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Milí čtenáři našeho zpravodaje,
Již přes dva roky vám předkládáme 
tento čtvrtletník, abyste byli průběžně 
a pohotově informováni o činnosti Muzea 
Komenského v Přerově. Ten, kdo 
si prolistuje čtyři čísla časopisu vydaná 
v uplynulém roce, si může udělat obrázek 
o bohatosti a rozmanitosti aktivit muzea, 
které pro vás připravujeme. Kalendárium 
kulturních akcí na zadní straně jen 
uzavírá pestře namíchanou směs pozvá-
nek na výstavy, vernisáže, koncerty, 
přednáškové cykly i samostatné přednáš-
ky, informací o novinkách v odborném 
výzkumu,  vydaných publikacích,  
vzácných přírůstcích do sbírek nebo  
o edukační a poradenské práci pro školy 
i veřejnost.
Vážení návštěvníci, těší nás, že články 
připravované naším autorským týmem, 
slouží i jako dobré lákadlo pro vaše 
(často i opakované) návštěvy výstav 
a kulturně výchovných akcí na všech 
našich zpřístupněných objektech. Svědčí 
o tom čísla z právě skončeného roku 2014. 
Celkem do všech poboček muzea 
zavítalo téměř 120 tisíc návštěvníků, z toho 

více než 90 tisíc na hrad Helfštýn, 22 tisíc 
do přerovského zámku a téměř 7 tisíc 
na  Ornitologickou  stanici.
Za vaši důvěru jsme vděční a i v novém 
roce 2015 se vynasnažíme, abychom 
si ji udrželi. Již dopředu vás můžeme 
pozvat na hlavní sezónní výstavy. 
„Metalomorfózy“ na hradě Helfštýně 
představí na soubor kovaných plastik 
sochaře Michala Ptáčka a díla autorů 
z Kovárny Milostovice a „Ptačí migrace“ 
na ORNIS se zaměří na stěhování ptáků 
a vysvětlí často neuvěřitelné výkony 
tažných ptáků. Na přerovském zámku 
se můžete těšit v první části výstavního 
roku na výstavu loutek k stoletému výročí 
legendárního přerovského loutkového 
divadla Přerovský Kašpárek a v druhé 
půli roku pak na představení odborně 
zpracované sbírky přerovských pohled-
nic starého Přerova získaných z pozůsta-
losti Jaroslava Hlouška, jednoho z nejvý-
znamnějších akvizičních počinů muzea 
posledních let. Zapojíme se také 
do vzpomínkových akcí k  70.  výročí  
konce  2.  světové  války. 
Spolu s vámi, milí čtenáři, se těším na to, 
že pestrá paleta barev tohoto zpravodaje 
zachytí a vymaluje přesně a poutavě 
obrázek muzejního života i v nadcházejí-
cím roce.
Za celý náš tým pracovníků Muzea 
Komenského v Přerově se těším na další 
příjemná  setkávání  s  vámi.

           Mgr. Radim Himmler, ředitel muzea
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Přinášíme reportáž o Zkáze z nebe 
Aleš Drechsler, Zdeněk Schenk

Ve čtvrtek 20. listopadu 2015 byla v Muzeu Komenského v Přerově vernisáží zaháje-
na  výstava Zkáza z nebe, připravovaná pracovníky muzea ve spolupráci s přerov-
skou odbočkou Svazu letců ČR k 70. výročí bombardování města Přerova a také 
k výročí největší letecké bitvy nejen nad Přerovskem ale i nad českými zeměmi. 
Obě pro město i širší region významné události proběhly v závěru předposledního 
roku druhé světové války a zavzpomínat na ně přišlo nejen několik stovek návštěvní-
ků vernisáže z řad veřejnosti, mezi nimiž nechyběli také svědkové událostí 
před sedmi desetiletími, ale také řada vzácných hostů. Krom zástupců z řad vedení 
Města Přerova, Olomouckého kraje, vzdušných sil AČR a též i jednoho z ministrů 
vlády ČR vzpomeňme hosty nejvýznamnější – dva americké letce, bývalé příslušní-
ky 15. letecké armády, kteří před 70 lety ve svých letounech sváděli na tehdy protek-
torátním nebi boj na život a na smrt se svými protivníky z řad německé protivzdušné 
obrany. 

Hrdinnými účastníky vzdušných bitev 
byl i  devětaosmdesáti letý Hjalmar 
Johansson, žijící dnes v Montville ve státě 
New Jersey a Orville Hommert z Granite 
City v Illinois. Jejich příjezd, krom zájmu 
jich samotných navštívit místa pohnutých 
událostí, umožnila aktivita Ing. Jana 
Hlavačky staršího a Ing. Jana Hlavačky 
mladšího, věnujících se dokumentaci 
letecké války v regionu řadu let, zaštítěná 
podporou majitele přerovské firmy Meopta 
Paulem Rausnitzem. Dorazili též rodinní 
příslušníci některých dalších amerických 
letců, kteří bojovali nad Hanou, jimž 
zdravotní stav či pokročilý věk neumožnil 
cestu do Evropy, nebo se dnešních dnů 
nedožili. Nejen pro muzeum, ale jistě i pro 
město se tak stala vernisáž velkolepou 
událostí, o čemž svědčil značný zájem 
přítomných regionálních i celostátních 
médií.

Samotná vernisáž byla zahájena v 10 hodin 
dopoledne ve Slavnostní zámecké síni 
přerovského zámku tóny české i americké 
státní hymny, přičemž oba letci tu „svou“ 
zpívali nahlas. Po projevech ředitele 
Muzea Komenského Mgr.  Radima 
Himmlera, předsedy Svazu letců ČR Ing. 
Jiřího Kubaly, a bývalého primátora města, 
simultánně tlumočených do angličtiny, 
byli představeni američtí hosté a poté 
početné účastníky vernisáže, kteří 
se všichni do slavnostní zámecké síně ani 
nevešli, seznámili kurátoři výstavy  
Mgr. Aleš Drechsler a Mgr. Zdeněk Schenk 
s okolnostmi vzniku výstavního projektu 
„Zkáza z nebe“ a významem zmiňovaných 
událostí, které byly formou výstavy na půdě 
přerovského muzea představeny veřejnos-
ti poprvé. Přítomným americkým letcům 
byl mimo jiné vysloven dík za podíl v boji 
za osvobození našich zemí.
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Po zahájení prvé prohlídky výstavy 
v prostorách kaple přerovského zámku 
si u dochovaných pozůstatků spojenec-
kých i německých strojů, němých pamětní-
ků letecké bitvy nad Přerovskem, vzal 
nečekaně slovo jeden z amerických letců 
–Hjalmar Johansson a podrobně vylíčil 
dramatické události, jež prožil ve vzduš-
ném boji nad Přerovskem před sedmdesáti 
lety. Líčení okolností, jež vedly k sestřelení 
„jeho“ bombardéru B-24J Liberator, 
při kterém si jen s velkým štěstím zachránil 
život, patřilo pro přítomné jistě k nejsilněj-
ším okamžikům celé vernisáže.

Slavnostní program dne po ukončení 
vernisáže pokračoval uctěním památek 
obětí leteckých bojů nad Přerovskem 
z řad spojeneckých letců u památníku 
v Troubkách a v Rokytnici u Přerova. 
Po vzpomenutí konkrétních tragických 
válečných událostí starosty obou obcí 
následovalo položení kytic svým padlým 
spolubojovníkům přítomnými Američany 
i dalšími účastníky piety, načež zazněly 
salvy spolu s přeletem letky bojových 
vrtulníků. Vzpomínkový den byl na pozvání 
Paula Rausnitze zakončen v prostorách 
přerovské Meopty večeří organizátorů 
vzpomínkového dne, výstavy a dalších 
pozvaných hostů s americkými letci 
a jejich doprovodem.

V následujících dnech američtí letci 
navštívili ještě další místa na Moravě, 
připomínající letecké boje druhé světové 
války, jako např. Letecké muzeum 
v Suchdolu nad Odrou, jež na naši výstavu 
zapůjčilo též řadu zajímavých exponátů. 
K potěšení kurátorů výstavy zavítal  
v sobotu 22. listopadu vpodvečer 
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do výstavních prostor ještě jednou Hjalmar 
Johansson, doprovázený mj. synem jeho 
spolubojovníka, palubního mechanika 
Gue V. Bosse - příslušníka posádky 
jeho Liberatoru, se kterým byl sestřelen – 
panem Alexem Bossem.

Hjalmar Johansson (*1925 v Hollywoodu, stát Kalifornie). Absolvoval nejprve 
výcvik pro letecké střelce v Pueblu, stát Colorado. Po dalším společném výcviku 
s určenou posádkou bombardéru B-24 Liberator velitele 1/Lt. Charlese V. Langa 
se Johansson, s určením jako přední střelec Liberatoru,  po cestě do Evropy 29.11. hlásí 
na velitelství 15. letecké armády v Bari, odkud se se zbytkem osádky přesune 
do Cerignoly na polní letiště Torretto. Bohužel posádka Liberátoru 1/Lt. Langa netušila, 
že hned při své první misi nad Horní Slezsko ji, stejně jako dalším devíti jejich sester-
ským posádkám ze 461. bombardovací skupiny, zkříží cestu odhodlaná německá stíhací 
eskadra JG 300 „Wilde Sau“. 

Prvý soustředěný útok nad střední 
Moravou ještě Langova posádka – na 
rozdíl od řady jejich kolegů ze skupiny - 
úspěšně přečkala, avšak nad cílem, jímž 
byla rafinerie v hornoslezském Odertalu, 
byl jejich bombardér těžce zasažen 
blízkou explozí granátu flaku. Poškozený 
letoun se poté stal terčem útoku několika 
německých stíhačů Bf 109, které se 
H. Johansson jako střelec snažil odehnat, 
avšak poškození již nedávalo šanci 
na návrat. Prvých pět členů posádky stroj 
opustilo již nad Polskem, další dva, včetně 
H. Johanssona  nad rakousko  -
maďarskými  hran icemi ,  př ičemž 
po doskoku byli zajati stejně jako jejich pět 
kolegů. Více štěstí měl zbytek posádky, 
jemuž se podařilo seskočit již nad územím, 
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 kontrolovaném  Rudou armádou a mohl být 
později repatriován zpět ke své jednotce v 
Itálii. Hjalmar Johansson strávil zbytek 
války v německých zajateckých táborech. 
Po válce se živil projektováním, stavbou 
a prodejem rafinerií v mnoha zemích, což 
někdy žertem zmiňoval i německým 
obchodním partnerům v narážce na své 
válečné působení v bombardovacím 
letectvu, v rámci něhož se účastnil útoku 
právě proti rafinériím, které nyní projekto-
val.

Orville Hommert (Granite City, stát Illinois). V posádce bombardovacího letounu 
B-24J Liberator velitele Cpt. Hammeta, operujícího  v rámci 484. bombardovací skupiny  
měl funkci levého bočního střelce, což nebyla příliš záviděníhodná pozice. Na rozdíl 
od posádky H. Johanssona měla ale ta jeho velké štěstí, neboť se jí podařilo absolvovat  
celou nařízenou operační túru, aniž byla sestřelena. 
17. 12. 1944 byl svědkem zániku deseti 
Liberatorů 461. bombardovací skupiny nad 
střední Moravou, jež byla nejvíce postižena 
útokem německých stíhačů. Na leteckou 
bitvu nad Hanou vzpomíná slovy: „Viděl 
jsem, jak se odehrál celý útok německých 
stíhačů...Viděl jsem když bleskově 
zaútočili na 461. BG. Varoval jsem naši 
posádku,  že tato skupina je napadena 
německými  s t íhač i .  Zařva l  j sem 
do palubního telefonu, že jeden B-24 
z této skupiny jde dolů, a dříve, než jsem
to dořekl, už povídám  „padá další B-24“ 
a téměř ihned „a další půjde dolů“. Stalo se 
to velmi rychle. Pamatuji si Hammeta 
jak říká do palubního telefonu: „Bože, z nich 
snad žádný nezůstane...“

O. Hommert po válce odešel do civilu 
a ve svém rodném městě, ve kterém žije 
dodnes, se živil jako poštovní úředník.
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Že byly Vánoce na blátě? U nás v žádném případě!
Protože se meteorologická předpověď vyplnila a o Vánocích bílých jsme si skutečně 
mohli leda tak nechat zdát, přinášíme příspěvek Petra Sehnálka - malou nostalgic-
kou  vzpomínku  na  bílé  přerovské  zimy. 

V druhé polovici prosince roku 1940 
začalo sněžit a do Nového roku pokryla 
město Přerov bohatá sněhová nadílka. 
S očistou ulic města od napadaného sněhu 
mělo tehdy hodně práce zejména celé 
obecní hospodářství. Padesátce stálých 
zaměstnanců a dvaceti nádeníkům trvalo 
několik dní, než byly všechny komunikace 
dostatečně průchodné a chodníky před 
obecními budovami bezpečně schůdné. 
Onu dobu počátku roku 1941, kdy bylo 
obecní hospodářství v „permanenci“, 
připomíná fotografie Jindřicha Poštulky. 
Odklizený sníh byl tehdy svážen z ulic 
na zamrzlou plochu Bečvy, a jak je vidno, 
bylo jej opravdu dosti. Hlavní silnice 
na předměstí byly protahovány za pomoci 
těžkého motorového vozidla. Panu 
Poštulkovi se podařilo zachytit také jeden 
z povozů, které dopravu k řece zajišťovaly. 
Touto činností bylo zaměstnáno nejen 

všech pět obecních koňských potahů, 
nýbrž i dalších pět, pro tento účel vypůjče-
ných. Potahy se k řece, v těchto místech 
ohraničené vysokými nábřežními stěnami, 
dostávaly vjezdem pod náměstíčkem 
Na Marku. Tento vjezd, který se zde 
dochoval dodnes, umožňoval v teplých 
měsících plavení koní, jichž samozřejmě 
bývalo až do poloviny 20. století ve městě 
nezanedbatelné množství. Přestože, onoho 
roku napadlo sněhu vice než dost, nestači-
lo to na rekordní zimu počátku roku 1929, 
kdy obecní zaměstnanci spolu s nádeníky 
odklízeli sníh z ulic téměř po dva týdny. 
V únoru 1929 se v ulicích z odklízeného 
sněhu tvořily vysoké hromady a silnice 
na Želátovice hned za městem vedla 
po prohrnutí místy i třímetrovým sněhovým 
zářezem. Za těchto okolností byly obavy 
z následků možné oblevy na místě, a tak 
obecní hospodářství houževnatě nasadilo 
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do boje s tímto „bílým nebezpečím“ 
veškeré své síly. Nicméně v oněch dnech 
byla obleva jen hrozbou planou, jelikož 
E v ro p u  s e v ř e l y  n e j v ě t š í  m r a z y  
za posledních 150 let a v Přerově se tehdy 
brzy nad ránem dalo naměřit až 35 stupňů 
pod nulou. Takovou zimou byl pochopitel-
ně ohrožen městský vodovod, pročež 
musel být vždy na noc a uzavírán. V zimě 
roku 1941 však již takové mrazivé počasí 
nenastalo. Na pravém břehu Bečvy lze 
spatřit část nové sokolovny, kterou čekal 
v onom roce trudný osud zákazu činnosti 
sokolstva a zabavení a obsazení okupanty. 
Poté samozřejmě musel zmizet i velký 

nápis umístěný na čelní zdi.  Dále stojí 
za povšimnutí zejména areál Hegrova 
mlýna rozloženého u mlýnského náhonu 
potoka Strhance.  V době vzniku snímku již 
byl mlýn spíše nazýván Kryškův, neboť jeho 
majitelem byl Karel Kryška, synovec 
předchozího majitele Julia Hegra. Ještě 
v roce 1940, tedy před nárůstem omezení 
kvůli válečnému hospodářství, zpracová-
val dva vagony obilí denně. Pohled z levého 
břehu na mlýn, který nabízí přiložený 
snímek, je tak o to zajímavější, neboť tato 
podoba kompletního hospodářského 
areálu odešla s koncem 20. století.  

Silesia picta je výstavou pro milovníky starých map
Helena Kovářová

Návštěvníci muzea si mohou až do 
1. března 2015 v prostorách přerovského 
zámku prohlédnout staré mapy Slezska 
a Moravy. Výstavu připravilo přerovské 
muzeum ve spolupráci s Vědeckou 
knihovnou Olomouc. 

oddělil král Přemysl Otakar II. jako samo-
statné správní území pro nemanželského 
syna Mikuláše. Postupně se toto teritorium 
stávalo jedním ze slezských knížectví. 
Nacházely se v něm oblasti, které patřily 
přímo olomouckému biskupství a zůstaly 
tak pod moravskou správou. Vzniklo 
tak množství výběžků a oddělených enkláv 
obklopených ze všech stran Slezskem. 
Tzv. moravské enklávy náležely až do roku 
1783 k přerovskému kraji. Najdeme je také 
na mapě severní části přerovského kraje 
vydané po roce 1720 Homannovými dědici 
v Norimberku. Hlavním motivem názvové 
kartuše mapy se stalo rozvodí Moravy 
a Odry, které jsou personifikovány do postav 
vodních mužů podávajících si ruce. Také 
tuto mapu můžete studovat a obdivovat 
na výstavě Silesia picta – staré mapy Slezska 
a Moravy, veduty slezských měst z fondů 
V ě d e c k é  k n i h o v n y  v  O l o m o u c i  
a Vojvodské veřejné knihovny v Opolí. 

Mezi exponáty jsou nejstarší mapy zobrazu-
jící území Slezska, společné mapy Moravy 
a Slezska, stejně jako samostatné mapy 
Moravy s částí území náležejícího sousední-
mu Slezsku, s tzv. rakouským Slezskem 
a tzv. moravskými enklávami ve Slezsku. 
Nádherným doplňkem jsou kolorované 
i nekolorované veduty (pohledy) na slezská 
města, z nichž některá se v současnosti 
nacházejí na území České republiky.
Slezsko je území, které v minulosti patřilo 
k mnoha státům. Mimo jiné bylo od roku 
1335 součástí zemí Koruny české. Společné 
dějiny se přestaly psát po tzv. slezských 
válkách, kdy Marie Terezie prohrála boj 
s pruským králem Fridrichem II. a zůstala 
jí pouze malá část území, tzv. Rakouské 
Slezsko. O toto teritorium poté svedl 
diplomatický boj Edvard Beneš při jedná-
ních o uznání hranic nového Českosloven-
ského státu.
Zajímavým fenoménem jsou moravské 
enklávy, ostrůvky patřící pod správu 
Moravy. Jedná se o oblasti v dřívějším 
opavském knížectví. Opavsko od Moravy 

Parergon 
mapy severní
části přerovského 
kraje po roce 1720.
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Pracovníky ORNIS neodradí ani odchytové 
práce na Červenohorském sedle 
Josef Chytil

V minulém čísle Zpravodaje jsme stručně 
informovali o odborných aktivitách 
pracovníků ornitologické stanice. 
Nebyla zde zmíněna rozsáhlá odchytová 
akce ptáků probíhající v poněkud 
nezvyklém prostředí, a to v prostředí 
sjezdovek na Červenohorském sedle 
v  Jeseníkách. 

Důvod je zřejmý z pohledu na mapu: 
Červenohorské sedlo tvoří jakousi velkou 
nálevku, která „nasává“ ptáky z rozsáhlých 
polských nížin a směřuje je právě sem. 
Sedlo tak představuje v podzimním období 
významnou tahovou cestu dále na jihozá-
pad. Na tento fakt první upozornil Martin 
Vavřík, učitel ze Sobotína a zároveň 
zkušený terénní ornitolog. Na rozsáhlém 
odchytu se rozhodující měrou podílí 
František Zicha, pracovník parku 
v Průhonicích u Prahy. Jen pro pořízení sítí 
zde ze svých prostředků investoval více 
než 100 000 Kč a na sedle strávil v provizor-
ních podmínkách boudy u sjezdovky 
stovky hodin. Vlastní odchyt probíhá 
nepřetržitě – zhruba polovina ptáků 
je odchycena v noci (protože řada druhů 
táhne v noci), zbytek ve dne. Noční odchyt 
má své výrazné specifikum: chytá se jen 
do omezeného počtu sítí, které jsou 
instalovány před a za silným reflektorem 
namířeným proti směru tahu ptáků. 
Odchyty ptáků v tomto extrémním prostře-
dí mají několik zvláštností: jedna z nich 
vychází ze skutečnosti, že čím horší je 
počasí, tím více ptáků se chytá! Vtip 

Celkový pohled na odchytové stanoviště: vlevo bouda 
u spodního konce sjezdovky se světelným zdrojem, 
v popředí sítě na odchyt křepelek a skřivanů. 

nastává v tom, že za špatného počasí (mlha, 
vítr) ptáci při tahu kopírují terén – a chytají 
se tak do nastražených sítí; za dobrého 
počasí je často vysoko přeletují. Další 
výrazným rozdílem oproti běžným odchy-
tům je jejich vysoká nárazovitost. Ptáci 
typicky táhnou ve výrazných vlnách, takže 
tři noci nemusíte chytit „ani brko“, 
a následující noc jich můžou uvíznout 
v sítích stovky. No, a aby nebylo rozdílů 
málo, chytají se také některé druhy 
v naprosto nezvyklých počtech. Za všechny 
lze jmenovat sluku lesní; v posledních 
třech  letech jich je každoročně odchyceno 
přes 100 jedinců, což je více, než bylo 
odchyceno v celém období 1934 – 2010! 
Poslední zajímavost: na Červenohorském 
sedle již byly chyceny 2 druhy ptáků nové 
pro avifaunu České republiky. Jedná se 
o sedmihláska malého a budníčka temné-
ho, oba  druhy  jsou  hosté  ze  Sibiře.  

Pracovníci ORNIS  letos zajišťovali celkem 
8 dní odchytu. Za tuto dobu bylo odchyceno 
přes 1100 jedinců téměř 40 druhů ptáků. 
V roce 2014 bylo kroužkováno 14 113 ptáků 
81 druhů. Celkový přehled za období 2010 - 
2013 byl uveřejněn ve Zprávách MOS 2013; 
jedná se jak v případě počtu odchycených 
druhů (112), tak i celkovém počtu jedinců 
(39 632) o enormně vysoké počty. Metoda, 
která vyžaduje vysoké nasazení a význam-
né odříkání účastníků, tak jasně ukazuje 
své  opodstatnění.   

Hlavní protagonisté odchytů Martin Vavřík a František 
Zicha
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Výstava je jako procházka albem starých rodinných fotografií
Helena Kovářová

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 proběhla 
vernisáž výstavy Dětský svět a móda 
20. století - oděvy a doplňky od batolete 
po  pubertu. 
Zahájilo ji vystoupení taneční skupiny 
Isanda. Publikum shlédlo dva tance 
inspirované orientem. Po krátkém úvodním 
slovu kurátorky výstavy předvedla Isanda 
bulharský lidový tanec, kterým ženy 
na vesnici vítaly novorozené dítě do života. 

Hudba i zpěv navodily náladu k prohlídce 
výstavy, kde jsou v prvních vitrínách 
vystaveny křestní soupravy a různě 
zdobené zavinovačky z počátku 20. století. 
Obdivovat lze krásu chovacích šatiček, 
hracích kalhotek a zástěrek, dívčích šatů 
z různých materiálů a střihů se soudobými 
botičkami, střevíčky, ponožkami, klobouč-
ky, kabelkami apod. Nechybí ani chlapec-
ká saka, kalhoty, punčochy, šle, střevíce 
atd. Větší prostor je věnován velmi populár-
ním námořnickým oblečkům pro chlapce 

i dívky. Atmosféru každé místnosti dotváří 
dobový kočárek pro miminka i panenky 
nebo jiné dětské „vozítko“. Vystaveny jsou 
rovněž dobové školní tašky a aktovky. Vše 
doplňují ukázky z ilustrovaných módních 
časopisů, fotografie a kresby dětí. Jedna 
část je věnována tepláčkům, zástěrkám 
a hračkám mateřské školy před 40 lety. 
Návštěvníci se ve vzpomínkách mohou 
vrátit do svého dětství a těm mladším 
se možná vybaví fotografie z rodinného 
alba nebo záběry starých filmů. Výstava 
dává nahlédnout do života našich předků 
a poskytuje prostor pro sdílení zážitků 
a  zkušeností  mezi  generacemi.

V každé místnosti je také interaktivní 
koutek pro návštěvníky, který vybízí 
k vyzkoušení některých činností přímo 
souvisejících  s  vystavenými  exponáty.

Pokračování na následující straně.

Od ledna bude probíhat také lektorský 
program pro školní třídy (MŠ, ZŠ i SŠ) 
zahrnující aktivity ze samoobslužných 
pracovišť a komentovanou prohlídku 
výstavy.
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po celou první polovinu 20. století. 
Pro chlapce se v téže době masově rozšířil 
námořnický oblek s volnou halenou. 
Po 1. světové válce se začal důsledně klást 
důraz na zdravotně vhodný dětský oděv, 
na jeho snadné udržování v čistotě 
a na jeho praktičnost. Po 2. světové válce 
se rozšířil kult dětství a mládí, který ovlivnil 
i dámskou módu ve Spojených státech, 
následně západní Evropy. Jejím výrazem 
bylo neformální a pohodlné oblečení. 
Do Československa se tyto novinky dostaly 
s určitým zpožděním, ale nové typy oděvů 
a materiálů nakonec převládly nad těmi 
klasickými.
Všechny vystavené oděvy a doplňky 
jsou ze soukromé sbírky, kterou vytvořila 
paní Miloslava Šormová z Roztok u Prahy 
spolu s manželem Jaroslavem. Prvním 
impulzem ke sbírání byl objev a záchrana 
kočárku podobného tomu z jejího vlastního 

Výstava přibližuje vývoj dětského odívání 
ve 20. století. To je někdy nazýváno stoletím 
dítěte díky rozvoji zájmu o psychomotoric-
ký vývoj dětí, ochranu jejich práv atd. Tyto 
skutečnosti našly svůj výraz také v poža-
davcích na dětskou módu. Reformátoři 
volali po volném, netísnícím a praktickém 
oděvu. Pro dívky vznikly na přelomu 
19. a 20. století tzv. košilové šaty nabírané 
do sedla, které v různých obměnách 
vévodily odívání zejména těch menších 

dětství. Postupně vznikala rozsáhlá 
kolekce kočárků od 80. let 19. století 
po konec 20. století. Veřejnosti ji paní 
Miloslava Šormová poprvé představila 
na výstavě ve Středočeském muzeu 
v Roztokách v roce 2004, odkdy nepřetržitě 
putuje po celé České republice. Má 
za sebou více než 40 zastávek. Do sbírky 
kromě kočárků pro děti i loutky (panenky) 
patří i kolébky, dětská vozítka a oblečení.

Dětské oděvy paní Šormová vystavovala 
poprvé  v Roztokách u Prahy v roce 2012 
a nyní v Přerově.
Výstava zde potrvá do 15. března. Jedná 
se o zcela výjimečnou příležitost, protože 
zatím nejsou plánovány žádné další 
reprízy.
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Jarní přednášky v Korvínském domě

Táhni, … ale vrať se!
Ne, těmito slovy opravdu nevyprovází-
me návštěvníky našeho muzea! Jedná se 
o název nové výstavy nové výstavy 
kterou můžete navštívit od 1. dubna 
do 31.  ří jna 2015 v prostorách 
Ornitologické stanice. První den 
výstavy zahájí  vernisáž  v  17  hodin.

Minimálně již od starověku si lidé kladli 
otázku, kam se na zimu ztrácejí některé 
druhy ptáků a odkud, že se to na jaře zase 
zjeví. Aristoteles si například myslel, že se 
vlaštovky na podzim schovají v bahně 
mokřadů a na jaře z něj opět vyletí ven. 
Z dnešního pohledu se jedná o úsměvnou 
dedukci, která je již překonána moderní-
mi metodami výzkumu. Na některé otázky 
spojené s ptačím tahem odpovědi již 
známe, na některé ovšem nikoliv.

Čtvrtek 19. 3. 2015 od 17.00
Detektorová prospekce v archeologii
O detektorářském „boomu“ současnosti, 
problematice, úskalích i možnostech 
archeologické detektorové prospekce, 
spolupráci  amatérských h ledačů 
s oficiálními archeologickými institucemi 
budou formou přednášky s prezentací 
informovat iniciátoři nového projektu 
„Český detektoring - Asociace hledačů 
historie“. Zmíněná prezentace bude též 
doplněna přednáškou archeologa Muzea 
Komenského v Přerově o problematice 
detektorové archeologie na Přerovsku. 
Přednáší tým projektu Český detektoring - 
Asociace hledačů historie, Mgr. Aleš 
Drechsler a Mgr. Zdeněk Schenk.

Čtvrtek 22. 1. 2015 od 17.00
Opevněná města, sakrální památky 
a panská sídla v Alsasku.
Volné pokračování prosincové přednášky 
Hrady Alsaska  známého milovníka hradů 
a cestování, pracovníka muzea Lubomíra 
Vyňuchala. Nyní od samotných hradů 
přikročíme k poznání dalších významných 
památek Alsaska a vedle světské architek-
tury se dotkneme i neméně významné 
architektury sakrální. 

Čtvrtek 26. 2. 2015 od 17.00
Přerov doby barokní
Jaká byla situace v Přerově a okolí na konci 
17. století a v průběhu 18. století?, Co nám  
zbylo do našich časů a máme zde vůbec 
památky na dobu, která je známá pod 
názvem barokní? Jak tuto dobu vnímali její 
současníci a jak ji vnímáme my? To vše 
se dozvíte na přednášce Mgr. Kristiny 
Sehnálkové.

Přednášky probíhají v tzv. Korvínském 
domě na Horním náměstí 31 v Přerově. 
Jednotné vstupné na všechny přednášky-
činí 10 Kč.

Víte například, který pták

Přijďte hledat odpovědi nejen na tyto 
otázky spojené s fascinujícím fenoménem 
ptačí migrace. Srdečně Vás zveme 
na  prohlídku.

táhne nejdál? Že 
někteří „naši“ ptáci nejsou 

až tak moc naši? Kdo 
z ptáků vyhrává cenu 
„Český pecivál“? Jak se 

orientují, aby trefili do teplé 
Afriky a zpět do stále stejného 
hnízda? Proč vlastně ptáci

táhnou? Jak asi vypadá ptačí 
„letový řád“? A jsou sýkorky, které 

v zimě přikrmujete na zahradě 
slunečnicí, ty stejné, které Vám 
vyhnízdily  v  budce?
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Muzeum Komenského v Přerově je zřízeno 
a financováno Olomouckým krajem.

Sobota 28. 3. v 17.00 slavnostní otevření 
dlouhodobé výstavy Jan Blahoslav, 
Jan Amos Komenský a Přerov. 
Slavnostní zámecká síň přerovského 
zámku.

Čtvrtek 26. 3.  od 16.30  workshop 
Jarní  skořápkohraní.  ORNIS.

Čtvrtek 19. 3. od 17.00 přednáška 
Detektorová prospekce v archeoligii. 
Přednáší  tým projektu  Český  
detektoring - Asociace hledačů 
historie, Mgr. Aleš Drechsler a Mgr. 
Zdeněk Schenk. Korvínský dům, 
vstupné 10 Kč. 

Sobota 17. 1. od 8.00 do 15.00 
Mezinárodní  sčítání  vodního 
ptactva. Další podrobné  informace 
na www.ornis.cz.

Čtvrtek 22. 1. od 17.00 přednáška 
Opevněná města, sakrální památky 
a panská sídla v Alsasku. Přednáší 
Lubomír Vyňuchal. Korvínský dům, 
vstupné 10 Kč. 

Čtvrtek 12. 2.  od 9.00 vyhlášení vítězů 
a vernisáž prací dětské výtvarné 
soutěže  Kytice ve váze.  ORNIS 
a BIOS.

Čtvrtek 19. 2.  od 16.30  workshop 
Až se jaro zeptá.  ORNIS.

Čtvrtek 26. 2. od 17.00 přednáška 
Přerov doby barokní. Přednáší
Mgr. Kristina Sehnálková. Korvínský 
dům, vstupné 10 Kč. 

Středa  11. 3.  od 16.30  tradiční setkání 
pro  děti i  dospělé  Soví noc.   Povídání 
doplněné ukázkou živých zvířat. 
ORNIS.

Středa 1. 4. od 17.00  slavnostní 
zahájení sezónní výstavy ORNIS 
s názvem Táhni ...a zase se vrať!  
ORNIS.
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