stejnojmenné slovenského prezidenta pomocí
přednášky známého přerov- kombinace archivních záběrů
ského historika PhDr. Jiřího s vlastními dotáčkami a koLapáčka, kterou doporuču- mentářem v působivém předjeme laskavé pozornosti všem nesu Miroslava Macháčka.
zájemcům o počátky našeho Součástí projekce bude rovněž
„republikového“ Přerova.
předfilm Kočičina z roku 1960
Přednáška proběhne ve čtvr- - prvotina Věry Chytilové z dob
tek 17. května 2018 tradičně studia na FAMU pod pedaod 17 hodin v učebně Městské knihovny v Přerově na gogickým vedením režiséra
Otakara Vávry.
Žerotínově náměstí 36.

TGM Osvoboditel

Válečná léta

Muzejní noc 2018 ve znamení Republiky
Muzejní noci jsou v Přerově již
ustálenou zvyklostí a ani letošní rok nebude výjimkou.
V pátek 25. května od 17 hodin budou mít návštěvníci výstavy 100letá Republika možnost přenést se v čase do první
poloviny 20. století a na
vlastní kůži se seznámit s některými aspekty tehdejšího života. Dobové prostředí prvorepublikové domácnosti se stane kulisou poutavé prezentace
o strastech i slastech tehdejšího běžného i svátečního života včetně praktické ukázky
vybavení domácnosti a nejrůznějších spotřebičů, proslavených např. ve filmech Smrt
krásných srnců nebo Postřižiny. Další zastávkou se stane

fotoateliér, kde si za pomocí
tehdejší garderoby budete
moci nechat zhotovit autenticky vypadající rodinný snímek na památku či vlastní
podobenku, se kterou si lze na
„úředním“ stanovišti nechat
vystavit občanskou legitimaci.
Mezi atrakcemi muzejní noci
bude také speciálně připravená
varianta programu Po stopách
hrdinů, která interaktivní formou seznámí s náročnými
a nebezpečnými aktivitami odboje proti německým okupantům. Dramatická válečná
léta připomene výstavka vojenské výzbroje a výstroje
s možností si exponáty přímo
vyzkoušet. Kulturní život našich předků připomene filmové
strana 6

promítání a také odpočinková
kavárna s výběrem dobového
tisku, živou hudbou, rozhlasovým vysíláním, jakož i nabídkou občerstvení. A protože
základem života je škola, uděláme si exkurz do prvorepublikového školství se zajímavými úlohami pro malé i velké. A ti, kteří nebudou mít stále dost, mohou ještě vystoupat
do zámecké věže a pokochat se
netradičním večerním výhledem na Přerov a třeba i porovnat, jak moc se město vizuálně
změnilo od dob, jež popisuje
jubilejní výstava. Program
muzejní noci je možno navštívit až do 22. hodiny. Vstupné činí 60/30Kč a ke koupi bude přímo na místě.
(ps)

Kdo byl Jan Gayer? Poslední přednáška k výstavě!

Syn dlouholetého ředitele přerovského městského úřadu,
vystudovaný agronom, který
svůj osud spojil s bojem za vytvoření samostatného státu.
Narodil se 18. června 1885
v malém domku v Mostní ulici
a již od dětství měl kamarádskou povahu a smysl pro spravedlnost. Svůj život se rozhodl
zasvětit povolání zemědělského odborníka. V pozdější
praxi a při absolvování vojenské služby však seznal, že
život v Rakousko-Uhersku se
nese ve znamení nesvobody
a protěžování německého obyvatelstva. Proto se chopil příležitosti a odcestoval kolonizovat jihoamerickou divočinu. V Brazílii byl Gayerův
starší bratr vedoucím výzkumné stanice, takže se za
ním vydalo postupně hned několik jeho sourozenců a začali
zde hospodařit na rostoucím
rodinném statku Gayerovo.
Janovi se obzvláště dařilo. Založil si svou vlastní farmu nazvanou Janůvka. V předvečer
1. světové války byla „kolonizační“ větev Gayerovy rodiny v Brazílii natolik úspěšně
usazena, že se rozhodla přestěhovat do nového domova
zbytek příbuzenstva včetně
starých rodičů. Zařizování tohoto úkolu se zhostil také Jan,
kterého ale v rodném Přerově
zastihlo vypuknutí války, tím
pádem i povinnost narukovat.
V armádě měl Gayer, sloužící
jako záložní důstojník, četné
problémy se svými německými nadřízenými pro svůj
otevřený český vlastenecký
postoj. Z trestu byl přeložen
na frontu a na haličském bo-

Odbojové hnutí v Přerově na počátku nacistické okupace
Jarní cyklus tematických přednášek uzavře v úterý 12. června prezentace PhDr. Pavla Kopečka, PhD. o problematice
protinacistického hnutí na Přerovsku v letech 1939 až 1941.
Vedoucí katedry společenských
věd Univerzity Palackého, autor několika monografií a odborník na slovo vzatý přiblíží
činnost organizací Obrana národa, Petiční výbor věrni zůstaneme či Obec sokolská v odboji.
Připomene nadšené vlastenect-

ví našich předků za okupace či
dramatické příběhy postav odbojového hnutí a také těžké rány, které českému podzemnímu
hnutí zasadil nástup krutého
říšského protektora Heydricha.
Chcete-li získat ty nejpřesnější
informace o významné kapitole
našich dějin a dozvědět se skutečný obsah slova „vlastenec“
jste srdečně zváni.
Přednáška proběhne od 17 hodin tradičně v Korvínském domě (Horní náměstí 31, Přerov).

Přerovské červnové Gayerovy slavnosti
Připomínku osobnosti Jana Gayera si každoročně bere za cíl
Jednota ČsOL v Přerově, nesoucí čestný titul „Jana Gayera“. Nejinak tomu bude i letos,
ovšem mnohem velkolepěji než
v předchozích letech, jelikož organizátoři chtějí alespoň symbolicky navázat na oblíbené
prvorepublikové přerovské Gayerovy slavnosti. Tradiční pietní akt u Gayerova památníku
v Přerově „Na Marku“ v pátek
15. června v 17.00 za přítomnosti představitelů města a zástupců z řad Československé
obce legionářské, Muzea Komenského v Přerově, Sokola
Přerov a Policie ČR doplní také
účastníci v historických vojenských uniformách. Kromě oblíbené „Večerky“ zazní také hudební doprovod dechové kapely
z Lipníka. Součástí ceremoniálu bude rovněž slavnostní
křest knihy Jiřího Lapáčka
o životní pouti Jana Gayera.
Vrcholem se pak stane předání
a požehnání praporu Jednoty

Pokračování na straně 8
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ČsOL v Přerově „Jana Gayera“. Jedná se o repliku praporu,
který získala přerovská jednota
ve 30. letech od místní obce
sokolské. Následně o zakončení
slavnostního ceremoniálu bude
pokračovat doprovodný program na nádvoří přerovského
zámku, kde bude možnost prohlédnout výstavu o Janu Gayerovi, navštívit vojenský tábor
ČsOL s možností vyzkoušet si
historickou výstroj vojáků.

Dokončení z předchozí strany

jišti se stal velitelem roty.
U svých mužů se těšil velké
oblibě, ale během bojů se ocitl
v ruském zajetí, kde se dozvěděl o formování legií neboli
prvních československých bojových jednotek. Po četných
peripetiích nakonec do legií
vstoupil a byl nasazen do nebezpečných průzkumných akcí
v nepřátelském týlu. Již ve

funkci velitele praporu energicky organizoval výcvik nováčků a v čele svých mužů
úspěšně zasáhl do památné
bitvy u Bachmače. V červnu
1918 byl Gayer již velitelem
celého pluku, který pod jeho
obratným velením porazil početně silnější bolševická vojska bránící legionářům v cestě
domů. V bitvě u Lipjag však
byl Jan Gayer smrtelně raněn

a následně pohřben za velkých
poct ve městě Samara.
Gayerovi, jenž patří mezi největší legionářské osobnosti
střední Moravy, se po světové
válce dostalo v rodišti četných
poct. Na tradici uctívání památky jeho vlastenectví společnost mohla po zákazech během nacistické a komunistické
totality svobodně navázat až
v roce 1990.

Kříž bude připomínat tragédii na Švédských šancích
Mezi události, které tvoří součást „přerovského století“
patří bohužel i tragická událost ze Švédských šancí jež se
stala v noci z 18. na 19. června 1945. První poválečné týdny a měsíce se často nesly ve
znamení „revoluční spravedlnosti“, kdy se domácí obyvatelstvo mstilo ze šest let německého útlaku. Jedním z nejhrůznějších incidentů se stal
masakr tzv. Karpatských
Němců, který na vlastní zodpovědnost nařídil důstojník
bez morálních zábran a svědomí Karol Pazúr z vojenské
jednotky, jež projížděla přerovskou vlakovou stanicí.
V prvních mírových dnech tak
přišlo zbytečně a zvlášť
brutálním způsobem o život
kromě 72 mužů také 120 žen
a 75 dětí, většinou kojenců
a dětí mladších 14ti let. Celá
tragédie je o to trestuhodnější, že byla bývalým režimem
prakticky „zametena pod koberec“ a hlavní iniciátor Karol
Pazúr dokonce po pouhém
roce vězení amnestován tehdejším „dělnickým” prezidentem Klementem Gottwaldem.

V letošním roce bude na místě
tragédie vztyčen čtyři metry
vysoký železný kříž, symbolicky prostřílený a završený
trnovou korunou, z dílny uměleckého kováře Jiřího Jurdy.
Pietní akt, při kterém bude
kříž představen nejen široké
veřejnosti, ale i pozůstalým po
obětech, proběhne v neděli
17. června 2018 od 14 hodin.
Součástí pietního aktu bude
rovněž posvěcení kříže a společná modlitba.

V 16 hodin bude následovat
koncert dětského pěveckého
sboru Vocantes v prostorách
letní divadelní scény.
Současně mají návštěvníci
možnost od 12. do 27. června
2018 shlédnout ve Výstavní
síni pasáž výstavu „Švédské
šance 18. 6.–19. 6. 2018“
PhDr. Františka Hýbla, seznamující s průběhem tragédie a doplněnou o tematické
obrazy přerovské výtvarnice
Anny Sypěnové.
(red.)

Konference Komenský a první republika
19. a 20. června 2018 proběhne v Muzeu Komenského v Přerově další odborná konference

Věnovat se bude vztahu tzv.
první republiky ke Komenskému a jeho odkazu. Konference naváže na přerovské
sympozium z roku 2008, které
se zabývalo oslavami 300.
výročí narození Komenského
(1892). Konference „Komenský a první republika“ se uskuteční při příležitosti 100. výročí
založení ČSR a zároveň 400.
výročí sňatku Jana Amose Komenského s Mandalenou Vizovskou. Pro účastníky konference bude připravena komentovaná prohlídka výstavy „Mostrana 8

rava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před
a po ní“ a komentovaná prohlídka Památníku jednoty bratrské,
který vznikl v roce 2016 na
místě archeologického naleziště
se základy budov duchovního
centra jednoty bratrské z 16.
a 17. století.
Vznik Československé republiky v roce 1918 ovlivnil mimo jiné také pohled na Jana
Amose Komenského a jeho
pozici v národní historické paměti.
Pokračování na následující straně

Dokončení z předchozí strany

Proto k hlavním tématům konference budou patřit oslavy výročí Komenského narození
a úmrtí z let 1918–1938, oslavy dalších výročí spojených
se životem a dílem Komenského
ze stejného období, jejich přípravy, průběh a vliv na společenské dění v různých městech
a obcích. Dalším okruhem, jehož se příspěvky mohou dotknout, je obraz Komenského
vytvářený ve školách. Neméně
zajímavou oblastí je rovněž
pojímání Komenského jako
součásti národní ideologie.
Opomenuty by neměly být ani

i osudy pomníků, památníků
a muzeí, ale objevit se mohou
i další tematické okruhy. Vítány
jsou jak příspěvky pojednávající o tématu v obecné rovině, tak i vypisující přesné
události, snahy konkrétních
osob nebo odraz dobového
diskurzu v umělecké sféře a užitém umění. Příspěvky budou
publikovány v kolektivní monografii, která bude vydána do
konce roku 2018.
Zájemci o pasivní účast na
konferenci mohou posílat přihlášky do 30. dubna 2018 Mgr.
Luboru Maloňovi na mail
malon@prerovmuzeum.cz. (lm)

Cukrárna
s tradicí
Wilsonova 4, Prerov Tel: 581 217 133

Benátská noc na řece Bečvě
Dnes již pojem Benátská noc
působí takřka muzeálně, ale
období první republiky a krátce
po ní však představovala oblíbenou kratochvíli občanů. Jednalo se o hudebně-taneční večery „na vodě“ s občerstvením,
lampiony a ohňostrojem. Je jen
k naší škodě, že jsme na toto
zpříjemnění všedního dne jaksi
pozapomněli. Přerované však
mají díky Pavlu Ondrůjovi a Ladě Galové, kteří „pozvedli hozenou rukavici“ jedinečnou příležitost si pravou Benátskou noc
pod hlavičkou projektu 100letá
Republika užít. Vždyť Přerov,
město na Bečvě, si o takovou akci přímo říká.
26. června 2018 se tak můžete
těšit, v rámci prvního hudebního úterý na hradbách, na vel-

kolepou Benátskou noc! Ale není to jen 100. výročí založení
republiky, je to také 60 let existence přerovského Academic
Jazz Bandu, které tuto akci povyšuje na něco zvláště slavnostního. A právě Academic Jazz
Band bude na Bečvě tento večer
hrát. Ale co by to bylo za Benátskou noc bez tance! I na to
organizátoři mysleli. Přímo
před hradbami, v prostoru ulice
Pod Valy, bude přichystaná
improvizovaná swingová tančírna. A pokud vše dopadne podle smělých představ pořadatelů, těšit se můžete rovněž na
osvětlené loďky na řece a světelnou show na přerovských
hradbách. Držíme pořadatelům
palce a těšíme se na tento jedinečný zážitek.
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Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově
s přílohou Ohlasy 100leté Republiky
Vám vždy a v dostatečném množství zajistí

Proto neváhejte s návštěvou!

ECHOcafe nabízí
Jedním z prvních soukromých
podniků, který se zapojil do
projektu 100letá Republika, je
oblíbená přerovská kavárna
Echocafe, sídlící v Kratochvílově ulici. Každý měsíc po celý
rok budou ve vybraných týdnech oživovat nabídku svého
občerstvení o méně tradiční
pochutiny a nápoje. Po masopustních božích milostech, březnovém slavném Masarykově
cukroví a velikonočních jidáších
se můžete těšit na květnová
linecká srdíčka s marmeládou
při příležitosti oslav Dne matek
a v červnu na poctivé hanácké
koláčky, připomínající lásku
Jana Gayera k rodné Hané
v rámci tzv. Gayerových slavností. Nezapomeňte proto kavárnu navštívit, aby Vám tyto
dobroty neunikly. O nabídce budou rověž informovat FB stránky 100leté Republiky. Děkujeme za přízeň.

Nejen tyto, ale desítky dalších fotografií nabízí obě výstavy 100letá Republika. Příběh jednoho města.

První jarní dny v Komenského třídě na počátku 30. let.

Příjemné sluneční počasí na jaře lákalo do přírody
i naše předky. U městského rybníka ve 30. letech.
Příchod obohatil i pravidelné týdenní trhy, jež se v meziválečném
Přerově konaly vždy v úterý a pátek. Masarykovo náměstí 1937.

Příchod jara do zahrádek ve staré ulici
Pod valy. 30. léta.

JARO V PŘEROVĚ

Zahradní restaurace s tanečním parketem
ve dvoře Grandhotelu Lipner v Husově třídě.

S jarem souvisí i oslavy svátku
práce. Prvomájový průvod
na přelomu 50. a 60. let
na tehdejším Hlavním náměstí

Obyvatelé náměstí Svobody a okolních ulic
mohli od počátku 20. let jarní pohodu
trávit v upraveném parkovém prostředí.

Jaro přináší i zahájení stavebního ruchu
po zimě. Před 50 lety se na tehdejším
Dolním náměstí začaly kopat základy pro
budovu Okresního stavebního podniku.
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KALENDÁRIUM
neboli

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT...
7. 4. Výprava do polí. Ornitologická exkurze.
Pozorování namlouvání a hnízdění čejek na
polích u Lýsek s ornitologem Václavem Zámečníkem. ORNIS.
7. 4. Otevření historické mincovny a expozice Archeologie na hradě Helfštýn. Vstup
pouze s průvodcem. Hrad Helfštýn.
7. 4. Otevření sezónní výstavy Kované bytosti. Prezentace toho nejlepšího z podsbírky
uměleckého kovářství hradu. Hrad Helfštýn.
12. 4. od 17.00 přednáška Petra Mičoly Zahrady a jejich příběhy. Vstupné 10 Kč. Korvínský dům.
13. 4. od 16.00 výtvarná dílna na téma Mozaika – Srdce.Vstupné 400 Kč (cena zahrnuje materiál a občerstvení). Přihlášky na
mailu kosturova@prerovmuzeum.cz nebo
tel. 581 219 910 kl. 12. ORNIS.
17. 4. od 17.00 přednáška Mgr. Petra Sehnálka
Přerovská černá kronika 1918-1948 v rámci
projektu 100letá Republika. Vstupné 10 Kč.
Korvínský dům.
21. 4. od 9.00 Rozkvetlým lesem s botanikem. Botanická vycházka Žebračkou.ORNIS.

10. 5 od 17.00 vernisáž výstavy Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa
Moravy, co bylo před ní a po ní. Přerovský
zámek.
13. 5. od 15.00 Den matek - komponovaný
program k projektu 100letá Republika. Park
Michalov.
14. 5. od 17.00 poradna Houbařské pondělí.
ORNIS.
15. 5. od 17.00 přednáška Mgr. Martiny Mertové Proměny Přerova mezi dvěma světovými válkami aneb jak si vedli domácí a jak
hosté v napínavém architektonickém zápasu v rámci projektu 100letá Republika. Vstupné 10 Kč. Korvínský dům.
19.5.–20.5. od 10.00 do 18.00 Festival vojenské historie. Pestrá přehlídka skupin historického šermu. Hrad Helfštýn.
25. 5. od 17.00 do 22.00 Muzejní noc v rámci
projektu 100letá Republika. Vstupné 60/30
Kč. Přerovský zámek.
31. 5. od 17.00 Přednáška kuchaře Petra Ocknechta o vaření z hmyzu a ochutnávka
čtyř hmyzích chodů připravených v jejím
průběhu. Doplněk k výstavy. ORNIS.
8.–9. 6. po celý den 12. ročník folklorního festivalu V zámku a podzámčí. Horní náměstí.

15. 5. od 17.00 přednáška PhDr. Pavla Kopečka, PhD. Odbojové hnutí v Přerově na počát27. 4. od 16.30 do 20.30 workshop Vůně na mí- ku nacistické okupace - projekt 100letá Reru - aromaterapie pro duši. Přihlášky do 13. publika. Vstupné 10 Kč. Korvínský dům.
dubna na mail: kosturova@prerovmuzeum.cz 17. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlídka profesí
nebo tel. 581 219 910 12. Cena 1200 Kč /osoba. Muzea Komenského v Přerově pro malé i velRezervace je platná po zaplacení nevratné ké. Vstupné 100/60 Kč. Hrad Helfštýn.
zálohy 500 Kč (osobně v ORNIS). ORNIS.
28. 4. Noční prohlídky s kovářskou témati- ZPRAVODAJ MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
DUBEN–ČERVEN 2018
kou. Speciální prohlídky s bohatým progra- Texty: Tomáš Barbořík, Radim Himmler, Marta Jandová, Andrea
Kopečková, Helena Kovářová, Jan Lauro, Lubor Maloň, Svatava
mem. Vstupné 100/50 Kč. Hrad Helfštýn.
Měrková, Romana Nitková, Daniela Novotná, Pavel Ondrůj, Petr
Sehnálek, Kristina Sehnálková, Zdeněk Schenk, Jana Trtíková a Martin
2. 5. Den Slunce. Přednášky s pozorováním Vymazal
hvězdářským dalekohledem. Ranní termíny Foto: archiv Muzea Komenského v Přerově, Národní filmový archiv,
sbírky SOkA Přerov, Petr Koval
pro školy, v 17.00 pro veřejnost. ORNIS.
Redakce a grafická úprava: Kristina Sehnálková
5. 5. AUTHOR ŠELA MARATHON. 19. ročník
největšího závodu horských kol na Moravě.
Hrad Helfštýn.
5. 5. Vítání ptačího zpěvu. Ornitologická vycházka za hlasy ptáků. Hostýnské Vrchy.
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