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Vážení čtenáři,
podzim je tady, ale sluníčko ještě občas vysvitne
a umožní nám například vydat se za drobnými historickými památkami Prostějovska, jak nám je dohledal a oprášil Bc. Ján Kadlec. Ohlédneme se ještě
za olomouckým Dnem bez aut, poutí Za obnovu Českého království na sv. Hostýnu, Jindřich Andrš nám
dá nahlédnout do zákulisí filmové tvorby. Můžeme
se vypravit na některou z akcí Festivalu ptactva, milovníci dobrot jistě navštíví hrad Šternberk, zajímavá

bude beseda s paní hraběnkou Marií Salmovou,
Ing. Tomáš Kryl nás pozve na další historickou vycházku po našich památkách komponovanou jako
Olomoucké osmičky. Připomeneme si také 120.
výročí tragického úmrtí císařovny Sissi a související výstavu Historie v kamenech. Tradičně pestrá
je nabídka Knihovny města Olomouce, Domu dětí
a mládeže i Centra ekologické výchovy Iris.
Příjemné babí léto přeje
Redakce

www.nejlepsipruvodce.cz

Památky Žárovic
Ekocentrum Iris v říjnu
Jubilejní Festival ptactva
Knihovna města Olomouce
TIC Konice v říjnu
Akce ve Velké Bystřici v říjnu
DDM Olomouc v říjnu
Muzeum v Prostějově
Podzimní mlsání na hradě
Brigáda na pomnících
Bystročický kachní hon
Den bez aut v Olomouci
Slavnostní mše svatá
Výročí císařovny Alžběty
VI. pouť za obnovu
Natočit dobrý film nestačí

Ing. Tomáš KRYL

Vás srdečně zve
na prohlídkový okruh

OLOMOUCKÉ O8MIČKY
Roky, kdy se lámala historie, roky, kdy se psaly dějiny. Velká národní výročí,
hýbající a otřásající celým národem, i lokální jubilea.
Magická síla čísla 8, naležato symbolu nekonečna, symbolu nekonečných
bouřlivých proměn českého národa v Čechách na Moravě i ve Slezsku. 08, 18,
38, 48, 68…
Založení kláštera Hradisko, obnovení olomouckého orloje, pruské obléhání města,
zřízení moravských zemských desek, olomoučtí biskupové knížaty Svaté říše
římské, svatba Marie Přemyslovny s Leopoldem Babenberským: 1898, 1078,
1588, 1348, 1138, 1758 - Uměli byste je správně přiřadit?

...příběhy v souvislostech.

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na premiéru prohlídkového okruhu OLOMOUCKÉ O8MIČKY, který se u příležitosti
100. výročí založení Československa
uskuteční v neděli 21. října 2018 se začátkem ve 13:00 na Žižkově náměstí u Pedagogické fakulty UP.
Délka programu cca 2,5 hod. s ukončením v blízkosti Horního náměstí.
Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém
letáku.
Důležité upozornění:
Na prohlídku je z důvodu limitovaného
počtu míst nutná rezervace. Tu, prosím,
učiňte na mailové adrese tomas.kryl@
email.cz.
Přihláška je automaticky považována
za přijatou a platnou. Reagováno na ni
bude pouze v případě překročení kapacity
a odmítnutí přihlášky.
Novinka - prohlídka je prezentována pomocí audiosystému.
S úctou

neděle 21. října 2018, 13:00 hod.

sraz na Žižkově náměstí u Pedagogické fakulty UP
vstupné: 80 Kč
(50 Kč děti 6 – 14 let)

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

Tomáš KRYL
průvodce * moderátor
tomas.kryl@email.cz
www.nejlepsipruvodce.cz
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Plumlovsko
Drobné památky Žárovic
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Drobné památky Žárovic

Kaple Povýšení svatého
kříže z pol.18.století

Socha
Panny
Marie
Karlovské
z r. 1748
Detail sochy
Panny
Marie

0 0,5 1

1,5 km

Vesnice Žárovice leží v údolí a na mírném svahu, při silnici do Drahan, západně od Plumlova, ke kterému patří
od roku 1980. Katastr má velký čtvercový tvar, lesnatá část se stala součástí
vojenského prostoru. Severní částí protéká říčka Hloučela a jižní částí vesnice
teče potok Osina. Patřila k ní také osada
Hamry, která se v roce 1923 osamostatnila. Žárovice se nacházejí ve staré sídelní oblasti, jsou zde nálezy bronzových
náramků a kopí. První písemná zpráva
o vesnici je z roku 1078, kdy je zmíněna v zakládací listině kláštera Hradisko.
V roce 1126 byla v majetku kláštera,
potom olomoucké metropolitní kapituly.
Název Žárovice má dvojí výklad – byla
to ves lidí Žárových, nebo ves lidí sídlících na vypáleném místě. Na pečeti z r.
1668 je nápis DIEDINA ZAROWIC.
Patří do farnosti Krumsín. Jejími majiteli
byli v minulosti v roce 1325 páni z Kravař a patřila do Plumlovského panství.
Od roku 1495 ji vlastnili Pernštejnové
a od roku 1599 Liechtensteinové. Ani
Žárovicím se nevyhnuly útrapy, jako byl
mor, cholera, vojsko, požáry a povodně.
Části vesnice se nazývaly Hampejz, Pohoršov, Horní konec, Husí rynek, Dolní
Kámen
vsazený
do zdi
zvonice

konec, V kótě. Místo domů č. 26–31 se
říká „na tvrze“. Obyvatelé byli rolníci,
tkalci a krejčí.
Mezi zachované památky Žárovic patři
kaple, zvonice, socha Panny Marie a litinový kříž. Kaple Povýšení svatého kříže
je pěkná barokní práce z první poloviny
18. století. V archívu farnosti Krumsín
je uváděna jako polní kaple, původně
zde stála sama, zástavba ulice je novější.
Na oltáři byl velký kříž s ukřižováním
Krista. Půdorys kaple má tvar trojlístku,
je bez zvoničky a u ní roste vysoká lípa.
Mše v kapli bývala na svátek Povýšení
sv. kříže 14. září.
Na křižovatce ve vsi stojí pěkná zvonice. Je to čtvercová stavba s věží zvonice.
Nad vchodem je vsazený kámen s letoStavba zvonice
na návsi

počtem 1844. Předtím zde stála starší,
zřejmě dřevěná zvonice, která je zakreslená na mapě z roku 1770. Zvonice je
nově opravená.
U zvonice můžeme vidět litinový kříž
na kamenném podstavci. Podle posledního pořízení Karla Honky ze Žárovic
č. 27 z 9. června 1835 bylo uloženo 120
zlatých na pořízení kříže. Po uplynutí vyřízení pozůstalosti 24. 6. 1856 byl
za 120 zlatých zhotoven dobrý železný
kříž s pozlacenou podobou Krista na kamenném podstavci. Na zadní straně
byla modrá původní tabulka s nápisem
ve zlatých litých písmech: „Nákladem
Karla Honka 1856 postaveno“. Tabulka
bohužel zmizela. Kříž byl vysvěcen šestnáctou neděli po sv. Duchu v roce 1856.
Litinový kříž u zvonice
z r. 1856

V parčíku u vjezdu do obce stojí socha Panny Marie Karlovské z roku 1748.
Před sochou roste lípa, socha je v litinové ohrádce a nad ní je plechová stříška
na čtyřech kovových tyčích s malým
křížkem na vrcholu. Socha Panny Marie
Karlovské byla postavena podle uctívaného obrazu v Praze na Karlově, kde
bylo poutní místo. Panna Marie Karlovská je ochránkyně těhotných žen a dětí.
V zápisech je mnoho zázračných uzdravení na přiklad od slepoty. Na podstavci
sochy jsou nápisy. Vpředu na podstavci:
„Početí blahoslavené Paní Marie“ a monogram Maria. Na boku: „Tato statua iest
obnowena roku 1804 za časů Franc. Špičák purkmistra a Josefa Hunka rychtáře“.
Vzadu: „Za czasu Antonina Koblisska
a Martina Zborzila L.P. 1848“. Na boku:
opraveno 1893, 1992. V archivu se píše,
že byla k úctě Neposkvrněného početí
Panny Marie pořízena Antonínem Koblížkem, revírníkem v Žárovicích a Martinem Zbořilem, mlynářem v Hamrech
Detail litinového
kříže

Nápis na boku podstavce sochy

Nápis na zadní straně podstavce sochy

a majitelem domu č. 17. V roce 1858
byla socha opravena a umístěna nad ní
střecha z pocínovaného plechu od revírníka Josefa Ihmhofa.
V archivu se zachovala korespondence
farního úřadu s arcibiskupskou konzistoří a úřady a plán na postavení nové kaple
Krajina v okolí Žárovic

v Žárovicích. Je tam také poslední vůle
paní Františky Hrabalové, která chtěla
odkázat svůj dům č. 24 a 20 měřic pole
na postavení a udržování nové kaple
v období první pětiletky, stavba se bohužel neuskutečnila.
Mezi zaniklé památky Žárovic patřil bývalý kamenný kříž u polní cesty
ke Krumsínu. Byl zřízen Annou Svobodovou, bývalou porodní babičkou
a výměnkářkou z č. 28, která věnovala
60 zlatých a obec dala 24 zl. Byl na něm
reliéf Panny Marie Bolestné a nápis:
„Za časů Josefa Hunka rychtáře a Frantze Sspitzaka pudmistra, náklad tohoto
kříže byla poctivá obec a Anna Swobodka 1833“, vzadu byl nápis – oprava
L.P. 1925. Kříž stál u cesty do kostela
a na hřbitov v Krumsíně, u něj místní
vyprovázeli nebožtíka a loučili se s ním,
kříž bohužel zmizel.
U Žárovic bylo dříve umístěno několik svatých obrázků. U silnice do Drahan
byl na sloupku obrázek sv. Anny, před
hájovnou v Žbánském údolí byl obrázek
Panny Marie a na okraji lesa ke Krumsínu byl obrázek sv. Josefa.
Mezi přírodní zajímavosti vesnice patří lípa u kaple a lípa u sochy Panny Marie
Karlovské.
O Žárovicích a jejich okolí se zachovalo několik místních pověsti. Jsou to
pověsti o Kopřivové studánce v lese,
nebo pověst O stařečkové díře, kde se
stařeček s pejskem ukryl před Švédy.
Vesnice Žárovice byla dříve větší.
Patřily ji lesy, z nichž je dnes vojenský
prostor a osada Hamry, která se osamostatnila. I tak je ve vesnici co obdivovat. Má krásné barokní památky a okolí
pod horami s pěknou přírodou. Památky
i krajina stojí za výlet v každém ročním
období. To podzimní vás obdaruje pestrými barvami.
			
Ján Kadlec
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v říjnu tyto akce:
tvořivá dílna

osvětová akce pro veřejnost

Keramika

Den stromů

KDY: pondělí 8. října, 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.
akce na pomoc přírodě

Sázení ovocných stromů
na Kosíři

KDY: sobota 13. října, od 8:30 do 13:25
KDE: Přírodní památka Vápenice u Slatinek

V rámci celostátního projektu 72 hodin vysadíme 25 sazenic třešní v sadu na okraji
Přírodní památky Vápenice. Sraz všech
účastníků v 8:30 u žel. zastávky Kaple.
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi. Cestou
na místo sázení budou pro děti připraveny
hravé aktivity. Nářadí a pracovní rukavice zajistíme. Na závěr chystáme opékání
dobrot na ohýnku a drobné občerstvení.
Všichni účastníci obdrží pamětní list, ti
nejaktivnější i tričko projektu 72 hodin.
Vhodný vlak z Prostějova do Kaple odjíždí z hlavního nádraží v 8:02 (nastupujte
do posledního vagónu!). Návrat do Prostějova autobusem ze Slatinek, odjezd
ve 13:25. Celková délka trasy max. 3 km.

KDY: sobota 20. října, od 9:00 do 12:00
KDE: nám. TGM v Prostějově

V rámci celosvětové akce Den stromů proběhnou na nám. TGM aktivity pro všechny
věkové skupiny. Informace pro dospělé,
výstava o stromech, hravé, výtvarné a naučné aktivity pro děti. Po celé dopoledne
živá hudba a kulturní vystoupení.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 22. října, 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.
akce na pomoc přírodě

Lípa svobody na Hloučele

KDY: pátek 26. října, od 16:00 do 18:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz účastníků v 16:00 u jezdecké stáje Cavalo

Slavnostní sázení Stromu svobody (u příležitosti 100 let od vzniku naší republiky)
v biokoridoru Hloučela. Kromě lípy vysadíme podél cyklostezky sazenice vrby jívy.
Celá akce bude doplněna hudebním vystoupením, vypuštěním vyléčeného dravce
ze záchranné stanice, hravými aktivitami
pro děti a piknikem na louce. Všichni
účastníci obdrží pamětní list.

Podzimní příměstský tábor v Ekocentru
Iris

KDY: 29. - 30. října, každý den od 7:30
do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov

Dvoudenní příměstský tábor je určen pro
děti 1. stupně ZŠ. Po oba dny bude pro děti
připraven celodenní program – tvořivé aktivity, přírodovědné a sportovní hry. Čeká
nás i moštování jablek.
Cena: 600 Kč (v ceně je vždy oběd, 2
svačiny, pitný režim, materiál na tvoření,
pedagogický dozor,...). Nutno se předem
přihlásit na iris@iris.cz.

Léčivá moc bylinek IV.

KDY: středa 31. října 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. Téma této přednášky bude Bylinky od hlavy až k patě. Opět nás čeká
ochutnávka čaje namíchaného autorem
z jeho vlastních bylin. Poplatek 60 Kč/
osobu.

Kontakt:

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

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

Ptačí migraci lidé letos oslaví při jubilejním Festivalu ptactva
Praha, 26. září 2018. Podzimní Festival
ptactva, víkend plný vycházek a akcí zaměřených na pozorování ptáků a poznávání jejich života, slaví letos jubilejní 25.
výročí. Česká společnost ornitologická
ve spolupráci s desítkami dobrovolníků
připravila pro veřejnost více než 40 akcí.
Lidé se tak mohou o prvním říjnovém
víkendu těšit na vycházky a pozorování ptáků doplněné na mnoha místech
o přednášky, ukázky kroužkování ptáků
nebo soutěže pro děti. Za čtvrtstoletí trvání festivalu přibylo akcí i návštěvníků
a dokonce se změnily nejpozorovanější
druhy. Hlavní cíl Festivalu – oslava fascinujícího fenoménu ptačí migrace – se
ale nezměnil.
V rámci letošního Festivalu ptactva oslaví lidé v Česku fenomén ptačí migrace už
po šestadvacáté. Začátky dnes oblíbeného
Festivalu nebyly právě jednoduché a pořádající Česká společnost ornitologická
(ČSO) se potýkala s malými počty účastníků – první Festivaly ptactva přilákaly
ročně jen kolem 250 návštěvníků. Organizátory zklamal především nezájem členů
ČSO. V roce 1994 si v časopise Ptačí svět
posteskl tehdejší tajemník ČSO Jan Řezníček: „… Velmi nás ale mrzí malý zájem
členů ČSO, pro které by společné vycházky
za ptáky měly být nejen poučením, ale i jakousi společenskou akcí.“
„Díky práci a nadšení dobrovolných organizátorů i narůstajícímu zájmu veřejnosti Festival nejen přetrval, ale stala se z něj
jedna z nejoblíbenějších akcí ČSO,“ uvádí
Katarína Slabeyová z České společnosti
ornitologické. Počty návštěvníků se v posledních letech pohybují kolem tisícovky.

Co se ale nezměnilo, jsou cíle vycházek
a jejich smysl – zvýšení povědomí veřejnosti o potřebě chránit stěhovavé ptáky,
jejich hnízdní oblasti, tahové zastávky a zimoviště. Už ve zprávě z prvního ročníku
Festivalu je uvedeno, že: „Pořadatelé měli
úspěch zejména v místech, kde se soustřeďovali ptáci během tahu. Byly to většinou
vypuštěné nebo vypouštěné rybníky, ale
také Vltava v Praze-Troji.“ A k vodě zavedou návštěvníky organizátoři mnohých
vycházek i při letošním Festivalu ptactva.
Díky tomu, že ornitologové zaznamenávají během vycházek počty pozorovaných
druhů a jedinců ptáků, nebo nejčastější
a naopak nejvzácnější druhy, můžeme sledovat, jak se skladba a množství pozorovaných ptačích druhů proměnily. „Zatímco

v začátcích festivalu lidé pozorovali v největších počtech husy, kachny, špačky a racky, v současnosti husy a rackové z předních
příček zmizeli a naopak přibyly počty pozorovaných holubů hřivnáčů. Zajímavé je, že
pro organizátory prvního Festivalu ptactva
byla v roce 1993 vedle jespáka písečného
nebo kulíka bledého velkou zajímavostí
dnes již poměrně běžná volavka bílá,“ vysvětluje Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické.
Kontakt pro další informace:
Zuzana Karlíková
karlikova@birdlife.cz
774 920 725/

Pozvánka na Festival ptactva 2018: https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-festival-ptactva-2018/
Tovačovské rybníky
Sraz v sobotu 6. 10. 2018 u sádek v Tovačově v 8.00 hod. Exkurze
se zastaví na Křenovském rybníce. Dále bude pokračovat na Hradeckém rybníce. Předpokládá se, že zájemci se mohou k exkurzi
připojit i kdykoli později přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklých druhů se dá předpokládat přítomnost tažných druhů putujících do svých zimovišť.
Povedou: Jiří Šafránek, Dušan Řezáč a Markéta Třasoňová (tel.
606 324 763, mosprerov@seznam.cz).

Třemešské rybníky (Šumperk)
Čtvrtek – pátek 11.–12. 10. 2018. Ukázka odchytu, určování
a kroužkování ptáků. Pořádá ČSO ve spolupráci se Správou
CHKO Jeseníky a SEV Doris Šumperk. Školní kolektivy nutné
nahlásit předem. Probíhá 11.–12. 10. od 8:00 do 18:00.
Povede: Petr Šaj (tel. 724 800 937, petr.saj@nature.cz).
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Dvouleté generativně množené ovocné stromy ZDARMA
Milí přátelé, člověk je neoddělitelnou součástí přírody, a je na čase, aby se tak i choval. Spolek ekologická organizace PagoPago pěstuje a každý rok rozdává tisíce stromů
zdarma. V současné době hledá dobrovolníky, pozemky, prostory a prostředky pro
realizaci školky ovocných dřevin, nabízející dvouleté generativně množené ovocné
stromy zdarma pro stálé narůstající poptávku. Za měsíc vyhlašujeme veřejnou sbírku
na realizaci první školky ovocných dřevin.
Vegafest v Praze na Vyšehradě nám zcela jasně vymezil směr zájmu spolku ekologická organizace PagoPago. Tímto směrem
je směr dosavadní - dvouleté generativně
množené Stromy Zdarma. V loňském roce
jsme rozdali pouze v Olomouckém kraji více jak 12 tisíc ovocných stromů. A 73
tisíc stromů vysadili. V letošním roce jsme
napěstovali více jak 300 tisíc stromů, které
letos na podzim rozdáme v akci Daruj domov stromům – daruj život (https://www.
facebook.com/darujdomovstromum). Zájem veřejnosti o dvouleté generativně množené ovocné stromy zdarma je obrovský.
A již nyní máme zájemce na odběr více, než
milionů stromků pro příští rok. Termín odběru pro rok 2018 je stanoven od 20. října
do vyčerpání zásob. Zájem mají lidé nejen
z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska.
Do konce letošního roku bychom rádi sehnali pozemky pro jarní výsev osiva stromků, abychom již na podzim mohli opět nabídnout lidem stromky zdarma. Během roku
2019 máme záměr zrealizovat školku ovocných dřevin. Součástí školky ovocných dřevin je i zpracovna ovoce, zaměřena na produkci tříděného osiva. Školka s produkcí,
nastavenou na 1–5 milionů stromků ročně,
se již neobejde bez mechanizace a sociálního zázemí pro dobrovolníky. Školka pěstuje
stromy bez použití chemikálií (viz. projekt
„Přírodní statek“: https://m.facebook.com/
groups/536429163199244?view=permalink&id=973937122781777). V příštím roce
můžeme jako organizace žádat o dotaci pro
začínající zemědělce, tuto dotaci bychom
rádi využili na nákup mechanizace. Dále
se naskýtá dotace na vybavení zpracovny
ovoce s linkou na třídění a skladování osiva.
K tomu hledáme manažery dotačních projektů.
Studujete na vysoké škole, jste v důchodu, nevíte co se životem? Pak je to příležitost právě pro Vás.
Stromy zdarma je způsob jak smysluplně
trávit volný čas. Někdo hraje tenis, někdo
pěstuje stromky.

Hledáme členy realizačního týmu. Stejně jako od všech členů spolku, očekáváme
i od Vás maximální nasazení v rámci dobrovolnické práce ve svém volném čase.
Kontaktujete nás, prosím: 776131404, mail:
ekaterinacermakova@gmail.com
Hledáme lidi, kteří chtějí ve svém volném
čase pěstovat ovocné dřeviny a měnit tak
tvář krajiny nejen ve svém okolí.
Pro tuto činnost potřebujeme: Dobrovolníky z laické i odborné veřejnosti;
1. Asi 10 ha orné půdy pro potřeby školky
a další plochy pro matečnicové a produkční sady;
2. Budovu, sklad, starý kravín;
3. Traktor s čelním nakladačem a traktor
s příslušenstvím pro školkařství, pluh,
kultivátor, brány, secí stroj na různé druhy semen, rozmetadlo na setí ovocné
drti, sázecí stroj, stroj na vyzvedávání
sazenic, vlečku;
4. Skleník na pěstování krytokořenných
stromků paletovým systémem s mostovou závlahou;
5. Stroj na plnění sadbovačů;
6. Kompostárnu pro produkci substrátu
na výsevní plochu a do sadbovaćů;
7. Vybavení moštárny, včetně plnící linky
a třídírny osiva se sušárnou;
8. Klimatizovaný sklad;
9. Nákladní automobil, velkou dodávku;
10. Ruční nářadí, vybavení truhlářské dílny
a kovárny.
Příjmy spolku v budoucnu, stejně jako
doposud, plynou z realizace zakázek na výsadby dřevin v krajině, údržbu a realizaci
ovocných zahrad a pěstební činnosti v lesích, vykonávaných pod hlavičkou spolku
dobrovolníky i na DPP. Ovšem na takto
finančně náročný projekt se bez darů neobejdeme. Za měsíc, po schválení veřejné
sbírky Olomouckým krajem, vyhlašujeme
veřejnou sbírku na realizaci první školky
ovocných dřevin, která produkuje dvouleté
generativně množené ovocné dřeviny zdarma pro všechny. Předpokládané zahájení
veřejné sbírky vychází na 1. listopadu.
Milí přátelé není toho málo, ale myslíme
si, že realizace takového projektu má smysl
a dlouhodobý přínos pro všechny obyvatele
Země.
Abychom dokázali stabilizovat půdu před
působením erozních činitelů, zajistili stabilní klima a retenční schopnosti půdy na území České republiky, měli bychom na půdě,
kde dochází k devastaci, vysadit stromy

a keře. Podle našeho velmi skromného odhadu je
třeba v okolí každé obce
v ČR stabilizovat a zlepšit kvalitu půdy minimálně na 100 ha. Jedná
se o okolí cest, vodotečí, šedé plochy, travní porosty, svahy, kóty, jiné erozí ohrožené
plochy půdy. Abychom během tří let dokázali stabilizovat půdu na ploše 1 ha je třeba
vysadit na ploše 1 ha 9 tisíc stromů ve sponu
100×110 cm, ve věku max. dvou let s nepoškozeným kořenovým systémem. Nejnižší
odhad: Sto hektarů půdy, u které je třeba
zlepšit její retenční schopnosti a zabránit
její další devastaci na jednu obec na území ČR znamená cca 900 tisíc stromů pro
jednu obec. Na území ČR je celkem 6 251
obcí, 559 měst (v tom 24 statutární města)
a 124 městysů. To znamená, že je třeba vysadit na území České republiky cca 7 miliard stromů. Abychom dokázali stabilizovat
půdu a zlepšit její retenční a životní funkce,
je třeba začít sázet stromy a keře. Je třeba
je začít pěstovat. Pokud zrealizujeme školku
ovocných dřevin, která produkuje 5 milionů
stromků ročně, bude nám trvat stabilizovat
a zlepšit kvalitu půdy v okolí lidských sídel
na území České republiky více jak tisíc let.
To znamená, že bychom potřebovali takovou školku v každém okrese. Pokud bude
školek cca 100, doba se zkrátí na dobu,
lidskému životu představitelnou. Dotace
na výsadby stromů v krajině se ukázaly jako
neefektivní, jeden strom z dotací vychází na
devět set až deset tisíc korun. Jeden dvouletý ovocný stromek, vypěstovaný ze semene, pro který si lidé sami dojedou a vysadí
v okolí svého bydliště, vyjde na několik
haléřů. Proto má smysl pěstovat a rozdávat
stromky ZDARMA.
Milí přátelé, žijeme v době, kdy máme
sílu a prostředky takto rozsáhlý projekt
zrealizovat. Záleží na každém z nás, jaké
budeme mít priority. Zda akvapark, nové
parkoviště, opravenou budovu radnice, další
dálnici, nebo školku ovocných dřevin, poskytující komukoliv dvouleté generativně
množené ovocné stromy zdarma.
S pozdravem a přáním pokojného dne,
za spolek ekologická organizace PagoPago,
Josef Čermák
web: www.pagopago.org, Mob: 776 131 404
E-mail: ekaterinacermakova@gmail.com
Fb. Stránka: „DarujDomovStromum“: https://
www.facebook.com/darujdomovstromum/
Skupina na Facebooku „PagoPago pěstování ovocných dřevin“: www.facebook.com/
groups/pagopago.org
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DDM Olomouc v říjnu
pátek 5.10.2018 • 15:30–
17:00 • Janského 1 • 20 Kč
(startovní průkaz)
Malá drakiáda • Zahradní akce spojená
s drakiádou je určena rodičům, dětem i malým školákům. Aktivity na jednotlivých
zábavných stanovištích budou inspirovány
podzimní přírodou. Hlavním bodem programu bude malá drakiáda v blízkém okolí
naší zahrady. Za všechny soutěže a účast
v drakiádě dostanou děti drobné odměny.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 11.10.2018 • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč
Turnaj v Osadnících • První turnaj
v Osadnících z Katanu v tomto školním
roce. Pro nejlepší jsou připraveny zajímavé ceny, drobnou odměnu si však odnese
každý účastník.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).

Akci pro vás připravily děti z oddílů Lidu
Medvědího potoka ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc a.s.
Bližší informace: Jaroslav Marx (725
922 621, panda@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 18.10.2018 • 15:00–17:00 • Rožňavská 21
Podzimní sousedské slavnosti • Čtvrtý
ročník sousedského setkání dětí a dospěláků na sídlišti Nové Sady. Připraveno je
pouštění letadélek z papíru, hry a soutěže
pro děti i dospěláky. Nebude chybět ani
spousta hudby, vystoupí taneční skupina
M Plus, hrát bude skupina z Dětského domova.
Bližší informace: Jarmila Břečková (731
444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).

pondělí 29.10.2018 • 08:30–15:30 • Hrubá

Výprava za keškami • Celodenní výprava
za keškami do Hrubovodského údolí. Pojedeme vlakem z hlavního nádraží a tam se
také vrátíme. Jídlo a pití s sebou. Uskuteční se za příznivého počasí.
Bližší informace: Leoš Březina (739
452 451, icm@ddmolomouc.cz).

Medvědův pohár – Dětský trojboj •

sobota 13.10.2018 • 9:00–11:30 Rozárium
• 3–10 let • 20 Kč (děti od 4 let)
Netopýr Jarda na podzim • Tradiční
podzimní stezka, tentokrát s netopýrem
Jardou. Hravá a soutěživá stanoviště provedou účastníky podzimním Rozáriem
a botanickou zahradou. Nakoukneme
do života netopýrových kamarádů, ponoříme se do barevného listí a prozkoumáme
život v korunách stromů. Stezka je určena
dětským kolektivům a menším dětem v doprovodu rodičů. Každý účastník dostane
od netopýra Jardy malý dárek. Akce končí
ve 12:30. Při trvalém dešti se akce nekoná.
Start je u starého vchodu do Rozária (mezi
tenisovými kurty).

Soustředění s badmintonem • Soustředění je určeno jak úplným začátečníkům,
tak i pokročilým hráčům. Bude zaměřeno na osvojení si a zdokonalení techniky
úderů, pohybu po kurtu a také základní
badmintonové taktiky. Na konci každého
soustředění proběhne badmintonový turnaj
s věcnými odměnami pro všechny účastníky.
Bližší informace: Eduard Zacha (725
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
Voda a okolí • od 8 let • 200 Kč

sobota 13.10.2018 • 9:00–14:00 • Poděbrady • 1–14 let • 100 Kč (startovné)

Závod složený z kratičkého běhu (suchý
slalom), jízdy na kole a opičí dráhy. Je určen pro úplně nejmenší děti (jízda na odrážedlech), ale i pro velké dravce, kterým
jízda na kole nečiní žádný problém. V ceně
startovného je zahrnuto občerstvení pro
každého závodníka. Bude vyhlášen i nejmladší závodník a nejrychlejší čas v opičí
dráze. Neváhejte a přijďte si s námi užít
krásný den plný sportu a závodní atmosféry. Pro rodiče bude k dispozici zázemí
s občerstvením a příjemným posezením.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325,
turistika@ddmolomouc.cz).

počasí půjdeme na výlet do okolí poznávat zajímavá místa, pouštět draky, dopravní hřiště a další. S sebou vhodnou pevnou
sportovní obuv, obuv do haly a sportovní
oděv. Pití, teplý oběd a svačina 2× denně
bude zajištěna.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325,
turistika@ddmolomouc.cz).
29.–30.10.2018 • hala Milo Olomouc •
7–16 let • 690 Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
pátek 26.10.2018 • 15:30–17:00 • Janského
1 • od 7 let • 50 Kč
Vyrob si svou stolní hru • Děti si v dílničce vyrobí vlastní stolní hru ve stylu
„Z pohádky do pohádky“ a odnesou si
herní plán, figurky i kostku. Dílnička je
vhodná pro školní děti, které už umí psát.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 4.10.2018 na vrátnici DDM Janského
1. Veškerý potřebný materiál už je v ceně
zahrnut.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
29.–30.10.2018 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 6–15 let • 600 Kč
Sportovní podzimní prázdniny • Příměstské sportovní prázdniny určené pro
děti od 6 do 15 let. Jedná se o všestranné
pohybové aktivity. Čekají na nás klasické
hry (florbal, fotbal, vybíjená), ale i netradiční hry venku, na hřišti i v tělocvičně
(ringo, frisbee a další). V případě dobrého

úterý 30.10.2018 • 08:30–16:00 • Janského
1 • od 8 let • 300 Kč
S Evou v kuchyni • Účastníci si v kuchyňce pod vedením zkušeného lektora
připraví (a samozřejmě i sní) svačinu, oběd
a odpolední svačinu. V ceně je vše potřebné.
Bližší informace: Leoš Březina (739
452 451, icm@ddmolomouc.cz).
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Knihovna města Olomouce
Počítačové kurzy zdarma

Knihovna nabízí již několik let kurzy práce na počítači bez rozdílu věku, zdarma
a s příjemnými lektory – knihovníky. Mimo
klasických setkání nad počítačem, internetem, elektronickou poštou či jednoduchými
programy je možno se přihlásit také celý
balíček MS Office 2016 nebo na úpravu fotografií. Jednotlivci či celé skupinky se mohou domluvit na čísle 585 545 129.

Nestarší kulturní státy na území mezi
řekami Eufratem a Tigridem

Jak se mění kulturní tradice na území dnešního Íránu a Íráku v průběhu tisíciletí, něco
o starých Sumerech, Asyřanech i Babyloňanech si povíme s Mgr. Věrou Mičkovou,
pedagožkou a textilní výtvarnicí. Beseda
ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll proběhne ve čtvrtek 4. října 2018
v 16 hodin v budově na náměstí Republiky.

Indie

Cestopisnou besedu s názvem „Cesta kolem
světa: Indie“ s množstvím fotografií i předmětů z této asijské země připravila ve čtvrtek 4. října 2018 v 16:30 hodin ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců
pro Olomoucký kraj pobočka Jungmannova. Povídání vedené rodilým Indem přiblíží
zemi, její obyvatele i kulturu a dotkne se též
interkulturních rozdílů mezi ČR a Indií.

Scrapbook

Kreativní výtvarná dílna pro malé i velké čtenáře knihovny, kdy si ozdobíte svůj
vlastní deníček, proběhne ve čtvrtek 4. října 2018 od 14 do 17 hodin. Pro ty, kteří si
jej ještě nezaložili a nepřinesou si deníček
vlastní, budou připraveny sešity. Bude se
pracovat s tiskátky, děrovačkami, samolepkami a papírovými aplikacemi.

nion, Šerif z Nottinghamu, Minutová říše –
Legendy a další. Můžete si přinést i vlastní
hry a změřit síly s ostatními. Přihlásit se lze
deskovky@kmol.cz nebo v oddělení pro
dospělé čtenáře.

Halloween v knihovně

Prázdninové úterý 30. října 2018 si v budově na náměstí Republiky připomeneme
s dětmi haloween. Od 9:30 do 11 hodin
budou v klubovně vyrábět hodné a zlé duchy nebo strašidelné záložky, odpoledne
od 13:30 do 15 hodin si mohou přijít poslechnout děsivé příběhy do oddělení pro
děti a mládež.
Zábavně-strašidelné odpoledne, kdy se budou vyrábět netopýři, luštit hádanky a hledat ztracená dýně, je připraveno v úterý 30.
října 2018 od 13 do 17 hodin také na pobočce Brněnská. Děti mohou přijít i v halloweenském kostýmu. Od 17 hodin pak
program pokračuje v tajemných půdních
prostorách čtením krátkých hororových příběhů. Na nebojácné děti, které chtějí zažít
knihovnu jinak, se těší strašidýlka-půďáci
Trámoš a Světlík.

Olomoucké básnické debuty

Knihovna spolu s neziskovou společností
EuForAll, o.s. pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných
literatuře a umění. Básnické sbírky vydané
olomouckými básníky v roce 2017 a často
opomínané kritikou budou námětem povídání Petry Kožušníkové ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 16 hodin v budově na náměstí
Republiky.

VÝSTAVY
Architektura ve službách první republiky

V příjemném prostředí budovy knihovny
na náměstí Republiky pokřtíme ve čtvrtek
18. října 2018 v 17 hodin za účasti olomoucké autorky Markéty Sýkorové knížku
poezie o ženách pro ženy. Čtení se ujala
kmotra knihy - oblíbená herečka Ivana Plíhalová. Podvečer pro ženy (i muže) doplní
kytarové vystoupení a výstavka originálů
ilustrací z knihy.

Regionální část výstavy připravené Národním památkovým ústavem věnovanou
Olomouckému kraji nabízí foyer pobočky
Brněnská ještě po celý říjen 2018. Návštěvníky provede architektonickou tvorbou,
která se přímo váže k prvnímu dvacetiletí
mladé státnosti, kdy při budování a modernizaci státu vznikla řada nových správních,
školních či bankovních budov a v řadě míst
se postavily zajímavé sakrální, sportovní či
soukromé objekty.

Klub deskových her

Ludvík Mazur – „Mozaika“

Ženou všemi smysly

Klub deskových her zve nejen své členy
(ti mají přednost), ale všechny fanoušky
bez ohledu na věk, v pondělí 22. října 2018
od 16 do 19 hodin do budovy na náměstí
Republiky na Mysterium, Koncept, Domi-

V prostorách pobočky Jungmannova lze
zhlédnout až do konce října 2018 digitální
fotografie různého žánru inspirované objekty běžného života v autorské úpravě olomouckého fotografa Ludvíkem Mazurem.

Michal Skřipský
– fotografie

V období října až prosince 2018 oživí prostory budovy na náměstí Republiky kolekce
fotografií vystihující průřez tvorbou Michala Skřipského. Fotografování se věnuje více
jak 15 let, rád cestuje a objektivem fotoaparátu se snaží zaznamenávat neopakovatelné
okamžiky.
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka
pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Rodinný Penzion
Majorka
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

KULTURNÍ PŘEHLED
ŘÍJEN 2018

VÝSTAVA
Zámecká galerie

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Konice v datech1918–1938

do 29. 10. 2018
Po – Pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
V pátek 5. 10. do 22.00 hodin,
v sobotu 6. 10. od 8.00 do 18.00 hodin
a v neděli 28. 10. 15.00 – 17.00 hodin.
Vstupné - dobrovolné

AKCE K VÝROČÍ
100 LET REPUBLIKY
V sobotu 6. 10. 2018 od 14.00 do 18.00
hodin
Dolní zahrada (před zámkem)

NA SHLEDANOU POHRANIČÍ –
SLZY V OČÍCH ROKU 1938

Zahájení v 14.00 hodin na Masarykově náměstí pochodem čestné jednotky armády
ČR, vojensko-historické jednotky čs.
Armády, Sokolů, SDH, Skautu – Junáka a přesunem dobové techniky
z náměstí před zámek. Přednes státní
hymny, projevy starostů, náměstka
hejtmana Ladislava Hynka, předsedy
spolku Staroměstští patrioti. Slavnostní ceremonie a čestné salvy. Možnost
prohlídky dobové vojenské techniky,
výstroje a ukázky polního obvaziště.
Akce navazuje na program, který začíná už v pátek ve Starém Městě pod
Sněžníkem. Připomene si padlé vojáky, příslušníky SOS a osudové říjnové
dny roku 1938, kdy po zradě našich západních spojenců muselo Československo odstoupit pohraniční oblasti Německu a ustoupit na nově stanovenou hranici nadiktovanou
Mnichovskou dohodou. Při akci bude otevřena i tematická výstava v galerii zámku Konice.

V neděli 28. 10. 2018 ve 14.00 hodin
Vzpomínková akce – Státní svátek

Březský vrch – u mohyly T.G.M.

Den vzniku samostatného československého státu

Položení věnce a vztyčení vlajky za účasti SDH
Konice, Skautů Konice, MěKS Konice, zástupců
města Konice a ostatních spolků.

KPH
Koncertní sál zámku
Ve středu 10. října v 19 hodin

KYTAROVÝ RECITÁL s názvem
Sueño – Anna Slezáková

Abonentka 600,- Kč, členství 70,- Kč.
Jednotlivé koncerty za 120,- Kč, členové
KPH za 100 Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny
vstupenky, tzn. 60Kč.
Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

Odjezd autobusu v 6.30 hodin z autobusového nádraží v Konici (Výlet na celý den
s procházkou po Praze)

AKCE PRO DĚTI

V sobotu 27. 10. 2018 od 14.00 hodin
Březský vrch

11. KONICKÁ DRAKIÁDA
ZÁMEK
Prohlídková trasa:

otevírací doba od 3. 9. 2018 do 31. 5. 2019 zajišťuje TIC, po. – pá., 9.00 - 12.30 a 13.00
- 16.00 hodin.
Po dobu prohlídky může být TIC Konice
uzavřeno. Vstupenky zakoupíte v TIC. Doba
trvání prohlídky je 45 minut. Další informace na tel. 739333721, 602934905, nebo
na www.mekskonice.cz.

KNIHOVNA

1. patro zámku
AKCE:
Ve čtvrtek 18. 10. v 17.00 hodin

PŘEDNÁŠKA Petra Nazarova
„NOVÝ ZÉLAND“

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00–11.00 a 11.30–16.00

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

JEPTIŠKY

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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Říjnové kulturní akce ve Velké Bystřici
DRAKIÁDA

21. 10. (ne) 13.00 – 16.00 ● pole u hřbitova
Zábavné odpoledne s pouštěním draků.

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

27. 10. (so) 13.30 – 22.00 ● průvod městem, Zámecké náměstí, KD Nadační, amfiteátr
Program:
13:30 řazení průvodu u Kovárny „na smyčce“
14:00 odchod průvodu
14:20 příchod průvodu na VB zastávka
14:22 – 14:32 přivítání T.G. Masaryka na nádraží – pokračování průvodu na Zámecké náměstí
15:00 ZŠ, pomník TGM - věnce, hymna, proslovy, sbor
Výstava k oslavám 100. výročí založení Československa ve VB (KD Nadační ve foyer)

Doprovodné akce

16:15 souběžné programy:
amfiteátr: Železný Zekon
náměstí: vystoupení žongléra, flašinetář, fotokoutek, prvorepubliková pošta, razítko, prodej zápalek, prodej historických pohlednic města, kameloti, gastro stánky (spec.
pivo ke 100 letům Velkobystřický speciál HOBLA!+
speciální edice 130 lahví 0,7l a sběratelských krýglů)
před IC: divadlo Babky Miládky (loutkové představení)
17:00 koncert New Street Band (před KD Nadační)
18:30 ohňostroj v trikolóře
19:00 Kabaret 100 - převážně (ne)vážně = programové pásmo
FS Haná (KD Nadační)
21:00 Pianotéka Richarda Pogody

Ve středu 3. 10. v 16.00
na nám. T. G. Masaryka
v prostoru pod lodžií muzea pořádá Muzeum
a galerie v Prostějově, p.o. ve spolupráci
se Statutárním městem Prostějov „Ohlédnutí
za 16. všesokolským sletem“. V rámci projektu Společné století a současně k 100. výročí
vzniku našeho novodobého státu budou předvedeny ukázky ze sletových skladeb ŽENOBRANÍ,
SILUETY, MÉĎOVÉ, NOTY v podání prostějovských sokolů. Srdečně zveme všechny, kteří
si chtějí zavzpomínat na chvíle plné radosti, přátelství a pozitivní energie,
ale i dojemné okamžiky provázející tuto
velkolepou podívanou.

Na oslavy můžete přijet PARNÍM VLAKEM vypraveným
ve 14:00 hod. z hlavního nádraží v Olomouci. Prodej jízdenek
na místě odjezdu vlaku..

V úterý 16. 10. od 14.00 do 17.00 se přijďte
podívat na historickou techniku (automobily
a hasičská stříkačka) z první republiky,
která bude vystavena na nám. T. G. Masaryka
před muzeem.

Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková
vedoucí odboru kultury a informací
zbankova@muvb.cz tel: 734 236 506

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc
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Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz

„Lide československý,
tvůj odvěký sen

stal se skutkem!“

Ve čtvrtek 18. 10. v 17.00 se v přednáškovém
sále muzea na nám. T. G. Masaryka 2
uskuteční přednáška s názvem
„28. říjen 1918 a Prostějov“.
Přednášejícími budou
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
a prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.
z Olomouce. Vstupné 30,- Kč.

od 27. 9. do 12. 12. 2018,
MORAVSKÉ
ZEMSKÉ
HNUTÍ

Muzeum a galerie v Prostějově

č.7

na nám. T. G. Masaryka 2,

vernisáž ve středu 26. 9. v 17 hod.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Pa VLÍNĚ m a KOVCOVÉ
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
PAVLÍNĚ MAKOVCOVÉ

Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační
a dokumentační potřeby organizace.

Vraťme společně hrdost Moravě, zemi
velkých osobností a bohatých tradic.
Pavel Makový, Váš kandidát do Senátu

www.makovy.cz

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
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Z Bystročického kachního honu

Podzimní mlsání na hradě Šternberk
V sobotu 13. října 2018 provoní hrad
Šternberk vůně dobrého jídla, neboť
na tento den připravujeme gurmánský festival – PODZIMNÍ MLSÁNÍ. Stejně jako
v předchozích letech se mohu návštěvníci
těšit na prohlídky hradu spojené s ochutnávkou netradičních historických pokrmů.
Ochutnávky jídel proběhnou v exkluzivním prostoru zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně.
Všechny pokrmy připravené v rámci sobotního dne jsou inspirované kuchařskou
knihou „Dobrá kuchařka českých šlechticů a měšťanů od gotiky po baroko“. Součástí vstupného na prohlídky hradu budou
ochutnávky jídel zdarma, další pokrmy
lahodné chuti bude možné zakoupit. V nabídce naleznete pochoutky na grilu, pečené
koláče a mnoho dalších lahůdek.
Vstupné na pozimní mlsání činí 200 Kč
pro dospělé osoby, studenti senioři a děti
do 15 let zaplatí 140 Kč a rodinné vstupné
činí 540 Kč. V ceně jsou zahrnuté kostýmované prohlídky celého hradu a ochutnávky
jídel zdarma. Průvodci v historických kostýmech vás seznámí nejen s historií hradu,
ale přidají i informace týkající se historie
stolování a přípravy pokrmů na hradech
a zámcích.
Patříte-li mezi milovníky historie nebo
dobrého jídla, nenechte si v sobotu 13.

To letošní první pozvání na společný kachní hon přišlo z MS Bystročice, kde mám
nespočet kamarádů. Samozřejmě jsem
je přijal a společně se dvěma kamarády
a se svou stařičkou Felicií coby řidič, vydal jsem se v sobotu 22. září na 6,30 hod.
do nedalekých Bystročic u Olomouce.
Po noční bouřce se do myslivecké klubovny sjelo 20 hostů, které společně zapsali zapisovatelé Dr. Alois Dzibela a Jaromír
Malý a pozdravili se s domácími členy MS.
Následoval nástup, na němž lesnice Jana
Kikala a Vojtěcha Majkuse srdečně vítala
nastoupené myslivce.
Trubači Jan Kikal a Vojtěch Majkus

října 2018 ujít návštěvu hradu Šternberk.
Akce „Podzimní mlsání“ nabízí ochutnávky netradičních pokrmů servírovaných
v historickém prostředí, možnost prohlédnout si krásný šternberský hrad a dozvědět se zajímavé informace o stolování
pánů i měšťanů. Více informací naleznete
na www.hrad-sternberk.cz. Těšíme se
na vaši návštěvu.
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Vstupné na prohlídky s ochutnávkou
hradních pokrmů:
Plné – 200 Kč
Snížené – 140 Kč
Rodinné – 540 Kč

Hosté Pavel Pospíšil, Petr Kubíček a místní Zdenek Lehotský řemínkují bohatý úlovek

Mgr. Jan Gottwald
tel. 604777650
email: gottwald.jan@npu.cz
web: www.hrad-sternberk.cz

Uskutečněná brigáda na pomnících olomouckých admirálů
náhrobek kontraadmirála Josefa Lehnerta na začátku a po očištění

ky a povede ji Honza Skalka. To je
ode mě všechno a provolávám Lovu
zdar.“
Po hlasitém „zdar“ se okamžitě
vydalo pěšky a začalo se zastupovat. Nedlouho po zastoupení zazněly
první výstřely a kachny se okamžitě vznesly. Divoké nabraly směr
a odlétly, ty odchované se postupně vracely, takže si vystřelil každý.
Po ukončení proběhla dohledávka
a ostatní lovci se vrátili do klubovny.
Po příchodu posledního lovce z dohledávky byl proveden výřad. „Děkuji trubačům
a vyhlašuji výsledek dnešního lovu. Jak
vidíte, bylo sloveno 46 kachen. Takže ten
předpoklad se téměř vyplnil,“ hodnotil lov
předseda MS a pokračoval. „Co se týče
průběhu, zde bych měl jednu věc. Těch
kachen mohlo být trochu víc si myslím.
Střílelo se ale na hrozné výšky, kdybychom
počkali, tak ty kachny slétly níž. Dohledala
se i postřelená zvěř, takže z toho pohledu

„Vážené dámy, vážení pánové, vážení
myslivečtí hosté. Vítám Vás na první lovecké akci v letošním roce v MS Bystročice. Nevím, jestli to nazvat honem, je to spíš
takový společný tah ranní na kachny“, začal
svou řeč předseda MS Bystročice MUDr
Martin Tichý a pokračoval. „Protože je to
první akce, připomínám bezpečnost střelby
a zákaz požívání alkoholických nápojů. Jelikož se pohybujeme v blízkosti zástavby,
tak si odpusťte střelbu, kde by broky padaly na střechy domů. Pozor také na nízkou
střelbu. Budeme mít obstavenou leč, kde
budeme stát naproti sobě, ať se něco nestane. V podstatě, jak již jsem naznačil, bude
to jedna leč, je to trochu atypické. Budeme
lovit na potoku, ale částečně okolo potoka,
kde jsou mokřady a vytvořené nové rybníky, které se budeme snažit také obstavit.
Jakmile vyletí první kachny, lovíme, na nic
nečekejte. Předpokládám, že ten výřad
bude odpovídající, že slovíme alespoň 50
kachen, to je plán, který by se měl podařit.
Rozdělíme se do tří skupin, jednu povedu
já, druhou, která pojede auty až za rybníky
ze zadu, povede Kuba Pikart, třetí skupina
půjde na okraj Žerůvek, kde končí rybní-

Zápis provádí zleva
Dr. Alois Dzibela
a Jaromír Malý

v pořádku. Byla tam nějaká střelba po odtroubení, s viníky se jistě vypořádáme
na poslední leči. Výsledek je takový, jaký
je, myslím, že můžeme být spokojeni. Zvu
Vás všechny na menší občerstvení do naší
klubovny, kde proběhne i menší tombola a volná zábava. Na závěr provolávám
dnešnímu lovu Zdar.“
Po přesunu do klubovny bylo všem podáno malé občerstvení, tvořené klobásou
s hořčicí a rohlíkem z výroby myslivce
pana Menšíka z Lutína. Byla skvělá, všichni si jí pochvalovali. Na řadu přišla také
tradiční tombola, kde mezi cenami nechyběly ani ulovené kachny.
Po tombole větší část hostů zamířila
k domovu, ale někteří zůstali na odpolední
buchtyádu, která má v Bystročicích také
velkou tradici. Také my jsme se po čtrnácté hodině rozdělili. Já s kamarádem Petrem
jsme se rozloučili, neb jsme názoru, že nejlepší buchta je řízek a zamířili k domovu,
ale Pavel si buchtyádu nenechal ujít. Tak
skončil náš sobotní ranní tah na kachny.
Za pozvání touto cestou děkujeme myslivcům z Bystročic.
Rudolf Krč

Pohled na celkový výřad
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Den bez aut

120. výročí úmrtí císařovny Alžběty

v Olomouci
Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla Olomoučanům tradiční
evropskou akci s cílem alespoň jeden den
v roce omezit individuální automobilovou
dopravu a upřednostnit prostředky MHD
či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk a.s. z roku 1930, která,
vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích dvakrát zakroužila kolem historického jádra Olomouce
s bezplatnou přepravou cestujících. Této
možnosti využilo cca 200 pasažérů.
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SPOLEK PŘÁTEL BL. KARLA I., ve spolupráci
s ŘÍMSKOKATOLICKÝM FARNÍM ÚŘADEM V BRNĚ NA PETROVĚ
a s VOJENSKÝM A ŠPITÁLNÍM ŘÁDEM SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO
VÁS ZVOU

NA SLAVNOSTNÍ

MŠI SVATOU

K PŘIPOMENUTÍ A UCTĚNÍ PAMÁTKY JCKV BLAHOSLAVENÉHO

KARLA I.

HABSBURSKO-LOTRINSKÉHO
POSLEDNÍHO CÍSAŘE RAKOUSKÉHO, KRÁLE ČESKÉHO, MARKRABĚTE MORAVSKÉHO ETC.

1887-1922
MŠE BUDE SLOUŽENA V DIECÉZNÍ KATEDRÁLE SV. PETRA A PAVLA V BRNĚ

VE ČTVRTEK

18. 10. 2018 V 17.30 HOD.

MŠI SVATOU BUDE CELEBROVAT KATEDRÁLNÍ FARÁŘ
P. ThLic. TOMÁŠ KOUMAL
SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU DOPROVODÍ:
Mgr. PETR KOLAŘ - VARHANY
MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR LÁSKA OPRAVDIVÁ
SRDEČNĚ JSOU VÍTÁNI ZÁSTUPCI
SPOLEČENSKÝCH A CÍRKEVNÍCH ORGANIZACÍ A SPOLKŮ I ŠIROKÁ VEŘEJNOST.

č.15
s podporou Koruny České
www.moravskehnuti.cz
www.kcolomouc.cz

10. září 2018 tomu bylo 120 let od úmrtí
manželky rakouského císaře Františka Josefa císařovny Alžběty, zvané Sissi. Stalo
se tak v Ženevě při nástupu na parník, kde
ji pětadvacetiletý italský anarchista Luigi
Lucheni bodnul do srdce pilníkem. Za tento čin byl odsouzen na doživotí. Sissi bývá
dnes srovnávaná pro svoji krásu se zesnulou
britskou princeznou Dianou. Celý život při
172 cm výšky vážila 50 kilogramů a mohla se chlubit padesát centimetrů širokým
pasem, který si udržovala dietou, jízdou
na koni a tělesným cvičením. Podnikala
také velmi dlouhé a náročné túry za jakéhokoliv počasí. Členové a příznivci Místní
společnosti Koruny České v Olomouci si
toto smutné výročí připomněli položením
kytice u jejího pomníku při cestě mezi Volskou loukou a Jelení boudou na hřebenech
Jeseníků.

VI. pouť za obnovu Českého království na Svatém Hostýnu
V neděli 26. srpna ji uspořádalo Regionální sdružení Koruny České
v Olomouckém kraji. Sešli jsme se opět na parkovišti u hřbitova
v Bystřici pod Hostýnem, tentokrát za docela chladného a deštivého
počasí.
Objevujeme zde nový rezervační systém, který umožňuje výjezd
automobilů až nahoru k bazilice Nanebevzetí Panny Marie a to vždy
50 osobních vozů do 13.00 a 50 po 13. hodině. Protože na displeji
zařízení svítí pro dnešní dopoledne ještě 25 volných výjezdů, odoláváme pokušení, rozebíráme si zemské prapory a kolem hrobky rodiny Laudonů, majitelů místního zámku, šplháme za tónů rakouských
a slovinských lidových písní vzhůru po červené a modré turistické
značce. Protože jsme většinou podcenili teplé oblečení, udržujeme
celkem slušné tempo. Dostáváme se na dlážděnou lesní Císařskou
cestu a stoupáme k Vodní kapli, kde se občerstvujeme z místního
pramene a po krátké modlitbě se dostáváme po schodišti k bazilice.
Po posilující Mši svaté v 10.15, věnované rodinné tématice, přecházíme kolem větrné elektrárny ke kapli sv. Kříže, která je zároveň
rozhlednou. Pamětní deska připomíná, že 1. září tomu bude 121 let,
kdy zde císař František Josef I. položil základní kámen. Pokládáme

zde kytici se stuhou „Deus Rex Patria“ a „Viribus unitis“ (společnými silami), což bylo jedno z jeho hesel.
V debatě o jeho životě někdo z přítomných připomíná skutečnost, že kromě mnoha jiných pozoruhodných vlastností měl také rád
zvířata. Na radu svých generálů, aby do armády zavedl tanky, prý
reagoval poznámkou: „Koně by si nezvykli….“
V klidném rozjímání scházíme zpět do Bystřice pod Hostýnem
a občerstvujeme se v místní restauraci „Zahájené“ obklopené parkem. Děkujeme členům Matice Svatohostýnské a Duchovní správy
za to, že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.
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Natočit dobrý film nestačí

V sále Pražského divadla Archa se odehrává podivná akce. U malých stolečků se
s napětím tísní asi 80 lidí z celého světa.
Sedí na speciálně postaveném hledišti aby
byli co nejblíže přednášejícím, kteří před
ně předstupují. Tito lidé jsou porotou a každý z nich navzájem soutěží – jsou to festivaloví kurátoři, sales agenti, programoví
dramaturgové různých televizí. Proti nim
nastupují rozechvělí režiséři a producenti
dokumentárního filmu který dokončí příští
rok. Mají 5 minut na to, přesvědčit osazenstvo, že zrovna ten jejich film je nejlepší.
Pro dnešní digitální dobu je příznačný
nadbytek informací a audiovizuální produkce. Do kina se téměř přestalo chodit,
protože si každý může pustit film online
na Netflixu, či v Ivysílání ČT. Na Spotify
má na dosah kliknutí 35 milionů skladeb,
proč tedy navštívit obchod s CD nosiči?
Před každým potenciálním divákem který
se vydá vstříc těmto novým médiím se otevírá past v podobě přemíry svobody a neschopnosti všechnu nabízenou produkci
pojmout.
Filmový průmysl čelí již řadu let tomuto
fenoménu rozvojem festivalové distribuce.
V posledním desetiletí se po celém světě

vyrojili stovky
festivalů věnující se klubovému
a uměleckému
filmu. Pro autora pak festivaly
přestávají být
jen platformou
pro zisk ocenění, ale reálnou
možností distribuce. Například průměrná
návštěvnost
dokumentárních filmů v českých kinech
je cca 5–10 tisíc lidí. Festivalově úspěšný
film však může po celém světě získat cca
20000 diváků. Každý z festivalů pak platí
určitou částku producentovi (tzv. screening
fee) za projekci, film se tak může prakticky
i dofinancovat.
S vymizením analogových filmových
kopií v posledních letech a následným
přechodem na digitální promítačky se výrazně zjednodušila distribuce filmů. Zatímco před patnácti lety musel producent
pro přihlášení filmu
na Berlinale vypravit
auto s šesti krabicemi filmu, dnes stačí
poslat odkaz na online přehrání. Nadprodukce tak dolehla
i na tento svět. Počet
přihlášených
filmů
na takovýto festival se
zvýšil z asi 300 na 3 –
5 tisíc. Do soutěžních
sekcí však kurátoři
vybírají filmy v řádu
desítek. Takovou nadprodukci však kurátoři

nezvládají. Není to ostatně ani
v lidských možnostech shlédnout za půl roku tisíce filmů. Pouhé přihlášení filmu na festival má tak mizivou šanci
na úspěch, film zkrátka může propadnout
mašinerií výběru, i když je dobrý.
Vůči absenci fyzických setkání šel filmový průmysl protipohybem. Vznikla řada
filmových institucí, pitchingů a konferencí, které se v podstatě mohou stát nástrojem
lobbingu producentů u festivalů. Tvůrce,
který na tyto mechanismy nepřistoupí, má
jen malou šanci na úspěch, přičemž o filmu
je potřeba začít mluvit již asi rok a půl před
jeho dokončením. Z pitchingů a prezentací
se stala disciplína – pro úspěch filmu stejně
podstatná, jako režijní řemeslo. Promítání
filmu na festivalu je pak často v podstatě
politickým rozhodnutím – často jde o filmy
které úspěšně prošly plejádou těchto akcí
a často se jimi nechaly ovlivnit.
Aby dnes mohl být režisér režisérem,
musí být i dobrým politikem.
Nebo to tak bylo vždy?

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

Jindřich Andrš, dokumentarista

