
ZPRAVODAJ
MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

LEDEN - BŘEZEN 2013

Blahoslav - Bible - Bílek
Co mají tato slova společného
Přednáška komenioložky Mgr. Heleny Kovářové se 
dotkne celé řady zajímavých otázek: Vzniku pomníku 
v Přerově,  symboliky ve ztvárnění osoby prvního 
překladatele Nového zákona z biblického jazyka do 
češtiny, významu Bible pro život a tvorby jak Jana 
Blahoslava, tak Františka Bílka. Nevynechá ani vhled 
do knižní tvorby Jednoty bratrské (knižní vazba 
a ilustrace). Součástí přednášky bude komentovaná 
prohlídka výstavy Písmo na papíře otištěné a v kameni 
tesané.
Přednáška se uskuteční 7. března 2013 v 17 hodin 
přímo ve výstavě - v Historickém sále přerovského 
zámku. Vstupné 10 Kč.

Umělec nebo řemeslník?
Přednáška Mgr. Kamila Lukeše s rozsáhlým 
obrazovým doprovodem poodkryje dobový pohled 
na umělce – řemeslníka v  průběhu času.  Stejně, 
jak se měnil vkus ve výtvarném umění, tak se mění 
i pohled na jeho tvůrce. Putováním v čase se 
dostaneme od nejstarších dob, kdy bylo na umělce 
pohlíženo „jen“ jako na řemeslníka, až k poznání 
svobodného umělce oproštěného od všech 
konvencí ve století dvacátém. Delší zastavení nás 
čeká v období renesance, kde se dozvíme něco 
o „soutěží“ mezi renesančními umělci o to, který 
z výtvarných oborů je v umění "nejlepším 
z nejlepších". Vyhraje sochařství, malířství nebo 
architektura? A kdo nakonec spor rozhodl?
Vše se dozvíte ve čtvrtek 7. února v 17 hodin 
v příjemném prostředí Korvínského domu. 
Vstupné 10 Kč.

Hildebert a Ewervin ve spisu De civitate Dei ze 
sbírek Zemského archivu Opava.



Chcete poznat Afriku? Typickou středomořskou 
krajinu, ovlivněnou ale blízkostí Afriky, lze nalézt 
i na Kypru, jednom z největších ostrovů 
Středozemního moře, kde zakotvil známý zoolog 
a africký cestovatel RNDr. Aleš Toman. O svých 
poznatcích povypráví 14. 2. 2013 v 17.00 
v přednáškovém sále ORNIS v Bezručově ulici 10. 
Vstupné na přednášku činí 10 Kč.

Perly a kuriozity depozitářů Muzea Komenského v Přerově vystaveny!
Až do 14. dubna máte mimořádnou příležitost zhlédnout soubor unikátních 
sbírkových předmětů, které jsou zpravidla skryty před zraky návštěvníků 
za dveřmi depozitářů. Některé z nich se vystavují pro svou vzácnost a nutnost 
ochrany opravdu jen výjimečně.  Na své si přijdou nejen obdivovatelé starých 
tisků či historické kartografie, ale taktéž výtvarného i užitého umění, nábytku, 
militárií, numismatiky, chronometrie a dalších oblastí muzejního zájmu. Nebude 
chybět ani renesanční mramorový medailon Elišky z Melic, který patří 
bezpochyby vůbec k nejexkluzivnějším předmětům celé sbírky. Je třeba 
vyzdvihnout také část archeologickou, neboť mimo dřívějších významných 
nálezů, zde můžete vůbec poprvé zhlédnout prezentaci letošních výzkumů 
v lokalitě předpolí přerovského Tyršova mostu a náměstí Na Marku. Muzejní 
archeologové se zde podíleli na odkrytí základů kostela sv. Marka, školy Jednoty 
bratrské a mohutného barbakánu městského opevnění. Své zástupce má 
na výstavě také sbírka uměleckého kovářství, která má stálé uložení na hradě 
Helfštýně. Jedná se především o vůbec nejrozměrnější exponát, plastiku 
s názvem „Dech větru“, jejímž autorem je italský kovář Claudio Bottero. Proto 
neváhejte a vstupte do výstavního sálu, kde se ukrývají Perly Muzea Komenského!

A co děti? 
Mají si kde hrát?
Pro děti, které neví co s volným 
časem, je jako stvořený 
Kroužek mladých muzejníku 
p ř i  M u ze u  Ko m e n sk é h o  
v Přerově - uskupení s téměř 
desetiletou tradicí. Kroužek je 
bezplatný a přístupný pro kluky 
i holky od devíti let výše. 
Schůzky jsou každý Pátek od 
15.00 do 17.00 v prostorách 
Korvínského domu. Na nové 
členy čeká  parta výborných 
kamarádů a nepřeberné 
množství zajímavých zážitků 
nejen z muzejního prostředí.
Více informací o náplni získáte 
u vedoucí kroužku Mgr. Kristiny 
Sehnálkové na tel. 724 947 541, 
nebo prostřednictvím e-mailu
sehnalkova@prerovmuzeum.cz
.



Není soused, jako soused 
aneb "Pod jednou střechou" s rorýsy a netopýry

Ačkoliv si to mnoho z nás neuvědomuje, v našich 
domech nebydlíme zdaleka sami. Lidské stavby 
často osídlují velmi zajímavé druhy živočichů, 
především ptáků a netopýrů. Mnoho z nich je ale 
silně ohroženo ve chvíli, kdy se rozhodneme 
k rekonstrukci nebo dnes velmi častému 
zateplování našich domovů. Tato přednáška 
je určena pro všechny, kdo se chtějí něco 
dozvědět o našich nejbližších sousedech ze 
zvířecí říše (paradoxně daleko tajemnějších než 

mnohé exotické druhy) i o tom, jak s nimi žít v dobrém sousedství "pod jednou 
střechou". Toto a mnohem více Vám sdělí 14. března 2013 v 17 hodin Mgr. Evžen 
Tošenovský. Přednáška se uskuteční v budově ORNIS  v Bezručově ulici 10 
v Přerově. Jednotné vstupné na přednášku je 10 Kč.

Umělecko-historický zájezd 
za památkami okresu Blansko
I letos jsme pro Vás připravili umělecko-historický 
zájezd, tentokrát za památkami okresu Blansko. 
Společně navštívíme perly moravské šlechtické 
architektury, jakými je barokní zámek Lysice 
s bohatě zařízenými interiéry představujícími 
životní prostředí a styl přední moravské hraběcí 
ro d i ny  D u b sk ý c h  z  T ř e b o my s l i c .  D á l e  
si prohlédneme renesanční zámek Blansko, ve 
kterém jsou k vidění tématické výstavy Moravského 
krasu, historie hutnictví, historie dekorativní 
a užitkové litiny a historie hradu Blanska. Posledním 
z  navštívených objektů bude malebný zámek Rájec 
- Jestřebí. U všech památek je zajištěn odborný 
průvodce.
Termín zájezdu: 27. 6. 2013, odjezd autobusu  v 7.00 
z parkoviště za kinem Hvězda. Cena zájezdu bez 
vstupného do navštívených objektů je 200,- Kč. 
Závazné přihlášky podávejte na pokladně zámku 
Muzea Komenského v Přerově. Kapacita zájezdu 
maximálně 45 osob. 
Další informace vám poskytneme na telefonu 
581 250 540 nebo emailu: lukes@prerovmuzem.cz. 
Na společný zážitek se srdečně těší průvodce 
Mgr. Kamil Lukeš, DiS.



KALENDÁRIUM 
neboli

CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT...

20. 2. – 14. 4. výstava Písmo na papíře otištěné 
a v kameni tesané. Přerovský zámek - Historický 
sál. Vstupné 20/10Kč.

do 3. 3. výstava Osmdesát let společně pro 
ptáky a pro lidi. Galerie přerovského zámku. 
Vstupné 40/20 Kč.

do 14. 3. výstava Perly Muzea Komenského. 
Přerovský zámek - Zámecká kaple. 
Vstupné 40/20 Kč.

do 28. 2. výstava František Toth – fotografie. 
Přerovský zámek - Velký výstavní sál. 
Vstupné 30/15 Kč.

7.2. v 17.00 - přednáška Umělec nebo 
řemeslník? Přednáší Mgr. Kamil Lukeš. 
Korvínský dům, Horní náměstí 35, Přerov. 
Vstupné 10 Kč.

14. 2. od 17.00 Přednáška Jak se žije zoologovi 
na Kypru. Přednáší RNDr. Aleš Toman. Budova 
ORNIS, Bezručova 10, Přerov. Vstupné 10 Kč.

21. 2. v 16. 00 komentovaná prohlídka výstavy 
Písmo na papíře otištěné a v kameni tesané. 
Průvodní slovo Mgr. Helena Kovářová. Přerovský 
zámek - Historický sál. Vstupné 20/10 Kč.

7.3. v 17.00 přednáška Blahoslav - Bible - Bílek. 
Přednáší Mgr. Helena Kovářová. Přerovský 
zámek - Historický sál. Vstupné 10 Kč.

14. 3. od 17.00 přednáška Není soused, jako 
soused aneb "Pod jednou střechou" s rorýsy 
a netopýry. Přednáší Mgr. Evžen Tošenovský.  
Budova ORNIS, Bezručova 10, Přerov. 
Vstupné 10 Kč.

30. - 31.3. od 9.00 do 16.00 - Ukázky různých 
řemesel a velikonočních technik zdobení kraslic, 
vyšívání a paličkování. Hrad Helfštýn - ateliér
tzv. H-studia.       
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Sezóna na hradě 
Helfštýně začíná
Předjarní období si můžete 
zpříjemnit vycházkou na hrad 
Helfštýn v měsíci březnu 
prozatím pouze o víkendech 
od 9.00 do 16.00. Od 30. března 
budou rovněž otevřeny stálé  
expozice - expozice historické 
mincovny a Archeologie na 
hradě Helfštýn. Od dubna je 
hrad již otevřen denně od úterý 
do neděle. Mimořádně bude 
hrad otevřen i na velikonoční 
pondělí, kdy je pro návštěvníky 
připraven zábavně naučný 
divadelní program vztahující se 
k velikonočním svátkům. Od 30. 
března do 1. dubna bude 
v prostoru H-studia rovněž 
k vidění ukázka  ručních prací.
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