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Nejen  přerovský Antonín Kubát se představí v prosinci na naší poslední 

letos otevřené výstavě. O ní a o dalších výstavách se dočtete uvnitř čísla.
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OHLÉDNUTÍ ZA HEFAISTONEM
Po měsících příprav nastala dlouho 
očekávaná největší akce Muzea 
Komenského v Přerově 34. ročník 
setkání uměleckých kovářů na hradě 
Helfštýně. Pojďme si tedy připomenout 
jeho letošní průběh. Hned v úvodu lze 
říci, že počasí nám opravdu přálo. 

 – 

Jan Lauro

Dvojice mistrů černého řemesla usilovně 
pracovala na Malé mořské víle díle 
27. Kovářského fóra, tradičního prologu 
Hefaistonu. Na osm desítek dobrovolníků, 
kteří své dovolené trávili namísto odpočin-
ku brigádničením, zasluhuje oprávněné 
díky za čas strávený chystáním zázemí pro 
celý kovářský svět.
Po celou dobu konání akce panovaly 
vymodlené podmínky. První exponáty byly 
instalovány od čtvrtečního odpoledne. 
Konec oficiálního přihlašování přiveze-
ných výrobků byl v sobotu ráno. Letošní 
zastoupení se přiblížilo loňskému rekordu. 
Vystavující přivezli na Helfštýn 334 prací.
V informačním centru Hefaistonu se v roce 
2015 registrovalo celkem 547 účastníků 
ze strany odborné veřejnosti: tj. kovářů, 
podkovářů, zámečníků, teoretiků atp., a to 
z 19 států. Největší vzdálenosti museli pro 
účast na akci překonat Australané, 
Američané a Kanaďané. Po dlouhé době 
zopakoval účast zástupce z Irska, tradičně 
nejsilnější zastoupení měla Česká republi-
ka a její hraniční země. Velkou účastí mile 
překvapily vzdělávací instituce zaměřené 
na práce s kovy. Desítka učilišť, středních 
škol a vyšších odborných škol přivezla to 
nejlepší z absolutorních a maturitních 
prací. Silnou základnu domácích škol 
doplnila SSUŠ Hodruša Hámre ze 
Slovenska zaměřená na výrobu šperků 
a  Odborná  škola  z  Kremnice.

  –

Kovářský den (pátek 28. srpna) se nesl 
v duchu radostných setkání kolegů, kteří se 
na Helfštýně opět po roce shledali. 
V galerii na II. hradním nádvoří proběhl 
odborný seminář, kde přední znalci 
kovářství prezentovali výsledky svého 
bádání. Za všechny zmiňme alespoň 
příspěvky PhDr. Jana Mohra ze Severo- 
českého muzea v Liberci a Mgr. Michala 
Stříbrného z Umělecko-průmyslového 
muzea v Praze, jež se věnovaly problemati-
ce historie zpracování kovů.
Náladu rozproudil nezapomenutelný 
koncert skupiny Zrní a noční část progra-
mu završilo promítání reportáží zaměře-
ných na uplynulé ročníky Hefaistonu.
V sobotní části Hefaistonu prošlo hradními 
branami přes sedm tisíc návštěvníků 
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zvědavých na výstavu přivezených exponá-
tů, během níž se z Helfštýna stává galerie 
světového kovářství pod širým nebem. 
Obdivovat mohli také živou tvorbu 
v historické kovárně a na přilehlých 
pracovištích, kde se po celý víkend střídaly 
skupiny tvůrců v dvouhodinových časových 
intervalech. Všichni zájemci si mohli 
vyzkoušet disciplíny kovářského trojboje 
nebo se naučit vykovat cvoček ve stánku 
Společenstva kovářů. Zatímco tyto aktivity 
ustaly po uzavření hradu veřejnosti, 
na louce před hradem se kovalo až do 
brzkých ranních hodin.  Účastníci 
z umělecko řemeslné školy Praha zvoně-
ním kovadlin doplňovali okolní zábavu 
téměř  bez  přestávek. 

Ani nedělní část Hefaistonu nepřinesla 
zklidnění, alespoň co se týkalo přívalu 
návštěvníků (v celkovém součtu 12 983 
osob). Očekávání ze strany vystavujících 
tvůrců bylo obrovské. Všichni se dočkali po 
čtrnácté hodině, kdy odborná porota 
dokončila hodnocení a bylo možné 
přikročit k vyhlašování výsledků. Úvodního 
slova se chopil ředitel pořádajícího Muzea 
Komenského v Přerově, Mgr. Radim 
Himmler, za zástupce zřizovatele poděko-
val všem organizátorům, zúčastněným 
autorům i návštěvníkům a pozdravil 
p ř í to m n é h o  n á m ě s t k a  h e j t m a n a  
Olomouckého kraje Mgr. Radovana 
Rašťáka.
Za významný přínos v budování tradice 
mezinárodního setkávání uměleckých 
kovářů a propagaci kovářského řemesla 

převzala mimořádnou Cenu Alfréda 
Habermanna zástupkyně východočeského 
muzea v Hradci Králové – PhDr. Markéta 
Pražáková. Plaketu jí předal ministr 
zemědělství Marian Jurečka, diplom jeden 
z  minulých  laureátů  PhDr.  Jan  Mohr.
Tradičně největší konkurence panovala 
mezi autory ve volné tvorbě. Po šestileté 
absenci nejvíce zaujaly sochy akademic-
kého sochaře Igora Kitzbergera. Čistotou 
p rove d e n í  a  e l e g a n c í  p ř ev ý š i l o
ostatní vystavené práce komorní dílo Kříž 
od Davida Habermanna. Mezi šperky byla 
nejvýše hodnocena kolekce od francouz-
ské autorky Carole Corvecour. V kategorii 
zbraně debutoval mladý nožíř Aleš Karban. 
Naopak nejvýše hodnocené damascénské 
práce vykoval Pavel Ševeček, který patří 
mezi stálice světové scény výrobců 
damascénských  nožů. 
O stále se zvyšující prestiži Hefaistonu 
svědčí mimo jiné i skutečnost, že se 
slavnostního předávání cen zúčastnili 
všichni ocenění osobně, byť mezi nimi byla 
řada zahraničních umělců. Kromě snahy 
o každoroční posun v obsahu programu 
stoupá atraktivita Hefaistonu mezi kováři 
také díky pomoci partnerů a sponzorů 
akce. Pořadatele těší nejen to, že s nimi na 
Helfštýn dorazilo oslavit největší kovářský 
svátek bezmála 13 000 lidí, ale také,  že 
Hefaiston prožili v poklidu, pohodě 
a  přátelské  atmosféře.

Příští Hefaiston se uskuteční 27. 28. 
srpna 2016. Pomůžete nám překonat 
návštěvnický rekord  z  letošního roku? 

  –
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Babí léto na záchranné stanici
Po horkém a hektickém létě je na 
Záchranné stanici ORNIS klid. Co to 
však znamená pro zvířata a perso-
nál? Nebo je to klid jen zdánlivý? 
Zeptali jsme se vedoucí záchranné 
stanice Martiny Hrazdirové.

Babí léto na záchranné stanici

 Můžeme si konečně trošku vydech-
nout a připravit se na zimní provoz. 
Na konci jara a začátkem léta jsme zvládali 
velký nápor – přijímali jsme vesměs 
mláďata nejrůznějších živočichů, ať již 
oprávněně nebo zbytečně odebraných 
z přírody. To znamená celodenní intenzivní 
péči, u některých zvířat i v noci. Takto se 
nám podařilo například úspěšně odchovat 
dva veverčí kojence. Teď už běhají 
na svobodě v areálu stanice a shání zásoby 
na zimu.  Řečeno jazykem dnešních dnů – 
jsou plně integrovány do společenství 
našich místních veverek. 

(MH)

Veverčí mláďata musela být ohrom-
ným „tahákem” nejen pro děti, ale 
i pro dospělé. Můžete nám přiblížit 
nějaké další podobně úspěšné 
záchranné akce?

 Na stanici se opravdu letos dostavil 
rekordní počet zvířat v nouzi. Jen v červen-
ci v ORNIS přijali a ošetřili 51 různých 
druhů ptáků – nejčastěji mladé rorýsy, 
poštolky, jiřičky a vlaštovky. Mnoho ptáků 

(MH)

mělo v letošních extrémně horkých 
a suchých dnech potíže s dostupností vody, 
první starostí pracovníků stanice bylo 
dehydrované ptáky opatrně napojit.  Jako 
každý rok se ptáci opět nešťastně potýkali 
se skleněnými plochami, elektrickým 
vedením a silničním provozem. Nechyběly 
samozřejmě oblíbené vyprošťovací 
výjezdy k nehodám typu pád do komína, 
uvíznutí ve stropním podhledu a podobně, 
tyto případy však většinou mají dobrý 
konec. Dobře skončil i případ mladých 
motáků pochopů, které nalezli zemědělci 
při sečení pole. Mladí ptáci seděli 
na vršcích klasů, naštěstí už byli schopni 
létat, mohli tedy po přenesení z nebezpeč-
ného místa zůstat s rodiči v blízkosti svého 
původního hnízda.

Pokračování na následující straně
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To jsou jistě smutné případy, kdy 
z nich celá řada nekončí právě 
šťastně. Přesto všechno vám vaši 
svěřenci jistě přinášejí i spoustu 
radosti  a  potěšení.
Potěšení je to vždycky, když naše svěřence 
můžeme vidět odlétat. Malé rorýsy, jiřičky 
a vlaštovky se snažíme vracet do hnízd ke 
stejně starým mláďatům adoptivních 
rodičů. To vše jsou mláďata, která už 
zvládáme levou rukou, na mladé volavky 
a čápy však musí být ruce nejméně dvě – 
krásnou mladou volavku popelavou 
vypadlou z hnízda, naštěstí už plně 
opeřenou, jsme mohli vypustit po pár 
dnech, kdy nám s chutí pustošila zásoby 
mražených ryb. Čáp, předčasně vypadlý 
z hnízda, si musel počkat, až vyskáčou 
i jeho sourozenci, ke kterým se mohl 
připojit.

A o jaká zvířata se na stanici staráte
v těchto dnech?
Babí léto je v plném proudu, pomalu začíná 
sezóna ježků. Bude-li však počasí i nadále 

takto vlídné, můžeme nechat malé ježky 
klidně pobíhat na svobodě. Zatím máme na 
stanici pět osiřelých ježčích miminek, ta by 
bez lidské pomoci nedokázala přežít, a dva 
zdravé ježčí dorostence, které budeme již 
brzy vypouštět – čím dříve se dostanou 
před zimou do volné přírody, tím lépe.

Děkuji za rozhovor a těším se na další 
setkání se zachráněnými živočichy.

Pozor, nepřehlédněte! Uměleckohistorický 
zájezd do Opavy - tentokrát jedeme vlakem.

Vážení přátelé a milovníci umění. I v letošním roce jsme 
si pro vás připravili  vlakový uměleckohistorický zájezd. 
Tentokrát se spolu vypravíme do královského města 
Opavy, kde si společně prohlédneme Slezské zemské 
muzeum a jeho nově otevřené expozice, barokní paláce, 
minoritský klášter s kostelem sv. Ducha, katedrálu 
Nanebevzetí Panny Marie, radnici a další historické 
památky města. Zájezd se uskuteční 22. 10. 2015. 
Sejdeme se na vlakovém nádraží v Přerově. Odjezd 
vlaku je v 7:26 (R 823 směr Ostrava). Zájemci, přihlaste 
se osobně, telefonicky (tel. 581 250 531) nebo e-mailem 
(pokladna@prerovmuzeum.cz) v pokladně Muzea 
Komenského v Přerově. Cestovné a vstupy si hradí 
každý sám. Počet míst je, vzhledem k hromadným 
prohlídkám, omezen!
Na  společný  zážitek se těší Mgr. Kamil Lukeš, DiS.
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V letošním roce proběhl na Nesytu,  
největším moravském rybníku (součást 
Národní přírodní rezervace Lednické 
rybníky), již 21. ročník odchytu rákosino-
vých druhů ptáků. 

Josef Chytil

 Vzhledem k enormně vysoké hladině vody, 
která způsobila téměř úplnou absenci 
nových přírůstků rákosin a rozpad starých, 
jsme očekávali nízký počet odchycených 
ptáků. Dlouhodobá znalost lokality nás 
tentokrát zaskočila: i přes nápadnost sítí 
v silně prořídlých rákosinách se chytil 
historicky druhý nejvyšší počet ptáků! 
Celkem 1473 jedinců 30 druhů bylo velkým 
překvapením, i přes panující obrovská 
horka se ptáci chytali prakticky celý den. 

HORKÉ  LÉTO V RÁKOSINÁCH

Počasí kladlo na účastníky enormní nároky, 
sítě bylo nutné kontrolovat prakticky 
nepřetržitě. Druhem s historicky daleko 
nejvyšším počtem chyceným jedinců byla 
sýkořice vousatá. Početný odchyt se dal 
čekat, protože na ornitologických konfe-
rencích byla hojná pozorování z Nesytu na 
denním pořádku, přesto odchyt 185 
jedinců nečekal nikdo. Byl mezi nimi 
i jediný letošní „cizinec“, samec sýkořice 
se srbským kroužkem, který dostal svůj 
kroužek v říjnu 2013 na jezeře Ludaško. 
Dalším historicky nejpočetnějším druhem 

byl rákosník velký s 83 chycenými jedinci. 
Konečně třetím historicky nejvíc chytaným 
druhem byla břehule říční, která se 166 
kroužkovanými jedinci převážila dosavad-
ní maximum více jak 2x. Zde se jednalo 
o výjimečný odchyt početného nocujícího 
hejna. Druhy s nejvyššími počty chycených 
ptáků byli jako obvykle rákosník obecný 
(378) a rákosník proužkovaný (294) 
jedinců. 
Součástí naší aktivity byl i odchyt břehulí 
říčních v rámci projektu RAS, sledující 
přežívání dospělých ptáků. Pískovna 
u Pouzdřanského rybníka nezklamala,
i když počet hnízdících párů oproti 
dřívějším letům dost poklesl na asi 650 
párů. Přesto se nám ve dvou odchytech 
podařilo lapit přes 420 břehulí, a z toho 
poměrně vysoký počet ptáků kroužkova-
ných zde v dřívějších letech. Na posled-
ních zbytcích vody na okrajích sedleckého 
slaniska se chytaly jinak stěží ulovitelné 
hrdličky divoké (8). A díky intenzívními 
přehrávání hlasu křepelky polní se do 
speciálních sítí chytilo celkem 57 jedinců 
těchto zástupců hrabavých. 
Letošní ročník se po všech stránkách 
vydařil,  vzdor obrovským vedrům. 
Proškolili jsme také 3 začínající kroužkova-
tele  -  takže: co víc si přát? Za rok zase 
v  plné  sestavě.  

Část  účastníků odchytu .  Třet í  z leva nestor  
(88 let) moravské ornitologie, doc. Karel Hudec, DrSc. 
Vedle něj prof. F. Marec, ředitel Entomologického  ústavu  
AV ČR.

Exoticky zbarvená sýkořice vousatá – symbol 
letošního Nesytu. 
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V září jsme otevřeli dvě nové výstavy. 
Nezapomeňte nás  navštívit - stojí za to!

Poprázdninové období je již tradičně 
ve znamení výstavních změn a proměn. 
Nejinak je tomu i letos. Již v září jsme 
otevřeli dvě nové výstavy a další dvě 
na  vás  čekají  na  konci  roku.

Hned zkraje září jsme odstartovali výstavou 
přerovského rodáka Jiřího Ryšavého 
s názvem „Krajiny za obzorem III.“ Jméno 
Jiří Ryšavý není v Přerově ničím neznámým 
a přesto, že umělec a sportovec žije již 
několik let ve Vranově nad Dyjí, účast na 
vernisáži dokázala, že na něj přátelé 
a milovníci umění nezapomněli. A rozhod-
ně nemuseli litovat - výtvarný posun v díle 
Ryšavého je více než patrný a pro Přerov si 
nachystal kolekci velmi kvalitních obrazů, 
jež dokládají, že není výtvarníkem provinč-
ního rázu, ale skutečným výtvarným 
umělcem nadregionálního charakteru.

Kristina Sehnálková

Práce Jiřího Ryšavého můžete vidět v kapli 
přerovského zámku denně, mimo pondělí, 
až do 15. listopadu.

Součástí výstavy je i SOUTĚŽ o dvoudílnou 
publikaci Jiřího Hlouška a Jiřího Lapáčka 
„Přerov v proměnách času”. Soutěžní 
otázka zní: „Ve kterém roce se Jiří Hloušek 
oženil?  Správnou odpověď naleznete na 
již zmiňované výstavě. Soutěžní kupon 
si můžete vyzvednout v pokladně zámku, 
kde jej rovněž odevzdáte. Soutěž probíhá 
od 6. října 2015 do 28.února 2016. Slosování 
správných odpovědí se uskuteční 29. února 
2016. Poté bude výherce kontaktován 
a cena slavnostně předána vedením 
muzea.

“

Vernisáží 24. září se otevřela výstava „Jiří 
Hloušek. Přerov na starých pohlednicích“ 
kurátorky Šárky Krákorové Pajůrkové. Zde 
si příjdou na své nejen zájemci o filokartii, 
ale zejména milovníci starých časů. Na 
více než osmi stech pohlednicích 
je ukázán Přerov dávných let, Přerov 
zmizelý a Přerov měnící se v průběhu doby. 
Výstava jednoznačně stojí za návštěvu, ale 
pozor - počítejte s časovou rezervou! Krása 
starých pohlednic vás natolik vtáhne 
do sebe, že se vám nebude chtít odcházet, 
a věřím, že mnozí z vás se na ni i vrátí. 
Prostor pro kochání se starými časy budete 
mít až do 28. února následujícího roku.
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Přednášky v poslední čtvrtině roku

Vstupné na jednotlivé přednášky 
je 10  Kč na osobu.

Přednášky v poslední čtvrtině roku

 odpady 
od prehistorie až do novověku očima 
archeologa s dovětkem ekoporadce. 
Zajímavý pohled na otázku odpadů 
přednesou archeolog muzea Aleš 
Drechsler a pracovnice ekoporadny 
ORNIS Jana Kosturová.  

Úterý 6. října od 17.00  v  Korvínském domě 
„Když smetiště vypráví dějiny“   –

Autorka výstavy Šárka Krákorová Pajůrková 
přiblíží návštěvníkům osobnost sběratele 
Jiřího Hlouška a jeho sbírku pohlednic 
města Přerova. Sbírku získalo v loňském 
roce do svých fondů Muzeum Komenského 
v Přerově. Návštěvníci si poté budou moci 
prohlédnout cca 800 ks pohlednic převáž-
ně z let 1895 až 1950 představujících různá 
zajímavá a mnohdy již neexistující zákoutí 
města Přerova.

Čtvrtek 15. října od 17.00 ve výstavních 
prostorách  přerovského  zámku 
Komentovaná prohlídka výstavy „Jiří 
Hloušek. Přerov na starých pohlednicích“. 

 Mnozí živočichové, 
neznajíce hranice „člověčích“ států, stěhují 
se z místa na místo. Jak chráníme ptáky, 
savce, ryby a třeba i bezobratlé živočichy 
v celém areálu jejich rozšíření, tj. na 
hnízdištích, tahových cestách i zimovištích, 
se dozvíte z přednášky Mgr. Libuše 
Vlasákové  z  MŽP.  

Úterý 27. října od 17.00 v Korvínském domě
„Bonnská úmluva”

Nová přednáška Lubomíra Vyňuchala, 
zaměřená zejména na oblast rakouského 
Podyjí, vám představí hrady a zámky na 
nejkrásnějším úseku řeky Dyje, který měří 
něco přes 100 kilometrů.
Začneme na soutoku dvou jejích zdrojnic – 
Rakouské a Moravské Dyje. Ten najdete 
pod skálou hradu Rakous v nadmořské 
výšce 405 m. n. m. Tok Dyje budeme poté 
sledovat až ke Znojmu. Zatímco Rakous je 
nejstarším hradem na rakouské straně 

Čtvrtek 26. listopadu od 17.00 v Korvín-
ském domě
Hrady a panská sídla rakouského Podyjí

řeky, tím nejmohutnějším je pak Chlumec. 
Následovat bude zřícenina hradu Ivanov, 
zámky Předměřice a Drozdovice,  hrádek 
Javoří a zcela zarostlé zbytky hradu Trnava. 
Samozřejmě nebude opomenut hrad 
Hardek a nedaleký gotický hrad Chýje. 
Příznivci barokní architektury zcela jistě 
uvítají návštěvu zámku Riegersburg, který 
byl původně vodním hradem. Díky malé 
odbočce zhlédneme i větrný mlýn nad 
městečkem Retz jedinou technickou 
památku tohoto typu v celém Rakousku. Od 
břehů Dyje si z pohledu našich sousedů 
nakonec ještě prohlédneme mohutné 
plášťové zdi zříceniny Nového hrádku 
a poté se již definitivně přesuneme na 
Moravu, konkrétně do obce Podhradí nad 
Dyjí, kde se nad ústím Křeslického potoka 
vypíná hrad Frejštejn. Uvidíme, zda čas 
dovolí představit také další objekty 
moravského Podyjí (např. Bítov, Cornštejn, 
Uherčice, Vranov nad Dyjí či Znojemský 
hrad), ale vzhledem k tomu, že plánujeme 
pokračování, a tak ani o tyto skvosty 
nepřijdete.
Akci samozřejmě doplní bohatá datapro-
jekce, přičemž většina fotografií vznikne 
na konci října letošního roku, kdy tuto 
oblast hodlá aktuálně zmapovat malá 
skupinka „hradařů“ ze zlínské pobočky 
Klubu Augusta Sedláčka. Nebudou však 
chybět ani dobové fotografie a pohlednice, 
případně další zajímavosti z oblasti 
kastelologie.

  –

Přednáška Kamila Lukeše vás provede jak 
životem tohoto výtvarného umělce, tak 
i stejnojmennou výstavou. Společně se 
podíváme na Kubátova díla zachycující 
zmizelý Přerov, portréty významných 
osobností  i  folklorní  tradice  Hané.   

Čtvrtek 10. prosince od 17.00  v prosto-
rách přerovského zámku
Nejen přerovský Antonín Kubát



Národní umělec profesor František Stupka 
(18.1.1879 24.11.1965) byl dlouholetým diri-
gentem České filharmonie (1919 1939) a poslé-
ze se stal šéfdirigentem a budovatelem 
Moravské filharmonie v Olomouci (1946 1956). 
Se svým orchestrem často zajížděl do dalších 
moravských měst.  

 – 
 – 

 – 

Např. v letech 1947 – 1961 
v Přerově dirigoval 
Moravskou filharmonii 
celkem sedmnáctkrát 
a milovníci hudby si jistě 
vzpomenou na jeho 
temperamentní a výstiž-
nou interpretaci zejmé-
na českých či  ruských  
děl.
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SVÁTEČNÍ DEN S VLČÍMI MÁKY
11. listopad, Den válečných veteránů, 
se konečně i u nás dostává do popředí 
zájmu, jaký si zcela jistě zaslouží. 
Statutární město Přerov ve spolupráci 
s Muzeem Komenského v Přerově, 
Armádou a Policií České republiky 
a Jednotou ČsOL v Přerově „Jana 
Gayera“, pro vás připravilo sváteční 
program na celý den.

Petr  Sehnálek,  Kristina  Sehnálková

Ve středu 11. listopadu si Česká republika 
již po patnácté připomene památku 
válečných veteránů. Tradice tohoto dne je 
spjata s 11. listopadem roku 1918, kdy 
uzavřením míru mezi Německem a státy 
Dohody došlo k definitivnímu konci 
1. světové války.
Tento památný okamžik byl poprvé 
připomenut již při prvním výročí roku 1919 
a ve 20. letech se z 11. listopadu stal den 
uctívající veterány Velké války. Postupem 
času se svátek rozšířil na veterány 
2. světové války  a dalších konfliktů.
V České republice se tento významný den 
vztahuje na dnes již nežijící veterány 
1. světové války, na padlé, zemřelé a ještě 
žijící účastníky domácího a zahraničního 
odboje za 2. světové války, příslušníky 
Armády České republiky, kteří se účastnili 
zahraničních misí, a nově též některé 
účastníky 3. odboje. Symbolem dne 
veteránů je květ vlčích máků, které 
vyrůstají na někdejších bojištích „z krve 
padlých“ a věčně tak připomínají jejich 
památku.
Tuto symboliku proslavil kanadský 
vojenský chirurg John McCrae v básni 
„Na polích flanderských“, kterou napsal 
roku 1915 v silném pohnutí nad ztrátami 
spolubojovníků.
Nošení květu vlčího máku na oděvu tak 
vyjadřuje vzpomínku a úctu padlým 
předkům a bojovníkům, kteří se zasloužili 
o vznik a svobodu našeho státu.   

   V Přerově bude tento významný den 
připomenut v 11 hodin 11 minut u památní-
ku vůdce protihabsburské vzpoury 
v Kotorském zálivu Františka Raše na 
stejnojmenném náměstí. Zde za účasti  
představitelů města Přerova, Armády 
České republiky a Policie České republi-
ky,  Československé  obce  legionářské 
a dalších korporací proběhne oficiální 
pietní část zpestřená čestnou salvou, 
účastí čestné jednotky PČR, přítomností 
členů ČsOL a členů Spolku přátel odboje 
v  historických  vojenských  uniformách.
Důstojná oslava našich válečných veteránů 
pak bude pokračovat v podvečerních 
a večerních hodinách v prostorách zámku 
na Horním náměstí.  Muzeum Komenského 
v Přerově zde uspořádá od 16.00 do 18.30 
prezentaci historických uniforem 
a zbraní. V 19.00 bude následovat slav-
nostní komorní koncert Stupkova 
kvarteta na počest všech veteránů. 
Vstupné na obě akce je dobrovolné. 
V průběhu celého dne budou účastníci jak 
pietního akru, tak programu na zámku 
obdarování symbolickým vlčím mákem 
s trikolorou. Věříme, že svou účastí 
podpoříte ty, kteří bojovali a také umírali 
proto, abychom mohli žít svobodně 
a  v  míru. 
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Do ORNIS pro krmítko, na tvoření 
ze skořápek a k vánočnímu stromu

V každém z posledních tří měsíců 
tohoto roku na vás v ORNIS čeká 
akce, spojená s přírodou nebo tradi-
cemi. 

V říjnu můžete zavítat mezi stromy parku 
Michalov a 20. října s námi oslavit 
Den stromů. Tato tradice byla v České 
republice obnovena v roce 2000 a naše 
muzeum se do něj každoročně zapojuje 
nabízenou prohlídkou parku s průvodcem 
(od 16 hod) a programem pro školní 
kolektivy  (9 - 15.30 hod).

V listopadu se už budeme chystat na zimu. 
Na čtvrtek 19. listopadu se můžete přihlásit 
na vyrábění ptačích krmítek. Děti si užijí 
pohádku a seznámí se s tím, co do krmítka 
pro  ptáky  patří  a  naopak  nepatří. 

Jana Kosturová

Prosinec je spojený s Vánocemi a s nimi se 
pojí také ořechové skořápky. Jak se dají 
využít pro výrobu vánočních venkovních 
dekorací, ze kterých mají užitek i ptáci, 
to se dozvíte, pokud se přidáte 10. prosince 
od 16.30 k našemu Zimnímu skořápkohraní. 
Na výrobu krmítek i na skořápkohraní 
je třeba se předem přihlásit, informace 
najdete  včas  třeba  na  našem  webu.
Každoročně slavíme ptačí Vánoce výrobou 
ozdob na náš vánoční strom. Ani letos 
to nebude jinak a tak vás zveme 20.12. 
na poslední adventní neděli k nám užijte 
si pohodovou vánoční atmosféru provoně-
nou kořením ze svařeného vína a cukroví, 
vyrobte si zvoneček ze semínek a poslech-
něte si vánoční písničky na koncertě 
přerovské skupiny Entuziasté.

  –
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VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY
Dnes už si jen stěží dokážeme představit vánočně vyzdobená hlavní náměstí 
větších, ale i menších měst bez centrálního vánočního stromu. Jak se tato 
tradice zrodila a jaké byly počátky vánočního stromu v Přerově, se dozvíme 
v  příspěvku  Petra  Sehnálka.

Tradice tzv. vánočního stromu republiky 
je u nás držena díky dobrosrdečnosti 
a nápaditosti spisovatele a novináře 
Rudolfa Těsnohlídka. Ten pod vlivem 
silného zážitku z Vánoc roku 1919 
v Bílovicích nad Svitavou, kdy den před 
Štědrým dnem nalezl s přáteli v lese při 
výpravě pro vánoční stromek opuštěné 
děvčátko, připadl na myšlenku postavit 
o svátcích velký vánoční strom s kasičkou 
pro sběr příspěvků na opuštěné děti. První 
stromek tak byl slavnostně rozsvícen 
v sobotu 13. prosince 1924 na brněnském 
náměstí Svobody. Ne náhodou se jednalo 
o  smrk  právě  z  Bílovic. 

Zajímavé však je, že přímo již v tomto 
„pilotním“ roce byla tato hezká tradice 
zahájena také v Přerově, kde o Štědrém 
dnu okresní péče o mládež spolu 
s městkou radou a za pomoci zdejší 
jezdecké posádky umístily na Masarykově 
náměstí u radnice prvý přerovský vánoční 
strom republiky.  Strom tehdy stál upro-
střed prostranství upraveného do podoby 
zeleného háječku a byl ozdoben 
50 žárovkami a 200 praporky a jinými 
ozdobami. A tak poté rok co rok byla 
vPřerově poslední adventní neděli pořá-
dána slavnost rozsvěcení vánočního stro-
mu republiky spojená s kulturním progra-

VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY

Přerovský vánoční strom republiky na snímku pořízeném mezi léty 1927 až 1929.
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mem. Slavnost většinou zahajovala 
městská hudba Rund fanfárami, následova-
ná projevy představitelů okresní péče 
o mládež, kterážto organizace tuto dobro-
činnou akci v Přerově pořádala, či třeba 
recitací Těsnohlídkovy básně Vánoční 
strom. Závěr pak patříval až do večerních 
hodin  promenádnímu  koncertu.

Na Vánoce v roce 1927 byl strom poprvé 
umístěn u západního rohu Masarykova 
náměstí, takže byl již zdaleka viditelný 
z Wilsonovy třídy, a rok 1929 byl posledním 
rokem staré fasády Žerotínova zámku. 
Peněžní příspěvky pro malé potřebné byly 
vkládány do pokladničky pod ozdobeným 
stromem. Větší hmotné dary se pak 
ukládaly na městské strážnici v přízemí 
radnice.  Při prvním konání tohoto počinu 
se vybralo od Štědrého dne až do Tří králů 
celkem 2 971 korun a 60 haléřů (pro 
představu dnešní hodnoty možno vynásobit 
15ti). Hmotné dary pak skládali třeba 
místní obchodníci či výrobní podniky. 
Například zdejší Baťova prodejna obvykle 

Vánoční strom na přerovském náměstí 
TGM.

Letošní rozsvícení vánočního stromu 
proběhne na první adventní neděli 
29. listopadu  2015.

věnovala dětskou obuv, továrna na pletené 
zboží Jana Adámka dětské punčochy 
a továrna Terezie Hrubé zase cukrovinky 
a marmelády. Na snímku lze vpravo 
od stromu spatřit dánskou státní vlajku, 
která bývala při zahajovací slavnosti 
vztyčována, jelikož tradice veřejných 
vánočních stromů pocházela původně 
právě z Dánska. Na snímku je možno vidět, 
vedle vánočního stromu republiky a části 
zámku s baštou, také část východní a jižní 
fronty Masarykova náměstí. Kromě 
umístěných prodejen a firem se pak domy 
vesměs výrazně nezměnily. Zcela vlevo je 
to část obchodního domu Vrba a Pražák, se 
kterou sousedí dům č.p. 223 Ph.Mr. Rudolfa 
Sedláře s lékárnou U zlatého orla. Dále 
vpravo stojí dům č.p. 222, kde sídlil velko-
obchodník módním zbožím Vilém Vignati, 
provozující zde také maloobchodní 
prodejnu. Na sousedním domě ústícím již 
do Wilsonovy třídy lze vidět nápis upomína-
jící na podnik Františka Jedličky, zdejšího 
hodináře. V rohovém domě jižní fronty 
náměstí č.p. 151 umístil svou firemní 
prodejnu koženého zboží a záhy již také 
prvních cestovních kufrů z vlastní výroby 
mladý a nadějný zdejší továrník Karel 
Zejda. Ve vedlejším domě č.p. 150 bývala 
tradičně lékárna a tehdy tuto lékárnu  
U Anděla Strážce vlastnil Ph.Mr. Josef 
Mück. Název lékárny rozhodně nebyl 
náhodný, protože plastika anděla dodnes 
shlíží ze štítu na celé náměstí, byť díky 
svému stavu příliš nepřitahuje zraky 
kolemjdoucích. Na závěr je třeba uvést, 
že tradice vánočního stromu byla výrazně 
pozměněna v polovině 30. let, kdy již strom 
samotný nebyl kvůli vysoké spotřebě 
elektrické energie ozdobného osvětlení 
osazen a kasička k výběru prostředků na 
dobročinné účely byla nadále umisťována 
osamoceně bez svého někdejšího výrazné-
ho symbolu.      
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Vánoce na přerovském zámku
V podvečer první adventní neděle 
29. listopadu 2015 bude v 17.45 hodin 
v Muzeu Komenského v Přerově 
slavnostně otevřena tradiční výstava 
„Vánoce na zámku“, tentokrát věno-
vaná svátečnímu vaření, pečení 
a  stolování. 

Návštěvníci na ní mohou zhlédnout až do 
3. ledna 2016 kompletní tzv. Zbořilův 
betlém, jehož autorem je sázavský řezbář 
Bedřich Zbořil. Do betléma autor zařadil 
přes sto dvacet figur, které vytvořil na 
objednávku přerovského muzea v letech 
1997 až 2009. 

Jako každý rok vyvstane i letos 
v prosinci před učiteli problém, jak 
užitečným a přitom zajímavým 
způsobem zabavit netrpělivé děti, 
které se už nemohou dočkat příchodu 
Ježíška. Výtvarná dílna, v níž si žáci 
budou moci sami nazdobit skleněnou 
baňku, začíná pro svou oblíbenost 
pomalu patřit ke zdejší muzejní 
tradici. 

K vidění budou také nejrůznější formy na 
pečení, formičky, vykrajovátka a kuchyň-
ské náčiní našich babiček používané při 
přípravě štědrovečerního pokrmu. 
Nakonec se mohou návštěvníci kochat 
krásou a originalitou pravých českých 
skleněných vánočních ozdob z opavského 
výrobního družstva Slezská tvorba. (škp)

Zaměřeno na školy

V rámci doprovodného programu 
je také pro širokou  veřejnost připra-
veno v prostorách muzea  malování 
baněk, a  to  ve  dnech  19. a  20.  12.  
2015.  

Tentokrát však bude kreativita malých 
výtvarníků inspirována řadou libých vůní, 
bez nichž se  nemůže obejít žádná oslava 
Vánoc. Při chystání figurek z lipového 
dřeva a přípravě kuchyňského zákoutí 
s čichovými vjemy jsme mysleli především 
na to, zda si vůbec dnešní mladá generace 
dokáže udělat správnou představu o tom, 
jak asi mohla vypadat slavnostní hostina 
před sto a více lety, a bez čeho by se 
stolování posledních přerovských 
zámeckých pánů i zdejších měšťanů 
neobešlo. Mnohé účastníky edukačního 
programu k výstavě „Vánoce na zámku“ 
možná při prohlídce výstavy překvapí, 
na jaké vánoční pokrmy a laskominy se 
v minulosti těšily děti z bohatých, ale i z 
chudých rodin, a co všechno tehdy 
obnášelo pečení cukroví. Nezapomeňte se 
tedy s příchodem adventu vydat na 
přerovský zámek… (kt)
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Nejen přerovský Antonín Kubát
Vánoce jsou již za dveřmi, přesto si 
udělejte čas a zavítejte do kaple 
přerovského zámku na stejnojmennou 
výstavu, věnovanou akademickému 
malíři a pedagogovi  Antonínu  Kubá-
tovi. 

Nejen přerovský Antonín Kubát

Antonín Kubát se narodil 27. srpna 1885 
v Ruzyni u Prahy.  Odborné vzdělání získal 
na Akademii výtvarných umění v Praze pod 
vedením profesorů Vlaho Bukovce, Hanuše 
Schwaigera, architekta Jan Kouly a dalších. 
V roce 1913 se přestěhoval do moravského 
Přerova. Zde začal učit na Reálném 
gymnáziu výtvarnou výchovu.  Po ukončení 
zdejší pedagogické činnosti se přestěho-
val zpět do svého rodného kraje, kde se 
dále věnoval umělecké tvorbě a kde 
i  21. února 1970 zemřel.
V Přerově prožil plných 34 let a zamiloval 
si jej, jak dokazují jeho obrazy věnované 
právě tomuto městu.  Díky němu můžeme i 
dnes obdivovat již ztracená či přestavěná 
místa, alespoň v podobě jeho realistických 
obrazů. 

Lásku ke zdejšímu kraji a zájem o místní 
lidovou kulturu můžeme spatřovat také 
v jeho obrazech z Hané a zejména v jeho 
krojových studiích. Jsou to právě Kubátem 
zachycené tradiční  hanácké oděvy,  které 
nám podávají díky velmi věrnému  zpodob-
nění  sedláků,  selek, stárků, nevěst či dětí 
svědectví o kulturním bohatství zdejšího 
kraje.
Poslední, pro Přerov velmi důležitou 
součástí Kubátovy umělecké tvorby, jsou 
jeho portréty, ve kterých zachytil podobu 
téměř všech soudobých významných 
radních a představitelů města.
Za zmínku stojí i Kubátova snaha na poli 
památkové péče. Jako jeden z prvních 
spolu se svými žáky vytvořil návrhy 
na obnovu věže přerovského zámku. Jeho 
dalším záslužným činem byla rekonstruk-
ce přerovského městského znaku podle 
dochovaných pramenů, jejichž studiem se 
velmi důsledně zabýval. 
Díla Antonína Kubáta jsou dnes zastoupena 
v mnohých muzeích a galeriích a to nejen 
u  nás, ale  i  v  zahraničí.

Výstava, uspořádaná ke 130. výročí 
umělcova narození, potrvá v muzeu od 
10. prosince do 3. dubna 2016. Součástí 
výstavy bude rovněž komentovaná 
prohlídka, která se uskuteční ve čtvrtek 
10. prosince  2015  v  17. hodin.

Kamil Lukeš
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Muzeum Komenského v Přerově je zřízeno 
a financováno Olomouckým krajem.

6.10.  od 17.00 KDYŽ SMETIŠTĚ 
VYPRÁVÍ DĚJINY. Přednáška Mgr. Aleše 
Drechslera a Ing. Jany Kosturové. 
Korvínský dům, vstupné 10 Kč.

9. 10. od 19.00 ZÁMECKÝ PODVEČER S 
HUDBOU. Komorní koncert klasického 
dechového tria. Slavnostní zámecká síň 
přerovského zámku. Vstupné dobrovolné.

27. 10. od 17.00 BONNSKÁ ÚMLUVA. 
Přednáška Mgr. Libuše Vlasákové z MŽP.  
Korvínský dům, vstupné 10 Kč. 

15.10. od 17.00   JIŘÍ HLOUŠEK. PŘEROV 
NA STARÝCH POHLEDNICÍCH. Před-
náška Mgr. Šárky Krákorové Pajůrkové. 
Přerovský zámek, vstupné 10 Kč. 

22. 10. VLAKOVÝ ZÁJEZD DO OPAVY.  
Více informací uvnitř čísla.

19. 11. od 16.30 VÝROBA PTAČÍCH 
KRMÍTEK. Více informací uvnitř čísla. 
ORNIS.

8. 12 od 16.30 ZIMNÍ SKOŘÁPKOHRA-
NÍ. Workshop pro děti i dospělé. 
informací uvnitř čísla. ORNIS.

Více 

20. 12 od 14.00 Tradiční vánoční strom pro 
ptactvo. Předvánoční posezení. 
informací uvnitř čísla. ORNIS.

Více 

10. 12. od 17.00 NEJEN PŘEROVSKÝ 
ANTONÍN KUBÁT. Komentovaná prohlíd-
ka stejnojmenné výstavy s Mgr. Kamilem 
Lukešem. Přerovský zámek, vstupné 10 Kč. 

26. 11.  od 17.00  HRADY A ZÁMKY 
RAKOUSKÉHO PODYJÍ.  Přednáška 
Lubomíra Vyňuchala. Korvínský dům, 
vstupné 10 Kč.

19. 12. od 9.00 do 17.00 MALOVÁNÍ 
VÁNOČNÍCH BANĚK PRO VEŘEJN-
OST. Cena 55 Kč v ceně je návštěva 
vánoční výstavy  a  jedna  baňka. Přerovský 
zámek.

  –

Ani příští rok nezapomeňte na již tradiční 
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HRAD HELF-
ŠTÝN. Uvidíme se v sobotu 2. ledna 
od 8.00 do 15.00 v prostorách hradu 
Helfštýna.
Jednotné vstupné do hradu je 20 Kč.

20. 10. DEN STROMŮ. Oslava stromů 
procházkou mezi nimi s trochou ponauče-
ní. Prohlídka parku Michalov s průvodcem 
a vyprávění o stromech pro veřejnost. Sraz 
v 16 hodin před restaurací Michalov. Vstup 
zdarma.

POZOR! Pro velký zájem je výstava 
Stoletý Přerovský Kašpárek prodlouže-
na do neděle  11. října 2015.

11. 11.  DEN S VLČÍMI MÁKY. Oslavy 
Dne válečných veteránů spojené 
s večerním komorním koncertem. Více 
informací uvnitř čísla.

20. 12. od 9.00 do 17.00 MALOVÁNÍ 
VÁNOČNÍCH BANĚK PRO VEŘEJN-
OST. Cena 55 Kč v ceně je návštěva 
vánoční výstavy  a  jedna  baňka. Přerovský 
zámek.

  –
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