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Vážení čtenáři,
přesouváme se pomalu do druhé poloviny prázdnin,
ohlédneme se za historickou vycházkou po bojišti u
Tovačova a za dobovým lukostřeleckým turnajem,
nakoukneme do aktuálního dění na FAMU, s historikem Bc. Jánem Kadlecem budeme pokračovat
v poznávání drobných památek Plumlova, zavzpomínáme na rok 1968, pozveme Vás na oslavy 120.
výročí otevření rozhledny na Biskupské kupě, může-

te přiložit ruku k dílu v rámci managementového
tábora v Ondraticích, nebo vyrazit na Pouť za
obnovu Českého království na sv. Hostýně. Pestrá
je nabídka Knihovny města Olomouce, prostějovského sdružení ekologické výchovy Iris, kulturních
akcí na zámku v Konici i ve Velké Bystřici.
Příjemné počtení přeje
Redakce

Památky Plumlova 2
Ekocentrum Iris v srpnu
Managementový tábor
Hnízdní sezóna sýčků
Okupace Československa
Tovačovská vycházka
Z 18. ročníku OLSTROJE
TIC Konice
Oživlé pověsti Jaroměřic
Letní akce ve Velké Bystř
Lukostřelecký turnaj
Arogantní autokracie
Vídeň Česká
120 let rozhledny

Víkend v historických kostýmech na hradě Šternberk
Státní hrad Šternberk zve všechny návštěvníky na Víkend v historických kostýmech 2018. Jedna z nejnavštěvovanějších
akcí roku se uskuteční v sobotu 4. srpna
2018 od 13 do 18 hodin a v neděli 5. srpna
2018 od 10 do 18 hodin.
Průvodci oblečeni v historických kostýmech budou provázet na všech návštěvnických okruzích. Připraveny
budou nejen informace z historie hradu, ale i mnoho
zajímavého
o historii
módy a oblékání.
Vstupné
na prohlídky
odpov í d á
běžnému
vstupnému.

V horním sále hradu naleznete půjčovnu kostýmů pro veřejnost. Dospělí návštěvníci i děti
mohou vybírat z více jak 50 dobových kostýmů. Netradiční snímky do rodinného alba si
lze pořídit vlastním fotoaparátem nebo se nechat vyfotit fotografem. V hodovním sále bude
připraven profesionální fotokoutek Future-foto-fun vybavený moderní technologií dotykového fotozrcadla s možností přímého tisku fotografií. Půjčovné kostýmů činí 100 Kč
za dospělou osobu, za zapůjčení
dětského kostýmu zaplatíte
50 Kč. Fotografie se hradí
samostatně.
Vrcholem
víkendu
bude módní přehlídka historických šatů.
Přehlídka se uskuteční v sobotu 4. 8. 2018
na nádvoří hradu a její
začátek je naplánován
na 16 hodin. Přehlídku
zajišťuje umělecká agentura History of fashion.

Chcete-li si vyzkoušet historické kostýmy, pořídit si atraktivní fotografie nebo
se dozvědět více o historii módy, navštivte o víkendu 4.–5. srpna 2018 státní hrad
Šternberk. Je pro vás připraven program
Víkend v historických kostýmech 2018.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vstupné na prohlídky:
1. Základní okruh „Liechtensteinské
sbírky“
Plné – 130 Kč
Snížené – 90 Kč
Rodinné – 350 Kč
2. Základní okruh „Jak se žilo
na šlechtickém sídle“
Plné – 120 Kč
Snížené – 80 Kč
Rodinné – 320 Kč
3. Výběrový okruh „Celým hradem
Plné – 190 Kč
Snížené – 130 Kč
Rodinné – 510 Kč.
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Plumlovsko

Kostel Nejsvětější Trojice
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Drobné památky Plumlova II.
Kamenný kříž
u kostela

Drobné památky Plumlova II.

Reliéf Svaté Trojice na kříži
0 0,5 1

1,5 km

Město Plumlov je rozděleno hlavní silnicí na dvě části a každá z nich má svoji
dominantu. Na té jižní straně stojí na skále výjimečný zámek a ten jsme spolu
s památkami v okolí popsali v minulém
článku. Severní část je mnohem větší a je
tam také větší množství památek. Jeho
dominantou je kostel Nejsvětější Trojice na kopci nad městem. Areál kostela
spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého,
márnicí a ohradní zdí je chráněn jako nemovitá kulturní památka.
Kostel Nejsvětější Trojice pochází
z roku 1555. V roce 1828 byl po velkém
požáru opraven. Je to jednolodní stavba
obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a představenou věží na západní straně. Kolem kostela se dříve nacházel hřbitov, z nějž tu zůstala márnice a kamenný
kříž a několik kamenných náhrobků.
Celý areál kostela obklopuje ohradní
zeď, do níž jsou u vstupní branky vsazené dvě železné dělové koule a mezi
nimi se nachází kamenná deska s pamětním nápisem. Vedle druhé strany
vchodu je vsazena velká kamenná
dělová koule. Nápis na desce říká,

Kamenný kříž a kaple v parku na náměstí

že: „Léta Panie 1643 w auterey pržed S.
Janem Krzitelem Brzy tahl Ssweyda Neprzytel k Plumlowu s Armadou a z toho
Mista k Zamku Strzylel Potom dostana
Akordem Zamku Wssecko Wyrabowal
Zamek y Miesteczko Wypalil“. Deska
s nápisem připomíná jednu ze smutných
kapitol třicetileté války, kdy švédská
armáda vydrancovala a vypálila zámek
a městečko. Před vchodem do areálu
starého hřbitova stojí socha Piety – Panny Marie s mrtvým Kristem na klíně.
Na přední straně podstavce má nápis:
„Matko bolestná oroduj za nás!“, pod
ním tři reliéfy svatých. Z nichž jeden je
sv. Antonín Paduánský, vzadu je nápis:
„Sochu tuto postaviti dala matka na žádost své milované, dne 19. února 1882
v Pánu zesnulé dcery Eleonory Kalný“.

V lipové aleji směřující ke kostelu se
nachází socha sv. Jana Nepomuckého.
Stojí v kovové ohrádce, pískovcová socha svatého je ozdobena kovovou svatozáří z pozlacených hvězd. Na přední
straně podstavce je nápis: „Ke cti a ch /
wali boskeij / dal gsem ga / tvto sta / tvv
wijho / towit apos / tawit. Ioan / n Antoni
/ Gabriel ten / cžias heit / man na Plv /
mlowie w ro / ce 1706“.

Socha Piety před
kostelem

Pamětní deska připomínající švédskou okupaci

Centrem Plumlova je Horní náměstí,
jehož horní část má parkovou úpravu.
Zde se nachází několik drobných památek, kterým vévodí malá kaple se zvonicí. Kaplička je snad zasvěcena Panně
Marii Lourdské podle obrazu na oltáři.
Pod kapličkou bývala studánka s vodou
na osvěžení poutníků. Před kapličkou
v parku stojí kamenný kříž, který má
na podstavci na přední straně velmi pěkný reliéf Svaté Trojice, po bocích jsou
reliéfy sv. Anny? a sv. Jana Nepomuckého. Vzadu je nápis: „Postawen z nákladu
Genofefa Březina 1850“.
V horní části parku je postavena socha sv. Antonína. Na podstavci stojí
pískovcová socha svatého s knihou
a malým Ježíškem. Na podstavci je
v kartuši letopočet 1786 a písmeno B,
vzadu má nápis: „Přestavěna v letech
1817 a 1907“.

Pomník Svatopluka
V parku jsou také dva noČecha
vější pomníky. Pomník Svatopluka Čecha tvoří malá
kamenná mohyla, na ní je
deska s nápisem: „Památce Svatopluka Čecha“. Pomník byl odhalen v roce
1903. Hned nad silnicí byla
v roce 1996 odhalena busta plumlovskému rodákovi,
básníku Václavu Svobodovi
Plumlovskému. Pod bustou
jsou na kamenném podstavci
iniciály V. S. P. a pod nimi „Lamezon – základní kámen“. Václav Svoboda byl
zdejší řezník, který psal básně a jeho naivní básně se dočkaly vydání v roce 2005
pod názvem „Kámen do voda“, přičemž
báseň Chudobín byla přeložena do padesáti světových jazyků.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Nedaleko kostela stojí u bývalé
hlavní cesty do Prostějova čtyřboká
zděná Boží muka. Na stanové střeše
má kovový křížek. Je opravená, ale
má prázdné výklenky, jen v jednom je
umístěn malý kříž.

Boží muka
nedaleko
kostela

Socha sv. Antonína

Pomník Václava Svobody
Plumlovského
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Drobné památky Plumlova II.

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v srpnu tyto akce:

Budova bývalého sirotčince

i necestou kolem přehrady do Plumlova. Předpokládaný konec v 13:00 v Plumlově. Délka
trasy asi 5 km. Poplatek 30 Kč/dítě.

sobota 22. září

KDY: úterý 7. srpna, od 8:35 do 13:30
KDE: Otaslavice, Myslejovice
Vycházka do lesů mezi Otaslavicemi a Myslejovicemi spojená s hledáním studánek. Doplněno hravými studánkovými aktivitami pro děti
i dospělé. Možná se potkáme i s živým rakem.
Ráno odjezd v 8:35 z aut. nádraží v Prostějově
(stan. č. 8) do Otaslavic. Návrat do Prostějova
autobusem z Myslejovic ve 13:30. Délka trasy
asi 6 km. Poplatek 30 Kč/dítě.

PŘIPRAVUJEME:

Tradiční podzimní geologická exkurze vlastním autobusem pod vedením RNDr. Tomáše
Lehotského Ph.D. nás zavede k pozůstatkům
vulkanické činnosti do okolí Uherského Brodu. Během exkurze navštívíme nejvýznamnější
moravské lázně Luhačovice, Bánov-Kalvárii
s výskytem vulkanické brekcie, Starý Hrozenkov se sloupcovitou odlučností čediče, lom
Rasová s bělokarpatskými pískovci. Poplatek:
250 Kč, pedagogičtí pracovníci 200 Kč. Nutno
se předem přihlásit na iris@iris.cz

vycházka pro rodiny s dětmi a další zájemce

sobota 15. září

vycházka pro rodiny s dětmi a další zájemce

Za studánkami Otaslavicka

Kamenný kříž u cesty do Ohrozimi

Vlevo u silnice do Ohrozimi stojí nad
Plumlovem mezi dvěma lípami kamenný
kříž. Na podstavci má reliéf Panny Marie
Bolestné a pod ním nápis: „V tomto znamení zvítězíš!“. Vzadu je nápis: „Tento
sv. kříž jest postaven nákladem obce
Plumlovské a přispěním dobrodinců L.
P. 1893“.
U silnice do Vícova byl v roce 1932
zřízen nový hřbitov, na kterém najdeme
kamenný kříž s malým kovovým ukřižováním Krista. Vzadu je na kříži letopočet: „L. 1907 P“.

V roce 1926 byl za kostelem postaven klášter – útulek sv. Josefa pro osiřelé
děti. Na jeho zahradě stojí
bývalá jeskyně se sochou
Panny Marie Lourdské. Je
to velká kamenná mohyla se schodištěm a umělou
jeskyní pro sochu Panny
Marie Lourdské, která zde
bohužel chybí.
V severní části katastru
je v polích místo s křížem,
který se mi bohužel nepodařilo navštívit.
U silnice do Stíchovic býval kříž, který
je uveden v soupisu křížů jako kamenný kříž u Zlechova, který byl postaven
v roce 1909 nákladem Karla Zapletala.
O Plumlovu napsal Petr Bezruč báseň,
která je zapsaná v obecní kronice. Měs-
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Bývala jeskyně Panny Marie Lourdské

Vodní vycházka
KDY: úterý 14. srpna, od 8:30 do 13:00
KDE: Ohrozim, Plumlov
Sraz v 8:30 v Mostkovicích na zastávce kino
(pod kopcem). Cestou nás čekají vodní mlýnky,
pokusy i vodní strašidla. Trasa povede cestou

sobota 8. září

Den na loukách Plumlovska

Vycházka spojená s praktickou pomocí přírodě
do okolí Plumlova. Sraz v 8:45 na aut. zastávce
v Plumlově.

Ukliďme svět, ukliďme
Česko
Podzimní úklid biokoridoru Hloučela.

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

ČSOP – Hořepník: managementový tábor v Ondraticích
• Pomozte nám s obnovením biotopů suchých trávníků
na bazických píscích v okolí pískového lomu v Ondraticích.

tečko proslavil také zdejší naivní básník,
největší atrakcí však zůstává na skále se
vyjímající barokní zámek. Po jeho návštěvě můžete objevit i další památky,
které zdobí městečko pod horami.
			 Ján Kadlec

• Máme mnoho ochranářské práce a na vše nestačíme,
proto hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli.
• Staňte se našimi pomocníky v naší činnosti pro zachování cenných částí přírody.
• Získejte nové zkušenosti pro další práci při ochraně
přírody. (mozaiková seč, archeofyty, obnova biotopů)

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc
Náhrobní kámen z r. 1706

Kontakt:

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

Pohled na kostel ze zámku

Kamenný
kříž na hřbitově

Luhačovice a geologické
zajímavosti v okolí

Co budeme dělat?
• - hrabat pokosenou trávu, odstraňovat vyřezané křoviny a pokácené stromy.
• večer posezení u ohně.
• koupání v Drysickém lomu,
• po celou dobu akce občerstvení zdarma.
Začínáme v pátek ráno 10. 8. 2018 přípravou místa k táboření.
Stany, karimatky a spacáky sebou.
Malé děti a psi nejsou překážkou.
Pokud se rozhodnete k účasti, nahlaste se na:
733 726 381, horepnik_csop@centrum.cz
Nahlášení je důležité pro nákup potravin.
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OKUPACE ČESKOSLOVENSKA V ROCE 1968

Dramatická hnízdní sezóna sýčků má dobrý konec
Praha, 26. července 2018. Ještě na začátku hnízdní sezóny to se sýčky nevypadalo vůbec růžově. Jarní mrazy si na jednom z nejohroženějších druhů naší
zemědělské krajiny vybraly svoji daň
a další životy pak měly na svědomí technické pasti. Není divu, že počet samečků
obhajujících teritorium byl oproti předchozím rokům nižší. Ochránci sýčků
z České společnosti ornitologické sovám
pomáhali vyvěšováním bezpečných budek, zabezpečovali okolí hnízdišť a vyjednávali změny v hospodaření. Závěr
letošní sezóny má i díky tomu pro Ptáka
roku 2018 dobrý konec. Sýčci vyvedli
přes 30 mláďat a v porovnání s předchozí sezónou ornitologové dokonce prokázali hnízdění na více lokalitách.
Letošní hnízdní sezóna sýčků je u konce.
Její začátek byl pro ptáky velmi náročný
– jarní mrazy zaskočily po zimě oslabené
ptáky v době, kdy naopak potřebovali nabírat síly. A sýčci hynuli i na technických
pastech. I přesto byla sezóna 2018 úspěšná
a nabídla mnoho příběhů s dobrým koncem. „Jeden sýččí pár využil toho, že ze
střechy novostavby vypadla taška a půdu
osídlil. Majitelé samozřejmě nemohli
díru ve střeše nechat, ale my jsme sýčkům
v blízkosti domu vyvěsili budku. Díky tomu
měli kde hnízdit a nakonec úspěšně vyvedli čtyři mláďata,“ popisuje Martin Šálek,
hlavní koordinátor ochrany sýčků z České
společnosti ornitologické.
Celkem letos ornitologové zkontrolovali
v severních Čechách, kde se nachází nejsilnější česká populace sýčků, více než 500
lokalit, což je historicky zdaleka nejvyšší
číslo. Na 44 místech pak zjistili přítomnost
sýčků. Sýčci prokazatelně hnízdili na 23 lokalitách, oproti 19 loňským. Na dalších devíti
byl spatřen celý pár a celkový počet hnízdních lokalit, kde sýčci hnízdí, je tedy pravděpodobně ještě vyšší. Z některých míst sice
sýčci zmizeli, někde se ale naopak objevili
buď nově, nebo se na místo po pauze vrátili.
„Od jednoho farmáře a velkého milovníka
a znalce sýčků víme, že v jeho stodole sýčci
hnízdili 38 let. Pak na několik roků zmizeli.
Ke šťastnému shledání došlo až v letošním
roce, kdy jsme sýčka ve farmářově stodole
znovu objevili,“ uvádí Martin Šálek.

Na ochranu sýčků v ústeckém kraji
se nám podařilo získat prostředky zejména díky vstřícnosti a ochotě stovek
dárců. Dále lze přispívat na ochranu
sýčků za hranicemi ústeckého kraje
i na ochranu a vhodnou péči o zemědělskou krajinu – domov mnoha ubývajících polních ptáků včetně sýčka,
a to na birdlife.cz/sycek. Všem dárcům
srdečně děkujeme!

Kontakt pro další informace:
Zuzana Karlíková
karlikova@
birdlife.cz
774 920 725
Další informace:
Pták roku 2018 – sýček obecný – www.birdlife.cz/ptak-roku-2018-sycek-obecny/

Letošní dramatická hnízdní sezóna skončila pro sýčky šťastně. Foto: Archiv ochránců sýčků

Díky budce, kterou pro sýčky ornitologové vyvěsili jako náhradu za zakrytý otvor ve střeše, vyvedl
sýččí pár hned čtyři mláďata. Foto: Vlastimil Osoba

Nám, členům olomouckého Vojenského
spolku rehabilitovaných Armády České
republiky, bývalým příslušníkům Československé lidové armády, kteří neváhali
projevit své vlastenecké postoje a nesouhlasili s okupací naší země vojsky Varšavské smlouvy 21. 8. 1968, jde především
o to, zachovat i budoucím generacím paměť na ta nedávná léta, která velmi podstatně ovlivnila celou naši tehdejší společnost,
a zvláště pak mocenské struktury, mezi něž
nepochybně patřila itehdejší ČSLA. Činíme tak právě letos při příležitosti 50. výročí oné nezapomenutelné tragické události,
této okupace naší země, po níž jsme byli
protiprávně výhradně z politických důvodů z armády propuštěni, následně po celou
dobu tzv. normalizace spolu s našimi rodinami pronásledováni, mnozí z nás souzeni
a degradováni.
Veškeré snahy o přehodnocení našich
vztahů s tehdejším SSSR, nastolené obdobím tzv. Pražského jara roku 1968, sledovalo politické byro Sovětského svazu
s rostoucím znepokojením a rozhodlo se
tento náš obrodný proces zastavit za každou
cenu. Proto se rozhodlo provést vojenský
zásah, intervenci do naší země spojeneckými vojsky tehdejší Varšavské smlouvy, a to
s použitím všech dostupných prostředků.
Samotného aktu okupace naší republiky,
provedeného zákeřně v noci z 20. na 21.
srpna 1968 vojsky Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky
a Bulharské lidové republiky, se zúčastnilo
více než 600 000 okupantů. K provedení
této operace bylo nasazeno celkem 12 tankových a 13 motostřeleckých divizí s 6300
tanky, 2000 děly a raketovými systémy.
K obsazení důležitých politických, vojenských a hospodářských objektů byly z 250
dopravních letounů vysazeny dvě výsadkové divize i s jejich bojovou technikou na letištích Praha - Ruzyně a Brno.
Samotný průběh a obsazení celého našeho území zabezpečovalo v prvních dnech
této náročné operace s názvem Šumava
přes 550 bojových letounů, startujících
z vojenských letišť rozmístěných na území
NDR, PLR a MLR.
A jaké následky přinesly první dny této
okupace? Rukou okupantů bylo zastřeleno
anebo jinak přišlo o život v důsledku střetu
s bojovou technikou okupantů 135 převážně mladých lidí, 300 občanů bylo zraněno
těžce s následky po celý život, přes 500
občanů bylo zraněno lehce, 17 žen bylo
brutálně znásilněno. Do zahraničí následně
odešlo přes 160 000 našich občanů. Ne-

dlouho po obsazení Československa se vojska PLR, MLR a BLR stáhla na své území,
zatímco armáda Sovětského svazu si u nás
vymohla status „dočasného pobytu“, během něhož přišlo o život dalších 267 osob.
Celkem přišlo o život 402 občanů. Jejich
jména jsou známa.
Pro naprostý nesouhlas s okupací naší
země vojsky VS bylo z tehdejší ČSLA propuštěno 11558 vojáků, 2246 vojákům byla
odňata nebo snížena hodnost, 643 vojákům
byly odňaty řády a vyznamenání, 951 vojáků bylo souzeno tehdejšími vojenskými
soudy s různými postihy. Rozpadly se mnohé rodiny. Takovou daň zaplatili příslušníci
tehdejší ČSLA, kteří nezklamali.
Totalitní režim s využitím všech svých
mocenských struktur, jakými byla Veřejná
bezpečnost, Státní bezpečnost, Lidové milice a soudy aj., dlouhodobě připravoval
v rámci akce StB „NORBERT“, případnou
internaci a taky i fyzickou likvidaci všech
nepohodlných osob. Do trvale upřesňovaných „SEZNAMŮ“ byla zapsána řada našich občanů, mnoho důstojníků, praporčíků
a občanských zaměstnanců vojenské správy. Jedním takovým táborem byl již předem
vybudovaný internační tábor „ŠVAŘEC“
v okrese Žďár nad Sázavou. Další internační tábory měly být vybudovány v okresech
Vyškov a Znojmo. Tak pečlivě a utajeně se
komunistický režim připravoval vypořádat
se všemi svými občany, tedy i vojáky, kteří
byli totalitnímu režimu nebezpeční. Zároveň byli v tzv. akci „ASANACE“ vyhnáni
do ciziny někteří signatáři rezoluce „Charta
77“, jimž byl zabaven i jejich veškerý majetek. Tak nelidské to bylo.
Vše se uskutečňovalo v rámci tzv. „Brežněvovy neostalinistické doktríny omezené
svrchovanosti“, o čemž vypovídají mnohé dokumenty svědčící zcela jednoznačně
o imperiálních zájmech tehdejšího Sovětského svazu a dokazující utajované přípravy na válku i za použití jaderných zbraní.
Cílem měla být okupace celé západní
Evropy. Vše pod vžitým pojmem „obrany
socialismu“. Československo se svou armádou by zcela jistě vykrvácelo a mělo být
obětováno pro tyto šílené dobyvačné plány vrcholných politiků Sovětského svazu.
V plamenech třetí světové války s miliony
mrtvých měl zvítězit budoucí komunismus
v celé Evropě.
S odstupem času archivy otevřely mnohé
dokumenty, které dokazují i to, že na našem
území byly tehdy dislokovány i nosiče jaderných zbraní, a to nedaleko od Olomouce
ve Vojenském výcvikovém prostoru LIBAVÁ.

Členové olomoucké Územní organizace
Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
svými aktivitami usilují o zachování paměti
na tehdejší události. Těm našim občanům,
kteří byli v roce 1968 ještě dětmi anebo se
narodili mnohem později, jsou tyto vzpomínané události neznámé. Ti z vás, kteří
jste byli jejich svědky, si je znovu připomenete právě při jejich letošním 50 výročí.
Někteří možná přehodnotíte i své tehdejší
postoje. Věříme, že vám, především mladým lidem, svými prožitými osudy přibližujeme dobu, ve které jsme my, bývalý příslušníci tehdejší ČSLA, prožili kus svého
života. Proto taky odmítáme jakékoli snahy
našich některých politiků učinit za touto
nedávnou minulostí tlustou čáru; už proto,
že nabytou svobodu je třeba neustále bránit.
Chceme vám všem přiblížit skutečnou tvář
naší země v dané době a zároveň tehdejší
politiku některých vládnoucích představitelů Komunistické strany někdejší Československé socialistické republiky, kteří pro záchranu tzv. socialismu a svých mocenských
pozic neváhali pozvat do naší vlasti cizí
vojska proti vůli svého národa v rámci tzv.
„internacionální pomoci“. Okupace naší
země trvala téměř 23 let až do 27. 6. 1991,
kdy naši zemi opustil poslední sovětský voják, jímž byl generál Eduard Vorobjev.
Škody, které Sovětská armáda v době
okupace Československana našem území
napáchala, především na životním prostředí, dosáhly řádu mnoha miliard korun. Národ, který nechce poznat svou minulost, je
odsouzen k tomu, aby ji musel prožít znovu. Společnost, která si neváží svých hrdinů, je bude postrádat, až je bude nejvíce
potřebovat.
plk. v. v. MUDr. Bohumil Reml v. r.
předseda Územní rady Vojenského spolku rehabilitovaných AČR v Olomouci.
V Olomouci 20. 8. 2018
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Z osmnáctého ročníku OLSTROJE

Tovačovská vycházka po bojišti z roku 1866 a pieta v Dubu
Již 22. vycházka po bojišti u Tovačova
byla 14. července 2018 zahájena u kříže
vedle autobusového nádraží, kde Jiří Synek zastupující zde Komitét pro udržování památek z války roku 1866 seznámil
49 návštěvníků s příčinami a průběhem
prusko-rakouské války až do tovačovské
srážky, ke které došlo 15. července 1866.
Ovšem hlavní náplní úvodní části vycházky bylo poděkování, neboť Komitét 1866
se rozhodl vyjádřit své díky za dosavadní
spolupráci při obnově a opravách památek
z války roku 1866 a při popularizaci této
významné historické události pamětní stuhou vydaná u příležitosti 130. výročí svého
založení:
• kastelánce Květě Zajícové za příkladnou spolupráci a pomoc při organizování vycházek po bojišti, při přípravě
výstav k válce roku 1866 v tovačovském zámku a při dalších akcích Komitétu 1866.
• Ladislavu Novákovi, díky jehož včasnému zásahu byl v roce 1987 zachráněn pomník na hrázi Skašovského rybníka, o který od té doby také pečuje.
• starostovi města Leonu Bouchalovi za zásadní přínos k opravě celého
souboru památek z války roku 1866
na katastru Tovačova. Díky jeho příkladné práci je celé bojiště u Tovačova, pomníky i hroby padlých, ve velmi
důstojném stavu. Starosta města také
stál u zrodu první naučné stezky věnované prusko-rakouské válce na Moravě a soustavně přispívá k popularizaci
této pro dějiny Tovačova tak významné události.

Děkovným dekretem ocenil Komitét
1866 také přínos pana Karla Novotného
k dokumentaci jednotlivých vzpomínkových akcí a také jeho podíl na výstavě fotografií uspořádané u příležitosti 150. výročí
války.
Účastníci vycházky se poté přesunuli
ke kříži na konci Olomoucké ulice a pak
dále až k Bezednému dolu, kde byli seznámeni s bojem o tovačovskou bažantnici před 152 lety, s výzbrojí obou znepřátelených armád a mohli si prohlédnout
ukázky rakouské a pruské munice. U pomníku podplukovníka Behra pokračoval
výklad a nakonec zde byla položena kytice
od města Tovačov. Bylo také vzpomenuto
na vojáky padlé a zemřelé na zranění, ale
i na místní obyvatelstvo vystavené útrapám války roku 1866. Vycházka byla zakončena u ústředního pomníku bojiště, kde
Jiří Jemelka všechny seznámil s historií
této zajímavé památky.
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Je třeba poděkovat členům klubů vojenské historie v dobových uniformách (za 27.
prapor polních myslivců Jan Juna a Jan
Březina, za pěší pluk č. 8 Josef Melichar
a Petr Behančín) za doprovod po bojišti
a ukázky střelby z historických zbraní.
Vycházce předcházel v 9 hodin krátký
pietní akt u kříže na náměstí v Dubu nad
Moravou. Po krátkém seznámení s událostmi roku 1866 farář Jan Kornek pronesl
modlitby za padlé vojáky v obvodu městyse. Starosta Dubu Ivo Čečman poté společně s místostarostou Lubomírem Vaňákem
a členy rady Pavlem Piňosem a Karlem
Lónem položili ke kříži na náměstí věnec a členové klubů vojenské historie pak
ukončili pietní vzpomínku čestnou salvou.
Jiří Synek,
Komitét 1866

Tradiční veřejnou střeleckou soutěž
o Putovní pohár firmy Olstroj uspořádali
v sobotu 21. července myslivci Mysliveckého spolku Příkazy u Olomouce. Příkazskou střelnici zvanou Safari, ležící 14 km
od Olomouce, navštívilo toho dne jedenapadesát střelců, z toho dvě ženy. Zápis
střelců a počítačové hodnocení výsledků
prováděl Ing. Stanislav Bartoň.
Nastoupené střelce přivítal zástupce firmy Olstroj a ředitel soutěže a předseda MS
Zdeněk Čapka. „Vážené dámy, pánové,
střelci, kamarádi myslivci, dovolte abych
Vás jménem MS Příkazy a společnosti
Olstroj přivítal na našem tradičním střeleckém dnu o Putovní pohár společnosti
Olstroj, počasí nám vychází, co bych řekl
jako hostitel, prožite krásný dnešní den, ať
se Vám daří, bez alkoholu, dbejte bezpečnosti.“ a předal slovo hlavnímu rozhodčímu Tomáši Veverkovi. „Dovolte, abych
i já Vás přivítal jménem MS Příkazy a jménem svým. Střílí se americký trap z volného
postoje, dvakrát patnáct terčů, když vyjde
čas a bude zájem, může se střílet i třetí
položka, počítat se budou jen dvě nejlepší
položky. Na valu bude stát šest střelců, pět
na štontech a šestý točí. Pomocní rozhodčí jsou Vladimír Bluma a Václav Klimeš.
V případě závady stačí zvednout ruku. Přeji Vám, ať se Vám daří a rovnou mušku.“
Následovalo losování pořadí střelců,
bylo utvořeno osm rund a tu devátou tvořili poslední tři střelci. V 9,35 hod zazněly
první výstřely a hned v první rundě zněl
potlesk, který hodnotil střelce za dosažení
plného počtu bodů. Po odstřílení první položky musela být vyhlášena přestávka. Důvodem bylo sečení kombajnu v části cílové
plochy. Jelikož byl již čas oběda a místní
kastrůlkáři již vytvářeli frontu na zvěřinový guláš, poobědvali také střelci a průběh střeleb nebyl nijak narušen. Za guláš
zaslouží pochvalu Ivo Lakomý. Obsluha
stánků tvořená tentokrát z větší částí muži
pracovala skvěle. Jiří Javor nestačil z technických důvodů tak rychle ohřívat guláš,
o který byl jako vždy velký zájem. Uzenou klobásu vydával známý hecíř Laďa
Potoček a makrely griloval Ivo Špunda se
synem a za dohledu manželky. Jen pivo čepovala Lenka a Jitka Piterkova, asi to má
něco do sebe, spokojenost s obsluhou byla
velká.
Přestávka uběhla a začala se střílet druhá
položka, u které se většina střelců pohoršila, nevím ,zda to bylo přejezením, nebo
čím, ale zápis hovořil jasně. Proto není

Ranní nástup střelců

divu, že si většina střelců řekla o třetí
položku. A vše se spravilo, dokonce tak,
že se musel pro stejný počet dosažených
bodů 29 z 30-ti možných u čtyřech střelců provádět rozstřel, byli to Vlastimil
Čech, Rudolf Palička, Miloslav Bednařík a Lubomír Kostka.
Před tímto rozstřelem proběhla tradiční myslivecká tombola. Mezi její
hlavní ceny patřila dvakrát srnčí kýta,
hřbet a balíček na guláš a samozřejmě
spousta věcných cen, za které děkujeme
sponzorům. Po ukončeném rozstřelu
byl nástup a vyhlášení výsledků. „Páni
střelci, chtěl bych Vám všem poděkovat, že jste si udělali čas a přijeli k nám
na střelecký den firmy Olstroj. Nebudu
to dál zdržovat a přistoupíme k vyhodnocení.“ První byla odměněna věcnou
cenou Michaela Kubíčková a Anežka
Vítková. Poté byl jako nejlepší střelec
MS Příkazy odměněn Ladislav Potoček
a přešlo se k vyhlášení vítězů letošního
ročníku soutěže o Putovní pohár společnosti Olstroj. Po rozstřelu všichni s rovným počtem bodů 29 se na prvním mís-

Zápis střelců provádí Ing. Stanislav Bartoň

tě umístil Lubomír Kostka druhý se umístil
Rudolf Palička a třetí místo obsadil Miloslav
Bednařík. Závěrečným provoláním „střelectví
a Myslivosti zdar“ byl střelecký den ukončen
i pozváním na příští ročník, který proběhne
za rok ve stejnou dobu.
Za tuto hojně navštěvovanou střeleckou
akci a dodržování tradice si zaslouží poděkování nejen výbor MS Příkazy, ale všichni i ti
nejmenovaní členové zdejšího MS, kteří se
nějakým způsobem podíleli na jejím zajištění
a průběhu.
Rudolf Krč

Vítězná trojice, zleva hlavní rozhodčí Tomáš Vaverka, druhý Rudolf Palička, první Lubomír Kostka,
třetí Miloslav Bednařík a ředitel soutěže Zdeněk Čapka.
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Oživlé pověsti
Jaroměřic
Obec Jaroměřice spolu s Obecní knihovnou a SPOZ Vás srdečně zvou na noční
procházku

KULTURNÍ PŘEHLED

ČERVENEC a SRPEN 2018

VÝSTAVY
Zámecká galerie

Výstava uměleckých řemesel
Zámecká galerie

Výstava otevřena od 9. 6. do 29. 8. 2018

Libuše Fraňková – patchwork, Hana
Kozubová – krajka/tapiserie/loutky,
Eva Tobišková – knižní vazba, Šárka
Uličná – řezbářství, Milena Vacková
– keramika, Iva Vanžurová – krajka/
hedvábí
Vstupné - dobrovolné

KPH

V neděli 5. 8. od 14 hodin
Nádvoří zámku Konice

Divadelní festival – 10. ročník

Princ Bajaja (Divadlo Tramtarie), Námořnická
pohádka (Klaun Family), Hostinec U zmuchlaného káčátka (šermíři Rosáci), Příběh opravdového člověka aneb Můj život bez gumáků
(Neformální osvětový spolek Naše písnička),
Cirkus - necirkus (Divadlo Facka), moderuje
Láďa Sovjet Rus.
Vstupné 70 Kč dospělí, 30 Kč děti

ZÁJEZD DO DIVADLA - PŘEDPRODEJ
V sobotu 20. října 2018 v 15.00 hodin
Divadlo Na Fidlovačce - Praha

FESTIVAL KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ JEPTIŠKY (muzikálová komedie)
Autor, Dan Goggin, se původně domníval, že
SLAVNOSTI 2018

Jednotné vstupné včetně dopravy 699,Kč. Předprodej v TIC Konice, Kostelní 46,
tel. 582 334 987

ZÁMEK
Prohlídková trasa s průvodcem.

Od 1. 6. 2018 do 2. 9. 2018 je otevřeno
od pondělí do pátku v 9.00 – 12.30 a 13.00
– 16.00 hod., v sobotu 9.00 – 12.30, 13.00
– 17.00 hodin a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně sbírky seker) 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.

napsal muzikálovou komedii, která pobaví
přátele a pár platících diváků navíc. JeptišMatyáš Novák – klavír
ky však zůstaly na programu divadla Cherry
Koncertní sál zámku
Lane
v New Yorku neuvěřitelných 10 let, doVstupné 120 Kč – předprodej v TIC Konice
sáhly 3672 repríz a staly se druhým nejhranějKNIHOVNA
ším offbroadwayským muzikálem v historii.
ZÁBAVA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ V inscenaci Lumíra Olšovského se vedle oblí- 1. patro zámku
bených stálic našeho souboru poprvé objeví Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
V pátek 20. 7. od 14 do 18 hodin
herečka Zora Jandová v roli Matky představe- 9.00–11.00 a 11.30–16.00
Zámecké zahrady Konice
Pozor, dovolená: od 6. do 24. srpna 2018!
né. Zdroj: www.fidlovacka.cz
Prázdninové odpoledne se
www.konicka.knihovna.cz
Odjezd autobusu v 6.30 hodin z autobusovésrdíčkem
ho nádraží v Konici (Výlet na celý den s proCountry kapela Hubertus, dravci, hrací cházkou po Praze)
centrum stavebnice Seva, kolotoč, cukrová vata, pohybové hry, tvůrčí dílna,
Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
skákací hrad, pěnová atrakce SDH KoniIČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
ce, velkokapacitní stan a posezení. ObTelefon: 582 397 250, mobil: 601 590 007,
čerstvení.
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz
Vstupné - dobrovolné
V pondělí 2. 7. v 19 hodin

Oživlé pověsti
Jaroměřic

v pátek 17. srpna 2018
od 20.00 do 22.30 h

Setkání účastníků
od 19.30 do 20.00 hodin
před Centrem života a podnikání,
Jaroměřice č. 200
Noční procházka je součástí projektu
MAS „Nezapomeňte se vrátit“

Cestou a pověstmi nás provede
Mgr. Michal Schuster
noční výšlap na Kalvárii a zpět k zámku cestou setkání s Cyrilem a Metodějem,
s vodníkem, přepadení Loupežníkem,
setkání s čerty v Kadrmaně,
na Kalvárii přivítání pana Šubíře s chotí,
na návsi přepadení biskupa Jindřicha
Zdíka knížetem Konrádem, u kostela
setkání s rytířem z Linhartic, u zámku
pověst o Bešterenci, rozloučení s Janem
Bílským z Kaříšova a jeho chotí
ukázky předvede Divadelní a šermířská společnost GONFANON
a jaroměřičtí ochotníci
Děti obdrží svítící pozornost na cestu
před knihovnou, s sebou si vezměte
lampičky a baterky
Přijďte poznat, o čem jaroměřické
pověsti vyprávějí. Těšíme se na Vás.
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Přehled srpnových akcí ve Velké Bystřici
HANÁCKÉ WOODSTOCK
& BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN
4. 8. (so) 12.30 – 24.00 ● Zámecké náměstí,
amfiteátr
Velkobystřická kulturní společnost, o.s.
a Radio Haná Skyrock Vás zvou na 8. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock do Zámeckého parku a amfiteátru
ve Velké Bystřici.
V rámci programu se návštěvníkům představí skupiny Wohnout, 5th Avenue Blues/
PL, Dark Gambale, Synkopy 61, Kamil
Střihavka & Leaders, Distant Bells (Pink
Floyd), Pumpa, Everlasting Dark.
Na Zámeckém náměstí (v zóně bez vstupenky) můžete navštívit Bystřické pivní salón,
v nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídla
a pochutiny po celé odpoledne až zhruba
do půlnoci. Rockerům mladším 13 let vstup
povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma. Za 7 zakoupených vstupenek získáte 1
zdarma. V 1.15 a ve 2.00 odjezd svozových
autobusů směr Olomouc a Hlubočky z parkoviště u zámku. V zóně se vstupenkou
(v oploceném areálu) stojany na zamčení
kol – bez hlídání. Srdečně všechny zveme!
Velká Bystřice žije mnohožánrovou kulturou a také rockový festival je jednou z procedur našich kulturních lázní, která osvěží
průběh letošního léta!
Vstupenky jsou v předprodeji v Kulturním
a informačním centru ve Velké Bystřici
a v Informačním centru města Olomouce

Na FAMU zvítězila arogantní autokracie

do 31. 7. za 300,- Kč, od 1. do 4. 8. (tedy
i na místě) za 400,- Kč.

ních místech.
Rozvoz z akce včetně kol zajištěn.

VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ
POZNÁVACÍ JÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA A DEN
REGIONU BYSTŘIČKA

HASIČSKÉ SLAVNOSTI

11. 8. (so) 9.30 – 16.00 ● obce mikroregionu Bystřička, Svésedlice
program 14.00 – 02.30
Zveme širokou cyklistickou veřejnost k návštěvě všech obcí regionu Bystřička. V letošním roce se uskuteční již VIII. ročník této
poznávací jízdy.
Zahájení se koná v 9.30 v amfiteátru ve Velké Bystřici, kde účastníci obdrží kompletní
informaci a malé pohoštění. Účast na zahájení akce není povinná, průběh je individuální včetně nástupního místa a každý účastník si trasu volí sám.
Akce bude zakončena ve Svésedlicích, kde
na vás čeká bohatý kulturní program i občerstvení. Po celou dobu programu je vstup
volný. V losování o ceny můžete vyhrát let
balonem.
Mapky k výletu získáte ve dnech 1. 7. - 11. 8.
na jednotlivých obecních úřadech obcí regionu Bystřička, v informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí v Olomouci a v Kulturním a informačním centru Velká
Bystřice, Zámecké náměstí 775 v době Út-Pá 9.30–18 hod., So-Ne 11–19 hod. nebo
v den konání akce na jednotlivých kontrol-

18. 8. (so) 9.00 - 24.00 ● Zámecký park,
amfiteátr
Město Velká Bystřice a Sbor dobrovolných
hasičů Velká Bystřice vás srdečně zvou
do areálu Zámeckého parku u amfiteátru,
kde se uskuteční soutěž hasičských družstev
mužů a žen. Soutěž bude ukončena ve 14
hodin.
Od 19 hodin jste zváni k amfiteátru na hasičskou zábavu se skupinou NEGATIV.
Bohaté občerstvení během soutěže i zábavy
zajištěno.

SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP
25. - 26. 8. (so, ne) 8.30–17.00 ● hala MZŠ,
hala Na Letné
Mezinárodní turnaj mladších a starších žáků
v házené.

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

Lukostřelecký turnaj v Pňovicích
Píše se rok 1450. V kraji zavládl mír a klid.
Ješek ze Sovince, pán panství Pňovského
vyzývá střelce z luku, aby se dostavili na 9.
ročník v sobotu 21. 7. 2018 v odpoledních
hodinách na hřišti v Pňovicích u Litovle.
Tato slova na pozvánce zvala všechny
milovníky lukostřelby k tradičnímu klání
a zároveň předznamenala jeho atmosféru.

Za solidního počasí vyrostl na místním fotbalovém hřišti středověký tábor, řada účastníků nosila dobové oblečení. Střílelo se
z jednoduchých luků bez mířidel, náhodným
účastníkům byl luk zapůjčen. Pokud někdo očekával, že lukostřelba je doménou pouze mužů, musel
svůj názor poopravit. Dámy se jak
do střelby na terč, tak
na figuru středověkého
bojovníka pustily se
stejnou vervou. Akce
byla podpořena Korunou Českou, další ceny
věnovali Fantasy obchod, výroba a prodej
luků, šípů a kuší Lazecký, výrobce mečů
Had, Comics city, Sartor, výrobce Batwatů
U dvou Lasiček. Organizátor celého klání,
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spolek Kirri, vznikl v roce 2007. Od začátku
se zaměřuje na historii, lukostřelbu a bojová
umění. Za dobu své existence uspořádal,
nebo se podílel na více než 200 kulturních
nebo sportovních
akcích
a také na natáčení historických filmů Jan
Hus - cesta bez
návratu a Marie Terezie.
Kontaktní
osoba:
David  
Křížan  
tel:
728413069,
kirri@
email.cz

Možná jste v posledních měsících z médií
zaregistrovali, že z FAMU se stala válečná
zóna plná mocenských rozbrojů. Akademický senát školy se totiž rozhodl odvolat děkana Zdeňka Holého. Po skončení konfliktu,
který vyvrcholil rozhodnutím rektora AMU,
že děkana neodvolá i přes jednohlasné rozhodnutí senátu, můžu snad dodat několik
vlastích postřehů, z pozice přímého účastníka.

nějakou petici. Názory se radikalizují,
škola se štěpí a lidé
se navzájem nenávidí. Děkan hraje s pedagogy a studenty
podivnou mocenskou
hru: jedná se v zákulisí, vytváří se tajné
disidentské spolky.

První otázka, která se samozřejmě nabízí
je, proč by takový spor na nějaké škole měl
vůbec mimo ni, někoho zajímat. V médiích
na ni byla formulována odpověď, že ve sporu jde vlastně o budoucnost českého filmu
jako takového. Po třech letech na škole jsem
nabyl přesvědčení, že točit filmy se vlastně
nedá moc naučit.
Respektive že se to člověk musí naučit
sám, učením se z vlastních chyb. Pokud se
chce student stát režisérem, musí v podstatě
stejně své pedagogy popřít a alespoň částečně se vůči nim vymezit aby mohl přijít s něčím svým vlastním, stát se autorem a nekopíroval to, co zde již bylo (což je ostatně
i jedna ze základních podstat umění.)
FAMU je pak myslím výjimečným prostorem hlavně v tom, že studentům nabízí
prostředky, aby své vize mohli realizovat
a nabízí jim možnost spolupráce mezi katedrami, které jsou pro vznik filmu nezbytné. Ti zásadní pedagogové často nepůsobí
v klasické pozici učitel – student, ale spíš
jako partneři v tvorbě.

Senát – který byl
v poslední volbě zvolen studenty a pedagogy převážně z touhy
po opozici děkanovi, se ho rozhodl odvolat. Školní řád mu k tomu dává pravomoc:
„děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh akademického senátu“. Rektor AMU
se však rozhodl jeho návrhu nevyhovět
a děkana neodvolal. Je paradoxem že rektor nedávno kritizoval prezidenta Zemana
kvůli překračovaní pravomocí, když se rozhodl nejmenovat navržené profesory. Sám
se však nyní zachoval stejně. Myslím, že
jde o bezprecedentní krok kterým popřel
možnost demokratického vedení naší školy,
jakožto veřejné instituce. Případný správní
soud, na který by se nyní měl senát obrátit,
by však trval déle, než kolik zbývá do děkanova funkčního období.

Na naší škole vždy panovala velká svoboda a benevolence, co se týče „standartní
univerzitní výuky“ právě proto, že většina
studentů věnovala čas svému individuálním
rozvoji a realizaci svých filmů.
Přesto na naší škole mnoho věcí nefunguje a od nového děkana Holého se očekávalo,
že věci zlepší. Jeho dvouleté vedení provázela převážně nejistota, co chce vlastně dělat. Přihlásil se s koncepcí „teorie pro praxi“
– že větší teoretickou připraveností a znalostí, budeme točit lepší filmy. Dnes však
uvažuje o zrušení teoretické katedry a chce
studium postavit převážně na filmové praxi.
Zasadil se o „utahování šroubů“. Výrazně
například omezil možnost rozložení studia
– dříve však, než začal řešit příčinu pro kterou studenti rozkládají a tou je zahlcenost
studijními povinnostmi. Některým páteřním
pedagogům neprodlužuje smlouvy a nikdo
nechápe proč, co je jeho cílem. Nemine týden abychom jako studenti nepodepisovali

Děkan zakončil svůj červnový email studentům („newslatter děkana“ jak jej sám
pojmenoval) blahosklonným přáním, že

Zlotřilý děkan Zdeněk Holý

nám všem přeje klidné a pohodové prázdniny, plné inspirace a odpočinku. Při přečtení
této věty jsem vyprskl smíchy. Kdyby naši
školu trochu znal a znal její problémy, věděl by, že studenti FAMU prázdniny nemají.
Kvůli předimenzovanému studijnímu plánu
jim totiž nezbývá kdy jindy točit a stříhat
své školní filmy, než právě o prázdninách.
Zároveň jsem neměl odvahu mu tuto poznámku napsat, protože díky autoritářským
pravidlům, které nastolil, závisí mé úspěšné
dokončení studia na jeho libovůli. My samozřejmě prázdniny rádi obětujeme, protože film je naším koníčkem. Zároveň se ví,
že každý druhý student na FAMU bere antidepresiva, což asi není zrovna vizitka školy,
kterou je radost studovat.
Jindřich Andrš
autor je studentem FAMU

Jindrich Andrš se synem Kryštofem Foto: Eliška Cílková
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Knihovna města Olomouce
Prázdninová půjčovní doba
Knihovna města Olomouce zachovává stávající půjčovní dobu, a protože děti mají
prázdniny, otevíráme pro ně navíc dětské
oddělení na náměstí Republiky i dopoledne (9 – 11 hodin). Neobvykle bude zavřeno
pouze v sobotu.
Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celý srpen
každou středu od 9:30 do 11 hodin rodiče či
prarodiče s dětmi od 3 do 9 let na Prázdninové putování s pohádkou. Připraveny jsou
pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další
překvapení. Knihovnice se těší na všechny příznivce tříhlavých draků, krásných
princezen, ošklivých čarodějnic a hloupých Honzů. Středa 22. srpna je zaměřena
na úplně malinké děti s jejich aktivními rodiči v rámci programu S knížkou do života
(Book start).
Pohádkový svět pro nejmenší
Hravé aktivity pro děti od 0 do 6 let s rodiči či prarodiči si v rámci celostátní akce
S knížkou do života připravily knihovnice
také v oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky ve středu 8. srpna 2018 v 10
hodin.
Pirátské dílny
Ve čtvrtek 9. srpna a v úterý 28. srpna 2018
vždy od 12 do 17 hodin si mohou v odděle-

ní pro děti a mládež na náměstí Republiky
malí návštěvníci knihovny vyrobit pirátskou
vlajku, pásku na oko nebo lodičku.
Zábavná knihovna
Po celé prázdniny si v půjčovní době mohou
čtenáři pobočky Brněnská vyzkoušet úkoly,
do nichž se zapojují všechny smysly.
Prázdninový příběh
Šikovné děti mohou popsat svůj nejlepší
zážitek z prázdnin, ale tak, aby každé slovo začínalo popořadě písmenem z abecedy
(od A do Z). Na neuvěřitelné historky se
těšíme do 7. září 2018 na adrese brnenska.
detske@kmol.cz
Pokud je tento úkol pro ně těžký – pak
na pobočku Neředín mohou přinést nebo
poslat (neredin@kmol.cz) svoji prázdninovou povídku ztvárněnou v klasické formě.
Jíme jinak
Léto je nejlepší doba na úpravu jídelníčku
– zavítejte do oddělení pro dospělé čtenáře na náměstí Republiky, kde je připravena
prezentace knih, které nabízejí alternativní
způsoby stravování.

VÝSTAVY
Markéta Evjáková - obrazy
Výstava slabozraké autorky probíhající
v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění

120 let rozhledny na Biskupské
nevidomých na Moravě
nabízí až do konce srpna 2018 na pobočce Jungmannova obrazy
plné radosti, pozitivního myšlení a dětské
hravosti. Markéta Evjáková dříve pracovala především uhlem a rudkou, dnes díky
možnosti zvětšení především na počítači.
Fotografická sekce VSM potřetí
Až do konce září 2018 oživuje budovu
na náměstí Republiky třetí společná výstava
fotografií aktivních členů fotografické sekce
Vlastivědné společnosti muzejní (Zdeněk
Vích, Josef Beran, Karel Hula, Jindřich
Flusek, Radomír Kratochvíl, Jana Vykydalová, Ladislav Pecha, Gustav Foret, Stanislav Páleník, Renáta Krátká)..
Michala Zothová – Tři směry
Reprodukce děl tří odlišných autorů – impresionisty Clauda Moneta, českého pohádkového malíře Josefa Lady a nizozemského malíře perspektivních paradoxů M. C.
Eschera – nabízí od června do srpna 2018
výstava Michaly Zothové na pobočce Brněnská.
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

dovoluji si Vás srdečně pozvat na další
zájezd z cyklu Poznáváme Vídeň, tentokrát s reprízou speciálního autorského programu VÍDEŇ ČESKÁ, koncipovaného
ke 100. výročí založení Československa.
Zájezd se koná v sobotu dne 1. září 2018
a organizuje jej CK Bohemian Fantasy
(přihlášky a rezervace).
Možnost připojit se až na místě /individuální oprava do Vídně; např. z Bratislavy/.
V tomto případě směřujte přihlášky
přímo na mail tomas.kryl@email.cz, NE
do cestovní kanceláře
Co je pravdy na tvrzení, že Češi postavili
Vídeň...?
Něco na tom bude, minimálně díky odkazu architektů a stavitelů Antona Pilgrama, Josefa Hlávky nebo Jakoba Gartne-

ra. Kromě jejich
staveb a realizací
Vám ukážu, kde se
nachází český národní kostel, místo, kde se ve Vídni
vyřizovaly české
dvorské záležitosti, kde jako vládce
rakouských zemí
sídlil
Přemysl
Otakar II. nebo
kde bylo vystavováno jeho tělo
po nešťastné bitvě
na Moravském poli.
Dozvíte se, kde se narodila Božena Němcová, kde studoval Josef Ressel, kde bydlel
Tomáš Masaryk nebo kde Hugo Haas.
Nezapomeneme ovšem ani na takové
osobnosti, jakými byli Gustav Mahler, Sigmund Freud, Adolf Loos, František Palac-

sobota, 4. srpna
Rozhledna na Biskupské kupě u Zlatých
hor slaví v letošním roce 120 let od svého vzniku. K jubileu získala nový vzhled
i vnitřní obnovu.
Turisté se tak mohou od června opět kochat výhledy z jedné z nejnavštěvovanějších rozhleden v Jeseníkách. Nyní probíhají
ještě venkovní úpravy, které završí 4. srpna
slavnostním otevřením za přítomnosti císaře
Františka I., kdy bude odhalen i jeho portrét.
Rozhledna na Biskupské kupě v nadmořské výšce 890 metrů byla od října loňského
roku uzavřená. Probíhala zde rekonstrukce
vnitřního dřevěného schodiště, nosných
sloupů, oprava podlah a nová fasáda, kterou
nad vstupem do rozhledny zdobí obnovený název věže Kaiser Franz Josef Warte.
„Od otevření 8. června navštívilo rozhlednu
přes 800 dospělých návštěvníků a 350 dětí.
Máme velmi pěkné ohlasy na rekonstrukci.
Ještě probíhají venkovní úpravy, což není
pro turisty zcela příjemné, ale 4. srpna už

bude vše hotové,“ informovala vedoucí Městských kulturních zařízení
Zlatých Hor Blanka Čarnogurská
s tím, že na slavnostním otevření
nebude chybět ani František Josef I.
„Návštěvníky bude vítat kostýmovaný panovník. Turisté se dočkají nových dřevěných laviček u věže a také
nových informačních tabulí. Navíc
bude odhalen i portrét panovníka,
na jehož počest rozhledna vznikla,“
dodala Čarnogurská.
Biskupská kupa byla postavena
jako první kamenná rozhledna v Jeseníkách v roce 1898 k příležitosti
padesáti let vlády císaře Františka
Josefa původně jako dřevěná pyramida. Kamennou podobu získala
o pár let později, kdy se tehdejší
sudetský turistický spolek zasloužil o výstavbu 19metrové kamenné
věže.

Regionální společnost
Koruny České v Olomouckém kraji

VI. pouť za obnovu
Českého království
na Svatém Hostýně v neděli 26. srpna 2018

ký nebo Jan Josef Václav hrabě Radecký
z Radče.
Podrobnosti k zájezdu zde: http://www.
bohemianfantasy.cz/node/29066
V úctě Váš
Ing. Tomáš Kryl, průvodce

Foto: Miroslav Petřík

Rodinný Penzion Majorka

si Vás dovoluje pozvat na

VÍDEŇ ČESKÁ
Vážení přátelé,
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Program:
8:30 – pěší pouť, odchod z parkoviště v Bystřici
pod Hostýnem (u hřbitova)
10:15 – mše svatá
11:30 – krátký pietní akt u Rozhledny
Františka Josefa I. (121. výročí
položení základního kamene
JCKV Františkem Josefem I.
dne 1. září 1897)
11:45 – prohlídka rozhledny

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený Janem Husičkou v letech 1867–
1872. Statek s konírnou býval
ve své době nejkrásnějším domem v obci Slatinice. Manželé Husičkovi měli dceru Marii, která se
po I. světové válce provdala za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armády, který se narodil
v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudelková
Husičková byla zvaná podle hodnosti svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který
svým návštěvníkům nabízí ubytování v šestnácti
pokojích. Pro náročné klienty je připraveno VIP
apartmá Pekárna, vybavené stylovým nábytkem
a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se v objektu penzionu nachází stylově
zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory lze
využít pro firemní večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení a semináře
nabízí penzion vlastní vybavenou školící místnost
pro 40 osob.
Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz
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Rakousko-Uherští admirálové a námořní kapitáni
pocházející z Olomouce
Na základě příspěvku v Hanáckém kalendáři 2018 genealoga a spisovatele pana
Jiřího Ošance z Olomouce jsem se začal
zajímat o námořní admirály a kapitány
v R-U císařském námořnictvu. Ve velice zajímavém článku se píše o několika
významných velitelích, kteří mají vztah
k Olomouci – narodili se zde, jsou zde
pohřbeni, žili zde na penzi atd. Rovněž
jediný velkoadmirál Anton HAUS má
manželku z Olomouce.
Do těchto dnů asi nejzajímavější z hlediska historii jsou pro mě víceadmirál
Franz Löfler, který má na ústředním hřbi-

Hrobka admirála Franze Löflera

tově v Olomouci rodinnou hrobku
a rovněž tak kontraadmirál Joseph
Ritter von Lehnert, jehož náhrobek
se nachází poblíž hrobky Löflera.
Obě tato místa významných olomouckých námořníků nejsou moc
udržována a hrobce Franze Löflera
hrozí dokonce zánik.
Z důvodů péče o tato dvě místa
jsem oslovil zájemce o vojenskou
historii, zda by se ke mně nechtěli
připojit a stav věcí napravit. Návrh
se setkal s kladnou odezvou, a proto
mám v plánu nejprve
uvést hrobky do slušného stavu Zde leží kontraadmirál Joseph Ritter von Lehnert
a v roce
2019, dne 20.
Rovněž tak bych se chtěl nějak podíčervence na tzv. let na tom, aby hrobka admirála Franze
Lissatag (viz po- Löflera nezanikla a byla důstojnou přiznámka) uskuteč- pomínkou naší tenkrát společné historie.
nit vzpomínko- Naše země, jako vnitrozemský stát, zase
vou akci za účasti tolik admirálů neměla a to, že někteří pouniformovaných cházeli z Olomouce, si jistě zaslouží větší
příznivců vojen- pozornost.
ské historie spoIng. Jan Juna
lečně s rakouskými kamarády.

Poznámka:
námořní bitva mezi italským a rakouským námořnictvem během prusko-rakouské války roku 1866. Odehrála se v Jaderském moři nedaleko ostrova Vis mezi silami rakouského admirála Tegetthoffa a italského admirála Persana a skončila těžkou porážkou silnější a modernější italské flotily.
Bitva rozhodla celou námořní válku, neboť otřesená Itálie se nevyrovnala se ztrátou podstatné části své námořní převahy a neodvážila se zahájit
další útočné akce.
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