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Táhni, … ale  vrať se! – sezónní  výstava 
Ornitologické  stanice  zahájena

Každý podzim spousta ptačích druhů zmizí 
ze svých hnízdišť, aby se znovu na jaře 
znenadání objevily a začaly se připravovat 
na hnízdění. Zároveň se na podzim objevují 
druhy nové, které hnízdí neznámo kde 
a  s  příchodem  jara  mizí. 

Ornitologická stanice Muzea Komen-
ského v Přerově otevřela 1. dubna 2015 
výstavu o migraci ptáků s názvem 
„Táhni, … ale vrať se!“. Můžete se tak 
seznámit s fenoménem ptačí migrace, 
který  nás  od  nepaměti  fascinuje. 
Martin Vymazal

Seznámení se složitým tématem nabízí 
autoři výstavy hravou formou, za zkoušku 
určitě stojí průlet horským sedlem nebo 
na šikovnosti závislá navigace čápa 
a rybáka z evropských hnízdišť do afric-
kých zimovišť. Na návštěvníky čeká 
ve výstavě také rarita - je jí exemplář 
nejpočetnějšího druhu ptáka, jaký kdy 
na Zemi žil. Lidé jej ale přesto před více 
než sto lety kompletně vyhubili. O který 
druh se jedná, včetně dalších podrobností 
z jeho pohnuté historie, se dozvíte přímo 
na výstavě Táhni, … ale vrať se! Lidské poznání se vyvíjí, 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 úvahu, která je již 
překonána moderními metodami výzkumu. 
Na spoustu otázek spojených s ptačí 
migrací ale odpověď stále neznáme. 
Pokud chcete aspoň trochu poodhalit 
roušku tajemství rozprostřenou kolem tahu 
ptáků, přijďte se na výstavu podívat. 
Dozvíte se například, který pták táhne 
nejdál nebo který z ptáků vyhrává cenu 
„Český pecivál“. Jak se ptáci orientují, aby 
se vrátili z teplé Afriky zpět do stále 
stejného hnízda? Proč vlastně ptáci 
táhnou? Jaké jsou moderní metody výzku-
mu nebo které nástrahy na ptáky 
po  cestě  čekají?  

Výstava bude otevřena denně od 2. dubna 
do 31. října 2015, v pondělí až pátek 
od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích 
od 9.00 do 17.00.  Jednotné vstupné 30  Kč. 
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VELIKONOCE NA HRADĚ HELFŠTÝNĚ
Od března můžete navštívit hrad 
Helfštýn. Otevřeno bude každý 
víkend a sezóna se zde naplno 
rozběhne již během velikonočních 
svátků.

Za branami Helfštýna v březnu najdete 
především klid a příjemný prostor 
k relaxaci. Hrad se otevírá především 
kvůli návštěvníkům, kteří nemají v lásce 
davy lidí a ruch spojený se sezónními 
akcemi. Příjemnou návštěvu Helfštýna 
si můžete naplánovat na kterýkoliv 
březnový víkend. Otevřeno bude od 9 do 
16 .00.

Jan Lauro

Pod šikovné ruce nám 
dají nahlédnout 
výrobci kraslic, 

keramiky, košíků, 
patchworku 

i paličkovaných 
a drátkovaných 

dekoračních 
předmětů. 
Včelařské 

produk-
ty provoní hradní 

prostory společně 
s bohatě 

zdobenými 
perníky. 

Aby toho klidu ale nebylo příliš, pořádá 
správa hradu doprovodný program 
k Velikonocím, kterým začne hlavní 
hradní sezóna. Návštěvníky pobaví 
vystoupení Studia Bez kliky, poprvé 
v tomto roce se společně s průvodcem 
dostanou do historické mincovny 
a archeologické expozice. 

Paličkovaná krajka 
Jitky Hanákové (ilustrační foto)

Magda Barboříková 
se léta zabývá malováním kraslic

(ilustrační  foto)

Řada řemeslníků z Přerovska a Olomouc-
ka  se na Helfštýně setkává již téměř 
dvacet let. Program potrvá od soboty 
4. dubna a vyvrcholí velikonočním 
pondělkem 6. dubna. Během té doby 
budou mít pánové příležitost, aby 
se vybavili pomlázkami, zatímco dámy 
si můžou nějakým doplňkem rozšířit 
šatník či si doplnit výbavu o ručně dělaný 
šperk. Ukázková výstava tradičních 
řemesel ozdobí prostor III. nádvoří 
a  tzv.  H-studia. 



Bohužel se nevydařil. To však přerovské 
loutkáře neodradilo a od roku 1921 se datují 
pravidelná představení pro veřejnost, 
pro                                 změnu v 1. patře 

Zakladatel souboru 
Josef Hornek
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PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK UŽ NENÍ ŽÁDNÝ MLADÍK

Naše muzeum si kromě řady jiných 
výstav připravilo na letošní rok 
rovněž výstavu zaměřenou nejen 
na významné a velmi kulaté výročí 
jednoho z přerovských uměleckých 
souborů, ale také na dětského diváka. 

Připomene totiž přerovské loutkové 
divadlo, jehož počátky sahají až do roku 
1915. Výstava dostala název Stoletý 
Přerovský Kašpárek a do její přípravy 
se kromě pracovníků muzea zapojili 
i členové divadelního souboru Přerovský 
Kašpárek. Veřejná vernisáž se odehraje 
v prostorách přerovského zámku ve čtvrtek 
23. dubna od 17.00 hodin a navštíví ji nejen 
Jeníček a Mařenka, ale také sám veliký 
Louis Armstrong. 
Výstava potrvá od 24. dubna do 27. září.
Loutkové divadlo Sokola Přerov Přerovský 
Kašpárek (tento název získalo v roce 2000) 
má své počátky v domácím divadle rodiny 
Hornekových v roce 1915. Hrálo nejprve jen 
pro rodinu a sousedy, ale první pokus 
o pravidelná veřejná představení, 
za kterým stál Josef Hornek a Artur Gleich, 
se uskutečnil již v roce 1919 v hotelu Praha 
v Palackého ulici. 

 V letech 1940 až 1964 vedla soubor Růžena 
Široká, jejíž syn Jan Široký byl režisérem 
divadla a autorem mnoha návrhů scén. 
Od roku 1952 bylo loutkové divadlo 
s o u č á s t í  Z á v o d n í h o  k l u b u  R O H  
Přerovských strojíren. V roce 1993 se opět 
stalo součástí Sokola. Snad největší 
pohroma postihla divadlo v létě roku 1997, 

měšťanské školy v Palackého ulici. Protože 
se jednalo o soubor sokolský, získal v roce 
1936 svou stálou scénu v nově vybudované 
přerovské sokolovně. Šlo o nejmodernější 
loutkovou scénu tehdejšího Českosloven-
ska, na kterou se mnoho let jezdili 
pro inspiraci dívat odborníci a soubory 
z domova i zahraničí, mezi nimi například 
i známý plzeňský (později pražský) Josef 
Skupa. 
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O princezně Solimánské 2009

Ve třech sálech a na chodbách 2. patra 
přerovského zámku se budou moci 
návštěvníci výstavy nabažit pravé 
a nefalšované divadelní atmosféry 
a prohlédnout si divadlo nejen z té známé 
strany, tedy z hlediště, ale i ze strany 
neznámé, tedy ze zákulisí. Pochopí nejen 
výrobu loutek a oblečků pro ně, ale spatří 
také uskladnění loutek a kulis, jevištní 
konstrukci a mnoho dalších poutavých 
věcí. Pro návštěvníky s dostatkem času 
bude připraveno promítání videozáznamů 
z představení přerovského loutkového 
divadla. V historické části výstavy 
se návštěvníci dozvědí nejen poučné 
informace z historie souboru, ale také 
z jeho současnosti. Zjistí, jaké profese jsou 
spojené s loutkovým divadlem a jaké druhy 
loutek vlastně existují. Tím nejzajímavějším 
ale budou samy loutky a kulisy, zapůjčené 
přerovským souborem, uspořádané 
do jednotlivých dioramat podle toho, z jaké 
pohádky pocházejí. Malí i velcí návštěvníci 
se mohou těšit nejen na Ferdu Mravence, 
ale také na Broučky, Dvanáct měsíčků, 
Pohádku o rybáři a zlaté rybce a řadu 
dalších loutek, včetně princezen, princů 

a Kašpárka. Mezi zmíněnými loutkami 
spatříte ty nejstarší, z roku 1922, ale i ty 
nejmladší,  z  roku  2014.
Vlastní výstava bude doplněna řadou 
aktivit pro děti i jejich dospělý doprovod. 
Všichni si budou moci vyzkoušet manipula-
ci s loutkami a zahrát si nějakou pohádku. 
Návštěvníci tak zjistí, že vedení loutek 
je velmi náročné nejen na manuální 
zručnost, ale také myšlení. Vodič totiž musí 
dávat neustálý pozor na to, aby se loutce 
nezamotaly vodící nitě. A komu nebudou 
stačit marionety, může si pohrát i s maňás-
ky. Pro děti bude připraven animační 
program k celé výstavě, který je provede 
světem  loutkářství. 

kdy ho zasáhly povodně. Činnost souboru 
byla na stálé scéně obnovena v prosinci 
2000, kdy se název divadla změnil 
do  současné  podoby.

Za 100 let existence odehrál soubor přes 
3 200 představení, které navštívily desítky 
tisíc diváků. Mezi členy souboru bychom 
nalezly řadu významných osobností města 
Přerova. V současné době je soubor veden 
Marií  Veřmiřovskou. 

V úterý 12. května přednese princi-
pálka přerovského loutkového 
divadla Marie Veřmiřovská přednáš-
ku o historii souboru, v úterý 
26. května pak kurátor výstavy Lubor 
M a l o ň  p o p o v í d á  z á j e m c ů m  
o přípravách výstavy a následně 
je výstavou provede. Všechny před-
nášky se uskuteční v Korvínském 
domě od  17.00.

Muzejní loutky z dílny Magdy Barboříkové 
vytvořené  pro  připravovanou  výstavu.

Výstavu Stoletý Přerovský Kašpárek 
doprovodí řada akcí, včetně  předná-
šek a muzejní noci.



strana 6

V sobotu 25. dubna ve 14.00 zahájí 
správa hradu Helfštýn v galerii 
na  II.  nádvoří sezónní výstavu.

Jan Lauro

Kovářství je s Helfštýnem úzce spojeno 
posledních 34 let. Díky každoročnímu 
mezinárodnímu setkání uměleckých 
kovářů Hefaiston se o moravském hradě ví 
napříč kontinenty. Také výstavní činnost 
správy hradu se profiluje na témata 
spojená s kovem ve všech formách jeho 
zpracování. Mezi ty nejušlechtilejší patří 
užití oceli v sochařské tvorbě.
A právě to se stane obsahem výstavy 
Metalomorfózy, která představí tvorbu 
uznávaných mladých autorů.
Proměna surových průmyslových kovů 
v cenné artefakty s vysokou estetickou 
hodnotou, takový by mohl být podtitul právě 
připravované výstavy. Prostor galerie  
a plochy II. nádvoří ozdobí aktuální díla 
sochaře Michala Ptáčka a Kovárny 
Milostovice, v jejímž ateliéru spolupracují: 
Jan Balner, Jan Braunš, Ondřej Géla 
a Stanislav Holík. Ocelové sochy doplní 
kresby, modely a videoukázky z dílen 
autorů.
Michal Ptáček, absolvent oboru sochařství 
na Akademii umení v Bánskej Bystrici, 
pracuje ve Starém Jičíně. Moderní sochy 
komponuje z masivních kovaných prvků, 
často se pouští do nadživotních lidských 
figur, zvířat a zoomorfních bytostí. Pro 
návštěvníky Helfštýna je známý jako autor 
plastiky I. N. R. I. dominující expozici  
uměleckého kovářství.

Kolektiv autorů z Kovárny Milostovice tvoří 
nedaleko Opavy. Díky mimořádné úrovni 
volné kovářské tvorby v uplynulých pěti 
letech ovládli řadu sympozií a výstav 
od polské Legnice po Prahu. Důraz 
kladený na vyprecizovaný detail, špičko-
vou modelaci a zachycení dramatického 
pohybu dodává jejich zvířatům a fantask-
ním stvořením nezaměnitelný výraz. 
Představen bude i padlý drak vzniklý 
v roce 2014 v rámci Kovářského fóra 
v historické hradní kovárně pod názvem 
Zrodil se a zemřel na kovadlině. Exponát je 
nejaktuálnějším přírůstkem do helfštýnské 
sbírky uměleckého kovářství.

Na muzejní noc Kašpárkovo noční dobrodružství se mohou všichni zájemci těšit 
v pátek 22. května. V pravidelných intervalech, od zahájení v 17.00 budou moci návštěvní-
ci projít výstavu společně s muzejní pedagožkou v rámci animačního programu, na jehož 
konci oživnou varietní loutky přerovského divadla. Kromě toho se budou moci návštěvní-
ci zabavit i dalšími aktivitami na několika stanovištích. Muzejní noc ukončí ve 22.00  
představení  pro  dospělé  Pláštěnka  v  Mervartově  sálu  přerovského  zámku.

Lubor Maloň

METALOMORFÓZY
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Co chtěli tito lidé prokázat? 
Přerovské povstání 1. května 1945

Petr Sehnálek

Na jaře 1945 začala spojenecká vojska 
pronikat na území okupovaných 
českých zemí.  Blížící se osvobození 
ještě více aktivizovalo domácí odboj. 
Rozšiřovala se členská základna 
i akce partyzánských skupin, odbojové 
složky plánovaly ozbrojené povstání 
proti okupantům a začaly vznikat 
zárodky nových správních orgánů (tzv. 
národní  výbor y)  připravených 
ve vhodný okamžik převzít vládu opět 
do českých rukou. 

Tyto aktivity probíhaly i na Přerovsku, 
kde v dubnu došlo k ustanovení ilegálních 
národních výborů a rozplánování ozbrojené 
akce proti okupantům. Na akci se měli 
podílet odbojáři z organizací na území 
okresu, železničáři z přerovského uzlu, 
p ř í s l u š n í c i  p a r t y z á n sk é  b r i g á d y  
z Hostýnsko-vsetínských vrchů a samozřej-
mě všichni vlastenečtí Přerované.  Povstání 
v Přerově mělo dle plánu vypuknout 
s dostatečným přiblížením fronty, tedy 
jakmile německé jednotky v okolí budou 
poutány bojem s útočícími silami sovětské, 
rumunské či československé armády 
a rozsáhlejší ozbrojená akce v bezprostřed-
ním týlu Němců bude mít šanci narušit 
soustředěnou obranu tohoto prostoru 
a  u s n a d n í  ta k  j e h o  o s vo b o ze n í .  
Soustřeďování partyzánů ve městě 
k budoucí akci mělo započít v úterý 
1. května. Tento den však povstání 
v  Přerově  neplánovaně  živelně  vypuklo. 

Co se v Přerově a jeho okolí dělo na jaře 
1945, v samotné úterý 1. května a v následu-
jících dnech připomene jubilejní výstava, 
jejíž název parafrázuje německou vyhlášku 
o potlačení povstání a vyhlášení stanného 
práva. Výstava si klade za cíl připomenout 
právě to, co „chtěli tito lidé prokázat“ - to 
jest konečně bojovat proti nenáviděným 
okupantům a vyhnat je ze svého města 
a své země. V Přerově a okolních obcích 
(Předmostí, Brodek u Přerova, Horní 
Moštěnice aj.) vypuklo památného 
1. května první povstání z celé série 
tzv. českého květnového povstání, které 
vyvrcholilo 5. května vypuknutím povstání 
v Praze, čímž mají přerovské události 
navždy zaručeno významné místo v našich 
novodobých dějinách. Tematická výstava 
připomene běh událostí nejen v Přerově, 
ale i v dalších obcích, kde vypukly protině-
mecké akce, a hlavně pak hrdinství 
a obětavost občanů, z nichž přes pět 
desítek zaplatilo plnění vlastenecké 
povinnosti svými životy.  
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OPERAČNÍ CÍL PŘEROV

Tímto stručným popisem však příběh 
osvobození Přerova není zdaleka komplet-
ní. Dosud neznámým faktem je, že o Přerov 
se začalo bojovat 6. května a tento boj 
svedli vojáci 1. čs. armádního sboru, kteří 
se probojovávali od Karpat přes celé 
Slovensko a dále Javorníky až na Moravu. 
V onu neděli 6. května vyšly síly tří pěších 
brigád z masivu Hostýnsko-vsetínských 
vrchů a na dvou úsecích nasměrovaly svůj 
postup na Přerov, který zaujímal v plánech    

Je všeobecně známo, že město Přerov 
bylo osvobozeno v prosluněné úterní 
ráno 8. května. Pátrači 67. střeleckého 
sboru Rudé armády sice vstoupili do 
města takříkajíc „bez výstřelu“, 
ovšem ustupující Němci se postavili 
na odpor v prostoru Rokytnice – 
Císařov – Citov – Brodek, kde museli 
sovětští vojáci zdolávat po několik 
hodin zarputilou německou obranu, 
přičemž v poslední hodiny války 
ztratili ještě desítku padlých. 
Petr Sehnálek

sovětských a československých velitelů 
důležité místo. Obsazení této významné 
dopravní křižovatky mělo totiž dojít 
k odříznutí ústupové trasy hlavních sil 
německé 1. tankové armády, ustupující ze 
severní Moravy, a tím následnému zničení 
tohoto početného uskupení v obkličova-
cím kotli. Výsledkem byly dvoudenní tuhé 
boje v prostoru Bystřice pod Hostýnem 

a Holešov – Hulín, při nichž ve snaze 
osvobodit Přerov zahynulo ještě na pět 
desítek československých vojáků. 
Chcete-li se dozvědět více o tom, 
jak Čechoslováci ve dnech 6. až 8. května 
na Hané bojovali či jak probíhala poslední 
velká bitva našich vojáků 7. května 
v nedalekém Břestu navštivte tematickou 
výstavu „Operační cíl Přerov”, která 
je prvním souhrnným zhodnocením 
osvobozovací role československé 
armády na Moravě. 

Na výstavě se rovněž dozvíte více 
o 1. čs. armádním sboru v SSSR, jenž byl 
největším útvarem naší zahraniční 
armády za 2. světové války, dále 
o běžném životě našich vojáků na frontě 
a samozřejmě podrobnosti o osvobození 
několika desítek moravských vesnic 
a měst, z nichž Přerov měl být právě 
největší. 

Více informací na následující straně.
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Výstava je prvním výsledkem rozsáhlého 
výzkumu, jehož  výstupem bude unikátní 
podrobná monografie. 

Na výstavě se dozvíte více o 1. čs. armádním sboru v SSSR, 

o běžném životě našich vojáků na frontě a samozřejmě 

podrobnosti o osvobození několika desítek moravských 

vesnic a měst. Otevření výstavy 
v neděli 3. května zahájí stylový příjezd 
historické kolony čs. vojenské jednotky 
z roku 1945 .

Čechoslováci na zámku
V rámci oslav 70. výročí osvobození 
a vítězství nad nacismem přivítá Přerov 
kolonu historických vozidel českoslo-
venské  armády  z  roku  1945. 

Přerovská zastávka bude součástí unikátní 
výpravy několika desítek nadšenců, kteří 
se vydají v rámci historické rekonstrukce 
po stopách bojů čs. vojenské jednotky na 
východní frontě v posledních dnech 
2. světové války. Je totiž poměrně málo 
známým faktem, že právě českoslovenští 
vojáci osvobodili několik desítek morav-
ských měst a vesnic a právě tato týdenní 
cesta ze Žiliny až do Prahy má tyto historic-
ké události připomenout. V neděli 
3. května 2015 českoslovenští vojáci 
na historických vozidlech projedou 
městem a po 15. hodině dorazí na Horní 
náměstí, kde je čeká slavnostní uvítání.  
Posléze pak vojsko oživí přerovský zámek 
a přilehlé části Horního náměstí, přičemž 
přiblíží návštěvníkům život v naší tehdejší 
armádě a svou přítomností stylově otevřou 

tematickou výstavu věnovanou právě 
opomíjené roli Čechoslováků při osvobozo-
vání českých zemí v květnu 1945. Součástí 
programu bude i slavnostní odhalení 
památníku Karly Brady padlého v průběhu 
přerovského povstání u Tyršova mostu 
a k večeru pak dobová taneční zábava na 
nádvoří přerovského zámku za hudebního 
doprovodu Dechového orchestru Haná 
při ZUŠ B. Kozánka.  Přijďte strávit příjem-
né nedělní chvilky a „ochutnat“ atmosféru 
prvních mírových dní května 1945. 

Nadklubová jednotka Spolek 4. prapor úderný při vjezdu 
do „osvobozeného” Liptovského Svätého Mikuláše v březnu 2015. 
V  neděli  3.  května  je  přivítá  i  Přerov.
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Výstava fotografických zátiší v kapli přerovského zámku
Od poloviny května 2015 bude v přerov-
ském zámku zpřístupněna výstava 
uměleckých fotografií Pavla Rozsívala, 
nazvaná „Věcnosti“. 
Radim Himmler

Výstava představí návštěvníkům tradiční 
fotografický žánr zátiší. Autor výstavy 
koncipoval svůj nový cyklus fotografií 
speciálně pro duchovní prostor pernštejn-
ské kaple přerovského zámku. Jednotlivá 
zátiší na barevných velkoformátových 
snímcích zachycují nejrůznější předměty 
seskupené do kompozic s novým úhlem 
pohledu na realitu, kdy obyčejné věci 
denní potřeby mohou dostávat osobitý 
půvab či spirituální rozměr. Působivost 
uměleckých fotografií i genia loci odsvěce-
né kaple bude umocňovat i několik 
instalací trojrozměrných objektů. Ucelený 
dojem z výstavy doplní interaktivní projek-
ce stovky autorem vytvořených citátů, 
vedoucích k zamyšlení nad všedními 
i  posledními  věcmi  člověka.

Pavel Rozsíval (1960) je absolventem 
Střední pedagogické školy v Přerově 
a Institutu tvůrčí fotografie na Slezské 
univerzitě v Opavě. Ve své tvorbě se věnuje 
rozmanitým fotografickým žánrům a má 
za sebou řadu kolektivních i samostatných 
výstav, které představily zajímavé tematic-
ké umělecké projekty. Z poslední doby lze 
připomenout například modifikované 
krajinné fotografie říčních vod s názvem 
„Čeření“ nebo sérii fotografických aktů 
pod názvem „Sen trvá…“, s níž se v minulosti 
mohli seznámit i návštěvníci Muzea 
Komenského v Přerově. V oblasti výtvarné-
ho umění se autor nezaměřuje pouze 
na médium umělecké fotograf ie ,  
ale vyjadřuje se také technikou malby 
obrazů, kterou studoval na Základní 
umělecké škole v Olomouci v ateliéru 
Vladimíra Ženožičky. Od roku 1998 Pavel 
Rozsíval pracuje jako fotograf Vlasti-
vědného  muzea  v  Olomouci.

Nákladem autora a za podpory 
Olomouckého kraje bude k výstavě 
vydán katalog prezentující nejen výstavní 
projekt „Věcnosti“, ale seznamující 
i s průřezem fotografickou tvorbou 
umělce u příležitosti jeho nedávného 
půlkulatého  jubilea  55  let.
Vernisáž výstavy proběhne 14. května 
v 17.00 v prostorách přerovského zámku 
a o hudební doprovod se postará vokálně 
instrumentální skupina Tupá šídla 
z Lipníku nad Bečvou. Výstava potrvá 
do  30.  srpna  2015.

Májová Madona

Svěcení reality
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Nabitý květnový program  nabídne hrad Helfštýn
Rozlehlý areál hradní pevnosti 
je z mnoha důvodů vyhledávaným 
místem milovníků historie, turistů 
a školních výletů. Se svou návštěvností 
(každoročně kolem 90 000 osob) patří 
k nejatraktivnějším moravským 
památkám, ale v posledních letech 
se stal také přirozeným kulturním 
centrem regionu.
Jan Lauro
Zvýšenému zájmu veřejnosti o sportovní, 
společenské a kulturní akce se správa 
hradu snaží vycházet maximálně vstříc. 
Helfštýn tak během hlavní sezóny často 
nabíz í  zcela  odl išnou  a tmosfér u  
od barvami hýřícího zázemí pro závod 
horských kol, která projíždí nádvořími 
v rámci Author Šela Marathonu (2. května) 
až po komorní setkání nakladatelů nesoucí 
se v poklidném duchu Knižních trhů 
(30.  a  31. května).
Prvorepublikovou eleganci spojenou 
s nablýskanými veterány automobilů 
a  motocyklů  vyrobených  do  roku  1939 
přiveze za hradby Old-timer club Helfštýn 
v rámci14. ročníku setkání provoněného 

benzínem, známého pod názvem 
Helfštýnský okruh. 

Hradební kameny budou mít příležitost 
rozpomenout se na své prvotní poslání, 
kdy měly sloužit účelům panstva, posádky 
a řemeslníků. Ti všichni, ale i mnozí další 
zaplní všechny prostory, obohatí je vystou-
pením oživlé historie a během víkendu 
23. a 24. května pod taktovkou šermířské 
skupiny Adorea z Olomouce naplní 
dvoudenní program Festivalu vojenské 
historie. Více než stovka účinkujících 
představí scénický šerm, ovládání historic-
kých zbraní, středověké tance, divadlo 
a řadu doprovodných aktivit.

Nechejte se vtáhnout do víru hradních proměn 
a navštivte některou z výše jmenovaných akcí. 
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FESTIVAL PŘINESE ZÁBAVU I SOUTĚŽENÍ

Letošní ročník se zaměří na jarní zvyky 
a dětské hry a toto téma se projeví 
i v aktivitách, které budou, jako obvykle, 
připravené pro děti. Jakousi předehrou 
festivalu bude vzdělávací program pro 
organizované školní skupiny, který bude 
letos mimořádně probíhat celý týden, tedy 
od 8. do 12. června 2015 v zahradě u sídla 
spolku Cukrle Přerov (U Bečvy 1). Děti 
z mateřských a základních škol se v rámci 
programu dozvědí mnoho zajímavého 
o jarních zvycích, o jejich původu a význa-
mu, a zahrají si dětské hry, které hráli 
jejich  předci  před  100  lety. 

Ve dnech 12. a 13. června se v Přerově 
uskuteční již 9. ročník folklorního 
festivalu V zámku a podzámčí, který 
pořádá Folklorní soubor Haná Přerov 
ve spolupráci s Muzeem Komenského 
v Přerově
Lubor Maloň

Páteční večer, 12. června 2015, na hrad-
bách u řeky Bečvy, bude patřit komponova-
nému pořadu s tematikou křesťanských 
pašijí. Diváci si opět připomenou příběh 
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Tentokrát za doprovodu písní gospelového 
sboru.
Sobotní festivalový program začne oproti 
předchozím letům trochu později, 
až v 13.30. Nejprve se formou malé ukázky 
divákům představí několik souborů, které 
vystoupí v hlavním pořadu festivalu, a pak 
propukne finále pěvecké soutěže 
O zámecký klíč. Během jejího trvání budou 
centrem Přerova procházet folklorní 
soubory, aby naladily a přilákaly místní 
obyvatele. Bude se jednat o ty soubory, 
které i se svými muzikami od 15.30 vystoupí 
v hlavním programu festivalu. Přijedou 
dětské i dospělé soubory z Hané, Záhoří, 
Valašska, Lašska a Slovácka. Večer 
pak na hlavním podiu na Horním náměstí 
vystoupí slovenská alternativní skupina 
Buchajtramka. Po skončení jejího koncertu 
se přesune program festivalu na zámecké 
nádvoří, kde se odehraje poslední pořad 
akce, tedy posezení u cimbálu. 
V rámci zmíněného festivalu se odehrají 
dvě soutěže pro děti, do kterých se mohou 
účastníci hlásit už teď. Soutěž O zámecký 
klíč je určena všem dětem, které si rády 
a s chutí zazpívají a je jim mezi 5 a 15 lety. 
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Soutěžící bojují ve zpěvu lidových písní 
ve čtyřech kategoriích (I. Děti předškolní-
ho věku, II. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ, III. Žáci 
3. až 5. ročníku ZŠ, IV. Žáci II. stupně ZŠ 
a nižších tříd víceletých gymnázií), 
nejprve v základním výběrovém kole, poté 
ve finále během festivalu v sobotu 
13. června, kam postoupí zpravidla 
3  nejlepší zpěváčci z  každé  skupiny. 

Děti jsou hodnoceny odbornou porotou, 
složenou z učitelů hudby, pedagogů 
a hudebníků. Výběr soutěžících do finále 
pěvecké soutěže se uskuteční v sobotu 
18. dubna v 9.00  (I. a II. kategorie, prezen-
ce od 8.30 ) a v 10.30 (III. a IV. kategorie, 
prezence od 10.00 v Korvínském domě 
Muzea Komenského v Přerově (Horní 
náměstí 31). Soutěžící budou zpívat 
bez hudebního doprovodu, k dispozici 
bude klavír pro udání základního tónu 
písně.
Zájemci o účast v soutěži se mohou 
přihlašovat do pátku 17. dubna (do 8.00) 
na naši soutěžní e-mailovou adresu, 
ozameckyklic@seznam.cz. Do mailu stačí 
napsat jméno a příjmení soutěžícího, 
datum narození, telefonní a e-mailový 
kontakt (nejlépe na jednoho z rodičů), 
bydliště, název školy a především název 
zvolené lidové písně. Obzvláště vítané jsou 
hanácké písničky. 

Výtvarná soutěž Jarní zvyky očima dětí byla 
vyhlášena v únoru a zaměří se na děti 
z mateřských a základních škol. V loňském 
roce se do ní zapojilo přes 200 dětí z 27 škol 
a 10 okresů Moravy a Slezska. Úkolem dětí 
bude výtvarně ztvárnit libovolné motivy 
na téma jarní zvyky, dětské hry a písničky 
s jarní tematikou. 
Uzávěrka soutěže byla stanovena 
na 30. dubna 2015. Nejlepší práce a další 
výtvarná díla vybraná porotou budou 
veřejnosti představena na výstavě Jarní 
zvyky očima dětí v Muzeu Komenského 
v Přerově od 23. května 2015. Slavnostní 
vyhlášení  výsledků se usk uteční  
na vernisáži dne 22. května v 16.00. 

Letošní ročník se zaměří na jarní zvyky a dětské hry 
a toto téma se projeví i v aktivitách, které budou, jako 
obvykle, připravené pro děti. 



Na první pohled se zkušeným  
Přerovanům může zdát, že 

o významné budově, jejíž věž 
oprávněně považujeme za domi-
nantu našeho města, se není už 
co nového dozvědět. Výsledky 

archeologického výzkumu, který 
proběhl na počátku 21. století 

v prostorách přerovského zámku, 
však vypovídají , že přerovský

 „Kopec“ dodnes ukrývá 
nejedno historické tajemství.
Společně odhalíme další zá-
hady stavebně historického 
vývoje přerovského zámku. 

Odborné informace, které 
bude tentokrát předávat 
účastníkům přednášky muzejní 
pedagožka Kateřina Tomešková, 
doplní převyprávěné pověsti 
ze zdejšího kraje.  Možnost 
uvěřit příběhům, které se pojí 
s minulostí vzniku staveb 
na skalnatém návrší 
nad Bečvou, znamená 
vydat se na cestu staletími 
po expozičních prostorách 
přerovského muzea. 
Od návštěvy lapidária 
až po zámecký pokoj tak 
na účastníky této přednášky 
čeká poznávání obohacené zážitkem… 
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I na jarní měsíce jsme připravili nové přednášky a komentované prohlídky. 
16. 4. 2015 v 17.00 - přerovský zámek
Pověstmi opředená historie přerovského 
zámku. 

Poučení i zábava - jedině u nás!

21. 5. 2015 v 17.00 - Korvínský dům
Umělecké památky Olomouce. 

Olomouc jako kulturní a historické 
centrum je bezednou studnou uměleckých 
památek. Díky původnímu obrannému 
účelu města bylo jeho historické jádro 
uchráněno od pozdějších přestaveb a stalo 
se tak jednou z nejvýznamnějších památko-

vých zón u nás. Často jej navštěvujeme, aniž 
bychom si všimli všech staveb, které nám 
nabízí. Při virtuální procházce v rámci 
přednášky Kamila Lukeše, doplněné 
o celou řadu obrazových materiálů, tak 
poznáme významné i ty méně známe 
architektonické a sochařské památky 
města. 

9. 6. 2015 v 17.00 - Korvínský dům
Přerovský  květen 1945  ve  fotografii

Historické fotografie skrývají leckdy 
zajímavé příběhy, obzvláště byly-li poříze-
ny ve významných historických dnech. 
Bohužel s postupem času se vytrácí 
historická paměť a fotografie ztrácí svou 
roli přímého svědka. Nejsou-li fotografie 
opatřeny popisem či chybí-li již přímí 
pamětníci, dostávají již pak jen jakési 
mlhavé kontury. Nicméně i po letech si za 
použití zachycených informací a dalších 
pramenů daří dávat některým starým 
snímkům jejich ztracený příběh a doplňo-
vat tak průběh některých historických 
událost i .  Co nám o květnu 1945 
na Přerovsku jsou schopny povědět právě 
některé historické fotografie, prozradí 
přednáška  Petra  Sehnálka.
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Kdo to byl Jan Gayer? 
Kdo byl vlastně ten podplukovník 
ruských legií Jan Gayer, otáže se patrně 
leckterý současník sám sebe či svého 
okolí, spatří-li památník umístěný 
na náměstí Na Marku. Tuto otázku 
by si však rozhodně nepoložili naši 
předkové, žijící v meziválečném Přerově, 
kde  Jan Gayer patřil mezi uctívané  
rodáky. 

Syn váženého a pracovitého městského 
úředníka stejného křestního jména byl totiž 
nejvýznamnějším příslušníkem legionář-
ské armády z řad obyvatel Přerovska a tak 
tehdejší společnost jeho památku uctila 
honosnou pamětní deskou na jeho rodném 
domě, pojmenováním nábřeží jeho jménem 
či pořádáním takzvaných Gayerových 
slavností. 

Petr Sehnálek

 Komenského v Přerově tematickou výstavu 
pojednávající o pestrých osudech této 
mimořádné osobnosti. Návštěvník zde 
bude mít možnost poznat barvitý život 
tohoto vpravdě nenápadného hrdiny, jeho 
mimořádné osobní vlastnosti, kariéru 
v legiích i jeho hrdinnou smrt v bitvě 
u  Lipjag  v  červnu  1918. 
Přijďte i Vy se seznámit s významnou 
postavou boje za samostatný stát! Vždyť, 
který jiný Přerovan stihl za necelých 33 let 
života vystřídat několik vzdělávacích 
ústavů, hospodařit nejen u nás, ale stát se 
i farmářem na vlastním statku až v daleké 
Brazílii, poté se zapojit do boje za samostat-
ný a svobodný stát, v dalekém Rusku 
se přitom vypracovat z obyčejného střelce 
až na velitele pluku, za cenu vlastního 
života zvrátit průběh bitvy s nepřátelskou 
přesilou a ještě se stát literárním hrdinou?

  

Výstava o životní pouti a významu Jana 
Gayera bude otevřena v předvečer 
výročního dne narození ve čtvrtek 
18. června v rámci slavnostního progra-
mu upomínajícího na tradici někdejších 
prvorepublikových  Gayerových  oslav. 

Budoucí velitel
legionářského 
pluku na Rusi 
se narodil 
19. června 1885 
v domě č.p. 45, 
v Mostní ulici v Pře-
rově jako páté dítě  
rodiny ředitele 
městských úřadů 
Jana Gayera 
staršího. 
A právě 
u příležitosti 
130. výročí
narození 
otevře Muzeum 
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Muzeum Komenského v Přerově je zřízeno 
a financováno Olomouckým krajem.

12. 5. od 17.00 Historie přerovského 
loutkového divadla.  Přednáška Mgr. Marie 
Veřmiřovské. Korvínský dům, Horní náměstí 
31. Vstupné 10 Kč.

23. 4. od 17.00 Vernisáž výstavy Stoletý 
Přerovský Kašpárek.  Přerovský zámek.

16. 4. od 17.00 Pověstmi opředená historie 
přerovského zámku. Interaktivní komento-
vaná prohlídka zámku s Mgr. Kateřinou 
Tomeškovou, PhD. a Jaroslavem Chmelařem. 
Přerovský zámek. Vstupné 10 Kč.

25. 4. od 14.00 Vernisáž výstavy Metalo-
morfózy.  Hrad Helfštýn.

29. 4. od 20.00 Noc slavíků.  Komentovaná 
vycházka. ORNIS.

2. 5. Author Šela Marathon. Dojezd 
tradičního,  již 16. ročníku  cyklozávodu. 
Hrad Helfštýn.

3. 5. od 15.00 Vojáci na zámku - zastavení 
kolony historických vozidel na Cestě 
vítězství. Slavnostní otevření tematických 
výstav k 70. výročí osvobozením  s  bohatým 
programem až do pozdních večerních 
hodin.

14. 5. od 17.00 Vernisáž výstavy Věcnosti 
olomouckého fotografa Pavla Rozsívala. 
Přerovský zámek.

21. 5. od 17.00 Umělecké památky 
Olomouce. Přednáška Mgr. Kamila Lukeše. 
Korvínský dům, Horní náměstí 31. Vstupné 
10 Kč.

22. 5. od 17.00 do 22.00 Kašpárkovo noční 
dobrodružství - muzejní noc. Přerovský 
zámek.

26. 5. od 17.00 Stoletý Přerovský Kašpárek 
Přednáška a komentovaná prohlídka výstavy 
s Mgr. Luborem Maloňem. Korvínský dům 
a přerovský zámek. Vstupné 10 Kč.

30. - 31.  5.  Knižní trhy. Hrad Helfštýn.

2. - 5.  6.  Tvořivé dílničky a loutkování pro 
nejmenší v podání Studia Bez kliky.  Hrad 
Helfštýn.

6. 6. Rockový Helfštýn. Pořádá agentura 
Ageum.  Hrad Helfštýn.

10. 6. Den s Karlem IV. v podání společnosti 
Faber.  Hrad Helfštýn.

9. 6. od 17.00 Přerovský květen 1945 
ve fotografii. Přednáška Bc. Petra Sehnálka. 
Korvínský dům, Horní náměstí 31. Vstupné 
10 Kč.

12. - 13. 6. Folklorní festival V zámku 
a podzámčí. Horní náměstí,  městské hradby 
a nádvoří zámku v Přerově.

20. - 21.  6.  Helfštýnské ateliéry. Přehlídka 
odborných profesí Muzea Komenského.  
Vstupné 60/30 Kč. Hrad Helfštýn.

27.  6.  Zápasníci za hradbami - exhibice 
kickboxu.  Vstupné 80/40 Kč. Hrad Helfštýn.

18. 6. od 17.00 Gayerovy slavnosti. Pietní akt 
a slavnostní otevření výroční výstavy.   
Přerovský zámek.

25. 4. Výstava pyrenejských pasteveckých 
psů.  Hrad Helfštýn.

9. 5. Helfštýnský okruh. 14. ročník meziná-
rodního závodu historických vozidel. Hrad 
Helfštýn.

23. - 24.  5. od 10.00 do 18.00 Festival vojen-
ské historie. Pořádá Skupina historického 
šermu  Adorea.  Hrad Helfštýn.
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