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Kino Alfa, později Jas 
 

Velké pozornosti se v poslední době dostává lokalitě Na Marku. Unikátní archeologické nálezy 
v roce 2012, kdy zde byly odkryty základy kostela sv. Marka, ji vynesly do popředí zájmu. My se však 
zaměříme na novodobější historii přelomu 19. a 20. století. 

 

Stará sokolovna, později kino Alfa 

 

Pamětníci si ještě vzpomenou na starou sokolovnu, která byla později přestavěna na kino Alfa a 
později přejmenovaná na kino Jas, kde se ještě v 60. a 70. letech promítaly filmy.  

Stavba staré sokolovny Na Marku byla zahájena 19. března 1896. Práce podle plánů zednického a 
tesařského mistra Františka Pivného rychle pokračovaly a už přes zimu se v ní prozatímně cvičilo. 
K slavnostnímu otevření došlo 8. srpna 1897. V dobových dokumentech se zachovaly také poznámky, z 
nichž bylo patrné, že sokolovna vyrostla na pozůstatcích kostelní stavby Na Marku. Po čtyřiceti letech se 
pak v Přerově na pravém břehu Bečvy postavila nová sokolovna, která tam stojí dodnes. 

Stará sokolovna se tak začala adaptovat podle plánů stavitele Stanislava Andrlíka na kino Alfa. K 
slavnostnímu otevření došlo 24. dubna 1937. 

Přerovský obzor k této události napsal: „Šest biletářů a uvaděčů v uniformách vás obslouží, jak se 
sluší na representativní bio. Sedadel je 721, 180 na skvěle vyřešeném balkoně s šesti dvoumístnými ložemi 
pro milence, dole 457 míst, čtyři šestimístné lože a 28 nouzových sedadel. Krásná pohodlná křesla jsou 
všude stupňovitě umístěna, a to tak, že divák má průhled mezi hlavami před ním sedících diváků. Vítanou 
novinkou bude také kuřácký salon.“ 

Dva promítací stroje obsluhovali dva operátoři, hlavním byl Arnošt Jurák, který byl také sokolníkem 
v budově. 
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Premiérovým filmem, který se v sobotu 24. dubna 1937 v novém kině hrál, byl československý film 
Velbloud uchem jehly, který režíroval Hugo Haas spolu s Otakarem Vávrou. 

Po dvaceti letech, v roce 1957, byla v kině provedena přístavba pro promítání širokoúhlých filmů a 
kino bylo přejmenováno na Jas. 

Pro kino tak nastala téměř dvacetiletá éra, kdy u pokladen stály fronty. V lednu roku 1976 padlo 
rozhodnutí o trvalém uzavření kina v souvislosti s dostavbou moderního kina Hvězda, které zahájilo 
provoz 21. prosince 1976. Z kina Jas se na čas stala pobočka České státní spořitelny v Přerově, prostory zde 
nalezlo od roku 1979 také středisko tělovýchovného lékařství. Od srpna 1985 sloužila budova, určená k 
demolici, pro prodejnu obuvi. 

Odbor výstavby Městského národního výboru v Přerově rozhodl o odstranění stavby a 5. září 1988 se 
začalo s její demolicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovské listy (2016) 
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