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Vážení čtenáři,
období půstu je u konce, ve svém nitru jsme oddělili
zrno od plev a novou krev do žil nám jistě přinese
oslava Velikonoc. Na zámku ve Šternberku je připraven velikonoční jarmark a speciální prohlídky, ožívá
i Černá věž v Drahanovicích. Jindřich Andrš nám
umožní nahlédnout do současných trendů naší kinematografie, Josef Čermák z ekologické organizace
PagoPago nás upozorní, že třídění odpadů bez jejich
minimalizace ze strany nás spotřebitelů je pouze slepou uličkou. Dozvíme se, proč se špačkům,
drozdům a skřivanům letos z teplých krajin
moc nechtělo, bilancují myslivci na Olomoucku, v Brandýse se chystá tradiční kulturní a společenská akce „Audience u císa-

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

ře Karla I.“ pod záštitou jeho vnuka a arcivévody
JCKV Karla Habsbursko – Lotrinského. Na tomto
setkání se bude podílet také Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Osudy našeho měsíčníku můžete případně sledovat i v barvě
na www.kcolomouc.cz.
Požehnané Velikonoce přeje
Redakce

Památky Pten. Dvorku
Ekocentrum Iris v dubnu
Kůrovcová kalamita
Skautů a skautek je víc!
Olomoučtí Přátelé přírody
DDM Olomouc v dubnu
Velikonoční jarmark
Knihovna města Olomouce
Církevní rok
MěKS Konice
Dubnové kulturní akce
Z hněvotínského sčítání
Charvátští myslivci
Český lev zařve po 25.
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Kostelecko
Drobné památky Ptenského Dvorku a Holubic

0 0,5 1

Zvonice s křížem na návsi
v Ptenském Dvorku
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Drobné památky Ptenského Dvorku a Holubic
Litinový kříž z r.
1893 v Ptenském
Dvorku

Sv. obrázek u silnice z Ptenského
Dvorku do Ptení

Litinový kříž z r.
1797 u odbočky
k Bernovskému mlýnu

1,5 km

U původní vesnice Ptení vznikly koncem
18. století osady Nové Ptení, Ptenský
dvorek a Holubice, a jsou tu samoty Pohodlí a Bernovský mlýn, kde kdysi stála
středověká osada Bernov. Nové Ptení stavebně splynulo se starým Ptením
a o jeho památkách jsme si řekli v předešlé části.
Ptenský Dvorek
Osada vznikla v roce 1788 při parcelaci vrchnostenského dvora. Název vznikl podle panského dvora, jehož budovy
byly využity k bydlení. Ještě dnes můžeme vidět původní rozmístění budov
dvora vpravo nad zvonicí. V roce 1889
vznikla na železniční trati zastávka, vedle níž je velká pila Javořice.
Dřevěná socha
sv. Josefa u pily
Javořice

V osadě a v jejím okolí je několik
drobných památek, k nimž patří kaple,
dva kříže, dvě sochy svatých a pomník.
Uprostřed osady stojí malá kaple se zvonicí, která byla postavena v roce 1851.
Je to zděná stavba vystavěná na čtvercovém půdorysu, která má na stanové
střeše zvonici zakončenou malou bání
a kovovým křížkem. Nedávno byla nově
opravena.  
Před kaplí stojí v kovové ohrádce litinový kříž na kamenném podstavci. Kříž
byl postaven osadou v roce 1893. V kovovém oválu pod ukřižováním je nápis:
„Tak bůh miloval svět“.
U křižovatky s hlavní silnicí stojí kamenný kříž, který byl postaven z odkazu

Terezie Dvorské v roce 1908. Na podstavci je vpředu prázdný výklenek. Nápis
vpředu říká: „Svět zklamal mne, mé slzy
kanou, před kříž klekni, téci přestanou“.
Na nápisu vzadu je: „Věnovali ke cti
a chvále Boží Terezie a František Dvorských 1909“.
Ve výklenku vily majitele pily Doležela byla původně umístěna kamenná socha sv. Josefa, po zbourání byla zachráněna a dnes je umístěna v zahradě Anny
Portešové. Nová dřevěná socha sv. Josefa se dnes nachází v zaskleném výklenku
ve vrátnici pily Javořice. Svatý Josef je
patronem tesařů a dělníků pracujících se
dřevem.

U křižovatky v upraveném parčíku je
umístěn pomník obětí první světové války z Ptenského Dvorku. Pod státním znakem ČSR je nápis: „1914–1918, Padlým
občanům“, pod ním je osm jmen padlých
a pět fotografií. Dole je deska s nápisem:
„Jednomu z mnoha českých mučedníků
Františku Strouhalovi. Popraven nacistickými vrahy ve Vídni. Nezapomeneme
– SČM ve Ptenském Dvorku“.
Nad silnicí do Ptení je na sloupku obrázek Panny Marie. Další svaté obrázky
bychom mohli vidět v lesích nad Ptenským Dvorkem.

Bernov
Bernov byla středověká osada, která
později zanikla a stávala u Ptení v místě, kde je dnes Bernovský mlýn. Roku
1351 a 1359 se Bernov připomíná při
zboží ptenském s krčmou. Ke konci 14.
století bylo ve vsi 5,5 lánu, mlýn a dva
podsedci. Roku 1464 byl Bernov ještě
osazen, ale roku 1466 už vložil Hynek ze
Zvole Anně z Miličína ves pustou Bernov. Potom zde byl mlýn a rybník zvaný
Bernovský. Název vznikl z německého
označení – Medvědí luh, Medvědí, Bernův luh.
Bernovský mlýn je připomínaný již
ve 14. století. Je to jediný pozůstatek
středověké vesnice, mletí ve mlýně skončilo v roce 1953. O mlýně se zachovala
Budova bývalého Bernovského
mlýna

Kamenný kříž
z r. 1908 v Ptenském Dvorku

Kamenná socha sv. Josefa u pily v soukromé
zahrádce

Pomník padlých v Ptenském Dvorku

pověst o hastrmanovi na Bernovském
mlýně, který se zamiloval do mlynářovy
schovanky Aničky.
Před mlýnem roste Lípa svobody, která byla vysazena mlynářem Šmehlíkem
v roce 1918. Pod její kořeny bylo tehdy
vsazeno pouzdro se zápisy.
U odbočky cesty ke mlýnu stojí starý
litinový kříž na kamenném podstavci.
Na podstavci má reliéf kalichu s hostií.
Vpředu je latinský nápis s chronogramem: „JesV pro VeraMVn DIsaLVte
CrVCIfIXe propItIVs nobIsesto“. Vzadu
je věnování s datací: „Fundátor To Hoto
Kržiže Gest soused Ptenski Jozef Pospissil. ANNO 1797“
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Drobné památky Ptenského Dvorku a Holubic

Pohled na osadu Holubice

Dřevěný křížek
u silnice k Pohodlí

Holubice
Jihozápadně od Ptení leží na kopci u silnice do Stínavy malá osada Holubice.
Byla založena na pozemcích panského dvora v roce 1787. Jméno dostala
od dvorního rady Jana Taubera z Taubenfurthu, komisaře pro regulaci pozemkové daně. Taube je česky holubice.
Domy v osadě tvoří jednu řadu. V roce
1900 tu bylo 17 domů, v nich žilo 13 rolníků, 13 krejčích a dva obuvníci.

Drobné památky jsou zde dvě – zvonice a litinový kříž. Zvonice byla postavena v boční ulici, původně byla dřevěná,
dnes je to zděná čtyřhranná stavba s věžičkou zvonice a zvonkem. Na zvonku
je nápis: „Gossen Straub 1794“.
Vlevo u silnice před vjezdem do Holubic od Ptení stojí pod kaštanem litinový kříž na kamenném podstavci. Pod
ukřižováním je v kovovém oválu nápis:
„Ježíši smiluj se“. Po ním je barevný reliéf Panny Marie a nápis: „Franz Gamba
Holubice 1862“.
Zvonice
v Holubicích

Pohodlí
Z Holubic odbočuje lesní silnice směrem
k Seči, Hrochovu a Lipové. U této silnice
je na mýtině pod lesem samota se dvěma
domy. Byla tu zájezdní hospoda Pohodlí,
její název byl vhodný právě pro hospody
a připomíná se poprvé v roce 1776.
Před samotou můžeme u silnice vidět
dva dřevěné kříže. V zatáčce za pařezem stojí malý, dnes již ztrouchnivělý
dřevěný kříž, který byl postaven zřejmě
na místě nějakého neštěstí. Bývají u něj
umělé květiny.
U silnice vlevo stojí mezi dvěma stromy velký dřevěný kříž. Původní kříž
nechal postavit Ignác Kunčík, dnes zde
stojí nový prostý dřevěný kříž, u něj bylo

Studánka s obrázkem
sv. Františka v lese

klekátko, které je dnes poškozené. U formanské hospody roste lípa stará asi 190
let.
V osadě došlo k tragédii na konci druhé světové války. Na podzim roku 1944
vznikl spojením sovětského výsadku
a uprchlých sovětských válečných zajatců partyzánský oddíl Jermak, který měl
jako jednu ze základen samotu Pohodlí.
Rodina Josefa Vítka, hostinského na Pohodlí byla počátkem roku 1945 zatčena
Gestapem. Syn hostinského František,
který studoval na vysoké škole v Brně,
byl nacisty popraven v Kounicových kolejích.
Západně od Ptenského Dvorku a Ptení
se v okolí samoty Pohodlí nacházejí roz-

Obrázek Panny Marie Svatokopecké na stromě v lese

sáhlé lesy, kterými protékají Brodecký
potok a potok Ptenka. Vyvěrá zde mnoho
studánek, z nichž některé jsou upravené.
Jsou zde místa s pověstmi a dávnými příběhy. Třeba u Seče se o místě U obrázku
vypráví pověst o nevěstě zabité četníkem
nebo o místě zvaném Vlčí jáma se říká,
že zde spadl do vlčí jámy basista a pak
do ní spadl i vlk a basista se zachránil
tím, že vlkovi hrál na basu. V místě
U Františka je upravená studánka s obrázkem sv. Františka, na dalším místě je
obrázek Panny Marie Svatokopecké. Je
zde mnoho dalších studánek a míst, která
se mohou stát cílem výletů krásnou přírodou.
			 Ján Kadlec

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy, ČR
St. Georgs-Orden, evropský Řád Domu Hasbsburg-Lothringen
Unie evropských vojensko-historických skupin
Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského
Matice staroboleslavská
dovolují si Vás srdečně pozvat na

Audienci u císaře Karla I.
která se koná pod záštitou

Litinový kříž z r.
1862 u Holubic

Pohled na budovy Pohodlí
s památnou lípou

JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského
u příležitosti
100. výročí konce 1. světové války
a poslední návštěvy JV císaře Karla I. Rakouského
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi roku 1918
a
památky událostí let 1618 -1648
a výročí návratu Palladia země české roku 1638

Zámek Brandýs nad Labem
28. dubna 2018
Dřevěný kříž
u samoty Pohodlí
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v dubnu tyto akce:
akce na pomoc přírodě

tvořivá dílna

Ukliďme svět, ukliďme
Česko!

Keramika

Kdy: sobota 7. dubna, od 9:00 do 12:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz v 9:00
u občerstvení U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na pomoc přírodě. Čeká nás tradiční jarní úklid obou břehů
říčky Hloučely. S sebou pracovní rukavice
a staré igelitky. Na závěr bude pro všechny účastníky úklidu připraveno občerstvení
na ohýnku.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 9. dubna 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.

exkurze

Záhlinické rybníky

KDY: sobota 14. dubna od 10 hod.
KDE: sraz v 10:00 na nádraží v Záhlinicích; parkování je možné u nádraží nebo
u hospody; odjezd vhodného vlaku v 8:35
(s přestupem v Olomouci a v Otrokovicích); odjezd zpět ze Záhlinic ve 13:55 nebo
v 15:55.
Společně s ornitologem si projdeme soustavu čtyř Záhlinických rybníků. Jedná se
o významné stanoviště a hnízdiště vodních
a tažných ptáků. Budeme pozorovat nejen
stálé druhy ptáků, ale také ty, kteří se vracejí
na sever ze zimních hnízdišť. Doporučujeme
si vzít dalekohled. Délka trasy cca 6 km. Poplatek 30 Kč/osoba.
osvětová akce pro veřejnost

Den Země

KDY: sobota 21. dubna, od 8:00 do 13:00
hodin
KDE: nám. TGM v Prostějově
Tradiční osvětová akce u příležitosti oslav
Dne Země spojená s ekojarmarkem. Nebude
chybět ukázka lidových řemesel, ochutnávka
fair trade kávy a pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, ukázka živých zvířat
a bohatý kulturní program.

KDY: pondělí 23. dubna 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.

ďou Vytáskem do terénu.
Projdeme přírodovědně cenné lokality mezi
Plumlovem, Ohrozimí a Vícovem, naučíme
se poznávat léčivé rostliny a jejich léčivé
vlastnosti. Ráno odjezd v 8:25 z aut. nádr.
v Prostějově (linka směr Boskovice, stan. č.
11) do zastávky „Plumlov, přehrada“. Délka
trasy asi 9 km. Odjezd zpět z Vícova ve 13:07
nebo v 15:52. Poplatek 70 Kč/osobu.

přednáška

Léčivá moc bylinek III.

KDY: středa 25. dubna od 17:00 do 19:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Další z cyklu přednášek bylinkáře Vládi
Vytáska o využití léčivých rostlin pro léčbu
různých nemocí a potlačení bolesti. V. Vytásek je zkušený bylinkář, žák, přítel a pokračovatel díla Pavla Váni a Josefa Zentricha.
Tématem této přednášky budou adaptogeny, léčivky na zvýšení imunity. Opět nás
čeká ochutnávka čaje namíchaného autorem
z jeho vlastních bylin.
vycházka pro veřejnost

Terezské údolí a Rmíz

KDY: sobota 28. dubna od 8:15 do 15:45
KDE: ráno odjezd z aut. nádraží v Prostějově v 8:15 (linka směr Kladky, stan. č. 1)
do Laškova (s přesedáním v Pěnčíně)
Vycházka s místním znalcem Jiřím Fialou
do rozkvetlého Terezského údolí. Z Laškova se vydáme nejprve na vrch Rmíz, který
je známý nejen jako významné pravěké hradisko, ale také jako cenná botanická lokalita.
Dále budeme pokračovat podél říčky Šumice
přírodní rezervací Terezské údolí až do Náměště na Hané. Délka trasy asi 8 km. Návrat
zpět vlakem z Náměště na Hané, odjezd
v 15:11. V případě špatného počasí se akce
o týden odkládá, a to na 5. května. Pořádá ZO
ČSOP Bělozářka.

PŘIPRAVUJEME:

Exkurze za léčivými bylinkami
KDY: úterý 8. května od 8:25
do 16:30
Celodenní vycházka s bylinkářem Vlá-

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov a MŽP v rámci projektu Pomáháme přírodě

Zájezd pro seniory:

Rejvíz a Lázně Jeseník

KDY: sobota 23. června
Projdeme si krásnou trasu k mechovému jezírku na Rejvízu a potom přejedeme do Lázní Jeseník, kde nás čeká vycházka kolem studánek a návštěva balneoparku. Cena 200 Kč.

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 týden
bude pro děti připraven celodenní program,
čeká nás tvoření, sport, přírodovědné 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.

Přírodovědně tvořivý příměstský tábor v Ekocentru
Iris

Kdy: 6.-10. srpna, denně 7:30-16:00
Je určen pro děti 1.-5. tříd ZŠ. Po celý týden
bude pro děti připraven celodenní program,
čeká nás tvoření, sport, přírodovědné hry,
pokusy, mýdlování, drátkování, dřevořezání, práce s vlnou, výroba svíček, zvonkohry
atd.
Cena: 1700 Kč (v ceně je vždy oběd, 2 svačiny, pitný režim, materiál na tvoření, pedagogický dozor,...). Nutno se předem přihlásit
na iris@iris.cz.

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

Ptákům se letos z teplých krajů nechtělo – vracejí se až teď
Praha, 9. března 2018. Právě v těchto dnech se k nám masově vracejí ptáci, kteří dosud čekali, až poleví mrazy.
Proto stojí za to vyrazit o tomto víkendu
do přírody a sledovat špačky, čejky, skřivany nebo drozdy, kteří urazili svou každoroční náročnou pouť a přilétají k nám
právě teď. Obvykle se v Česku začnou
objevovat skřivani, konipasi nebo špačci
už od poloviny února. V letošním roce
ale ptáky odradila vlna silných mrazů
a na skřivánčí písně jsme si museli počkat až do března.
Tuhé mrazy zpomalily návrat ptactva
do Čech. Na ornitologické online databázi
Birds.cz letos ještě na začátku března chyběli ptačí migranti. Přitom v předchozích
letech už touto dobou v databázi nebyla
nouze o hlášená pozorování prvních navrátilců – například skřivanů polních, špačků

obecných nebo drozdů zpěvných. „Ptákům
přitom nevadí samotný mráz, ale přímo
kritický je pro ně s mrazem a sněhem spojený nedostatek potravy,“ popisuje Zdeněk
Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.
Tu správnou dobu pro návrat z teplých
krajů signalizuje délka dne, kterou ptáci
vnímají velmi citlivě. Právě ta určuje, kdy
se opeřenci vydají na cestu ze zimovišť
zpět na svá hnízdiště. Pokud ale na hnízdišti nejsou příznivé podmínky pro návrat
– například panují silné mrazy nebo je nasněženo a ptáci by obtížně hledali potravu,
mohou se zdržet na místě, kde jsou příznivější podmínky a především dostatek potravy. „Například čejky či skřivani čekali
evidentně doslova „za dveřmi“, tedy jen
pár stovek kilometrů jihozápadněji, protože se začali objevovat bezprostředně poté,

co mrazy ustoupily,“ vysvětluje Vermouzek.
Nejdříve se zpátky do Česka vracejí
čejky nebo skřivani, kteří na zimu migrují na kratší vzdálenosti, například do jižní
nebo západní Evropy. Čím dál mají ptáci
svá zimoviště, tím později se zpravidla
i vracejí. Mezi ptáky, kteří přilétají ze
svých zimovišť mezi posledními, patří rorýsi. Ti se u nás začnou objevovat až v polovině dubna a na začátku srpna už se zase
vydávají zpět do Afriky. Naopak celý rok
včetně zimního období u nás tráví například letošní Pták roku – sýček obecný.
Kontakt pro další informace:
Zuzana Karlíková
karlikova@birdlife.cz
774 920 725

Česká společnost ornitologická je partnerem celosvětového sdružení na ochranu ptáků BirdLife International

Díky recyklaci jsme mohli zvýšit produkci odpadu.
Děkujeme všem, kdo třídíte.
Jistě Vám neunikla kampaň ke třídění odpadu. Recyklace je hlavním tématem ekovýchovy a zdravého životního stylu. Ovšem
málokdo si uvědomuje, jaká je skutečná
cena recyklace. Recyklace je marketingový
tah se skvělou reklamou a propagací, zaměřenou již na nejmladší generaci. Dnes Vám
každý člověk ve vyspělých zemích odvykládá naučenou říkanku o významu recyklace
pro kvalitu a dobrý stav životního prostředí.
Jediným výsledkem recyklace je ještě
větší množství odpadu. Vyrábíme, balíme,
a zákazník má dobrý pocit, že svým odpovědným přístupem k recyklaci pomáhá
a chrání životní prostředí.
Podíváme-li se na recyklaci pohledem
nezabarveným růžovými brýlemi, zjistíme,
že doma máme několik nádob na odpad,
plastové sáčky, u domu barevné popelnice
a na každém rohu pestrou škálu kontejnerů v místech, kde ještě nedávno rostly stromy. Každý druhý den před domem zastaví

náklaďák a dva dobrosrdeční mládenci
vyprázdní mnou pečlivě nashromážděný odpad. Ale jaký odpad - dokonalá díla
současného designu, perfektně a nákladně
vyrobená mnohdy v nezanedbatelných cenových položkách. Automobily sváží tato
díla obalového a designérského průmyslu
na hromady u spaloven, kde vše spálí v řízeném procesu splalování.
Spalovna vyrobí teplo, teplo promění
vodu v páru, která nám doma ohřeje radiátory. Odpad se nám tedy vrací v podobě tepla.
Nebo výrobků z recyklovaných materiálů.
Recyklace nám umožnila zvýšit nejen
produkci odpadu a spotřebu odpadu, ale
i spotřebu ropy a zemního plynu. Dalším
úspěchem recyklace je produkce zcela nových materiálů: ekoplastů, ekovýrobků,
ekotašek, ekoautomobilů a dalších dražších
výrobků s kratší dobou trvanlivosti.
Pokud budeme v třídění pokračovat se
stejným úsilím, pevně věřím, že jednoho

dne vytřídíme poslední
kousek odpadu. Tím posledním kouskem odpadu
ale bude zároveň i poslední kousek  přírody.
V ten den jsme veškerou přírodu dokonale
roztřídily na hromady odpadu. V ten den
přestaneme třídit, jelikož budeme mrtví,
stejně jako planeta, kterou jsme po částech
vytřídily do barevných odpadkových košů.
Jedinou možností, jak nepodlehnout silné
recyklační kampani, je přestat nakupovat
odpad. Jedinou možností, jak snížit produkci odpadu, je odpad nevytvářet.
Není důležité co do nás vchází, ale co
po nás zůstává, máme pro to pěkné slovo,
“duchovno”.
S přáním pokojného dne za ekologickou
organizaci PagoPago
Josef Čermák
www.pagopago.org
Telefon: 776131404
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Kůrovcová kalamita v Jeseníkách a Oderských vrších je největší kalamitou v ČR
v historii lesnictví
Přátelé, v současné době probíhá již pátý
rok kůrovcové kalamitní těžby v Nízkém
Jeseníku, Oderských vrších. Kůrovcová
kalamita je způsobena úbytkem podzemní
vody v této lokalitě. Snížení hladiny podzemní vody způsobilo nedostatečný mizní
tlak v kmenech stromů. Míza se nedostává do koncových částí větví a nezaplavuje
chodbičky s larvami kůrovců, tím došlo
k jejich přemnožení. Pokud má strom stabilní hladinu podzemní vody a dostatečný
mizní tlak, netrpí stresem a je schopen se
s parazity a viry stejně jako člověk vypořádat pomocí svého imunitního systému. Trpí-li však stresem, který stromům a přírodě

způsobujeme svojí činností, jsou stejně jako
lidé náchylní k chorobám a snadno jim podléhají.
V letošním roce bylo vytěženo přes 600
tisíc stromů napadených kůrovcem, a těžba
stále pokračuje. Voda ubývá v důsledku odběrů devonské neobnovitelné zásoby podzemní vody pro lidská sídla, města, vesnice.  
Je třeba zalesnit tisíce hektarů lesních holin.
Chcete-li udělat nějaký významný skutek
pro přírodu, můžete se účastnit zalesňovacích prací, nebo alespoň přestat odebírat
podzemní vodu z hlubinných vrtů. Máte-li zájem o účast na zalesňování, můžete
se zalesňovacích prací zúčastnit. Vysazují

se buky, jedle, borovice, smrky, duby. Je třeba
vysadit miliony stromů
během dvou let od doby
odlesnění. Pokud vlastníte živnostenský list hlaste se přímo na polesí
Bruntál, Krnov, Šumperk, Šternberk.
Zde je příležitost pro ženy a muže, pro
které není ochrana přírody jen heslem.
S přáním pokojného dne za ekologickou
organizaci PagoPago
Josef Čermák
www.pagopago.org
Telefon: 776131404

DDM Olomouc v dubnu 2018
čtvrtek 12. 4. 2018 • 17:00–
20:00 • tř. 17. listopadu 47 •
40 Kč
Turnaj v Osadnících • Další turnaj v Osadnících z Katanu v tomto roce. Pro nejlepší
jsou připraveny zajímavé ceny, drobnou odměnu si však odnese každý účastník.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).  
pátek 20. 4. 2018 • 09:00–12:00 • Janského 1

Den Země v zahradě • Zábavné dopoled-

ne s přírodovědnou tématikou nás tentokrát
provede životem mravenců. Program je připraven na 60 minut a je určen pro 1–3. třídy
ZŠ. Je třeba se předem telefonicky objednat
na čísle 725 922 527 na 9:00, 10:00 nebo
11:00. Akci finančně podpořila KMČ Povel
Olomouc.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).  
sobota 21. 4. 2018 • 10:00–16:00 • ZOO Olomouc
Den Země v ZOO – Vlčí svět • Přírodovědná stezka pro návštěvníky olomoucké
ZOO. Účastníci se na 7 stanovištích zábavnou formou seznámí se zajímavým životem
psovitých šelem. Akci finančně podpořilo
město Olomouc.

Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).  
sobota 21. 4. 2018 • 09:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 40 Kč
O zlatou pálku VII • Turnaj ve stolním tenise, který se počítá do celkového hodnocení amatérské ligy. Registrace začíná v 9:00.
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen
pro děti a mládež školního věku a probíhá
ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída (včetně víceletých gymnázií).
Bližší informace: Martina Gallo (731
444 445, sport@ddmolomouc.cz).  
čtvrtek 26. 4. 2018 • 15:00–18:00 • Rožňavská 21 • 50 Kč (na všechny akce Sídliště dětem)
In-line závody (Sídliště dětem) • Zahájení
tradičního cyklu čtvrtečních sportovních akcí
na sídlišti Nové sady. Školáci budou závodit
na in-line bruslích a ti mladší s potahovadly
nebo kočárky.
V 15:00 začíná registrace závodníků ,
od 16:00 pak začínají závody.
Bližší informace: Jarmila Břečková (731
444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).  
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Skautů a skautek je zase víc!
Skautů a skautek už 12 let přibývá! 7
důvodů, proč zažívá skauting v Česku
zlaté časy. Jihlavu, Frýdek-Místek nebo
Opavu, tak velká města by zaplnili všichni skauti a skautky České republiky. Podle právě uzavřeného sčítání je jich více
než 60 000, za posledních dvanáct let
u nás přibylo 20 000 skautů a skautek.
Od roku 2006 jejich počet kontinuálně
stoupá a celkový nárůst členské základny
od tohoto roku přesáhl padesát procent.
Junák – český skaut tak potvrzuje své postavení největší výchovné organizace pro
děti a mládež v ČR.
V České republice v současné chvíli funguje 2 147
skautských oddílů, které každoročně uspořádají více než
1 000 táborů pro bezmála
než 30 000 dětí. Členů a členek Junáka – českého skauta je 60 522, 41 083 z nich
jsou děti a mladí lidé do 18
let (uzavřeno k 31. 1. 2018).
Meziroční nárůst byl loni
nejvyšší od roku 2006, šlo
o 2 682 nových členů a členek. O činnost oddílů a potřebné zázemí se starají tisíce

skautských dobrovolníků a dobrovolnic.
Vedoucí pracují s dětmi ve svém volném
čase a každý rok stráví skautingem průměrně přes 40 pracovních dnů.
Také skautů a skautek v okrese Olomouc přibylo, je nás téměř 1758. Vyplývá
to z výsledků letošní registrace. Čísla opět
potvrdila mnohaletý trend rostoucího zájmu
o skauting. Přírůstek zaznamenal také počet
oddílů, kterých bylo minulý rok 57 a letos
jich je už 59. Zájem o skautování ze strany
dětí i rodičů je stále velký a to nás nesmírně
těší.

pátek 27.4.2018 • 15:30–17:00 • Janského 1
• 20 Kč
Odpoledne v kouzelné zahradě • Formou
zábavných stanovišť, her a soutěží účastníci
nahlédnou do kouzelného světa zvířat a rostlin. Nebude chybět ani tradiční slet čarodějů
a čarodějnic a čarodějný bufet. Za své snažení obdrží děti malou odměnu. Akci finančně
podpořilo KMČ Povel Olomouc.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).

Chcete, aby vaše dítě jelo na tábor s kamarády, které zná? Je nejvyšší čas najít mu
skautský oddíl. Nejen v září se
začátkem školního roku, ale také
v pololetí je možné začít se skautingem. Na holky a kluky tu čekají dobrodružství v podobě her,
soutěží či netradičních sportů
a pravidelných výletů do přírody.
Skauting je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy
v moderním vzdělávání. Pro každou věkovou kategorii jsou vypracovány programy, které malé
holky a kluky celostně rozvíjejí.
Více na www.olomouc.skauting.
cz.
Jan Zahradník
s použitím www.skaut.cz

*25.5.1968 - 2018

50 let
6. oddíl OSTŘÍŽI

VÝSTAVY
3. 4.–4. 5. 2018 • tř. 17. listopadu, Galerie
DDM

Kdy: pátek 25.5.2018 17,00-19,00
Kde: klubovna Mozartova 6, Olomouc

Poznej a chraň – Pod jarními paprsky
• Výstava prací výtvarné soutěže zaměřené

na přicházející jaro a probouzející se přírodu.
Úkolem účastníků je zachytit příchod jara
v jakékoli jeho podobě, ať už to je přílet ptáků, rašící pupeny či zrození mláďat.
Vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších prací proběhne ve středu 11. 4. 2018
v 16:00 hodin v Galerii DDM. Soutěžní práce poštou nevracíme.
Akci finančně podporuje statutární město
Olomouc.
Bližší informace: Jaroslav Marx (725
922 621, panda@ddmolomouc.cz).

Skautům se daří i díky stovkám dospělých dobrovolníků, kteří pravidelně a bez
nároku na odměnu věnují svůj volný čas
výchově dětí a mladých lidí, nebo zajišťují
servis skautských oddílů jako hospodáři či
vedoucí jednotek. Rostoucí zájem dětí a rodičů dokazuje, že skauting umí i po více než
sto letech své existence nabídnout mladým
lidem atraktivní program a možnost se všestranně rozvíjet.

Program:
setkání bývalých členů oddílu, prohlídka klubovny,
starých kronik, promítání filmů z činnosti Ostřížů,
setkání se současnými členy Ostnovců.
V 18,00 hodin slavnostní nástup.
Po skončení programu v klubovně
bude možnost dále neformálně posedět
v některé z blízkých restaurací; (řídí Vodomil)
Dále bude oheň na zahradě Zátiší 37 v Křelově,
kontakt: labounek@email.cz (Králík)

Skaliska, strže, tam Ostříž může,
smělost a sílu má, toť okrasa muže!
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Co plánují olomoučtí Přátelé přírody na jaro a léto?

Knihovna města Olomouce

Inspirujte se…
Letošní sezóna olomoucké skupiny Malá
liška spolku Přátelé přírody z. s. bude
opravdu hvězdná. Aspoň podle plánu. Ale
ze zkušenosti víme, že zrovna nám se plány uskutečňovat daří. Za první dva měsíce tohoto roku už máme za sebou několik
památných turistických výšlapů i kulturních chvilek a dokonce i první lyžařský
víkend v historii, kdy se nejenže našlo
dostatek zájemců, ale byl i sníh a chata
a vůbec všechno.
Abyste věděli, na co se těšit v následujících měsících, přinášíme přehledné
letáky s termíny, tématy a organizátory
našich akcí na jaro a léto. Podzimní plány
zveřejníme zase v červnu.
V nejhezčích měsících roku nás čeká
několik vícedenních výjezdů. V rámci
Česka se podíváme do Štramberka a okolí, pomůžeme dobré věci na Zámecké

brigádě Přátel přírody na Slapech a netradičním pohledem se zaměříme na přírodní a kulturní krásy Prahy. O prázdninách
vyrazíme i do světa - letošní vícedenní
zájezdy vedou na Slovensko do Malých
Karpat a také do Rumunska, do pohoří
Retezat, nejkrásnějších rumunských hor.
V obou případech se akce uskutečňují
ve spolupráci s místními Přáteli přírody.
Nejvíce našich akcí ale bude odpoledních či jednodenních. Ty turistické se
zaměřují na poznávání zajímavých míst
východních Čech a jižní Moravy, ale také
bližšího okolí Olomouce. Téměř každý
měsíc proběhne tematické Setkání s knížkou. Zařadili jsme i několik posezení
s hudbou provozovanou amatérskými muzikanty z našich řad, dodržíme pravidelná
volná setkání našich členů a příznivců pod
značkou „Posed“ a chystáme i výtvarnou

dílnu a další veselosti.
Za vším stojí hodiny a hodiny práce dobrovolníků z řad našich členů, kteří rádi dělají něco navíc pro ostatní. Patří jim za to
dík velký jako bronzová deska.
Inspirujte se našimi plány, zapište si
je do svých diářů a v předstihu mrkněte na náš web do aktuální nabídky akcí
na konkrétní měsíc, kde vždy najdete
podrobnosti a hlavně - ověříte si datum
a čas, kdy se daná akce koná. Rádi vás
na našich programech uvidíme, děláme je
pro vás.
Přehled našich akcí pro naše členy i veřejnost najdete na www.malaliska.cz/
akce2018
Hynek Pečinka
Přátelé přírody, z. s.
– skupina Malá liška,
www.malaliska.cz

Vycházky do přírody na okrajích Olomouce mají nový web
Po necelých čtyřech letech jsme se odhodlali z gruntu změnit vzhled webových
stránek projektu Do přírody ve městě.
Přenášení „starých“, ale doposud platných dat, jsme věnovali celý měsíc únor
a nyní je už vše připraveno na to, abyste
mohli vyrazit na trasy do přírody ve městě Olomouci lépe a radostněji. Mrkněte se
na www.prirodavemeste.cz, jak se nám to
povedlo! Aby se vám web ještě více líbil,
přidáme během nejbližších dní ke každé trase ještě i fotky z organizovaných

vycházek, které po většině tras proběhly
v posledních třech letech. Pomohou vám
získat představu, co přesně vás na té které
trase čeká a proč se na ni vypravit.
No a proč se tedy na naše trasy vlastně
vypravit? Za poznáním toho, jak vypadá
Olomouc jinde než na Horním a Dolním
náměstí nebo na vašem sídlišti. Za přírodou, která v Olomouci není jen v městských parcích nebo na Svatém Kopečku.
Za tou nepěstěnou, do které se zakusují
okraje města. A právě do těch okrajových
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částí, kde se během chvilky přenesete
na vesnici, i když stále budete nadosah
městskému autobusu či tramvaji.
Tak hodně zdaru při objevování Olomouce z jiné stránky. A napište nám, jak
se vám náš projekt líbí!
Hynek Pečinka
Přátelé přírody, z. s.
– skupina Malá liška,
www.malaliska.cz

Tak šel čas... 1918, 1938, 1948, 1968 - výzva pro Olomoučany
Máte doma fotografie z let 1918, 1938, 1948
a 1968? Chcete se podělit o své vzpomínky
s ostatními? Neváhejte, přineste nebo zašlete
fotografii či dokument týkající osmičkových
let našich dějin do 31. 6. 2018 do kteréhokoliv oddělení či pobočku knihovny a podílejte
se tím na výstavě, kterou oživíme prostory
závěrem roku.
Pastelkové dovádění
Zveme všechny rodiče s malými dětmi
ve středu 11. dubna 2018 v 10 hodin na pobočku Brněnská na dopoledne plné tance, barev, poznávání a legrace. Na závěr si společně vyrobíme pohádkový strom, který bude
zdobit knihovnu po celý rok. Akce je součástí celostátní kampaně Book start podporující
čtení a čtenářské dovednosti již od nejútlejšího věku.
Dostaveníčko s pamětí
Pobočka Jungmannova připravila setkání
se členem České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging Mgr. Martinem
Králem. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 16:30
hodin se budeme zabývat naší pamětí, konkrétně tím, jak funguje a jak ji lze elegantně
posilovat a formovat.
Falun Gong
Informace o možnosti zdokonalit mysl
i tělo nabízí budova na náměstí Republiky
ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 17 hodin. Falun
Gong vychází ze starobylé praxe, napomáhá
obnově a harmonizaci energie v těle, zklidnění mysli, zlepšování charakteru člověka
a vysvětluje mnohé zákonitosti lidského ži-

vota. Beseda bude doplněna ukázkami čchi-kungového cvičení, které si zájemci mohou
na místě sami vyzkoušet. Doporučujeme rezervaci v oddělení pro dospělé čtenáře.
Básnění
Světový den knihy společně oslaví dospělí
i děti v pondělí 23. dubna 2018 na pobočce
Brněnská. Společně se od 10 do12 a od 13
do18 pokusíme dramatickým způsobem oživit básně z knih. Užijeme si jak básní, tak
legrace.
Hráčské kluby pokračují
Síťovačka – počítačové hry po síti – se
opět rozjede na náměstí Republiky v úterý
17. dubna 2018 od 15 do 17 hodin se hrou
Trackmania Nations Forever. Rezervovat
místo si můžete v oddělení pro dospělé čtenáře, pokud nemáte čtenářský průkaz, zaregistrujte se.
Klub deskových her zve v úterý 24. dubna
2018 od 17 do 19 hodin v budově na náměstí Republiky všechny fanoušky bez ohledu
na věk na Krycí jména, Temná znamení,
Trans Amerika, Scotland yard, Istanbul a další. Můžete si přinést i vlastní hry a změřit síly
s ostatními. Přihlásit se lze deskovky@kmol.
cz nebo v dospělém oddělení.
S knížkou do života
Na nejmenší návštěvníky knihovny a jejich
rodiče se v oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky těší knihovnice ve středu 2.
května 2018 ve 14 hodin. Krátký program
pomůže rodičům najít nejvhodnější knížky
pro batolata a nabídne jim moderní metody
rozvíjení čtenářské gramotnosti jejich nejdražších.

Olomoucký literární kalendář
Knihovna spolu s neziskovou společností
EuForAll, o.s. pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Pravidelné i méně pravidelné
literární „svátky“ jako knižní veletrh LITR,
Noc Literatury, Cena Václava Buriana Olomouc, Noc básníků, klání ve slamové poezii,
Tichých úterý,… budou námětem povídání
Petry Kožušníkové ve čtvrtek 3. května 2018
v 16 hodin v budově na náměstí Republiky.  
Zbyněk Zácha – výstava Blues rock jazz
Prostory na náměstí Republiky od dubna
do června 2018 oživí fotografie bluesových,
rockových či jazzových koncertů a hudebníků. Strhující okamžiky plné emocí a mnohdy téměř sportovních výkonů fotí Z. Zácha
na hudebních festivalech BluesAlive, Bounty
Rock Cafe Open Air, na Československém
jazzovém festivalu v Přerově, na Mohelnickém dostavníku,.. Focení muziky je pro něj
spojením jeho vnímání světa skrze hudbu
a obrazy světel a stínů, tónů a emocí, které se
v nás tímto probouzí.
Irena Válková – Obrazy a kresby
Olomoucká malířka, členka skupiny „Olomoučtí“ představí svou tvorbu od dubna
do června 2018 v prostorách pobočky Jungmannova.  
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka
pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Dětský velikonoční jarmark na hradě Šternberk
Nejvýznamnější církevní svátky v roce, Velikonoce, připadají v letošním roce na přelom
března a dubna. Hrad Šternberk bude otevřen
po celé svátky od pátku 30. 3. do pondělí 2. 4.
2018. Vrcholem bude již tradičně VELIKONOČNÍ JARMARK plný tvořivých dílen
pro děti i rodiče.
Jarmark se uskuteční v sobotu 31. března
2018. Začátek je naplánován na 10 a konec
na 16 hodin. V prostorách hradu budou připraveny tvořivé dílny zaměřené na výrobu
tradičních velikonočních předmětů. Nejen
děti uvítají možnost vyzkoušet si výrobu
rozličných velikonočních dekorací a aranžmá, pletení pomlázek nebo zdobení kraslic.

Všechny výrobky si děti odnášejí domů.
Na dolním nádvoří doplní tvořivý program
ukázky dravců a zvířat ze stanice ochrany
přírody HLUK. Na hradě Šternberk můžete
strávit příjemný den plný zábavy.
Vstupné na jarmark činí symbolických 30 Kč,
nejmenší děti do 3 let mají vstupné zdarma.
Při zakoupení vstupenky na prohlídku hradu
je vstup na sobotní jarmark zdarma.
Velikonoční prohlídky hradu
Hrad Šternberk bude otevřen po celou dobu
velikonočních prázdnin. Od pátku 30. 3.
do pondělí 2. 4. 2018 vždy od 10 do 16
hodin. Provázet budeme na dvou návštěv-

nických okruzích. Prohlídky
prvního okruhu budou probíhat od 10 do 16 hodin, druhým okruhem budeme provázet od 10.30 do 15. 30 hodin.
Výklad průvodců vás seznámí
nejen s historií hradu Šternberk, ale rovněž s historií Velikonoc. Návštěvníci se dozvědí
zajímavé informace týkající se
těchto jarních svátků. Podrobnější informace o dění na hradě
naleznete na stránkách www.
hrad-sternberk.cz. Těšíme se
na vaši návštěvu.
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Církevní rok - postní doba, půst – návrat k Bohu
V postní době má člověk pracovat na proměně a obnově svého života, aby mohl žít opět
plně jako křesťan. Má v této době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co
činí život křesťana křesťanským. Nemělo by
ale jít pouze o lidské úsilí, neboť křesťanská
teologie a spiritualita považuje půst za Boží
milost, kdy člověk naslouchá Božímu slovu
a svůj život podle něho uzpůsobuje.
Postní doba je též obdobím přípravy katechumenů na křest a provázejí je v tuto dobu
zvláštní liturgické obřady. Mezi dny postní
doby, které nesou tradiční označení, patří ještě 4. neděle postní, zvaná Laetare, a 6. neděle
postní, běžněji Květná neděle, jako připomenutí dne vjezdu Ježíše do Jeruzaléma.
Liturgická barva postní doby je fialová.
Začíná Popeleční středou, trvá (nepočítaje
v to neděle) 40 dní a celá doba vrcholí Svatým týdnem, při němž si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista a končí velikonočním triduem (to začíná na Zelený čtvrtek
večer, pokračuje Velkým pátkem a Bílou
sobotou, posledním dnem postní doby, a vrcholí Velikonoční vigilií ústící do neděle
Zmrtvýchvstání Páně). Celá postní příprava
směřuje k radostné oslavě Velikonoc, které
jsou pro křesťany svátky Kristova vzkříšení
z mrtvých.
www.hostyn.cz
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Z hlediska zvyků českého lidu bylo nejvýznamnějším dnem velikonočního cyklu pondělí velikonoční, i když se k němu žádné významné liturgické úkony neváží. Toho dne se
odbývala pomlázka, velikonoční hodování,
mrskút (proto „mrskaný pondělek“). Zvyk
sám je zřejmě velice starého původu, stejně
jako zdobení vajíček kraslic. Původně šlo
zřejmě o magický obřad, jehož se účastnili
dospěli, teprve časem se posunul do polohy
zábavy.
Dům od domu chodívali mládenci za děvčaty, později hlavně děti, se spletenými
pomlázkami (dynovačkami, mrskačkami,
šlehačkami, binovačkami, na Moravě též tatary) obyčejně z vrbového proutí, zdobenými
stuhami. Jimi šlehali dívky i ženy v domácnosti, vinšovali a dostávali malovaná vajíčka.
Toto základní schéma velikonoční pomlázky
mělo řadu místních variant. I když dívky při
mrskání křičely, na oko utíkaly a durdily se,
byla by se velice hněvala ta, za níž by nějaký hoch nepřišel vymrskat ji. Na Slovácku
je dokonce pomlázka znamením přátelství
mezi rodinami; dítě nechodilo k těm souse-

dům, s nimiž se jeho rodiče hněvali. Mnohde
bylo zvykem, že v úterý chodila na oplátku
s pomlázkou děvčata, někde místo ní polévala chlapce vodou, aby byli svěží.
V mnoha vsích bylo prastarým obyčejem
číhat na děvčata v pondělí zrána (obvykle
když šla do kostela) a vyšlehat je, aby byla
celý rok zdravá, veselá a pilná. Na Chodsku
i na Boleslavsku vyšlehal hospodář všechnu
čeládku i rodinu, aby nebyli líní.
Dynovačka se čepejří, ať mi má Andula nevěří poženeme se do dveří, a ze dveří
do kuchyně, a z kuchyně šup do síně: budeme se šlehat upřímně.
O stáří velikonoční pomlázky a její po staletí nezměněné podobě svědčí vzpomínky
pražského kazatele Konráda Waldhausera;
žijícího ve 14. století, že se manželé a milenci v pondělí a úterý velikonoční šlehají
metlami, tepají i rukou. Ospalé i lenivé prý
časně z rána házejí do vody nebo alespoň polévají. Deník z doby vlády Rudolfa II. uvádí,
že v Praze se před velikonocemi prodávaly
po ulicích pestrobarevné metly, s nimiž pak
všichni venku pobíhali. Potkal-li prý kdo
pannu, šlehal ji po ramenou i rukou, aby dostal velikonoční vejce. Této kratochvíli se
oddávali i zemští úředníci.
Hody, hody do provody, dejte vajíčko malovaný. Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Koledníci dostávali vajíčka namalovaná
i jednobarevná (nejčastěji červená), stejně
jako bohatě malované a i jinak zdobené kraslice. Od pohanských dob bylo vejce symbolem života, snad právě proto se spojovalo
s oslavou jara.
Lidová legenda z Blešna u Hradce Králové
vysvětluje vznik tradice malovat velikonoční
vajíčka: Když Ježíš se svatým Petrem chodili
po světě, přišli do jednoho statku a poprosili
hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla
v celém stavení ani skývu. V tom uslyšela
kdákání slepice, seběhla ke kurníku a našla
vejce. Upekla ho v teplém popelu a jím nakrmila oba pocestné. Když odešli, chtěla smést
koštětem pohozené skořápky. Jaké bylo její
překvapení, když uviděla, že se proměnily
ve zlato. Selka potom každého pocestného
častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat
na výroční den návštěvy oněch dvou pocestných.
S vajíčky provozovali o velikonoční pondělí a někdy i v následující dny dospělí i děti
různé hry.
Běžné bylo „sekání“ do vajec. Jeden chlapec uchopil vejce do dlaně, aby jen špička

vykukovala mezi palcem a ukazovákem.
Druhý hoch vzal krejcar a mrštil jím proti
vejci. Pokud se krejcar zasekl, patřilo vejce
házejícímu chlapci; pokud se svezl či se vůbec do vejce netrefil, zůstalo vejce tomu, kdo
ho držel. Méně často se krejcar zasekával
do vejce položeného na zem (do důlku ).
Při ťukání“ dva hoši lehce udeřili špicí
svých vajec proti sobě. Čí špice se rozbila,
ten prohrál a musel dát vejce soupeři. Někteří
chlapci podváděli a přinesli vejce vyfouknuté
a naplněné smolou, které se nerozbilo. Pokud
ostatní takový podvod zjistili, bylo pochopitelně s nepoctivcem zle.
„Koulení“ mělo různé varianty. V jedné
z nich se vajíčka dala do řady a chlapci k nim
z větší dálky kutáleli „kudrnu“ (kouli slepenou z volských chlupů). Kdo zasáhl vejce,
mohl si ho vzít. Jiným způsobem koulení
bylo spouštění vajec po nakloněném šindeli
či dřevěným žlábkem na rovnou zem. Komu
se podařilo zasáhnout jiné vejce, získal ho.
Existovaly varianty, při nichž byl vítězem
ten, jehož vejce se dokutálelo nejdále. V okolí Vamberka se pro tento účel připravovalo
speciální valbisko“ s přesně stanovenými
rozměry (6,5 m x 0,5 m), na němž se dalo
soutěžit 10 vejci najednou. Stavitel valbiska
dostával od hráčů zaplaceno za přípravu jeden nebo dva krejcary.
Na Chodsku se scházela mládež na návsi
a házela vejce buď do výšky nebo jím přehazovala střechu tak, aby dopadlo na měkký
drn. Pokud se vejce od některého děvčete chlapci rozbilo, sklidila dívka posměch
a hoši říkali, že bude nestálá.
Spojení obrázku zajíčka se svátkem velikonoc nemá dlouhou tradici, ujalo se koncem
19. století a rychle se rozšířilo. Vychází z německého prostředí, v českém ji rozšířila povídka K. Schmidta „Kraslice“, v níž vykládá,
že kraslice snáší v poli pro mravné děti zajíček. Od té doby se začali zajíčci objevovat
v cukrárnách, pekárnách, papírnictví na nejrozmanitějším zboží.
BÍLÁ NEDĚLE
První neděle po velikonocích se tak nazývá
proto, že mnohde nosili toho dne novokřtěnci
naposledy bílé křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.
Od roku 2000, kdy byla svatořečena Faustyna Kowalská, se tato neděle slaví jako neděle
Božího milosrdenství..
Převzato z knihy Vlastimila Vondrušky
„Církevní rok a lidové obyčeje“

KULTURNÍ PŘEHLED
DUBEN 2018

VÝSTAVY
Zámecká galerie

KOUZLO PATCHWORKU

Výstava výrobků Patchwork klubu
Jaroměřice doplněná o velikonoční výrobky

Výstava otevřena do 30. dubna 2018, po pá od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
Vstupné - dobrovolné

KVĚTINOVÉ VARIACE ALENY
PECÁKOVÉ

Vernisáž výstavy obrazů 9. 4. 2018
v 17.00 hodin

Výstava otevřena od 9. do 30. dubna 2018,
po - pá od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
Vstupné – dobrovolné

2018 v 14.00 hodin
Divadlo Hybernia - Praha

MEFISTO (muzikál)

Odjezd autobusu v 6.30 hodin z autobusového nádraží v Konici (Výlet na celý den s procházkou po Praze - bez průvodce)
VYPRODÁNO!

V sobotu 21. dubna 2018 v 19.00 hodin
Sál Živnostenského domu Konice

KPH

VINNETOU – POSLEDNÍ ÚSTŘEL

Ve středu 11. dubna v 19 hodin
Koncertní sál zámku Konice

Operní večer

Jan Hnyk – bas / Ahmad Hedar –
klavír
Ve středu 25. dubna
v 19 hodin

Soubor
KEA

Baro-

Studenti Konzervatoře Evangelické akademie
– interpretace
baroka

Jednotlivé koncerty
za 120,- Kč, členové
KPH za 100 Kč, Studenti, děti do 15 let
a ZTP -50% z ceny
vstupenky, žáci a učitelé ZUŠ vstupné
zdarma.

ZÁJEZDY A DIVADLA
V sobotu 14. dubna

S.O.S. - divadelní soubor Sokola Litovel
uvádí komedii z Divokého Západu. Napsal
a zrežíroval: 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) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky vždy
v celou hodinu, kromě 12.00 hod. Poslední
prohlídka je hodinu před ukončením otevírací 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
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Dubnové kulturní akce ve Velké Bystřici
MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA

znamných mezinárodních kvartetních soutěžích. Tyto výsledky významně přispěly
k nastartování úspěšné mezinárodní kariéry
a Kvarteto Martinů se tak zařadilo mezi soubory tvořící světově respektovanou českou
kvartetní tradici.

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY - KVARTETO MARTINŮ

RECITÁL VLASTY REDLA

2. 4. (po) 10.00 – 12.00 ● obchůzka městem
Krojovaní chlapi navštíví s tatarem panímámy i děvčata, aby je symbolicky pomladili.
Pořádá soubor Mladá Haná.

7. 4. (so) 18.00 – 19.00 ● galeriezet
Kruh přátel hudby města Velká Bystřice si
vás dovoluje pozvat na koncert vážné hudby. Vstupné dospělí 50,- Kč, děti zdarma.
Kvarteto Martinů, původně Havlákovo
kvarteto, založili v roce 1976 tehdejší studenti pražské konzervatoře. Intenzivní přípravu a studium repertoáru posléze zúročili
v podobě sedmi laureátských titulů na vý-

14. 4. (so) 19.00 – 21.00 ● Hotel Zámek,
divadelní sál
Velkobystřická kulturní společnost, o. s.
Vás srdečně zve na hudební recitál skladatele, textaře a zpěváka, spisovatele, studiového hráče, aranžera, hudebního režiséra
a producenta Vlasty Redla. Vstupenky budou v předprodeji od 19. března v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice
a v Informačním centru města Olomouce
za 250,- Kč, na místě za 300,- Kč.

Charvátští myslivci hodnotili
STAVĚNI MÁJA

30. 4. (po) 18.00 – 24.00 ● ulice Hliník
Chlapi nazdobí a postaví vysokou májku, aby byla celý květen ozdobou
Hliníku.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. 4. (po) 18.00 – 24.00 ● ulice Hliník
Oheň o filipojakubské noci má magickou sílu a moc. Zve všechny bystřické
čarodějnice na bujarý rej do Hliníku.
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

Z hněvotínského sčítání zvěře
Mrazivé březnové sobotní ráno vítalo
myslivce z MS Blata Hněvotín, kteří se
sešli 3. března v sedm na Výrovce k letošnímu sčítání zvěře. Na poli, které tvoří
převážnou část zdejšího revíru, ještě ležel
sníh a tak byly podmínky pro sčítání velice
příznivé. Mráz sice štípal do tváří, ale nic
neubral na dobré náladě všech zúčastněných.  Samozřejmě krom početního stavu se
sledoval také stav zvěře po fyzické stránce,
neb zvláště poslední mrazivý týden zvěři
moc nepřál. Celou dnešní sčítací akci řídil
myslivecký hospodář Pavel Toman. Alois
Hrubý a Pavel Pospíšil zůstali na základně,
kde vařili kotlíkový guláš a topili ve společenské místnosti. Ostatní se věnovali sčítání
zvěře. Po návratu hlásili jednotliví vedoucí
skupin nasčítané početní stavy jednotlivých
druhů zvěře mysliveckému hospodáři.Ten
po konečném sečtení oznámil výsledek.
Bylo napočítáno 338 zajíců,77 bažantích
kohoutů a 99 bažantích slepic a 42 kusů
koroptví.Závěrem s potěšením konstatoval,
že cílové stavy jsou u této   drobné zvěře
dodrženy. Srnčí zvěře bylo napočítáno 62
kusů. Na tomto uspokojivém stavu zvěře v našem revíru má nemalý podíl zimní
přikrmování a nepochybně také tlumení
zvěře škodící myslivosti. K dnešnímu dni
bylo uloveno 24 lišek, na tomto výsledku
se podíleli Miroslav Hanák, Alois Hrubý
a Čestmír Všetička. Za aktivní přístup k sčítání a přikrmování poděkoval všem členům

Mysliveckého spolku
hospodář,
zároveň
vyjádřil přesvědčení,
že v dosavadní aktivitě bude pokračováno
i v budoucnu a pozval
všechny ke společnému obědu.Připravený kotlíkový guláš
z divočáka chutnal
všem. Po obědě se
ještě
diskutovalo
o zvelebení současného mysliveckého
areálu zvaného Výrovka, který slouží
také veřejnosti a dosud se o něj vzorně
starají Pavel Pospíšil
a Vlastimil Handl. Jelikož se rozrostl počet
členů MS a současná
společenská místnost
již nestačí, rozhodlo
se, že se letos rozšíří.
Tímto slibem se také
letošní sčítání zvěře
v Hněvotíně ukončilo a myslivci zamířili
ke svým domovům
spokojeni s jeho výsledkem.
Rudolf Krč
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Alois Hrubý při přípravě guláše
Nástup na kotlíkový guláš (fota: Rud. Krč)

Hospůdka „U Davida“ v obci Drahlov
u Olomouce byla letos místem, kde se 10.
března sešli myslivci Mysliveckého spolku
Pomoraví Charváty na své Výroční členské
schůzi, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý myslivecký rok. Po přivítání členů,
hostů a odhlasování jedenáctibodového
programu schůze, předneseném předsedou
MS Mgr. Jiřím Hanákem, zahájil dvanáctičlenný kolektiv se svými hosty jednání VČS
zpěvem „Lovu, Lesu, Zdar“ a přípitkem originální Staré Myslivecké. Jsme dobrovolný
spolek, jehož členy sdružuje společný zájem o přírodu, zvěř, lov, kynologii a není
nám lhostejné ani životní prostředí. Tuto
svoji zálibu vykonáváme ve svém volném
čase a za své finanční prostředky. Hospodaříme na 833 hektarech pronajaté honitby
a odměnou za naše myslivecké hospodaření nám v loňském roce byly tři hony. Jeden
na kachny a dva na bažanty. Zaječí hon
byl vzhledem k nízkému stavu této zvěře
v naší honitbě zrušen. Máme za sebou další
rok, ve kterém se nám, jak už to tak bývá,
v něčem dařilo líp a v něčem méně. Sešli
jsme se zde, abychom zhodnotili naší činnost a vytyčili si cíle a směr na další období,
které nás ve společné práci a činnosti čeká.
Dále ve své zprávě vyzvedl a pochválil práci Zdeňka a Tomáše Mrvu, kteří se starali
o 100 kachen, Roberta Hájka, který se stará o políčko a Jana Jandu, který i přes svůj
věk, kdy se již nemusí podílet na brigádnické činnosti, pomáhal mysliveckému hospodáři Radku Fňukalovi s odchovem bažantů.
Poděkoval i dalším členům MS za odklizení napadených stromů kůrovcem, besedu
ve školce, přípravu u uskutečnění Mysliveckého dne v červnu a účast a přípravu guláše
při lampionovém průvodě v obci. Následovala zpráva mysliveckého hospodáře, který
informoval o početních stavech zvěře v honitbě, odlovu užitkové zvěře a zvěře škodící
myslivosti.   Bylo uloveno 10 lišek a 7 liščat. Informoval také o prasečím moru, neb
honitba leží v nárazníkové oblasti, ulovené
čtyři kusy černé zvěře byly zdravé. Potěšitelné je, že v naší honitbě klesá početní stav
Mývala severního, kterých bylo uloveno 14.
Smutné však je, že při sčítání bylo zjištěno
pytláctví, zde apeloval na členy, aby při zjištění podezřelého si nehráli na hrdiny a volali raději Policii ČR. Po přestávce a obědě
konstatoval ve své zprávě finanční hospodář
Dušan Soušek, že díky výnosu z políčka
je rozpočet MS opět v plusu. Což potvrdil
ve své zprávě také předseda revizní komise
Marek Kowalczuk. Zpráva brigádnického,

střeleckého a kynologického referenta Rosťi Babiánka obsahovala
plánovanou brigádnickou činnost
a pochvalu Františku Pospíšilovi
za vykonané Všestranné zkoušky
se svým setrem. V diskusi se zapojili i hosté z MS Blata Hněvotín,
kteří krom poděkování za pozvání
nabídli i pomoc při likvidaci kůrovce vlastní motorovou pilou.
Po přijatém usnesení byla VČS
ukončena ve 14,30 hod. Samozřejmě, že se sedělo a diskutovalo
dále, vždyť o tom to vlastně také
je, společně posedět a popovídat si.

Nejstarší členové
MS, zleva Jan Janda
a Zdeněk Mrva.

Rudolf Krč
Předseda MS Mgr Jiří Hanák přednáší zprávu o činnosti MS

Slavnostní přípitek
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Český lev zařve po 25.
Jako každý rok, je Český lev (když už nic jiného) zajímavým přehledem toho, kam naše
kinematografie ubírá.
Za nejlepší hranný film je nominovaných
5 snímků, z nichž nejvíce nominací získalo sociální drama s prvky humoru Bohdana
Slámy, Bába z ledu. Klasik polistopadového
filmu v něm rozehrává – pro něj příznačné –
téma rodiny a jejích často nefunkčních vztahů. Nejde však o odevzdanou melancholii,
naopak snímek plný naděje s poselstvím, že
život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoliv věku. Šedesátnice Hana (Zuzana Kronerová) ve filmu zažívá lovestory s otužilcem
Broňou (Pavel Nový). Sláma je mistrem civilního pojetí herectví a i zde jeho svěřenci
excelují. Zatímco další matadoři českého
filmu jako Hřebejk, či Svěrák v posledních
letech stagnují, Slámovi se opět zdařil snímek světové úrovně, který obdržel celkem
15 nominací
Výběr filmů je jistým způsobem tradiční
ve smyslu kombinace uměleckých ambicí
a divácké vstřícnosti – reprezentují je dal-

ší nominanti Po strništi bos (Jan Svěrák),
Kvarteto (Miroslav Krobot) a Milada (David Mrnka). Překvapivou vyjímkou je Špína debutantky Terezy Nvotové, kterou lze
považovat za film výrazněji umělecký, či
festivalový. Opominutí ve Varech oceněného a kontemplativního Křižáčka je však
jasným signálem konzervativního přístupu
akademiků. Zatímco Svěrák a Krobot natočili spíše průměrné, hezké filmy, Milada
je skutečným překvapením v tom smyslu, že se jedná o jeden z nejslabších titulů
loňského roku. Očekávaný projekt zpracovávající život a kauzu Milady Horákové
je pouze slaboduchou, prázdnou freskou.
Oproti tomu Špína debutantky (a mé starší
spolužačky) Terezy Nvotové, je dílem evropského formátu. Civilní drama pojednává
o tématu znásilnění žačky svým středoškolským učitelem a daří se mu bořit řadu stereotypů a mýtů, které o něm panují. Formálně
se pak důrazem na dokumentárnost a autenticitu přibližuje současnému evropskému
filmu, spíše než tomu z naší kotliny.

Za dokument pak byly nominovány filmy Červená –
portrét Soňi Červené (Olga Sommerová),
stylizovaný portrét autentického neonacisty
Svět podle Daliborka (Vít Klusák), fanouškovský portrét Nechte zpívat Mišíka (Jitka
Němcová), druhý celoveřerní debut Terezy
Nvotové – Mečiar o legendárním Slovenském politikovi a paralelách jeho podob
v dnešní společnosti. A dále Český žurnál –
Hranice práce Apoleny Rychlíkové. Snímek
ve kterém novinářka Saša Uhlová jakožto
investigativní novinářka proniká se skrytou
kamerou do pěti zaměstnání a provozoven,
bez kterých se společnost neobejde, přičemž zde odhaluje fenomén pracujích chudých. Jestliže mám nějaký snímek z výše
zmíněných doporučit, je to právě tento.
A navíc je ke zhlédnutí zdarma na ivysílání
České televize.
Jindřich Andrš

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

