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Vážení čtenáři,
vlna tuhých mrazů pomalu opadá a život se vrací 
také na hrady, zámky a tvrze. Jako jedni z prvních za-
hájili sezónu na zámku ve Šternberku, což bylo spoje-
no s instalací nové tapiserie. Muzeum kočárů, v čele 
s cechmistrem kočárnickým pa- 
nem Václavem Obrem, zahájí 
svoji činnost slavnostní projížď-
kou cestovního kočáru po pa-
mětihodnostech Olomouckého 
kraje v doprovodu lidových 
muzikantů a jízdní hlídky 1. hu-
lánského regimentu. Bc. Ján Ka-
dlec Vás pozve na další putování 
po drobných památkách Koste-
lecka, pestrá je nabídka Knihov-
ny města Olomouce, ve Velké 

Památky Ptení

Ekocentrum Iris v březnu

Ovocný strom

Příběh jednoho města

Knihovna města Olomouce

Zahájení sezóny na hradě

Z mysliveckého plesu

DDM Olomouc v březnu

MěKS KoniceBystřici Vás naučí uplést pořádný tatar, do přírody 
můžete vyrazit na akce SEV Iris. Úspěšné vykroče-
ní do Měsíce probuzení přeje 

Redakce  

Partner 
Zeleného kruhu 

Olomouc
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Vesnice Ptení leží v mírně zvlněné kra-
jině postupně se zvedající k západu, 
na křižovatce silnic z Prostějova do Ko-
nice a Protivanova. U původní vesnice 
Ptení vznikla osada Nové Ptení, Ptenský 
Dvorek, Holubice, jsou tu samoty Po-
hodlí a Bernovský mlýn, kde kdysi stála 
středověká osada Bernov. V první části 
se budeme věnovat vlastní vesnici Ptení 
s částí Nové Ptení, které je dnes stavebně 
spojené. Ve druhé části budou popsány 
osady Ptenský Dvorek, Bernovský mlýn, 
Holubice a Pohodlí.

Ptení
V Ptení napsal Petr Bezruč báseň, v níž 
líčí ves s opuštěným zámkem: 

„Domky máš žluté a chudobné,  
vidím a vidím, že v Ptení,  
po skromnu Horáci dýchají,  
že zde již Hanáků není.“

Obec Ptení má velký katastr ve tva-
ru plovoucí kačeny obrácené vzhůru 
nohami. Zahrnuje úrodná pole i roz-
sáhlé lesy na západní straně, na jejím 
území je velké množství chat. Je to 
stará sídelní oblast, byly tu nalezeny 
kamenné sekeromlaty z doby kamen-
né a hroby s bohatou výbavou z doby 
bronzové. Nejvýznamnější jsou latén-
ské nálezy, byla tu sídliště i pohřebiš-
tě Keltů, stála zde řada menších země-
dělských usedlostí. Obyvatelé patřili 
k širšímu zemědělskému zázemí kelt-
ského oppida na Starém Hradisku. 
Pochází odtud nálezy bronzových 

předmětů, náramky, spony, nánožní-
ky a nádoby. Už v roce 1868 našli les-
ní dělníci depot bronzových předmětů, 
mezi nimi byly pěkné kroužky s lidskou 
postavou, závěsky ve tvaru bosé nohy 
a boty, jantarové a skleněné perly. V roce 
1920 byla u hřbitova po bouřce nalezena 
zlatá mince, tzv. statér, nebo duhovka se 
zobrazením koně a lidské hlavy. 

První doložená zmínka o vesnici Pte-
ní pochází z roku 1141, kdy je v listině 
uveden soupis majetku olomouckého 
biskupství, které zde tehdy vlastnilo 3 
popluží. Název Ptení znamená ptačí ves, 
místo, kde je hodně ptáků. Na otisku pe-
četi z roku 1628 je polovina kola a tři 
osmicípé hvězdy. Na obecním znaku je 
v horní polovině zlatá hlava jednorožce, 
v dolní polovině polovina kola a tři zla-
té šesticípé hvězdy v modrém poli. Fara 
zde byla od 16. století, v 17. století byla 
protestantská. V roce 1677 tu byla admi-
nistratura. 

Celá obec patří dnes do farnosti Ptení. 
Ze staré fary je dnes hostinec, nová fara 
stojí vedle kostela. V roce 1351 koupil 
majetek v Ptení od Buzka Medvídek 
z Dubčan, pak se střídali majitelé, kteří 
sídlili na zdejší tvrzi. Panství Ptení kou-
pil v roce 1499 Jakub ze Šarova, pány 
Ptení byli Šarovcové. V roce 1618 jim 
byl za účast na stavovském povstání ma-
jetek zkonfiskován. Majitelem se v roce 
1631 stal hrabě Antonín Miniati, válečný 
rada do roku 1679. V roce 1745 je vlast-
nila manželka Hyacinta, svobodného 
pána Bretona, velitele olomoucké pev-
nosti. Roku 1757 získala Ptení abatyše 
Anežka z kláštera sv. Kláry v Olomou-
ci, ale již v roce 1782 byl klášter zrušen 
a majetek připadl náboženskému fon-
du. Ten byl dán v roce 1825 do dražby, 
ve které jej koupil Filip Ludvík hrabě ze 
Saint Genois, který je vlastnil až do zru-
šení poddanství. Ptení se v minulosti ne-
vyhnuly různé pohromy, jako byl mor, 
cholera, nebo vojsko za třicetileté války. 

V roce 1835 ve Starém Ptení vyhořelo 
31 domů a 13 stodol. 

Části vesnice se nazývají Benátke 
– Žabí škrk, Bachorke, Bóde, Dvur, 
Slatina a Farská zahrada. Les patřil 
v letech 1857–1919 Lichtenštejnům, 
dnes jej má město Prostějov a v oko-
lí jsou rozsáhlé chatové osady. Stará 
škola pocházela z roku 1790, nová 
školní budova byla postavena v roce 
1904, dnes je tu Obecní úřad, na její 
stěně je soška anděla strážného, chrá-
nícího školáka s brašnou. Obyvatelé 
byli v minulosti rolníci a krejčí, dříve 
tu byla také výroba papučí.

Nejvýznamnější památkou Ptení je 
kostel sv. Martina na návsi. Stavba má 
tvar kříže, původně byl kolem něj starý 
hřbitov. Nový hřbitov byl založen v roce 
1836 východně od Ptení. Kostel byl vy-
stavěn v 17. století na místě starší stav-
by, z níž se zachoval malý zachovaný 
gotický portálek. V letech 1816 a 1850 
byl opraven a přestavěn, přistavěna byla 
nová zákristie a boční kaple, zvýšena 
věž s hodinami a postaveno oratorium. 
Na zadní straně kostela jsou dva kamen-
né erby rodů Miniati z Campoli a Žal-
kovských z Žalkovic, pod presbytářem 
je krypta s hrobkou rodu Miniati. Podle 
místní legendy byla při požáru kostela 
zázračně zachráněna socha sv. Barbory, 
poté farnost získala privilegium od pape-
že pořádat děkovnou pouť na její výročí 
– čtyři neděle po Velikonocích. Na zdi 
kostela je umístěn dřevěný misijní kříž 
z roku 1931. Vedle kostela je postavena 

poklona – výklenková kaplička se so-
chou sv. Jana Nepomuckého, na jejím 
podstavci jsou kamenné erby rodů Mini-
ati a Žalkovských, socha pochází z roku 
1735.

Zdaleka viditelnou památkou Ptení je 
tvrz – zámek, stojící na kopci nad obcí. 
Tvrz se zde uvádí v letech 1378–1597. 
Potom byla přestavěna na zámek čtyř-
úhelníkového půdorysu s kulatými vě-
žemi v rozích. Nad vchodem je kamen-
ný erb. Ve tvrzi byl v letech 1580–1882 
pivovar. Ročně vystavil až 400 sudů 
piva. V roce 1740 se připomíná zámecká 
kaple, potom sloužil k bydlení, byly zde 
čtyři byty, dnes je majetkem města Pro-
stějova. Zámek byl v době mé návštěvy 
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Drobné památky Ptení

opuštěný, nevyužívaný a hledal se nový 
majitel. Byla by škoda, kdyby tato výraz-
ná dominanta obce nad vesnicí zchátrala.

U polní cesty vpravo od silnice za hřbi-
tovem stojí socha sv. Isidora, u ní byla 
vysazena lípa Vojtěchem Strouhalem. 
Socha svatého, patrona rolníků byla po-
stavena v roce 1763. Je poškozená, pod-
stavec má nahnutý, nápis na podstavci: 
„Renovatium 1878“.

Mladší socha sv. Isidora stojí u polní 
cesty k Hluchovu, za zemědělskou far-
mou. Byla postavena v roce 1880 Barbo-
rou Hejbalovou, je těžce poškozená erozí 
a vandaly, chybí jí hlava a ruce a nápis je 
nečitelný.

Kostelecko

Drobné památky Ptení

Náves s kostelem sv. Martina

Socha sv. Isidora 
z r. 1880 bez 
hlavy

Vstup do zámku 
s kamenným erbem 
nad vchodem

Socha sv. Isidora z r. 1763 
u polní cesty za hřbitovem

Pohled na obec se zámkem na kopci

Kamenné erby na zdi kostela

Soška anděla chránícího žáka na bývalé škole
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V obci a okolí najdeme pět kamenných 
a dva litinové kříže. U kostela stojí vyso-
ký kamenný kříž, který je v dobrém sta-
vu. Na podstavci má reliéf Panny Marie 
Bolestné a vzadu nápis: „Nákladem Jana 
Uncaitiga a manželki jeho v roku 1862“.

Na rozcestí nad bývalou školou sto-
jí v zeleni kamenný kříž s plechovou 
stříškou, který má na podstavci prázdný 
výklenek. Je na něm nápis: „Tento kříž 
nechali postavit ke cti a chvále Boží 
manželé František a Barbora Zatloukal“. 
Vzadu je letopočet 1869.

U silnice k Holubicím, na místě, kte-
rému se říká U Martinka stojí kamenný 
kříž, který má na podstavci pěkný reliéf 
sv. Martina na koni. Vzadu je napsáno: 
„Martin Winzorek 1823“.

V parčíku vedle kostela byl postaven 
pomník obětem první a druhé světové 
války. Pod sochou ženy držící prapor se 
sokolem, u jejich nohou je kříž a kráče-
jící lev a pod tím je nápis: „Odpočívejte 
sladce tam v dáli, kteří jste za vlast bojo-
vali a naši milé svobody jste se nedočka-
li“. Pod ním je 18 jmen padlých s fotkou, 
12 jmen bez fota. Osada Holubice zde 
má 4 jména padlých a nezvěstní 4 jména. 
Dole je napsáno: Umučeni 1939–1945“ 
a 9 jmen obětí.

Na budově mateřské školy je pamětní 
deska věnovaná Graciánu Černušákovi. 
Nápis na ní říká: „Zde se narodil Gracián 
Černušák 1882–1961 hudební historik, 
kritik, lexikograf“.

K místním drobným památkám patří 
také několik svatých obrázků, které na-
jdeme ve vesnici a jejím okolí. 

Místo obrázku, kde byl sv. Alois, je 
na sloupku u vjezdu do domu, při vjez-
du od Ptenského Dvorku. Dnes je zde 
jen prázdná skříňka. Obrázek sv. Panny 
Marie Vranovské je umístěn na malém 
dřevěném, na zeleno natřeném kříži 
v zatáčce silnice. Podle zdejších lidí stojí 
na místě tragické smrti rolníka, který jel 
po cestě z kopce s vozem s koňmi a zde 
zahynul.

Mezi přírodní zajímavosti patří Šve-
hlova lípa, která byla vysazena 28. 10. 
1934 vlevo vedle věže kostela. 

Nové Ptení
Dnes je to část obce Ptení, stojící na jih 
od areálu tvrze. Osada byla založená v roce 
1788 na místě zrušeného panského dvora. 
Do roku 1850 byla samostatnou obcí, poté 
splynula se Starým Ptením. Protože byla sa-
mostatnou a měla své památky, tak si o nich 
řekněme:

Pod zámeckým kopcem v místě oploce-
ném drátěným plotem stojí novodobá zdě-
ná Boží muka. Na kamenném podstavci je 
umístěna štíhlá stavba se zaskleným výklen-
kem, ve kterém je obrázek Piety. Na přední 
straně je nápis: „Pod svůj plášť nás račíž 
vzíti, slitování s námi míti Matko Boží Bo-
lestná“. Vedle ní jsou na kovových sloupcích 
dvě svítilny. Vzadu je letopočet 1905.

Nad silnicí můžeme vidět kovový kříž 
na mohutném kamenném podstavci. 
Na přední straně je reliéf kalichu, tři meče 
a letopočet 1856.

U silnice do Vicova stojí kamenný pod-
stavec, na němž je druhotně umístěn malý 
kovový křížek. Původně zde stála socha sv. 
Josefa, socha byla před asi dvaceti lety ukra-
dena. Na podstavci je nápis: „Oroduj za nás 
Svatý Josefe!“. Socha pocházela asi ze 17. 
století? To je nedoloženo, na podstavci jsou 
letopočty - Renovatium 1817 a 1899.

V Ptení se dříve dodržovaly zvyky spoje-
né s církevním rokem. Stavěl a kácel se tu 
máj, chodilo se na procesí na Boží tělo a také 
se chodilo do polí v křížové dny s prosbami 
za dobrou úrodu. S místem jsou spojeny také 
různé legendy a pověsti, například o čertovi 
na zámku. V okolí jsou udržované studánky 
v lesích. Za dalšími památkami i studánkami 
se vydáme na výlet příště..

   Ján Kadlec

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing. Tomáš KRYL

Vás srdečně zve
na prohlídkový okruh

Z A N I K L Á 
O L O M O U C 

Stavby, které už nestojí, nebo stojí a přesto nepoznáte, 
k čemu a komu sloužily.

Ponořte se do tajů zaniklé Olomouce.
Objevte místa, která navždy zmizela v propasti času, ale i objekty, které 

přečkaly do dnešních dnů, a i když kolem nich třeba denně chodíte, 
netušíte, jakému účely původně sloužily.

Nechte si ukázat např. kostel sv. Jakuba, zaniklou městskou vodárnu, 
Fischplatz, fojtství, banku Primavesi, zrušené kláštery na Předhradí 

nebo slavnou olomouckou mincovnu.

...příběhy v souvislostech.

neděle 18. března 2018, 13:00 hod. 
sraz ve Studentské ulici před budovou krajského soudu

vstupné: 80 Kč
(50 Kč děti 6 – 14 let)

(prohlídka se uskuteční za každého počasí v případě min. počtu 15 platících účastníků)

Boží muka z r. 1905 v Novém Ptení

Kovový kříž 
z r. 1856 
v Novém 
Ptení

Podstavec 
bývalé sochy 
sv. Josefa

Pamětní deska G. Černušákovi

Pomník padlých 
na návsi

Kamenný kříž 
z r. 1820  

nad obcí v poli

Kamenný kříž 
z r. 1823 
U Martinka

Litinový kříž 
z r. 1887 
na hřbitově

V poli nad Ptením pod mladší lí-
pou stojí kamenný kříž, který má dole 
na podstavci reliéf Panny Marie Bolest-
né a nápis: „1820 Pre 1840 stawin Ob 
18.. nowen“

Na hřbitově můžeme vidět mohutný 
litinový kříž na kamenném podstavci. Je 
šedě natřený a je na něm nápis: „Nákla-
dem manželů Vácslava a Marie Černu-
šák 1887“.

U potoka před Sádliskem stojí starý 
dřevěný kříž. Podle místní tradice byli 
u něj pohřbeni vojáci. V místě rostly 
do roku 1929 staré lípy, které zničila 
vichřice. Nedaleko kříže měl své obydlí 
podivín a poustevník Zikmund Šmérek, 
jehož portrét jsem viděl u pana Výmoly.
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Ovocný strom – nejstarší kulturní dědictví

Dobrý den, v loňském roce jsme re-
alizovali na území Olomouckého kraje 
projekt „Ovocný strom - nejstarší kul-
turní dědictví“. Do projektu se zapojily 
i Olomoucké školy a to ZŠ Svatoplukova 
a speciální škola z Řepčína. Děti a dal-
ší účastníci na pozemku v Řepčíně, pro-
najatém na 10 let od soukromých osob 
pro potřeby environmentální výchovy, 
vysadily 12000 sazenic. Sazenice i celý 
projekt poskytujeme školám zcela zdar-
ma, projekt není nijak finančně podpořen.   
Po výsadbě na pozemcích zůstává trvalá 
kultura - krajinotvorný sad a dále slouží en-
vironmentální výchově (péče o dřeviny, sběr 
ovoce, získávání osiva, stratifikace, vegeta-
tivní množení, roubování, byliny, pěstování 
zeleniny, samozásobitelství, biodiverzita, 
biocentrum, trvale udržitelný rozvoj a další)  
Celý projekt je koncipován tak, aby alespoň 
částečně (velmi omezeně) nahradil zruše-
né pěstitelské a chovatelské práce na ZŠ 
do doby, než některá z pedagogických fa-
kult znovu otevře obor učitel pěstitelských 
prací. Tímto bude teprve možné obnovit 
pěstitelské a chovatelské práce na školách, 
jelikož nejsou učitelé tohoto předmětu.

Tímto vás prosíme, máte-
-li nějakou možnost ovlivnit 
akreditaci předmětu učitel 
pěstitelských prací na PF, 
pokuste se. Z naší praxe vy-
plívá, že děti jsou negramot-
né v základních schopnos-
tech umožňujících cokoliv 
pěstovat (uživit se bez super-
marketů). 90 % dětí je v této 
oblasti zcela negramotných. 
Děti nedokáží zasadit saze-
nici, odlišit nadzemní a ko-
řenovou část, zaset semena, 
rozlišit a sklidit semena, uskladnit osivo, 
připravit záhon, pracovat s nástroji (rýč, mo-
tyka, lopata), neumí pečovat o půdu, neznají 
osevní postupy, co se týče hospodářských 
zvířat nevědí zhola nic. Nechápou význam 
stromů, keřů, hmyzu a ptactva. Vedení škol 
nemá o projekt zájem. Zájem mají učitelé 
přírodopisu, s kterými spolupracujeme. Ap-
likace principů trvale udržitelného rozvoje 
je  bez zájmu vedení škol nulový. Jediným 
řešením je předmět znovu zahrnout do škol-
ních osnov. To však mohou udělat peda-
gogické fakulty. Pokud nedojde k zařazení 

tohoto předmětu do osnov ZŠ, je podle nás 
veškerá práce v oblasti ekovýchovy a trvale 
udržitelného rozvoje zcela bezvýznamná, 
zůstává pouze v teoretické rovině, jelikož 
většinová populace žije ve městech a prak-
tická stránka ekovýchovy se v městském 
prostředí v  rodině nepředává.

S pozdravem a přáním pokojného dne 
za ekologickou organizaci PagoPago se síd-
lem Tři Dvory 2 Litovel

Josef Čermák
www.pagopago.org

Telefon: 776131404

Přes 130 nevládních organizací apeluje na evropské lídry  
– ochrana evropské přírody potřebuje více peněz z rozpočtu EU
Praha, Brusel, 23. února 2018. Na dneš-
ním bruselském summitu lídrů člen-
ských států Evropské unie, při kterém 
byl projednáván nový rozpočet Evrop-
ské unie, nebyla vůbec řešena problema-
tika ochrany přírody. Do ulic Bruselu 
proto vyrazili demonstranti vedení or-
ganizací BirdLife Europe a partnerskou 
německou organizací NABU, a vyzvali 
evropské představitele států a vlád aby 
ukončili „Mlčení politických špiček“ 
a poskytli z připravovaného rozpočtu 
Evropské unie více peněz pro ochranu 
přírody a podporu druhové pestrosti. 
K výzvě se přidalo více než 130 evrop-
ských nevládních organizací.

Během rozhovorů o příštím rozpočtu 
Evropské unie, vedených v budově Ev-
ropské rady se demonstranti shromáždili 

Zdeněk Vermouzek, ředitel České spo-
lečnosti ornitologické (BirdLife Česko): 
„Příroda je naším společným evropským 
dědictvím a současně tématem, které oby-
vatele Evropy zajímá, jak prokázala i kam-
paň #NatureAlert před dvěma lety. Přitom 
se opakovaně dozvídáme, jak přicházíme 
o stále další části přírody [2], [3]. Je nej-
vyšší čas, aby evropští lídři začali konečně 
konat, příčiny současného špatného stavu 
jasně pojmenovali a vyčlenili v rozpočtu 
prostředky na jeho zlepšení.“ 

Text: Zdeněk Vermouzek,

na nedaleké ulici Rue de la Loi, oblékli 
se jako představitelé různých hlav států 
Evropské unie a nasadili si masky inspiro-
vané filmem „Mlčení jehňátek“. BirdLife 
Europe podporovaný 133 dalšími organi-
zacemi vyzval, aby dosud prázdná slova 
byla podpořena konkrétními rozpočtovými 
opatřeními a přinesla více peněz pro příro-
du v příštím rozpočtu EU.

Harriet Bradley, BirdLife Euro-
pe: „Očekáváme, že sliby Evropské unie 
ohledně udržitelného rozvoje se změní 
na konkrétní sumy určené na ochranu pří-
rody. Pokud mají vedoucí představitelé EU 
znovu získat důvěru svých občanů, musí 
prokázat, že to myslí vážně s ochranou dru-
hové pestrosti, která je klíčová pro přežití 
naší planety.“

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v březnu tyto akce:

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, 
796 01 Prostějov
tel. 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 5. března od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny.

příměstský tábor

Jarní prázdniny v Eko-
centru Iris
KDY: 12.–16. března, denně od 7:30 
do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. Cena 1500 Kč 
(v ceně program, materiál na tvořivou čin-
nost, pitný režim, oběd, 2 svačiny, pedago-
gický dozor, ...). Čeká nás týden plný her, 
tvoření i dobrodružství. Každý den akti-
vity uvnitř i venku, vyrábění z přírodních 
materiálů, hádanky, soutěže... Na akci je 
nutné se přihlásit na iris@iris.cz

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 19. března od 16:00 
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny. 

přednáška

Péče o vodní zdroje u nás 
i jinde
KDY: pátek 23. března od 17:00 
do 19:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Přednáška ing. Jaromíra Vykoukala se 
zaměří na problematiku zvyšujícího se 
sucha. Na příkladu jižní Moravy si ukáže-
me, jak jsme na tom se srážkami, odparem 
vody a schopností zadržovat vodu. Při 
hledání cesty k nápravě se zblízka podívá-
me na stát Izrael, světovou špičku v péči 

o vodu, zavlažování a odsolování. Dneš-
ní měnící se klima a postupné vysychání 
Evropy jako kontinentu vede k tomu, že 
zkušenosti Izraele jsou stále cennější. 
Díky nadstandardním vztahům, které naše 
země mají, k těmto zkušenostem máme 
neomezený přístup. 

vycházka 

Exkurze do Litovelského 
Pomoraví
KDY: sobota 24. března od 8:00 
do 18:00
KDE: sraz v 9:10 na nádraží v Horce 
nad Moravou (odjezd vhodného vlaku 
z Prostějova v 8:02 s přestupem v Seni-
ci na Hané)
Naše putování začne prohlídkou areálu 
Domu přírody u Sluňákova, kde objevíme 
krásné stavby zakomponované do kraji-
ny. Místo, kde se dá rozjímat i poznávat. 
Vstoupíme do Lesního chrámu, podívá-
me se na tok řeky a obejdeme Sluneční 
horu. Odtud povede trasa lužními lesy 
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Po-
moraví. Cestou potkáme nejen jarní rostli-
ny, ale i meandry a ramena řeky Moravy. 
Exkurzi zakončíme v Hanáckých Benát-
kách (Litovel), kde si prohlédneme his-
torické centrum. Návrat přímým vlakem 
z Litovle (odjezd v 16:15) do Prostějova 
(příjezd v 17.46).
Délka trasy 14 km, trasu je možné zkrátit 
na 7 km a odjet zpět vlakem ze Střeně. 
Plánujeme zastávku ve Lhotě v místní re-
stauraci. 
Poplatek 30 Kč/osobu. Děti do 15 let zdar-
ma. Jízdné si hradí každý sám. 

přednáška

Léčivá moc bylinek II.
KDY: středa 28. března od 17:00 
do 19:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Další z cyklu přednášek bylinkáře 
Vládi Vytáska o využití léčivých rost-
lin pro léčbu různých nemocí a potla-
čení bolesti. V. Vytásek je zkušený 
bylinkář, žák, přítel a pokračovatel 
díla Pavla Váni a Josefa Zentricha. 

Tématem této přednášky 
budou bylinky pro jarní očistu, játra, žluč-
ník. Opět nás čeká ochutnávka čaje namí-
chaného autorem z jeho vlastních bylin. 
Poplatek 50 Kč/osobu.

akce pro děti 

Velikonoční prázdniny
KDY: čtvrtek 29. března od 7:30 do 16:00 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Celodenní akce pro děti 1.-5. tříd ZŠ plná 
tvoření, velikonočních zvyků a her. Bude-
me vyrábět jarní dekorace, čekají nás jarní 
hry a nebude chybět něco zeleného.
Cena: 300 Kč/dítě (v ceně oběd a 2 sva-
činy, pitný režim; dále pedagogický do-
zor, pomůcky, veškerý výtvarný materiál 
na vyrábění).
Na akci je potřeba se předem přihlá-
sit na iris@iris.cz.

PŘIPRAVUJEME:

Letní příměstský tábor 
v Ekocentru Iris
Kdy: 9.-13. července, denně 7:30-16:00
Je určen pro děti 1.-5. tříd ZŠ. Po celý tý-
den bude pro děti připraven celodenní pro-
gram, čeká nás tvoření, sport, přírodověd-
né hry, pokusy, šifry, aktivity v botanické 
zahradě, atd.
Cena: 1500 Kč (v ceně je vždy oběd, 2 
svačiny, pitný režim, materiál na tvoření, 
pedagogický dozor,...). Nutno se předem 
přihlásit na iris@iris.cz.
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JARNÍ PRÁZDNINY
4.–10.3.2018 • Karlov pod 
Pradědem (chata Marion) • 

7–15 let • 4100 Kč
Dračí jarní prázdniny • Týdenní pobyt 
na horách, kde děti lyžují pod dohledem 
zkušených instruktorů. Je určen pro úplné 
začátečníky i pokročilé dětské lyžaře. V ceně 
je zahrnuta doprava, ubytování, plná penze 
a lyžařský výcvik pro děti. Skipas v ceně 
není. 
Bližší informace: Eduard Zacha (725 
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).

5.–9.3.2018 • Olomouc a okolí • 7–11 let • 
1500 Kč
Olomoucké jarní prázdniny • Příměstský 
tábor pro děti, plný sportu, zábavy a pozná-
ní. Dle počasí a možností vyrazíme bruslit, 
lyžovat, zkusíme i běžky a třeba toho sněhu 
letos konečně vyjde i na pořádného sněhulá-
ka :-) A když sníh nebude, nevadí. My si to 
užijeme i tak! 
Nabízíme možnost přihlásit se i na jednotli-
vé dny (1 den 500 Kč, 2 dny 900 Kč, 3 dny 
1200 Kč, 4 dny 1400 Kč, 5 dnů 1500 Kč). 
V ceně je zahrnuta strava, materiál, instruk-
toři, vstupné, jízdné... Není v ní zahrnuta pří-
padná permanentka na vlek.
Bližší informace: Martina Gallo (731 
444 445, sport@ddmolomouc.cz).

5.–9.3.2018 • 08:00–16:00 • Janského 1 • 
od 8 let • 1250 Kč
Olomoucké pověsti • Znáte olomoucké 
pověsti? S námi se s nimi seznámíte na vlast-
ní kůži. Projdeme místa, ke kterým se váží, 
zpracujeme si vybrané výtvarně, divadelně 
a třeba i hudebně.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, 
icm@ddmolomouc.cz). 

5.–9.3.2018 • 08:00–16:00 • tř. 17. listopadu 
47 • 6–11 let • 1000 Kč
Tancem kolem světa • Vydejte se s námi 
na cestu kolem světa! Poznáme spolu spous-
tu cizích zemí a jejich tradice, tance a také 
místní obyvatele. Těšit se můžete na taneční 
tréninky, hry a když nám bude přát počasí, 
tak i na výlet do blízkého okolí Olomouce. 
Tato akce se uskuteční pouze při účasti mini-
málně 12 dětí.
Bližší informace: Barbora Skácelíková (777 
483 229, tanec@ddmolomouc.cz). 

úterý 6.3.2018 • 9:00–12:00 • tř. 17.listopadu 
47 • od 8 let • 400 Kč
Jarní vstup do keramické dílny I • Do-
polední vstup do keramické dílny, na němž si 
můžete vyzkoušet točení na hrnčířském kru-
hu, modelování i jiné tvoření. Po výpalu bude 
následovat glazování a dekorování. Cena za-
hrnuje tři hodiny točení, glazování, materiál 

a lektorné. Akce je určena maximálně pro 6 
účastníků. 
Přihlášky do 28.2.2018: Šárka Marxová 
Kvochová (723 525 031, keramika@ddmo-
lomouc.cz). 

čtvrtek 8.3.2018 • 9:00–12:00 • tř. 17.listopa-
du 47 • od 8 let • 400 Kč
Jarní vstup do keramické dílny II • Dru-
hé dopoledne v keramické dílně. 
Přihlášky do 28.2.2018: Šárka Marxová 
Kvochová (723 525 031, keramika@ddmo-
lomouc.cz).

ŠKOLIČKA INTERNETU PRO SENIORY
5.3.–6.4.2018 • 10:00–11:00 • Janského 1 • 
600 Kč
Školička internetu pro seniory • Nabízí-
me deset hodinových lekcí 2× týdně se zamě-
řením na počítač a internet. Připojte se tedy 
i vy k tisícovce spokojených studentů nejen 
důchodového věku. Mezi spokojené klienty 
počítáme i maminky na mateřské a pracují-
cí. Školičkou provede zkušený lektor, který 
má k seniorům blízko věkem, za asisten-
ce schopného pomocníka. Kurz je vhodný 
i jako dárek pro starší rodiče. 
Bližší informace: Renata Kubešová (725 
922 528, technika@ddmolomouc.cz).

OSTATNÍ BŘEZNOVÉ AKCE
úterý 13.3.2018 • 9:00–11:30 • tř. 17. listopa-
du 47 • 1–7 let • 20 Kč
Dopoledne v pohybu • Dopoledne urče-
né pro děti a rodiče. Tělocvična se promění 
v dětský koutek. Připraveny budou házecí 
hry, netradiční hry a spousta možností po-
hybového vyžití (rozvoj pohybových do-
vedností, motoriky a koordinaci pohybů). 
Na účastníky čeká opičí dráha s tunelem 
a spoustou překážek, různé druhy míčů a dal-
ší vybavení. 
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

čtvrtek 15.3.2018 • 17:00 • tř. 17. listopadu 
47 • 40 Kč
Střelené kachny • Turnaj v jednoduché ka-
retní hře. Každý se snaží, aby na rybníčku zů-
staly právě jeho kachny. Podaří se to však jen 
jednomu. Hra je velmi jednoduchá. Za 5 mi-
nut se ji naučíte a můžete se pustit do boje.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).

pátek 16.3.2018 • 15:30–17:00 • Janského 1 
• 7–15 let • 50 Kč
Vyrob si lichožrouta • Děti si vyrobí z po-
nožek vlastní loutku lichožrouta. V ceně je 
výtvarný materiál včetně ponožek. Předpro-
dej od 9.3. 2018 na recepci DDM Olomouc, 
Janského 1. Akci podpořila Komise městské 
části Povel.

Bližší informace: Eva Havlická (731 
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz). 

sobota 17.3.2018 • 9:00–12:00 • tř. 17. listo-
padu 47 • 7–15 let • 40 Kč
O zlatou pálku VI • Turnaj ve stolním te-
nise, který se počítá do celkového hodnoce-
ní amatérské ligy. Registrace začíná v 9:00. 
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělo-
cvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen 
pro děti a mládež školního věku a probíhá 
ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída (včet-
ně víceletých gymnázií).
Bližší informace: Martina Gallo (731 
444 445, sport@ddmolomouc.cz). 

čtvrtek 29.3.2018 • 9:00–12:00 • Janského 1 
• 7–15 let • 50 Kč
Velikonoční dílnička • Tradiční velikonoč-
ní dílnička, na které si děti vyrobí velikonoční 
ozdoby a dekorace. Netradičními technikami 
nazdobíme vajíčka a dílna bude doplněna 
i o velikonoční pečení a povídání o veliko-
nočních tradicích. S sebou přezůvky a dvě 
vyfouknutá vajíčka. Předprodej bude zahájen 
19.3. na recepci pracoviště Janského 1. Akci 
podpořila Komise městské části Povel. 
Bližší informace: Eva Havlická (731 
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz). 

29.–30.3.2018 • 9:00–13:00 • sportovní hala 
Milo • 7–16 let • 690 Kč
Soustředění s badmintonem • Soustředění 
je určeno jak úplným začátečníkům, tak i po-
kročilejším hráčům badmintonu. Soustředění 
bude zaměřeno na osvojení si a zdokonalení 
techniky úderů, pohybu po kurtu a také zá-
kladní badmintonové taktiky. Na konci ka-
ždého soustředění proběhne badmintonový 
turnaj s věcnými odměnami pro všechny 
účastníky. Každý kurt má svého trenéra s po-
čtem maximálně čtyř dětí. Trenéři jsou členy 
Badminton Akademie Olomouc.
Bližší informace: Eduard Zacha (725 
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz). 

VÝSTAVY
3.4.–4.5.2018 • tř. 17. listopadu, Galerie 
DDM
Poznej a chraň – Pod jarními paprsky 
• Výtvarná soutěž, do které přijímáme práce 
všech technik zaměřené na přicházející jaro 
a probouzející se přírodu. 
Úkolem účastníků je zachytit příchod jara 
v jakékoli jeho podobě, ať už to je přílet ptá-
ků, rašící pupeny či zrození mláďat.
Soutěžní kategorie: mateřská škola, I. stupeň 
ZŠ, II. stupeň ZŠ, střední škola, kolektiv-
ní dílo a tématické soubory. U každé práce 
uveďte jméno, věk a adresu autora (případně 
adresu školy) a kontakt na vyučujícího (e-
-mail), tyto údaje jsou důležité pro kontakto-
vání oceněných autorů.

Uloví kešku, naplánují výpravu pomocí aplikací  

na telefonu nebo natáhnou slackline: skauti a skautky jdou s dobou

I vaše dítě může jet na tábor s kamarády, které zná. 

Najděte mu skautský oddíl ve vašem okolí!

DDM Olomouc v březnu

Posláním skautingu je všestranný rozvoj 
kluků a holek, skauti ale nezapomínají 
ani na nástroje, kterými se mohou rozvíjet 
ve specializovaných dovednostech. Pomá-
hají tomu tzv. odborky, skautské zkoušky, 
které jsou se skautingem spojené od jeho 
samého začátku.

„Cílem odborek je povzbudit a prohlou-
bit zájem skautů a skautek v konkrétní ob-
lasti podle jejich vlastního výběru, když je 
něco hodně baví a chtějí do toho pronik-
nout, zdokonalit se. Díky odborkám si děti 
mohou rozšířit obzory a třeba si najít úpl-
ně nový zájem,” říká Pavla Sýkorová, ko-
ordinátorka projektu skautských odborek.  
Systém odborek je starý jako skauting sám. 
Jednou z prvních ostatně byla ještě před 
vznikem Československa odborka Lyžař – 
lyže tehdy byly velkou novinkou. Do čes-
kých zemí je dovezl Josef Rössler-Ořovský, 
jeden z prvních lyžníků, spoluzakladatel 
Českého olympijského výboru a aktivní 
skautský vedoucí. I dnes skauting pomáhá 
dětem rozvíjet se v činnostech, které jsou 

aktuální. Přitom ale nezapomíná na skaut-
ské hodnoty a principy skautské výchovy. 

Současné odborky mají několik kate-
gorií, jsou např. tábornicko-cestovatelské, 
technické, sportovní, nebo umělecké a cel-
kem je jich více než padesát. Každou od-
borku tvoří soubor aktivit, kterými skauti 
a skautky prokáží znalosti, dovednosti nebo 
postoje. Geocacher/ka tak musí dokázat, že 
ví, jak funguje satelitní navigace, Smart-
phonista/tka zvládne napsat recenzi na svůj 
smartphone či bez něj vydržet 14 dní. 
Zdravotník/ce umí předvést resuscitaci 
na simulační figuríně, Muzikant/ka sesta-
ví oddílový zpěvník. Nechybí outdoorové 
činnosti, jako je rozdělávání ohně na sněhu 
(Polárník/ce) nebo ruční výroba kompasu 
(Mapař/ka). Uzlař/ka prokazuje, že si umí 
zavázat tkaničky na šest různých způsobů.   
„V seznamu úkolů potřebných ke splnění 
odborky si kluci a holky vybírají sami a kro-
mě popisu dostanou i vysvětlení, co aktivi-
tou prokáží. Je pro nás důležité, aby děti ro-

zuměly, k čemu daná aktivita slouží, jaký je 
její smysl,” vysvětluje Sýkorová. 

Plnění odborek, stejně jako skauting sa-
motný, rozvíjí u dětí dnes tak často skloňo-
vané měkké dovednosti – soft skills – na-
příklad trpělivost, schopnost vést diskuzi 
a obhájit svůj názor, zorganizovat akci, od-
hadnout své síly nebo naučit něco ostatní.

Při vzniku každé odborky asistoval jeden 
odborný autor, jeden odborný oponent a mi-
nimálně čtyři metodičtí oponenti, celkem 
šlo o více než stovku dobrovolníků a dobro-
volnic a dva roky jejich práce. 

Junák – český skaut zároveň pro některé 
odborky hledá partnery z řad různých insti-
tucí nebo významných osobností. Napří-
klad pro odborku Reportér/ka je partnerem 
Česká televize, která vybraným držitelům 
zkoušky umožní poznat, jak vypadá práce 
ve studiích veřejnoprávního média.

Jan Zahradník  
s použitím www.skaut.cz

Je pro vás důležité, vaše dítě jelo v létě 
na tábor s vedoucími, kterým důvěřujete, 
a s kamarády, které zná? Pak je nejvyšší čas 
najít mu skautský oddíl! Nejen v září se za-
čátkem školního roku, ale také v pololetí je 
možné začít se skautingem. 

Skauting je prověřený generacemi, ale 
zároveň reaguje na trendy v moderním 
vzdělávání. Na holky a kluky tu čekají dob-

rodružství v podobě her, nevšedních aktivit, 
různých sportů a samozřejmě pravidelných 
výletů do přírody. Pro každou věkovou kate-
gorii jsou vypracovány programy, které děti 
a mladé lidi celostně rozvíjejí. Ve skautském 
prostředí se o sebe holky a kluci naučí po-
starat, vycházet a spolupracovat s ostatními. 
Tráví svůj volný čas v bezpečném prostředí 
a získají mnoho užitečných dovedností. 

Stejně jako v průběhu roku ve skaut-
ském oddíle se i na táboře učí postarat 
se o sebe i vyjít s ostatními, poznávají 
přírodu a vyzkouší si mnoho činností, 
ke kterým se třeba tak často nedosta-
nou – například vaření, praní nebo zatá-
pění v kamnech. Průměrná délka skaut-
ských táborů je 14 dní, najdou se však 
i tábory, na kterých stráví děti v přírodě 
tři týdny nebo i měsíc. Většinou se jed-
ná o tábory s podsadovými stany nebo 
indiánskými tee-pee. „Skautské tábory 
schvaluji. Dítě je zpravidla členem od-
dílu, takže na táboře zažívá podobné 
věci, jako v průběhu roku a jednotlivé 
účastníky, děti i vedoucí zná. Je to vhod-
ná volba, zejména jede-li dítě na tábor 
poprvé,“ dodává doc. PhDr. Jan Lašek, 

CSc., vedoucí Katedry pedagogiky a psy-
chologie Univerzity Hradec Králové.

Průměrná cena skautského tábora se po-
hybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden. Výji-
mečná cenová dostupnost skautských táborů 
je daná tím, že se jedná o tábory nekomerční 
a vedoucí na nich působí jako dobrovolníci, 
přípravě a pobytu na nich často dokonce vě-
nují svou vlastní dovolenou.

Vedoucí skautských oddílů zároveň musí 
mít složené vůdcovské zkoušky, které před-
stavují zvládnutí oborů jako je pedagogika, 
psychologie, právo, zdravověda, metodika, 
tělovýchova a další, a které jsou akredito-
vané Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Bez této kvalifikace nelze vést 
oddíl ani uspořádat skautský tábor.

Pokud hledáte pro své dítě činnost, která 
jej bude nejen bavit, ale také rozvíjet, po-
dívejte se po nejbližším skautském oddí-
le – pomůže vám k tomu mapa skautských 
oddílů, kterých jsou po celé zemi více než 
dva tisíce.

Jan Zahradník  
s použitím www.skaut.cz

Práce zasílejte do 24. března 2018 na dresu:
DDM Olomouc, OPřV, tř. 17. listopadu 47, 
771 74, Olomouc
Oceněné práce budou vystavené v galerii 
DDM, tř. 17. listopadu 47 od 3. 4. do 4. 5. 
2018. Vernisáž výstavy spojená s oceněním 
nejlepších prací proběhne ve středu 11. 4. 
2018 v 16:00 hodin v galerii DDM. Soutěžní 
práce poštou nevracíme. Po domluvě si lze 
práce osobně vyzvednout od 15. 5. do konce 
školního roku.
Akci finančně podporuje statutární město 
Olomouc.
Bližší informace: Jaroslav Marx (725 
922 621, panda@ddmolomouc.cz).
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Knihovna města Olomouce se připojuje 
k celostátně vyhlášenému Březnu – měsí-
ci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně 
čtenář a čtení. Knihovna si bude své čtenáře, 
ale i všechny ostatní návštěvníky celý měsíc 
hýčkat – rozmanité akce v ústřední budově 
i na pobočkách lze nalézt na www.kmol.cz 
nebo na Facebooku. Letos Knihovna města 
Olomouce vyhlásí a ocení svého nejmladšího 
čtenáře - tj. svoji dítě do 6 let s platnou prů-
kazkou, které pravidelně s rodiči či sourozen-
ci navštěvuje knihovnu, společně si čtou či si 
o knihách povídají.

Book art pro děti
Není problém dát starým knihám nový 
účet – vyrobit z nich originální dekorace 
- a to na pobočce Brněnská v úterý 6. břez-
na a ve čtvrtek 8. března 2018 od 10 do 12 
a od 13 do 18 hodin.

Pojďte si číst s dětmi
Ve čtvrtek 8. března 2018 od 15 do 16 hod 
připravilo oddělení pro děti a mládež na ná-
městí Republiky pro rodiče či prarodiče s dět-
mi od 5 do 10 let čtenářskou dílnu. V době 
jarních prázdnin se začteme spolu s dětmi 
do nových knih z nabídky naší knihovny. 
Prozkoušíme i znalosti pohádek. Prosíme 
o telefonické přihlášení na čísle 585 545 126.

Tajemství paměti 
Knihovna města Olomouce se připojuje k ce-
lostátní akci s názvem Týden trénování pa-
měti a pro své návštěvníky si v pondělí 12. 
března 2018 v 16 hodin v budově na náměstí 
Republiky připravila osvětovou přednášku 
se členem České společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging Mgr. Martinem 
Králem. Ta se bude zabývat pamětí, konkrét-
ně tím, jak funguje a jak ji lze elegantně posi-
lovat a formovat. 

Velikonoční kreativní dílna
Ve čtvrtek 15. března 2018 od 14:30 do 17:30 
hodin se v budově na náměstí Republiky 
všichni pustíme do výroby veselých deko-
rací (např. origami ptáčků), kterými si mů-
žete oživit velikonoční stůl, vázu v chodbě 
nebo si větvičky můžete zavěsit libovolně 
po místnosti. Pro ty, kteří mají rádi netradiční 
dekorování, máme připravenou výrobu jar-
ních či velikonočních přání technikami scra-
pbookingu.

Olomoucké transporty Židů do Terezína
Vzpomínky na seřadiště v tělocvičně ško-
ly v Hálkově ulici v létě 1942. Odjezd čtyř 
transportů do Terezína. S těmito příběhy 
přichází místopředseda Židovské obce Olo-
mouc PhDr. Tomáš Hrbek ve čtvrtek 15. 
března 2018 v 16:30 hodin na pobočku Jung-
mannova. Rád by nám všem připomněl his-

torii, která je s životem olomouckých občanů 
20. století neodmyslitelně spjata.

EX LIBRIS workshop 
Vytvořit si vlastní ex libris mohou přihlášené 
děti (585 545 126) pod vedením zkušené lek-
tory v pátek 16. března 2018 od 16 do 17:30 
hodin v oddělení pro děti a mládež na ná-
městí Republiky. Akce probíhá ve spolupráci 
s Divadlem na cucky.

Moje láska ke kresbě – František Gračka
Na již známou a populární knihovnickou žid-
li pro hosta tentokrát zasedne autor tradičních 
malovaných papírových betlémů a známý 
tvůrce obecních znaků pan František Gračka. 
Na pobočce Brněnská bude v úterý 20. břez-
na 2018 v 17 hodin vzpomínat na začátky, ale 
i na současnost své výtvarné činnosti. Beseda 
bude doplněna také bohatými obrazovými 
ukázkami. 

S knížkou do života
Podpora čtení již od narození je hlavním cí-
lem celostátní kampaně „S knížkou do živo-
ta“ (BOOK start). Obdobné kampaně byly 
úspěšné zejména v severských zemích a již 
dnes přinášejí výsledky. Knihovna díky spo-
lupráci s komisí pro občas občanské záleži-
tosti nabídne dětem narozeným v roce 2018  
při vítání občánků malé leporelo s „prvními“ 
říkankami, ilustrovanou brožurku s radami 
jak pracovat s dětmi od narození, doporuče-
nými knihami a také průkazku do knihovny. 
Knihovna bude připravovat pravidelná se-
tkání aktivních rodičů s batolaty – například 
ve středu 21. března 2018 v 10 hodin v dět-
ském oddělení na náměstí Republiky.

Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie
Nenechte si ujít ve čtvrtek 22. března 2018 
od 17 hodin v budově na náměstí Republi-
ky již druhé setkání se šumperským cesto-
vatelem Radomírem Čížkem, který strávil 
měsíc na kole po Gruzii. Cílem jeho cesty, 
během níž našlapal cca 2300 km, bylo zdo-
lat její nejvyšší horská sedla a nahlédnout 
do každodenního života obyčejných lidí 
žijících v nejodlehlejších oblastech této pře-
krásné země, kam vedou pouze špatné a ještě 
horší cesty. Doporučujeme rezervaci místa 
v oddělení pro dospělé čtenáře.

Jak na zdravé zuby
Zábavnou přednášku pro děti i jejich rodiče 
připravila ve čtvrtek 22. března 2018 v 16:30 
hodin pobočka Brněnská. Pak je z koupelny 
již nikdo nedostane.

Noc s Andersenem
Úžasná noc z pátku 23. března na sobotu 24. 
března 2018 – nocování v knihovně podpo-
rující čtení a čtenářské dovednosti, spojené 
se soutěží a odhalující noční tajemství budov, 

ve kterých bydlí knihy, 
čeká na mladé čtenáře již 
tradičně v dětských odděleních Knihovny 
města Olomouce. Letos se na náměstí Re-
publiky, na pobočce Brněnská a na pobočce 
Jungmannova nechám einspirovat Josefem 
Čapkem a jeho knihou Povídání o pejskovi 
a kočičce. Čtenáři od 8 do 12 let se mohou 
hlásit u svých knihovnic.

Velikonoční dekorace
Pro šikovné děti, které se doma o veliko-
nočních prázdninách nechtějí nudit, nabí-
zí ve čtvrtek 29. března 2018 od 10 do 12 
a od 13 do 18 hodin pobočka Brněnská mož-
nost vyrobit si velikonoční kuřátko nebo za-
jíčka.

Symbolismus
Knihovna spolu s neziskovou společností 
EuForAll, o.s. pokračuje v budově na ná-
městí Republiky v cyklu besed věnovaných 
literatuře a umění. Ve čtvrtek 5. dubna 2018 
v 16 hodin se s Mgr. Věrou Mičkovou, pe-
dagožkou a autorkou sedmdesátimetrového 
gobelínu - repliky Tapiserie Z Bayeux, zamě-
říme na duchovní názor umělecké generace 
osmdesátých let 19. století, který vznikl jako 
reakce na naturalismus v literárních proje-
vech a impresionismus v malířství.

Hráčské kluby pokračují
Síťovačka – počítačové hry po síti – se 
opět rozjede na náměstí Republiky v úterý 
13. března 2018 od 15 do 17 hodin se hrou 
Trackmania Nations Forever. Rezervovat 
místo si můžete v oddělení pro dospělé čte-
náře, pokud nemáte čtenářský průkaz, zare-
gistrujte se. 
Klub deskových her zve v úterý 20. března 
2018 od 17 do 19 hodin v budově na náměs-
tí Republiky všechny fanoušky bez ohledu 
na věk na Krycí jména, Temná znamení, 
Trans Amerika, Scotland yard, Istanbul a dal-
ší. Můžete si přinést i vlastní hry a změřit síly 
s ostatními. Přihlásit se lze deskovky@kmol.
cz nebo v dospělém oddělení.

Zdeněk Burian – malíř ztraceného času 
Až do konce března 2018 knihovna hostí 
velkolepou výstavu, která umožní nahléd-
nutí do širých plání a savan, do hlubokých 
pralesů a džunglí, na cesty po nebezpečných 
řekách, na výstupy do hor a pohoří či na vstu-
py do romantických i pošetilých událostí lid-
ských životů. Nádherné ilustrace pana Buri-
ana rozzáří prostory na náměstí Republiky 
a na pobočkách Jungmannova a Brněnská.

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz 
Knihovna města Olomouce,  

Knihovna města Olomouce
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Tapiserie Ideální krajina

Zahájení nové návštěvnické sezóny 2018 na hradě Šternberk

První březnový víkend se znovu otevřou brány hradu 
Šternberk a bude zahájena návštěvnická sezona 2018. 
Na první prohlídky tohoto roku se mohou návštěvníci 
těšit v sobotu 3. března. Navštívit hrad Šternberk bude 
možné i v soboty 10., 17. a 24. března.

Začátky prohlídek:

• 1. okruh „Liechtensteinské sbírky“: 10.00 / 12.00 
/ 14.00

• 2. okruh „Jak se žilo na šlechtickém sídle“: 11.00 / 
13.00 / 15.00 (navazuje na první okruh)

Program:

• Prohlídky prvního a druhého okruhu

• první představení nově instalované tapiserie „Ide-
ální krajina“ ve velkém sále hradu

Vstupné:

• 1. okruh: 130 Kč / 90 Kč / 350 Kč

• 2. okruh: 120 Kč / 80 Kč / 320 Kč 

• Při zakoupení vstupenky na oba okruhy současně 
poskytujeme slevu!!!

Věříme, že si některou z březnových sobot naplánuje-
te cestu na hrad Šternberk a zahájíte společně s námi 
novou návštěvnickou sezonu. Těšíme se na viděnou.

Na šířku téměř pětimetrová tapiserie patří do ojedi-
nělého souboru tzv. verdur. Vedle figurálních tapisérií 
různorodých námětů se již od středověku setkáváme 
s velmi specifickým výtvarným typem obecně zná-
mým jako verdury. Jak již napovídá sám název, spojo-
vaný s francouzským termínem vert či italským verde, 
což v obou případech znamená zelený, jde o tapiserie, 
jejichž hlavní námět tvoří zeleň nebo přesněji rostliny. 
Nejrůznější formy vegetace daly verdurám specific-
kou podobu, jejíž formy se v průběhu času proměňo-
valy.

Šternberská tapiserie se řadí k vlám-
skému typu nástěnného koberce. Byla 
utkána kolem roku 1680 ve významné 
manufaktuře Oudenaarde. Ta patři-

la k jedné z nejproduktivnějších dílen 
ve Flandrech. Autorsky se na ní podílela 
slavná tkalcovská rodina Van Verrenů.

KULTURNÍ PŘEHLED
BŘEZEN 2018

VÝSTAVY
Zámecká galerie
VÝSTAVA OBRAZŮ „SVĚT AB-
STRAKCE“
13. autorská výstava Anny Stej-
skalové
Výstava otevřena od 2. února do 9. března 
2018, po - pá od 9 do 12 a od 13 do 16 ho-
din
Vstupné - dobrovolné

KOUZLO PATCHWORKU
Výstava výrobků k 10. výročí 
Patchwork klubu Jaroměřice dopl-
něná o velikonoční výrobky
Další vystavovatelé: MC Srdíčko Konice, Do-
mov pro seniory Ludmírov, DC Topolany ...
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 15. března 
2018 v 17 hodin
Výstava otevřena od 16. března do 6. dub-
na 2018, po - pá od 9 do 12 a od 13 do 16 
hodin
Vstupné - dobrovolné

KPH
Ve středu 21. března v 19 hodin
Koncertní sál zámku Konice
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Marie Al-Ashhab
Vstupné: dospělí 120 Kč, abonenti 100 Kč, 
studenti a ZTP 60 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 
vstupné zdarma.

žíroval: Petr Linduška
Vstupné: 70,- Kč předprodej, 100,- Kč 
na místě
Předprodej v TIC Konice, Kostelní 46, tel. 
582 334 987

ZÁMEK
Prohlídková trasa s průvodcem.
Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 otevřeno jen 
ve všední dny v 9.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 
hod.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic 
(včetně největší sbírky seker, již zapsané 
do světové Guinessovy knihy rekordů) pro-
bíhá s průvodcem. Začátek prohlídky vždy 
v celou hodinu, kromě 12.00 hod. Poslední 
prohlídka je hodinu před ukončením oteví-
rací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 
3 (bez slev 2) osoby. Doba trvání prohlídky je 
45 minut. (Po dobu prohlídky může být TIC 
Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení). 
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905.  

KNIHOVNA
1.patro zámku
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek     
9.00–11.00 a 11.30–16.00
www.konicka.knihovna.cz 

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka

Telefon: 582 397 250, mobil: 601 590 007,  
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

ZÁJEZDY A DIVADLA
V neděli 4. března 2018 v 19.00 hodin                                                                          
Šapitó Lužánky - Brno
ROZMARNÉ LÉTO
Vladislav Vančura / režie Jakub Nvo-
ta (činohra NdB Brno)
Odjezd autobusu v 16.30 hodin z autobu-
sového nádraží v Konici, směr Jaroměřice, 
Jevíčko, Velké Opatovice, Brno
Jednotné vstupné včetně dopravy 499 Kč. 
Předprodej v TIC Konice, Kostelní 46, tel. 
582 334 987

V sobotu 14. dubna 2018 v 14.00 hodin                                                                    
Divadlo Hybernia - Praha
MEFISTO (muzikál)
Znovu prožít mládí? Proč ne? DOMLUVTE SE 
S ĎÁBLEM! www.muzikalmefisto.cz
Odjezd autobusu v 6.30 hodin z autobusové-
ho nádraží v Konici  (Výlet na celý den s pro-
cházkou po Praze - bez průvodce)
VYPRODÁNO!
 

V sobotu 21. dubna 2018 v 19.00 hodin
Sál Živnostenského domu Konice
POSLEDNÍ ÚSTŘE
S.O.S. - divadelní soubor Sokola Litovel uvá-
dí komedii z Divokého Západu. Napsal a zre-

Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Vás srdečně zvou k prohlídce výstavy

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
fascinující barvy, tvary i vzory
ve světě hmyzu, nerostů a hornin

15. 2.  – 22. 4. 2018
hlavní budova muzea, nám. T. G. Masaryka 2

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
fascinující barvy, tvary i vzory
ve světě hmyzu, nerostů a hornin
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Z Hněvotínského mysliveckého plesu

Mezi každoročně pořádané kulturní akce 
Mysliveckým spolkem Blata Hněvotín, po-
řádané pro veřejnost, patří myslivecký ples. 
Ten letošní patří co do počtu návštěvníků 
k těm nejvíce navštíveným. 

Pro návštěvníky plesu byla připravena 
velká zvěřinová tombola vystavená hned 
u vchodu do kulturního domu. Tvořilo ji 10 
párů bažantů, 2 páry kachny divoké, 1 husa, 
10 zajíců, 1 srna, 3 kusy prasete divokého 
a 10 živých kaprů v kádi. Připravena byla 
také zvěřinová kuchyně, kančí a srnčí ří-
zek s bramborovým salátem a srnčí guláš 
s knedlíkem, nebo chlebem. Výdej obstará-
val Alois Hrubý s Pavlem Andršem. 

K poslechu a tanci hrála oblíbená místní 
skupina Trifid. Příchozí návštěvníky vítal 
přípitkem a přáním příjemné zábavy člen 
MS Libor Konečný. Slosovatelné vstupen-
ky vydával František Procházka a Jan Vo-
rálek, za jejich zády byla vystavena spousta 
věcných cen, namátkou el. robot, el. pila, 
mixér, horské kolo a další ceny do vyhláše-
né tomboly, jejichž seznam byl samozřejmě 
vyvěšen. Prodej losů zajišťoval Jaroslav 
Ondrísek. O šatnu, která byla tradičně zdar-
ma, se starali Vlastimil Handl a Miroslav 
Dočkal. 

Mysliveckým „Vítáme Vás, Vítáme Vás, 
inu opravdu srdečně Vítáme Vás“, byl ples 
ve 20 hodin zahájen. „Dámy a pánové dobrý 
večer“, zahájil uvítací řeč Jiří Vorálek, jmé-
nem Mysliveckého spolku Blata Hněvotín 
tak přivítal návštěvníky plesu, seznámil je 
s programem i možnostmi připraveného ob-
čerstvení a popřál všem příjemnou zábavu. 

Hudba začala hrát a po počátečním osty-
chu se parket začal plnit tanečníky. O půl 
deváté přivedla na sál Mgr. Radka Dudová 
svou skupinu mladých místních mažoretek, 
nazvanou HIGHLIGHTS. Jejich vystoupe-
ní sklidilo velký potlesk. V zápětí se par-
ket opět zaplnil tanečníky, které vystřídala 
skupina JUST VS - Olomouc STREET 
DANCE loňský mistr ČR se svou taneční 
ukázkou. V následující přestávce se začal 
plnit horní bar, kde obsluhoval Petr Kubíček 
a Miroslav Špičák a o výčep pečoval Jiří Vo-
rálek. Zvláštní pochvalu si zaslouží manželé 
Pospíšilovi, kteří přinesli do tomboly krásný 
dort a do baru připravili výborné chlebíčky 
a chuťovky. V pekle obsluhovala adeptka 
Hana Nezhybová se svým přítelem a my-
slivecký hospodář Pavel Toman. Oba bary 
a výčep byly v neustálém obležení, nálada 
byla skvělá. Tombola byla losována na dva-
krát, osudí řídil předseda MS Luděk Nezhy-
ba s Jiřím Vorálkem. Foto: Rudolf Krč 

Hudba hrála do třetí hodiny 
ranní, poté nastal čas loučení. 
Závěrem nezbývá, než podě-
kovat všem za hojnou účast, 
sponzorům za dary členům 
MS Blata Hněvotín za přípra-
vu a průběh plesu a již dnes 
pozvat občany Hněvotína 
a všechny příznivce na příští 
třináctý ročník Mysliveckého 
plesu zde do Hněvotína.

Rudolf Krč

ŠIBŘINKY
10. 3. (so) 20.00 – 24.00 ● sportovní hala 
Na Letné SK Velká Bystřice, oddíl háze-
né, vás zve na Josefovské šibřinky. K tanci 
a poslechu bude hrát skupina Methyl.  Spor-
tovní obuv povinná. Vstupenky s místen-
kou budou v předprodeji od 1. do 9. března 
v Kulturním a informačním centru ve Velké 
Bystřici, Zámecké nám. 775 v rámci oteví-
rací doby: Út – Pá 8.30 – 17 hod., So – Ne 
13 – 17 hod., pondělí zavřeno. Rezervace 
na tel. č. 734 236 502. Vstupné: masky 50,- 
Kč, ostatní 100,- Kč.

VLAŠTOVKIÁDA
17. 3. (so) 14.00 – 17.00 ● orlovna
Vyrobit správnou vlaštovku není jen tak. 
Přijďte se podívat, komu doletí nejdál.

Březnové kulturní akce ve Velké Bystřici

KONCERT KPH – MARTIN HROCH 
(cemballo)
17. 3. (so) čas i podrobnosti koncertu budou 
upřesněny ● galeriezet

VYNÁŠENÍ SMRTKY
22. 3. (čt) 17.00 – 18.00 ● lávka přes Bystřičku 
u zastávky ČD. Děti z Čekanky a Krušpánku 
vynesou smrtku a vyprovodí tak poslední zbyt-
ky zimy.

KVĚTNÁ NEDĚLE – PLETENÍ TATA-
RŮ
25. 3. (ne) 15.00 – 18.00 ● západní křídlo zám-
ku
Připomeňte si s chlapy z Roviny, jak se plete 
správný tatar. Pokud budou správné proutky, 
možná půjde vyrobit i vrbová píšťalka. Nechte 
se inspirovat při barvení vajíček a zdobení per-

Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková 
vedoucí odboru kultury a informací 
zbankova@muvb.cz tel: 734 236 506 
 
Město Velká Bystřice 
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká 
Bystřice 
www.velkabystrice.cz 

níčků s velikonočními motivy.

VELIKONOČNÍ JARMARK 
A VÍTÁNÍ JARA
28. 3. (st) 15.30 – 17.00 ● KD Nadační
Přijďte si nakoupit velikonoční drob-
nosti nebo vyrobit jarní dekoraci do na-
šich velikonočních dílniček. Připravené 
bude i občerstvení.

Pohled 
na taneční 
parket

Nástup mažoretek

Vítání s přípitkem
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Myslivecká zima v Hněvotíně

I když letošní zima ještě možná poslední slovo na Hané neřekla, zdej-
ší myslivci z Mysliveckého spolku Blata Hněvotín se o zvěř starají 
svědomitě. Jak jsem se dozvěděl od mysliveckého hospodáře Pavla 
Tomana, dnes již mají zkrmeno 30 pytlů  ječmene,15 metráků pše-
nice a dalších 9 metráků byli nuceni 6. února ještě koupit a dovézt. 
Tentokrát je můj objektiv fotoaparátu zastihl při rozvozu řepy. Práce 
to byla velmi namáhavá. Jelikož těch mrazivých dnů bylo málo, došlo 
i k zapadnutí osobního auta i s vozíkem a musel přijet traktor, aby auto 
vyprostil. Takto vypadá činnost zdejších myslivců v zimním období, 
kdy krmí a chrání zvěř před škodnou. 

Rudolf Krč


