
Česko-slovenské souznění v Přerově 
 

AGEUM, za podpory statutárního města Přerov, MIC Přerov a dalších partnerů 
Vás v rámci Měsíce česko-slovenské kulturní vzájemnosti srdečně zve  

 

 

Výstava fotografií  
 

Cílem výstavy je ukázat na příklady soudržnosti, kreativity a spolupráce našich 
rodáků ve světě, představit  souznění Čechů a Slováků v České republice, pozvat 
zatím neobjevené zájemce o spolupráci do česko-slovenského klubu v Přerově      

a připomenout krásu Slovenska očima přerovských občanů 
 
Od 22.10.2013 ve Výstavní síni Pasáž v Přerově - výstava fotografií z činnosti česko-

slovenských klubů a organizací, které jsou rozděleny do 4 částí: 

 Rodáci ve světě – příspěvky od krajanů z New Yorku, Vatikánu a Říma, Vídně, 

Srbska, Uzgorodu, které nám zaslali pro účely této výstavy. V červenci letošního roku 

jsme oslovili všechny slovenské/ čs.organizace ve světě, které jsou registrované       
na Úřadu pro Slováky žijící v zahraničí (seznam je k nahlédnutí na výstavě) a požádali 
je o spolupráci na tomto projektu. Setkali jsme se se zájmem a velkou vstřícností. 

Mnoho z nich chce reportáž z této akce uveřejnit ve svých časopisech nebo             
na svých webových stránkách a pořadatele těší, že zpráva z Přerova poletí do světa 
k obdivuhodným lidem se stejnými kořeny. 

 Slováci v Čechách – příspěvky od česko-slovenských klubů působících v ČR. 

Z mnoha desítek se nám ozvala největší organizace - Obec Slovákov v Čechách         
a Česko-slovenský klub Praha, se kterým přerovský klub už dlouhodobě spolupracuje. 

Účast na finálovém hudebním večeru 26.10.2013 přislíbil Prezident Svetovej 
organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí pan Vladimír Skalský, predsedkyně Česko-
slovenského klubu v Praze paní Naďa Vokušová a předseda Obce Slovákov pan     

Doc. Jaromír Slušný 

 Česko-slovenský klub v Přerově s poetickým názvem AGEUM CS 

(Asociace Géniů, Entuziastů a Umělců Moravy, Čech a Slovenska,                   

kontakt: kanovska@motorexpert.cz) vznikl spontánně kolem umělecké agentury 
AGEUM a sdružuje přátele Slovenska, kteří mají na Slovensku své kořeny, kamarády, 
obchodní partnery. Za poslední léta patří k nejvýznamnějším akcím klubu a agentury 

AGEUM 4 ročníky festivalu Rockový Helfštýn (ze Slovenska zde vystoupili Katarína 
Koščová, Horkýže Slíže a Desmod), koncerty hudební skupiny POHODA5 a jejich 
hostů s názvem Česko-slovenské doteky na  nádvoří přerovského zámku, pohodové 

večery při svíčkách na Klubu Teplo v Přerově (POHODA5, taneční večer s cimbálovkou 
Primáš, country večer s Šediváky, šansonový večer s Katarínou Koščovou,  křty CD 
Pohody s Věrou Špinarovou, Jaroslavem Wykrentem), podpora charitativního projektu 

Cena Ď v Olomouckém kraji nebo aktivní spolupráce na projektu hanáckého 
rockového muzikálu Ječmínek – příběh o naději vč. natočení CD Ječmínek). 

 Máme rádi Slovensko – prohlídka nejlepších fotografií, které na Slovensku 

nafotili nejen členové klubu AGEUM CS.  
 
Bližší informace k výstavě zazní na hudebním večeru na Klubu Teplo dne 

26.10.2013 od 19:30 hod. Srdečně zveme také na speciality Týdne slovenské 
kuchyně v restauracích Pivovar (pondělí),  Městský Dům (úterý), Hotel FIT 
(středa), Na Jižní (čtvrtek), Route 66 (pátek). 
 


