
Vážení čtenáři,
máme tady listopad, podle indiánů Bláznivý mě-
síc. Zajisté počasí je poněkud svéhlavé, ale příznivé 
momenty se v něm dají jistě najít. Můžete je využít 
na další historické vycházky z Bc. Jánem Kadlecem 
po kouzelných obcích Prostějovska, nebo si udělejte 
výlet na myslivecké zařízení Výrovka nedaleko Hně-
votína a pokochejte se krásným výhledem na Kosíř. 
Můžete i na kole, nebo z Topolan, kde končí MHD. 
Ohlédneme se za oslavami vzniku Československé 
republiky, pozveme Vás na Adventní večery do Mu-

Památky Hamrů
Ekocentrum Iris v listopadu
Podzimní migrace ptáků
Dopady přehrady Skalička

Knihovna města Olomouce

Po stopách Habsburků

Sbírka bot a spacích pytlů

Akce ve Velké Bystřici
TiC Konice v listopadu

O pohár sv. Václava
Výrovka má novou střechu

DDM Olomouc v listopadu

O festivalu na Sibiři

Za krásnou Olomouc

VI. pouť za obnovu 

zea kočárů, zajímavá bude beseda s historikem 
umění Rostislavem Šváchou, s Tomášem Krylem 
můžete vyrazit na vycházku Olomoucí po stopách 
Habsburků, podíváme se na úskalí podzimní mig-
race ptáků přes Českou republiku. Pestrá je nabíd-
ka Knihovny města Olomouce, DDM či Střediska 
ekologické výchovy Iris. Hodně podzimního slu-
níčka přeje

   Redakce  

uvnitř čísla
A DOBA

10měsíčník zelených hnutí rok 2018 cena: 7,- Kč

Vážení přátelé,
 
nostalgie svátečního času se blíží, setkává-
ní rodin, přátel, osobností, ale i umělců.
To je  adventní čas v Muzeu kočárů. 
Koncerty za svitu luceren v krásně vyzdo-
beném prostředí. 

Tímto bych vás rád pozval na koncert dne 
8. 12. 2018 v 17 hod., kdy navodí vánoční 
atmosféru svým nádherným zpěvem sopra-
nistky Lucie Juránková a Magda Vítková, 
které si říkají MY 2. 

Následující sobotu 15. 12. 2018 v 17 hod. 
v muzeu zazní písně v podání Davida 
Uličníka, Jiřího Škorpíka a jejich hostů. 

V novém roce na krásný rozjezd zahraje 
Hradišťan a Jiří Pavlica – Tříkrálový 
koncert dne 4. 1. 2019 v 19 hod.

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit 
v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosí-
řem, v Minikavárně u paní Jitky Hájkové 
(OC Haná, Plumlovská ul., Prostějov), 
Květinářství Magnolie (Svatoplukova ul., 
Prostějov) a v Olomouci (po předchozím 
telefonátu 724 652 070).

Bližší informace vám poskytneme na tel. 
číslech – 608 610 324 a 724 652 070. 

S úctou Václav Obr

Muzeum kočárů vás srdečně zve na 
tradiční adventní večery 

Nostalgie svátečního času za svitu luceren, to je krásné setkání 
přátel a umělců v Muzeu kočárů 

 

                                  8. 12. 2018 v 17 hod               

     MY2 - sopranistky 

 

 

15. 12. 2018 v 17 hod 

David Uličník, Jiří Škorpík a 
jejich hosté 

 
Tříkrálový koncert 

                                                                                      
4.1.2019 v 19 hod 

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 
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Vesnice Hamry leží v údolí potoka Oklu-
ky, západně od Plumlova. Byla samo-
statná v letech 1923–1959, od roku 1960 
byla součástí obce Žárovice-Hamry 
a od roku 1980 je osadou obce Plumlov. 
Původně neměla vlastní katastr, po vzni-
ku obce se vyčlenila část z Žárovic 
a Stínavy. Lesnatá část se stala součástí 
vojenského prostoru, přímo nad obcí je 
nová vojenská střelnice. První písemná 
zpráva o vesnici je z roku 1590, kdy je 
zde zmíněno 5 zahradníků, 6 chalupníků 
a jeden mlýn. Název Hamry vznikl z ně-
meckého označení železárny – hamru. 
Farnost mají místní v Krumsíně. Maji-
teli byli v roce 1495 Pernštejnové, ves 
vznikla mezi lety 1527 – 1590, kdy zde 
plumlovské panství postavilo několik 

domků pro dělníky hamrů. U potoka byla 
postavena pec na zpracování rudy. V ur-
báři z roku 1590 jsou uvedeny roboty 
k hamru, dolování chudé rudy pak zanik-
lo. V roce 1599 získali panství Liechten-
steinové. V roce 1848 byla osadou Žáro-
vic. Od roku 1890 se zachovala vlastní 
matrika usedlých obyvatel. Za okupace 
byla obec odsouzena k likvidaci, protože 
byla na hranici pásma vojenské střelnice. 
V roce 1943 se střelnice rozšířila a zůsta-
lo jen několik obyvatel. Život zde uhasl, 
ale po osvobození se obyvatelé navrátili, 
obnovili své domy a nastal nový život. 
Části vesnice se jmenují Dědina, V Bra-
zílii, Na Sičce. Obyvatelstvo tvořili rol-
níci, tkalci a krejčí.

V Hamrech je několik památek. 
Na návsi stojí zvonice Všech svatých. 
Je to neobvyklá stavba slučující zvonici 
uprostřed a místní knihovnu a hasičskou 
zbrojnici po stranách. Pochází z počát-
ku 20. století, předchůdcem byla stav-
ba zvonice, zřejmě dřevěné, která je již 
na mapě z roku 1780.

Před zvonicí stojí kamenný kříž, 
o němž se soupisu křížů farnosti Krum-
sín píše: „Na místě dřívějšího zašlého 
dřevěného kříže u zvonice byl v roce 
1826 obcí nově zbudován dřevěný kříž. 
Podoba Spasitele byla namalovaná 
na plechu a dole byl obraz Matky Boží. 
Plechy chránily tři konce kříže. Okolo 
kříže byl dřevěný plotek, a o údržbu se 
starala obec. Na místě tohoto dřevěné-
ho kříže postavila osada Hamerská roku 
1894 nový kamenný kříž. Téhož roku 
opravila sochu sv. Jana Nepomuckého, 
k jehož ochraně opatřila slušnou kaplič-
ku.

Kříž i socha byly posvěceny v neděli 8. 
července 1894, kdy vyšlo po mši procesí 
z chrámu páně v Krumsíně. V Žárovicích 

se připojil farář Josef Lžičař z Plumlova 
s průvodem svým. Společně za zpěvu li-
tanií šlo se do Hamer slavnostně vyzdo-
bených. Potom proběhlo svěcení nového 
kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého fa-
rářem krumsínským Josefem Grmelou“. 
V archivu je uložen revers obyvatel osa-
dy Hamer z 18. 2. 1894 a povolení obce 
Žárovic z 20. 5. 1894. Na podstavci kříže 
je nápis: „Nákladem zbožných dobro-
dinců osady HAMER 1894“. Na přední 
straně podstavce je mírně poškozený re-
liéf Panny Marie Bolestné.

Naproti mlýna pod svahem stojí kap-
lička se sochou sv. Jana Nepomuckého. 
V uzavřené kapličce stojí podstavec 
sochy a na něm na plechu namalovaný 
sv. Jan Nepomucký. Vlastní socha byla 

bohužel ukradena. Sochu nechal posta-
vit podle nápisu zdejší mlynář v roce 
1731. V roce 1894 byla kolem ní posta-
vena kaplička a socha znovu vysvěcena. 
Nápis na podstavci vpředu: „Nákladem 
Kristiána Sušila mináře v tom čase zde 
A.d. 1731“. Vzadu je hůře čitelný latin-
ský nápis: „In splendorius Petri virtule 
refulsit Johanes 1817“.

U zvonice můžeme vidět také pomník 
postavený v roce 1955. Je to malá kamen-
ná mohyla s žulovou deskou a nápisem: 
„1945–1955. Okupanti nás z rodných 
Hamer vystěhovali, Sovětská armáda 
nás osvobodila a vrátila domovy. Trvalé 
díky bratři osvoboditelům. Na paměť de-
sátého výročí svobodné vlasti zbudoval 
MNV v Hamrách“.

V Hamrech bylo ještě několik dalších 
památek, které zanikly.

Bývalý litinový kříž stával na pozem-
ku Ignáce Sekaniny, zahradníka v Ha-
mrech č. 9. Říkalo se mu Kříž Františka 

0 0,5 1 1,5 km

Drobné památky HamrůPlumlovsko

Drobné památky Hamrů

Knappa, lékárníka v Prostějově. V ar-
chivu je uložena věnovací listina na 40 
korun farnímu úřadu a údržbu a souhlas 
majitele pozemku.

Na sloupku u silnice před Hamry býval 
obrázek sv. Anny. Další svatý obrázek 
Panny Marie se nacházel severně od Ha-
mer. K technickým zajímavostem patří 
bývalý vodní mlýn nad vesnicí a kamen-
ný obloukový most, který k němu vede.

Malá vesnička Hamry zažila rušnou 
výrobu železa, za války bylo rozhodnu-
to o jejím zániku, ale po válce se opět 
vzchopila k novému životu. Po krátké 
době samostatnosti se stala místní částí 
Plumlova. Dnes slouží její část rekreaci. 
Můžeme zde vidět lípy vysazené u zvo-
nice, ale také Hamerskou stráň – pří-
rodní rezervaci s teplomilnou květenou. 
Zajímavé památky, neobvyklá zvonice 
i okolní příroda stojí za zastavení na vý-
letě.

   Ján Kadlec

Kamenný kříž 
z r. 1894

Reliéf P. Marie 
Bolestné na kříži

Čelní pohled 
na zvonici 

na návsi

Pomník na památku 
obnovení obce

Deska s textem na pomníku

Rekreační stavby na svazích nad vesnicí

Kaplička s podstavcem sochy 
sv. Jana Nepomuckého

Malba 
sv. Jana 
Nepomuckého 
na plechu

Stavba bývalého vodního mlýna

Obloukový kamenný most k mlýnu
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v listopadu tyto akce:

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

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 5. listopadu, 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 zvířatům

Uspávání ježků
KDY: pátek 9. listopadu, od 16:00 
do 17:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Benefiční akce – beseda o ježcích, jejich 
životě a zimním spánku. Povídání bude 
doplněno ukázkou živých ježků – dozví-
te se, jak ježek dělá klubíčko, kolik má 
bodlinek, jestli má ocásek a jaký má zrak. 
Pro děti budou připraveny hravé ježčí ak-
tivity – krmení ježka, vážení ježků, ježčí 
kalendář, tvořivé aktivity apod. Besedy se 
zúčastní i vedoucí Stanice pro handicapo-
vané živočichy v Němčicích nad Hanou. 
Vstupné (kočičí masová konzerva, nebo 
20 Kč) bude věnováno na podporu ježků 
ve stanici.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, ale rádi 
byste na ježky přispěli, můžete nadílku 
donést do Ekocentra Iris, a to každé úterý 
a čtvrtek ve 13-16 hod. až do 14. prosince. 
O předání do stanice se postaráme. 

vycházka nejen pro rodiny s dětmi

Vycházka do lázní Skalka
KDY: sobota 10. listopadu, od 9:45 
do 15:00
KDE: Pivín, Skalka, Čelčice

Vycházka povede z Pivína do lázní Skalka 
a Čelčic. Cestou navštívíme lesík s jezír-
ky Na Skalkách. V lázních Skalka si pro-
hlédneme a ochutnáme všechny lázeňské 
prameny a zajdeme do místní restaurace 
na oběd. Pokračovat budeme k Čelčicím, 
kde navštívíme nově vybudované lokální 
biocentrum s vodní nádrží. Pro děti bude 
připraveno několik hravých aktivit, pro 
dospělé nově vydaný letáček o povodí říč-
ky Romže (Valové). 
Ráno sraz na hl. nádraží v Prostějově 
v 9:45. Návrat vlakem z Čelčic do 15:00. 
Délka trasy max. 6 km. Poplatek 30 Kč/
osobu.

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 19. listopadu, 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. 

seminář pro pedagogy

Voda v krajině
KDY: pátek 23. listopadu, od 8:00 do 12:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Seminář především pro pedagogické pra-
covníky základních škol. Získáte informa-
ce o vodě v krajině, o hospodaření s vodou 
v dobách sucha, seznámíte se s možným 
řešením sucha ve městech i ve volné pří-
rodě, načerpáte inspiraci pro práci s dětmi 
na školách formou vzdělávacích a hravých 
aktivit. Každý účastník získá balíček 
materiálů pro svou školu. 
Seminář je pro pedagogy zdarma. 

Léčivá moc 
bylinek V.
KDY: středa 28. listopadu 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 léč-
bu různých nemocí a potlačení bolesti. V. 
Vytásek je zkušený bylinkář, žák, přítel 
a pokračovatel díla Pavla Váni a Josefa 
Zentricha. Tématem této přednášky budou 
dýchací cesty. Opět nás čeká ochutnávka 
čaje namíchaného autorem z jeho vlast-
ních bylin. Poplatek 60 Kč/osobu.

PŘIPRAVUJEME:
akce pro veřejnost

Vánoční nadílka pro zvířát-
ka v sadu na Kosíři  
KDY: neděle 2. prosince, od 9:30 do 12:30
KDE: ovocný sad Oulehle na Velkém Ko-
síři
Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, kte-
rý pořádá Klub českých turistů Smržice, 
doplníme krátkým zastavením u ovocného 
sadu Oulehle. I tentokrát budeme pomáhat 
živočichům, kteří sídlí v sadu i v okolních 
lesích. V sadu ozdobíme vánoční stromky 
různými pochoutkami pro ptactvo, zajíce, 
srnky a další živočichy. Materiál na výro-
bu ozdob si buď přineste s sebou, anebo 
můžete využít našich surovin. Při výrobě 
jedlých ozdob se můžete zahřát u ohýnku 
a ochutnat horký ovocný čaj..

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

a Olomoucký kraj

Podzimní migrace ptáků přes Česko odstartovala další vlnu zabíjení dravců

Praha, 29. října 2018. Podzimní průtah 
dravců přes Česko nenechává v klidu 
traviče a pytláky. Celkem čtyři mrtvé 
luňáky našli ornitologové díky satelit-
ním vysílačům, kterými dravce označi-
li. Jednoho luňáka dohledala psovodka 
České společnosti ornitologické v Ús-
teckém kraji přímo pod posedem a pře-
dala ho policii s podezřením na zástřel. 
Na dalších dvou luňácích nalezených 
v Jihomoravském kraji byl mrtvý hmyz, 
který je neklamnou známkou otravy. 
Tu následně také potvrdila laboratoř. 
Tříměsíčního mladého luňáka pak orni-
tologové dohledali uhynulého v koruně 
stromu jen díky datům z vysílače. I tento 
jedinec nalezený ve Středočeském kraji 
byl otrávený karbofuranem. Jen za ten-
to rok tak počet obětí ptačí kriminality 
přesáhl padesátku. Ornitologové věří, že 
díky efektivní aplikaci nejmodernějších 
technologií a zodpovědnému přístupu 
vyšetřovatelů je dopadení a exemplární 
potrestání pachatelů jen otázkou času.

Policie převzala v posledních dnech 
od České společnosti ornitologické další 
případy mrtvých dravců. Tentokrát je po-
mohly odhalit záznamy ze satelitních vysí-
lačů, kterými ornitologové dravce označili. 
Nejdříve našla psovodka České společ-
nosti ornitologické (ČSO) luňáka, kterého 
předala policii s podezřením na zástřel. 
„Ornitologové, kteří sledují pohyb ptáků 
pomocí telemetrie, mě požádali o kontrolu 
lokality. Program Anitra hlásil, že ozna-
čené zvíře se přestalo pohybovat a zřejmě 
uhynulo. Na nahlášeném místě jsem našla 
mrtvého luňáka s vysílačkou přímo pod 
starším, již nepoužívaným posedem. Pří-
činu smrti odhalí pitva a rentgen,“ uvádí 
Klára Hlubocká z ČSO.

Další den znamenal další mrtvé drav-
ce. Vysílačkou, která hlásila luňáka bez 
známek aktivity na jižní Moravě, označili 
dravce ornitologové v Rakousku. Od nich 
také přišla žádost o prověření další lokality. 
„Na místě ornitologové skutečně našli mrt-
vého dravce s vysílačkou. Následně jsem se 
na místo vydala já se speciálně vycvičený-
mi psy a nedaleko prvního nálezu jsme na-
šli dalšího mrtvého luňáka. O otravě svěd-
čí mrtvý hmyz, který jsme našli na obou 

Kontakt pro další informace: 
Klára Hlubocká,  
hlubocka@birdlife.cz,  
606 412 422
Zuzana Karlíková 
karlikova@birdlife.cz 
774 920 725/

ptácích. Použití zakázaného jedu karbo-
furanu následně potvrdil laboratorní roz-
bor,“ vysvětluje Klára Hlubocká a dodává: 
„Je skvělé, že včasné upozornění z vysíla-
če a rychlá následná kontrola lokality nám 
dává možnost dorazit na místo činu ještě 
před tím, než pachatel odklidí důkazy.“

tra víme, že mládě bylo ve skvělé kondici 
a za svůj krátký život dolétlo ze svého ro-
diště na Litoměřicku až na jižní Slovensko 
a zpět do Středních Čech na inkriminova-
nou lokalitu,“ popisuje Dušan Rak ze Sku-
piny na ochranu a výzkum dravců a sov 
ČSO a dodává: „Navíc jsme mohli poměr-
ně přesně stanovit čas smrti a prokázat, že 
luňák uhynul v podstatě jen pár minut poté, 
co na lokalitu přilétl ze vzdálenější oblasti. 
To samo o sobě naznačuje extrémní nebez-
pečnost použitého jedu.”

Letos ornitologové zatím zaznamenali 
54 zabitých ptáků. Z toho bylo 6 luňáků 
červených. V současnosti dravci včetně 
luňáků přes Česko ve velkých počtech pro-
tahují a mohou se tedy ve větší míře stát 
obětí střelců nebo travičů. „Přitom otráve-
né nástrahy jsou u nás více jak padesát let 
zakázané a za jejich pokládání hrozí pa-
chateli i vězení. Přesto lidé tyto středověké 
metody k hubení domnělých škůdců stále 
používají. Každoročně tak zabijí desítky 
ptáků, včetně vzácných a ohrožených drav-
ců,“ konstatuje Zdeněk Vermouzek, ředitel 
České společnosti ornitologické.

Luňák červený. Foto: Jan Ševčík, naturfoto.cz

Jeden z luňáků, kteří se stali obětí ptačí kriminali-
ty. Foto: Klára Hlubocká, ČSO

Bez informací z vysílače a jejich oka-
mžitého vyhodnocení by ornitologové ne-
odhalili ani otravu dalšího mladého luňáka, 
kterého se nakonec podařilo dohledat až 
skrytého dvacet metrů nad zemí v koruně 
borovice. „Díky vysílači a programu Ani-
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Podzimní migrace ptáků přes Česko odstartovala další vlnu zabíjení dravců

Další informace
Ptačí kriminalitu má 
Česká společnost 
ornitologická v hle-
dáčku již od roku 
2000 a bojuje pro-
ti ní v rámci pro-
gramu Volná kříd- la 
a webu karbofuran.cz. 
Za tu dobu už ornito-
logové zaregistrovali 
vedle nejrůznějších 
způsobů likvidace 
ptáků i stovky otrav. 
Náhodně zjištěné pří-
pady jsou ale pouze 
kapkou v moři otřes-
ných činů, které jsou 
někteří lidé schopni 
páchat na ptácích. 
Proto se Česká spo-
lečnost ornitologická 
rozhodla zintenzivnit 
pátrání po otrávených 
nástrahách a jejich 
obětech, zřízením 
specializované terén-
ní jednotky – psovod-
ky Kláry Hlubocké 
a Chesapeake bay 
retrívrů Sama a Vic-
toryho. Inspirovala se přitom maďarskými 
kolegy, kterým se při hledání otrávených 
návnad speciálně vycvičení psi osvědčili.

Samotné držení jedu karbofuranu nebo 
jeho použití k zabíjení dravců je trestný 
čin, za který hrozí až 8 let vězení a v pří-
padě obecného ohrožení (extrémně silný 
jed karbofuran je smrtelně nebezpečný i li-
dem) si travič může ve vězení pobýt ještě 
déle. Použití zakázaného, ale přesto hojně 
používaného jedu představuje navíc velmi 
krutý způsob, jak se zbavit nepohodlných 
živočichů. „U ptáků se otrava karbofura-
nem projeví rychle – po několika minutách 
dostane pták velké křeče a za plného vědo-
mí umírá na udušení. Proto je také možné 
usuzovat na otravu již při prvotním ohledá-
ní zvířete, na kterém je vidět, že před smrtí 
trpělo,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek.

Ornitologové věří, že zapojení do me-
zinárodního projektu PannonEagle Life, 
kdy mohou sdílet zkušenosti a učit se nové 
postupy od zahraničních kolegů, přispěje 
k brzkému dopadení a exemplárnímu po-
trestání pachatelů ptačí kriminality.
Luňák červený je středně velký dravec 
z čeledi jestřábovitých. Je větší a štíhlejší 
než káně, typický je pro něj hluboce vy-

krojený ocas. Zbarvení těla je červeno-re-
zavé, dospělí jedinci mají světlou hlavu. 
Rozpětí křídel je kolem 1,5 metru, v letu 
je na spodku křídel nápadné velké světlé 
pole zasahující k černé špičce křídla. Lu-
ňáci loví ptáky, drobné savce, ryby, žáby 
i hmyz. Pravidelně se přiživují také na mr-
šinách, což z nich bohužel dělá pravidelné 
oběti trávení. Luňáci obývají fragmentova-
nou krajinu, kde se střídají lesy s volnými 
plochami polí, luk a pastvin. Na podzim 
odlétají na jih, ale přibývají případy přezi-
mujících jedinců i celých skupin. V Česku 
v současnosti hnízdí asi 150 párů.
Anitra umožnuje efektivní sdílení infor-
mací o pozici a zdravotním stavu ptáků 
značených satelitními vysílači. Pro ochra-
nářské projekty, které pracují s telemetric-
kými daty, je Softwarová platforma české 
firmy Anitra System s.r.o. zcela zdarma. 
Aktuálně ji využívají nevládními organiza-
ce (včetně ČSO), které spolupracují na po-
tírání ptačí kriminality na celoevropské 
úrovni. Firma se věnuje také vývoji vlast-
ních GPS-GSM loggerů s pokročilou spe-
ciální funkcionalitou pro okamžitou detek-
ci úhynu sledovaného živočicha na základě 
jeho pohybu a biologických funkcí. V pří-

padě zjištěného úhynu dostávají spolupra-
covníci rychle upozornění prostřednictvím 
webové platformy Anitra.
https://www.anitra.cz
https://www.facebook.com/anitrasystem

Zdroje informací

Karbofuran
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/
ALL/?uri=CELEX:32007D0416
https://www.karbofuran.cz/

Trestní zákoník: 
§ 299 Neoprávněné nakládání s chráně-
nými volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami 
§ 302 Týrání zvířat 
§ 304 Pytláctví

Více o projektu PannonEagle Life 
http://www.imperialeagle.eu/cs
https://www.birdlife.cz/co-delame/vy-
zkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/
volna-kridla/pannoneagle/

Zabitého luňáka ornitologové našli díky vysílači 
a psovodce se speciálně vycvičeným retrívrem. 
Foto: Klára Hlubocká, ČSO

Všechny pří-
pady zabitých 
luňáků předali 
ornitologové 
policii ČR. 
Foto: Dušan 
Rak, ČSO

Policie ČR věnuje případům ptačí kriminality pozornost. 
Foto: Klára Hlubocká, ČSO

Dopady přehrady Skalička na lázně Teplice nejsou zřejmé

Podle nejnovějších geologických výzku-
mů může přehrada se stálou vodní hladi-
nou plánovaná na řece Bečvě trvale ovliv-
nit celé území Hranického krasu včetně 
Lázní Teplice nad Bečvou. Platforma 
Spojená Bečva proto zorganizovala semi-
nář, kde budou sdíleny zkušenosti z míst 
plánovaných přehrad a zároveň bude 
podrobně rozebrán právě vliv přehrady 
na celý lázeňský komplex.

Přehrada Skalička na řece Bečvě má 
pomoci proti povodním a suchu na řece 
Bečvě. Jak ukázala povodeň z roku 1997, 
jsou trvale povodněmi ohrožena především 
města Hranice, Lipník nad Bečvou a Pře-
rov. V případě sucha naopak má Bečva 
dotovat vodou řeku Moravu. Ministerstvo 
zemědělství preferuje variantu přehrady 
z 60. let 20. století.

K plánované přehradě ale existuje i al-
ternativní řešení bočního suchého poldru, 
který upřednostňují nejnovější výzkumy. 
Díky iniciativě Spojená Bečva, která přišla 
s ideovým návrhem onoho bočního pold-
ru, došlo na pokyn Povodí Moravy k do-
pracování technické studie i této varianty. 

Ze závěrů studie vyplývá, že boční suchý 
poldr je adekvátním řešením v případě 
protipovodňových opatření pro města níže 
na toku. 

V lednu letošního roku ale byla zveřej-
něna další studie, která ukazuje na další 
trhliny v projektu přehrady. Geologický 
průzkum Hranického krasu a jeho nej-
bližšího okolí naznačuje, že v případě 
stálé vodní hladiny v přehradě či poldru 
by mohlo dojít k trvalému ovlivnění celé-
ho systému hydrotermálního krasu a tím 
i Lázní Teplice nad Bečvou. Ohrožena by 
mohla být i nejhlubší propast světa tzv. 
Hranická propast.

V reakci na další nejasnosti ohledně chys-
tané přehrady Skalička neformální skupina 
Spojená Bečva sezvala všechny zástup-
ce dotčených obcí na seminář „Řekli NE 
přehradám.“ Ten se bude konat 17. října 
v prostorách zámku Žerotínů ve Valašském 
Meziřící. Kromě vystoupení autora zmiňo-
vaného geologického výzkumu Mgr. Mila-
na Geršla Ph.D. na semináři vystoupí i za-
stupitelé obcí a krajů, kteří mají zkušenosti 
s odmítnutím stavby přehrad v jejich okolí. 

Seminář 
by měl nabídnout i možnost dalších řešení 
opatření v krajině, které mohou sloužit pro 
zadržení vody v ní.

Veronika Trávníčková za pořadatele do-
dává: „Na seminář se nám již přihlásili 
zástupci Olomouckého kraje i zástupci míst-
ních obcí. Jsme rádi, že pozvání přijal sta-
rosta obce Teplice nad Bečvou nebo zastu-
pitelé z přehradou nejvíce ovlivněné obce 
Skalička. Seminář bude zdarma, abychom 
umožnili vstup co nejširší veřejnosti.“

Kontakty:
Veronika Trávníčková, organizátor semi-
náře (Hnutí DUHA Olomouc)  
veronika.travnickova@hnutiduha.cz
Barbora Hertlová, zástupce HDO ve sku-
pině Spojená Bečva,  
barbora.hertlova@hnutiduha.cz, 
736 437 021

Bližší informace o problematice přehrady 
vs. bočního poldru Skalička na  
www.spojenabecva.cz

Sbírka

Ilustrační      

       foto

pánských bot
a spacích pytlů 

pro spoluobčany, kteří se - ne vždy vlastní vinou -
dostali do životní krize

Obuv a spací pytle můžete věnovat 
nejen po celý listopad prostřednictvím

     po - pá 9 - 17
so       8 - 12

         

Projekt „Výdej bezplatné materiální pomoci“
 je podporován z rozpočtu Statutárního města Olomouc.

Nově a stylově zrekonstruovaný 
secesní dům postavený Janem Hu-
sičkou v letech 1867–1872. Sta-
tek s konírnou býval ve své době 
nejkrásnějším domem v obci Sla-
tinice. Manželé Husičkovi měli dceru Marii, která se 
po I. světové válce provdala za Františka Koudelku, 
důstojníka rakouské armády, který se narodil v neda-
lekých 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 po-
kojích. 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 fi-
remní večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné společen-
ské akce. Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní 
vybavenou školící míst-
nost pro 40 osob. Lázně Slatinice a. s., 

Slatinice 29, 783 42, 
www.lazneslatinice.cz, 
recepce@lazneslatinice.cz

Rodinný Penzion Majorka 



měsíčník zelených hnutí • 10. 2018 • zelení A DOBA8 měsíčník zelených hnutí • 10. 2018 • zelení A DOBA 9

uky)
Lyžování pro školáky • Jednodenní vý-
jezd na hory pro školáky, kteří mají jed-
nodenní pololetní prázdniny. Zkušení in-
struktoři se postarají o výcvik na lyžích. 
V ceně je doprava, instruktoři a malá sva-
činka. Oběd si zajišťuje každý sám. Jízdné 
není v ceně, ale většinou ho jako skupina 
máme levnější. Pojede se při minimálním 
počtu 15 účastníků. Možnost doprovodu 
za 200 Kč bez výuky lyžování. Jede se 
za každého počasí. 
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

10.–16.2.2019 • Cotkytle (Orlické hory) • 
4200 Kč (dospělý), 3800 Kč (dítě 4–14 let)
Lyžování pro rodiče s dětmi • Pobyt 
na horách určený pro rodiče s dětmi. Zku-
šení instruktoři se postarají o výcvik dětí 
na lyžích. Ve večerních hodinách je při-
praven společný výtvarný i společenský 
program na chatě, bobování, sáňkování. 

Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. 
Stravování plná penze 3× denně hlavní 
jídlo a 2× svačinka. Možnost využít po do-
mluvě saunu. Doprava vlastní. Lyžuje se 
na Bukové hoře (dětský vlek, sedačková 
lanovka). Autobus na lyžování zajištěn.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

23.2.–9.3.2019 • 08:00–16:30 • Jeseníky • 
6–18 let • 
1500 Kč (za všechny tři výjezdy), 200 Kč 
(doprovod – 1 výjezd)
Jednodenní výjezdy na lyže • Tři víken-
dové výjezdy na lyže do Jeseníků, v termí-
nech 23.2.,2. a 9.3.2019. Pravděpodobně 
(Čerťák, Annaberg, Vernířovice). V ceně 
je doprava, instruktoři a malá svačinka. 
Oběd si zajišťuje každý sám. Jízdné není 
v ceně, ale většinou ho jako skupina máme 
levnější. Pojede se při minimálním počtu 
15 účastníků. Nelze koupit jednotlivé vý-
jezdy. Možnost doprovodu za 200 Kč bez 

výuky lyžování. Jede se za každého počasí. 
Odjezd v 8:00, návrat kolem 16:30.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

10.–16.3.2019 • Karlov pod Pradědem 
(chata Marion) • 7–15 let • 4100 Kč
Dračí jarní prázdniny • Týdenní pobyt 
na horách, kde děti lyžují pod dohledem 
zkušených instruktorů. Je určen pro úpl-
né začátečníky i pokročilé dětské lyžaře. 
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, 
plná penze a lyžařský výcvik pro děti. 
Skipas v ceně není. 
Bližší informace: Eduard Zacha (725 
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz). 

11.–15.3.2019 • 08:00–16:00 • tř. 17. listo-
padu 47 • 6–12 let • 1600 Kč
Olomoucké jarní prázdniny • Na jarní 
prázdniny jsme připravili příměstský tábor, 
na kterém si vyzkoušíme různé zimní akti-
vity (bruslení, lyžování), budeme hrát hry 
v tělocvičně i venku a něco si i vyrobíme. 
Pokud bude dost sněhu, zkusíme postavit 
sněhuláka. Jsme připraveni na vše – počasí 
pro nás není překážkou.
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725 
499 992, plavani@ddmolomouc.cz).

DDM Olomouc v listopaduDDM Olomouc v listopadu

čtvrtek 1.11.2018 • 17:00 • 
tř. 17. listopadu 47 • od 6 let 

• 40 Kč
Máš postřeh? • Turnaj v jednoduchých 
hrách založených na postřehu. Tentokrát 
budeme hrát hru Gobbit. Stihne sežrat cha-
meleon mouchu dřív, než ho dostane had? 
Nebo moucha uletí a had zmizí? Je to veli-
ce jednoduché, takže šanci má každý, kdo 
má trošku postřeh a umí se rychle rozho-
dovat. 
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).  

sobota 3.11.2018 • 9:00–12:00 • tř. 17.lis-
topadu 47 • 200 Kč
Sobotní kurz háčkování • Přijďte si vy-
zkoušet, jak ruční práce uklidňuje, inspiru-
je a přináší radost! Šikovné starší děti i ma-
minky si během dopoledne mohou vytvořit 
šaty pro panenku, tašku, obal na mobil, 
čepici nebo malou hračku. Pro začátečníky 
i pokročilé. Příze, bavlnky, vlnky a háček 
s sebou. Kurz vede Marie Vyhlídalová. 
Bližší informace: Šárka Marxová Kvocho-
vá (723 525 031, keramika@ddmolomouc.
cz). 

neděle 11.11.2018 • 8:00–13:00 • Hala 
Gymnázia Hejčín • 6–10 let • 50 Kč 
(za hráče)
Florbalový turnaj • Florbalový tur-
naj pro mladší členy kroužků Domů dětí 
a mládeže z Olomouckého kraje. Turnaj 
je určen pro neregistrované hráče, aby si 
mohli poměřit síly s ostatními florbalisty. 
Kategorie: přípravka (5–7 let), mladší žáci 
(8–10 let)
Předpokládaný počet hráčů: 6 (5 hráčů +1 
brankář), může být libovolný počet ná-
hradníků na družstvo. 
Hrajeme 2× 5 minut hrubého času s výmě-
nou stran (přestávka 1 min.), hraje se každý 
s každým, podle platných pravidel florbalu. 
Každé družstvo bude mít rozlišovací dres 
a hráči sálovou obuv. Každý hráč může 
reprezentovat pouze 1 družstvo. Může být 
více týmů z jednoho DDM. Hrací systém 
bude upraven dle počtu přihlášených druž-
stev.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

úterý 20.11.2018 • 9:00–12:00 • tř. 17. lis-
topadu 47 • 1–7 let • 20 Kč
Dopoledne v pohybu • Dopoledne urče-
né pro děti a rodiče. Tělocvična se promění 
v dětský koutek. Připraveny budou házecí 
hry, netradiční hry a spousta možností po-
hybového vyžití (rozvoj pohybových do-

vedností, motoriky a koordinaci pohybů). 
Na účastníky čeká opičí dráha s tunelem 
a spoustou překážek, různé druhy míčů, 
motorický padák a další vybavení. 
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

23.–24.11.2018 • 9:00–11:00 • tř. 17. lis-
topadu 47
Výměna zimní výzbroje a výstroje • 
Než vyrazíte na lyže, překontrolujte doma 
aktuální stav svého vybavení. Vyrostly děti 
z bot? Jsou jim krátké lyže nebo malá hel-
ma? Přineste vše nepotřebné a přijďte si 
vybrat jiné, větší a správné. Nemáte co do-
nést? Nevadí, přijďte si pouze vybrat. Při-
jímáme pouze věci pro děti a mládež, které 
nejsou moc staré a obnošené. Přijímáme 
pouze lyže, lyžáky, helmy, brýle, hole, 
brusle, snowboardy, boty na snowboard. 
Nepřijímáme oblečení. 
pátek 15:00–18:00 – příjem věcí
sobota 9:00–11:00 – nabídka věcí
sobota 11:00–12:00 – vracení věcí
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 

sobota 24.11.2018 • 09:00–12:00 • tř. 17. 
listopadu 47 • 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka II • Turnaj ve stolním teni-
se, který se počítá do celkového hodno-
cení amatérské ligy. Registrace začíná 
v 9:00. S sebou si vezměte pálku, přezutí 
do tělocvičny a sportovní oblečení. Tur-
naj je určen pro děti a mládež školního 
věku a probíhá ve dvou kategoriích: 2.–5. 
a 6.–9. třída (včetně víceletých gymnázií). 
Pět nejlepších výsledků z možných osmi se 
počítá do celkového hodnocení s možnos-
tí postupu do červnového Velkého Finále, 
kde už se hraje o poháry a hodnotné ceny!
Bližší informace: Martina Gallo (731 
444 445, sport@ddmolomouc.cz). 

sobota 24.11.2018 • 14:15–21:00 • tř. 17. 
listopadu 47 • 
100 Kč (tanečníci), 50 Kč (diváci)
Battle in the house vol. 14 • Čtrnác-
té pokračování taneční soutěže. Těšit se 
můžete na battle 2 vs. 2 hip hop, house 
do 12 let, 2 vs 2 nad 13 all style a breakin 
do 15 let. Prezence přihlášených taneční-
ků 14:15–15:00, začátek soutěže 15:00, 
předpokládaný konec 21:00. Přihlášky 
(jméno, přezdívka, věk, crew, taneční styl) 
posílejte na e-mail tanec@ddmolomouc.cz 
do 18.11.2018.
Bližší informace: Jitka Hrbáčková (778 
708 812, tanec@ddmolomouc.cz).

pátek 30.11.2018 • 15:30–17:00 • Janského 
1 • 70 Kč
Adventní kalendář • Vánoční dílna, 
na které si děti z netradičních materiálů vy-
robí vlastní adventní kalendář. S sebou po-
třebují pouze přezůvky a pití. Předprodej 
vstupenek bude probíhat od 20. listopadu 
2018 na pracovišti Janského 1. 
Bližší informace: Eva Havlická (731 
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).  
 
VÝSTAVY

5.–30.11.2018 • Galerie Konvikt
Olomoucké bienále 2018 • Tradiční pře-
hlídka výtvarného a literárního projevu 
žáků a studentů škol olomouckého regionu. 
Slavnostní předání cen autorům proběhne 
6.11.2018 v 16 hodin v Galerii Konvikt, 
Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olo-
mouc. Organizátoři přehlídky: Olomoucká 
paleta z.s. a Dům dětí a mládeže Olomouc 
ve spolupráci s UP Olomouc. Finančně 
podpořilo statutární město Olomouc.
Bližší informace: Vladimír Janek (731 
444 449, estetika@ddmolomouc.cz). 

13.11.–21.12.2018 • tř.17. listopadu 47, 
Galerie DDM
Letní fotografická dílna 2018 • Foto-
grafická výstava mladých začínajících fo-
tografů, kteří se účastnili tradiční letní fo-
tografické dílny v červenci 2018. Vernisáž 
výstavy proběhne 13.11.2018 v 17 hodin. 
Vysraveny budou nejrůznější fotografie – 
od pouliční fotografie až po inscenované 
ateliérové práce. Dílna byla finančně pod-
pořena statutárním městem Olomouc.
Bližší informace: Vladimír Janek (731 
444 449, estetika@ddmolomouc.cz). 

DRAČÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

20.–26.1.2019 • 
Cotkytle (Orlické hory) • 4200 Kč (do-
spělý), 3800 Kč (dítě 4–14 let) 
Lyžování pro rodiče s dětmi • Týdenní 
pobyt na horách, kde děti lyžují pod do-
hledem zkušených instruktorů (lyžařský 
výcvik pro děti je v ceně zájezdu). Je ur-
čen pro pokročilé dětské lyžaře i úplné 
začátečníky. Rodiče mohou dobu výcviku 
využít dle svých představ. V podvečerních 
hodinách je pro děti připraven společný 
program.
Bližší informace: Eduard Zacha (725 
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz). 

pátek 1.2.2019 • 8:00–17:00 • Karlov (Čer-
ťák) • 6–18 let • 500 Kč, 200 Kč (bez vý-

Za krásnou Olomouc

Vážené dámy, vážení pánové,
 v blízkých dnech si můžete vybrat ze tří událostí, které jsem 
připravili ve spolupráci s Muzeem umění. 
V Divadle architektury oslavíme už tento pátek významné 
životní jubileum Pavla Zatloukala. I za něj Vás srdečně zve-
me!
Následovat bude příští středu jedna z ozvěn letošního festi-
valu filmů o architektuře, který jsme jako novinku zařadili 
do letošních Dnů architektury. 
Nakonec 8. 11., ve čtvrtek, uvedeme další program z formátu 
Architektura v rozhovoru. Jako tradičně nás večerem s archi-
tektem Janem Hájkem ze studia M1 provede historik archi-
tektury Rostislav Švácha.
Vše potřebné se dozvíte z přiložených pozvánek, začínáme 
vždy v 18.00 v Divadle hudby.

 I za kolegy se na Vás těší Martina Mertová

ARCHITEKTURA V ROZHOVORU:  
ROSTISLAV ŠVÁCHA 

– 
JAN HÁJEK (M1 ARCHITEKTI)

vstup volný

divadlo architektury
čt 8. 11. | 18.00 hodin

Muzeum moderního umění – Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc | www.muo.cz

Historik architektury Rostislav Švácha představí olomouckému publiku 
architekta Jana Hájka z ateliéru M1 architekti. V oranžerii břevnovského 
kláštera, kde ateliér sídlí, vznikly v posledních letech pozoruhodné práce. 
Návrh nového sídla brněnské filharmonie vzešel jako vítězný z veřejné 
architektonické soutěže. Českou cenu za architekturu 2016 získaly „Tři věže“, 
originální zateplovací projekty obecních budov v Líbeznicích. Do užšího výběru 
téže ceny pak postoupilo také tamní komunitní centrum přezdívané „Dřevák“. 
V Líbeznicích, středočeské vesnici, která se svou moderní architekturou stává 
téměř stejně proslulá jako město Litomyšl, zastává Jan Hájek roli neoficiálního 
hlavního architekta. Čerstvý úspěch zaznamenává také loděnice pražské 
Dukly. A co v Olomouci? Oblíbili si už všichni novostavbu Přírodovědecké 
fakulty, kterou architekti M1 vyprojektovali v letech 2003–2009?

přednáška, beseda

Za krásnou Olomouc 
zapsaný spolek 
Kosinova 7 
779 00 Olomouc 
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/krasnaolomouc/
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KULTURNÍ PŘEHLED
LISTOPAD 2018

VÝSTAVA
Zámecká galerie
STOPY ŠTĚTCEM
Autorská výstava obrazů  
Jiřího Klváčka
5. 11. – 25. 11. 2018
Po – Pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. listopadu 
2018 v 17 hodin.
V rámci vernisáže vystoupí Divadlo LOPOTA 
s inscenací „Mr. Myself, těší mne…“ a ta-
neční skupina Denc při denním stacionáři 
DC 90 Topolany.
Vstupné - dobrovolné

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 9. listopadu 2018 ve 20.00 hodin
Sál Živnostenského domu
Sokl!
1919 – 1929 – 1939 – 1949 – 1969 – 1989 – 
1999
Divadelní hru Michala Schmalze předvede 
oblíbený ochotnický soubor Sokola Litovel
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel. 
582 334 987
Cena: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč 

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 19.00 ho-
din
Sál KD Jesenec
Hledám milence, zn.: spěchá!
Divadlo Artur Praha
Situační černá komedie s velmi překvapivým 
koncem přibližuje s humorem a ironií co 
všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné 
vztahy ochotni udělat.
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel. 
582 334 987

PŘEDNÁŠKA Bc. Dany Šimkové 
- TITANIC
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek     
9.00–11.00 a 11.30–16.00
www.konicka.knihovna.cz

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

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

KPH
Koncertní sál zámku
Ve středu 21. listopadu v 19 hodin
Panova flétna – Koncertní pro-
gram manželů Rokytových
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.       

AKCE PRO DĚTI
V pátek 16. listopadu od 17.00 hodin                                                              
Masarykovo náměstí
Uspávání broučků 
S LAMPIONOVOU PROCHÁZKOU 
DO HORNÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY, KDE 
BUDE PROGRAM PRO DĚTI
(V neděli 2. prosince od 16.30  hodin při-
pravujeme rozsvěcení vánočního stromu 
s programem.)

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 informa-
ce na tel. 739333721, 602934905, nebo 
na www.mekskonice.cz.  

KNIHOVNA
1. patro zámku
AKCE: 
V úterý 13. listopadu 2018 v 16.00 hodin 

Partner 
Zeleného kruhu 

Olomouc

Eliška Brázdová
Vernisáží bude na pobočce Brněnská v úte-
rý 6. listopadu 2018 v 17:30 hodin zaháje-
na autorská výstava olomoucké výtvarnice, 
která se věnuje olejomalbě s figurální téma-
tikou a je členkou Unie výtvarných umělců 
Olomoucka. Výstava potrvá do konce pro-
since 2018.

Pastelkové dovádění
Další setkání s nejmenšími a jejich rodi-
či proběhne ve středu 7. listopadu 2018 
v 10 hodin na pobočce Brněnská. V rámci 
projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti 
od nejútlejšího věku „S knížkou do života“ 
budeme poznávat podzimní přírodu a spo-
lečně si vyrobíme další listy na náš pohád-
kový strom. 

zdravotní pojišťovnu. Nezapomeneme však 
ani na povinnosti pacienta v českém sys-
tému zdravotní péče. Vhodné je si předem 
rezervovat místo v oddělení pro dospělé čte-
náře nebo na dospele@kmol.cz.
 
Kurdistán
Deset let pravidelných knihovnických Ces-
topárty oslavíme ve čtvrtek 22. listopadu 
2018 v 17 hodin v budově na náměstí Re-
publiky setkáním s naším historicky prvním 
hostem - Ivou Dvořákovou, která nás ten-
tokrát provede po krásných místech kolem 
jezera Van a napříč celým Kurdistánem. 
Nezapomeňte na rezervaci místa v oddělení 
pro dospělé čtenáře nebo na dospele@kmol.
cz.

Večer na perutích poezie a hudby
V rámci 20. ročníku festivalu Den poe-
zie se na pobočce Jungmannova objeví 
ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v 16:30 
hodin jako host Jiří K. Hrubý, autor 
sbírek básní Monology souznění, Ces-
ty hledání a jiné. Poetickou atmosféru 
dodá také hudební doprovod Josefa Ka-
dlece a Zdeňka Dohnala.

Klub deskových her
Klub deskových her zve nejen své členy 
(ti mají přednost), ale všechny fanoušky 
bez ohledu na věk, v pondělí 26. listo-
padu 2018 od 16 do 19 hodin do budo-
vy na náměstí Republiky na hry Lotos, 
Zakázaná poušť, Labyrinth, Lichožrou-
ti, Svět – Otázky a odpovědi a další. 
Můžete si přinést i vlastní hry a změřit 

síly s ostatními. Přihlásit se lze deskovky@
kmol.cz nebo v oddělení pro dospělé čtená-
ře.

Prvotiny – vyhodnocení
Dvanáctý ročník literární sou-
těže Prvotiny bude zakončen 
29. listopadu 2018 v 16 hodin 
v Radeckého sále Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci se-
tkáním všech účastníků a vy-
hlášením vítězů. Odpoledne 
zpříjemní svým vystoupením 
žáci dramatického oboru ZUŠ 
Žerotín, kteří si připravili koláž 
z textů zajímavých soutěžních 
příspěvků.

Den pro dětskou knihu
První adventní sobota tj. letos 
1. prosince 2018 od 8 do 12 
hodin je již podvanácté věno-
vána dětské knize a dětskému 

čtenářství. Celá budova 
na náměstí Republiky 
se tento den změní v pohádkový les a oži-
je nadpřirozenými postavami, soutěže-
mi a kreativními výtvarnými dílničkami. 
Na všechny šikovné děti (které mohou přijít 
i v kostýmu) a jejich rodiče či prarodiče se 
po desáté hodině přijde podívat zvířátko ze 
zoologické zahrady.

Příběh Titaniku
Vyprávění spisovatelky a lektorky Dany 
Šimkové nás v úterý 4. prosince 2018 v 17 
hodin přenese do roku 1912, kdy spolu se 
slavnými pasažéry a členy posádky nastou-
píme na největší loď ve své době. V budo-
vě na náměstí Republiky si vyslechneme 
skutečný příběh postavený na výpovědích 
a životopisech přeživších, podpořený nový-
mi objevy, ukázkami z filmu Titanic (Came-
ron, 1997) a skutečnými záběry lodě z roku 
1912. Rezervace místa v oddělení pro do-
spělé čtenáře nebo dospele@kmol.cz je ne-
zbytná.

Michal Skřipský – fotografie
Až do konce prosince 2018 oživuje prostory 
budovy na náměstí Republiky kolekce fo-
tografií vystihující průřez tvorbou Michala 
Skřipského. Fotografování se věnuje více 
jak 15 let, rád cestuje a objektivem fotoapa-
rátu se snaží zaznamenávat neopakovatelné 
okamžiky-

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz 
Knihovna města Olomouce,  

příspěvková organizace 

Knihovna města Olomouce

Ivana Weinzettlová Jungová – Duše ne-
spatřena
Výstava koláží tančící novinářky a vizuální 
umělkyně bude zahájena v pátek 9. listopa-
du 2018 ve 13 hodin na pobočce Jungmann-
ova kreativním workshopem pro každého, 
kdo má chuť nahlédnout do svého nitra při 
tvorbě vlastních koláží. Následně proběhne 
od 14 hodin netradiční vernisáž s hudbou 
a tancem. Výstavu bude možné zhlédnout 
až do konce roku 2018.

Práva pacienta – stojí za to je znát
Interaktivní a srozumitelnou přednášku, 
plnou skutečných příběhů z oblasti práv 
i povinností pacienta a zdravotníka, při-
pravila knihovna ve spolupráci s nezisko-
vou organizací Kancelář Ombudsmana pro 
zdraví v úterý 13. listopadu 2018 v 17 hodin 
v budově na náměstí Republiky. Dotkne-
me se dostupnosti hrazené zdravotní péče, 
svobodné volby lékaře, možností jak po-
stupovat při dotazování na svá práva nebo 
při podání stížnosti na lékaře, nemocnici či 
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BYSTŘICKÉ BANJO
3. 11. (so) 15.00 – 24.00 ● KD Nadační Město Velká Bystřice 
a MS Band zvou všechny přátele folkové, trampské, country 
a bluegrassové hudby na XX. ročník přehlídky Bystřické ba-
njo. 
Vystoupí skupiny Alibaba, BG Styl, DC Vocal, Falešná karta, 
Lístek, Přátelé, Šediváci, Tramp Evergreen Band a Bonus BB 
- Ragtime trio Jirky Mitricha.  V 14.15 vystoupí jako předka-
pela MS Band. Přehlídku moderuje lipenská zpěvačka Blanka 
Tornádo Prudilová.
Cena vstupenky od 1. listopadu a na místě za 250,- Kč.
Představitelé radnice vylosují 3 výherce, občerstvení zajištěno, 
tradiční společné závěrečné zpívání.

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
11. 11. (ne) 15.00 – 19.00 ● Zámecké náměstí, amfiteátr 
Svatomartinské odpoledne bude zahájeno v 15 hod. prodejem  
svatomartinských specialit a vín. Zúčastnit se můžete komen-
tované degustace. Čeká na vás bohaté občerstvení včetně vy-
hlášených svatomartinských rohlíčků, které pro vás napečou 
obyvatelé Domu pokojného stáří sv. Anny.
Před Informačním centrem a v přilehlém růžovém domečku 
budou vystaveny podzimní práce a lucerny žáků Masarykovy 
základní školy. 
V 15.15 hod. budou na Zámeckém náměstí vystupovat římští 
legionáři ze skupiny ROMA VICTOR.
V 17 hod. vyjde od nádvoří základní školy lampionový prů-
vod s doprovodem ohňových žonglérů a legionářů v čele se sv. 
Martinem na koni. V 17.30 hod. přijede sv. Martin na náměstí, 
uvidíte defilé lampionového průvodu a následovat bude Svato-
martinské představení v amfiteátru.
Na závěr v 18.15 hod. uvidíte ohňovou show. Na Zámeckém 
náměstí bude umístěn svatomartinský husí ZOO koutek a bě-
hem celého odpoledne bude probíhat benefiční prodej pamět-
ních skleniček.

VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ
11. – 18. 11. (ne-ne) 15.00 – 18.00 ● orlovna
Orel Velká Bystřice vás zve na výstavu obrazů a fotografií, 
která bude zahájena v 16 hodin krátkým koncertem souboru 

Listopadové kulturní akce ve Velké Bystřici

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 

Tragedia fis moll.
Výstava bude k zhlédnutí denně: v neděli 11. 11. od 16 do 18 
hodin, od 12. do 16. 11. od 15 do 18 hodin, 17. a 18. 11. od 9 
- 17 hodin.
Vstup volný.

PRODEJNÍ VÝSTAVKA Svazu postižených civilizač-
ními chorobami
15. – 16. 11. (čt - pá) 8.00 – 17.00 ● růžový domeček vedle 
informačního centra (bezbariérový vstup)
Pořádá Základní organizace Svazu postižených civilizační-
mi chorobami Velká Bystřice. Na hojnou účast prodávajících 
i kupujících, či jen těch, kteří se přijdou jen inspirovat a podí-
vat, se velice těší členové ZO SPCCH. Nebude chybět domácí 
cukroví a perníčky všech tvarů. Prodejní exponáty přijímáme 
ve středu 14. 11. 2018 v prodejní místnosti od 10.00 do 12.30 
hod. Srdečně zve výbor ZO SPCCH.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A OBJEKTŮ
25. 11. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet
BÁRA BENDOVÁ: VÝVRŽKY
Barbora Bendová (*1963) je absolventkou Palackého univer-
zity v Olomouci, kde žije a pracuje. Zabývá se tvorbou vol-
né, točené, dekorativní i užité keramiky, kresbou a malbou. Je 
členkou Unie výtvarných umělců České republiky.
Výstavu můžete zhlédnout do 24. ledna 2019.

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S JARMARKEM
29. 11. (čt) 16.00 – 18.00 ● Masarykova ZŠ, budova 1. stupně
Tradiční dětský jarmark s vánočními drobnostmi, dobroty na-
šich maminek a babiček k jídlu i pití, doprovodný program dětí 
ZŠ. Přijďte se před adventem vánočně naladit! Vstup volný...

Dopis z dokumentárního festivalu na Sibiři

Nekonečnou tajgou se plahočíme ve vlaku 
Transibiřské magitrály. Vlak jede pomalu 
a nad každým spojem kolejí potichu zara-
chotí: „tadam!“. Cesta tímto vlakem nutí 
člověka k meditaci. Jede sedm dní a ne-
zastavuje častěji, než jednou za 10 hodin. 
Za okny se míhají řady stromů, chatrče a 
planiny. Vlak je takovým malým městem 
na kolech, se svým vlastním řádem a ritu-
ály. Lidé, kteří spolu sdílí prostor vagónu, 
si během cesty navzájem vypráví své ži-
votní příběhy.

Cesta tímto vlakem člověku pomů-
že pochopit velikost Ruska. Lidé urazí 
za den vzdálenost mezi Prahou a Paříží, 
přitom však jedou navštívit babičku na 
chatu. Absence signálu a neznalost rušti-
ny mě nutí pohroužit se do vlastních my-
šlenek.

S kamarádkou a producentkou Augustí-
nou jedeme z Permu do Moskvy. V hlav-
ním městě Sibiře totiž promítali náš  film 
Poslední šichta Tomáše Hisema. Když 
jsme na festival dostali pozvánku, dost 
jsem se podivil. Dokumentární filmy nás 
obvykle provokují ke kritickému myšleni 
– a to snad v Rusku nejde. Anebo ano? 
Tento festival je navíc placen oficiálně 
z peněz ministerstva kultury, nejedná se 
tedy o nezávislou akci.

Do země jsem tudíž mířil s velkým za-
ujetím a očekáváním, co mě tam potká. O 
Rusku ostatně slýchám od svého dětství a 
kromě svého spolužáka Zaytseva z gym-
názia (který nás všechny během puberty 
naučil pít alkohol) s ním nemám žádnou 
přímou zkušenost.

Již název festivalu Flahertiana je zará-
žející. Robert Flaherty byl totiž americký 
průkopník dokumentárního film. Rusové 
však měli stejně významného průkopníka 
jménem Dziga Vertov. Proč se tedy festi-
val nejmenuje spíše Vertoviana? 

Po příjezdu na festival se mé znejistění 
stupňuje. Hlavním hostem a porotcem je 
totiž americký dokumentarista Michael 
Collins. Ten proslul svými aktivistickými 
filmy, kdy se mu například filmem Give 
Up Tomorrow podařilo zvrátit trest smr-
ti pro neprávem odsouzeného vězně na 
Filipínách. Pan Collins navíc pro filmo-
vé profesionály uspořádal přednášku na 
téma: Jak vést spolu s filmem úspěšnou 
aktivistickou kampaň. 

Po své projekci se polohlasem táži ve-
doucí quest servisu – otevřeně působící 
dívky Alexandry, zda by mi osvětlila, jak 
to tady tedy funguje. Setkáváme se ve fes-
tivalové kavárně, dostávám další boršč. 
Jak je to tedy s Putinovým diktátem, pro-
pagandou a cenzurou?

Již název festivalu Flahertiana s tím-
to tématem překvapivě souvisí. Flaherty 
totiž točil antropologické filmy a i tak se 
profiluje tento festival. Filmy politické 
pak dramaturgové vyřazují již na základě 
vymezení festivalu.

Alexandra mi vysvětluje, že pokud pro-
mítané filmy nesměřují proti ruské vládě, 
či nekritizují ruské poměry, mohou se 
vcelku svobodně promítat, i když se dotý-
kají kontroverzních témat. A co americký 
aktivista? No ten tu měl přeci jen přednáš-
ku, s politikou to nemá nic společného – 
říká a pokoutně se usmívá.

Alexandra ukazuje na dívku u vedlej-
šího stolu, mladou ruskou dokumenta-
ristku. Ta natočila krátký film o tom, jak 
v Permu nefunguje státní péče o seniory. 
Když film přihlásila do soutěže, volal ve-
dení festivalu přímo ministr kultury s tím, 
že „silně nedoporučuje“ tento film promí-
tat. „A tak jsme se rozhodli, že tento film 
oželíme, než abychom riskovali celý náš 
festival“ – krčí rameny Alexandra.

Vagón vlaku, ve kterém jedeme, působí 
velmi čistě a moderně. České dráhy by 
mohly závidět. Na svém horním lůžku 
mám dokonce USB konektor s nápisem 
v angličtině „Ipad charger“. Zároveň jde 

o jediný anglický nápis, na který jsem na-
razil.

Jdeme na oběd do jídelního vozu, který 
jsme si zaplatili předem k online jízden-
ce. Zmatení, které to u personálu vyvolá, 
nahrává dojmu, že jsme první, kdo tuto 
službu využil. V jídelním voze hraje na-
hlas ruské disco a u stolku vedle nás svádí 
jedna ze servírek muže ve středním věku. 
Sedí mu na klíně, vášnivě jej líbá a ne-
obtěžuje se schovávat podvazky, které ji 
koukají z minisukně. Že by nás to při obě-
du mohlo nějak pohoršovat si rozhodně 
nepřipouští. Přes aplikaci v mobilu s pře-
kladem si konečně vyjednáváme naše jíd-
lo a hladově je vyhlížíme. 

Po chvíli slečna servírka přináší dva 
malé talířky. S rozpaky se rozhlížíme. 
Přichází další slečna s hrníčky, které na 
talířky položí. Stále nechápeme. Za ní 
přichází slečna další, která nese konvici 
s horkou vodou na náš čaj. Celkem nás 
takto ve vlakové restauraci obsluhují 4 
slečny, každá z nich však vždy donese 
pouze jednu věc – obsluha je tak tragiko-
micky neefektivní. Množství personálu, 
které se chystáním dvou obědů dá za-
městnat, je fascinující. 

Pátá servírka se nadále vášnivě líbá 
s mužem a scénu podbarvuje ohlušující 
ruské disko. Já konečně jím skvělé pel-
meně se smetanou a jsem vlastně rád, že 
jsem potkal takové Rusko, jaké jsem si 
představoval.

Jindřich Andrš
Autor je studentem FAMU
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Pouť za obnovu Českého království v Olomouci – 5. ročník

Stalo se již v královském městě Olomouci 
tradicí, že se zde 28.10.kromě těch, kteří 
oslavují výročí vzniku Československé re-
publiky, scházejí také ti, kteří by upřednost-
nili návrat ke staré dobré monarchii. 

Tentokrát se ve 14.00 sešli na Žerotínově 
náměstí účastníci pochodu z Ostravy, Brna, 
Tlumačova, Přerova i  Olomouce. Vyzbro-
jeni zemskými vlajkami a esteticky hodnot-
nými mávátky se znakem Rakouska – Uher-
ska, které pohotově vyhotovil MgA. Josef 
Petr, podporováni olomouckou dechovou 
hudbou „Vaše kapela“ se vydáváme přímo 
do jámy lvové, totiž na Horní náměstí, kde 
jsou v plném proudu oslavy 100. výročí za-
ložení republiky. 

Pokládáme kytici u sousoší Nejsvětější 
Trojice a Ostružnickou ulicí se přemisťuje-
me na náměstí Republiky a kolem Rektorá-
tu UP přicházíme k Olomouckému arcibis-
kupství. V této fázi pochodu již působíme 
natolik sehraným dojmem, že většina lidí, 
které cestou potkáváme, se spontánně hlá-
sí k monarchii. Volným krokem se blížíme 
ke Katedrále sv. Václava, kde se loučíme 
s kapelou a naše setkání pokračuje v lovec-
kém salonku restaurace U Huberta. Bylo to 
velmi příjemné a zajímavé odpoledne. 

O pohár sv. Václava

Třetí ročník setkání myslivců a přátel my-
slivosti uspořádali myslivci Mysliveckého 
spolku Blata Hněvotín za podpory Koruny 
České v sobotu 29. září v areálu Výrovka 
v hněvotínských skalách nedaleko Olo-
mouce. Součástí setkání bylo také uctění 
památky sv. Václava, patrona České země 
a soutěž ve střelbě na asfaltové terče. 

Sraz byl v 9 hodin. Součástí programu 
byla ukázka starých sečných a palných 
zbraní, kterou zajistil historický spolek Ki-
rri z Pňovic pod vedením Davida Křížana.
Trubači Koruny České, Milan Křeháček 
a Martin Kalivoda z Moravského divadla 
zahájili slavnostní nástup fanfárou doplně-
nou výstřelem z husitské zbraně. 

Nastoupené střelce a návštěvníky při-
vítal myslivecký hospodář pořádajícího 
MS Pavel Toman slovy: „Vážení přátelé 
hněvotínské myslivosti a brokové střelby, 
vítám Vás na třetím ročníku svatováclav-
ského střílení, které má být především 
připomínkou dne sv. Václava a z hlediska 
historie i zakladatele lovectví u nás. Přeji 
Vám příjemný a zábavný sobotní den a při-
pomínám, že každý účastník i přihlížející 
dostane od našeho MS porci zvěřinového 
guláše zdarma.“ 

Lubomír Vymazal seznámil střelce 
s průběhem střeleb: „střílí se na 2 x 20 ter-
čů a upozornil na dodržování bezpečnosti 
při střelbě, nejde ani tak o výsledek, jako 
o pobavení.“

za což mu všichni děkujeme. Udírnu 
obsluhoval Stanislav Ošťádal st. se 
synem. Uzený kabanos a klobásky 
byly skvělé. A tak se sedělo a po-
vídalo, jedlo a popíjelo. Tak jak to 
na takovémto přátelském posezení 
má být. Po nočním dešti se i poča-
sí umoudřilo a ukázalo se sluníčko. 
Střelby s malou přestávkou potřeb-
nou k odstranění závady na vrhačce 
proběhly bezpečně a k celkové spo-
kojenosti střelců i pořadatelů. 

Trubači Milan Křeháček a Martin Kalivoda

Nastoupení střelci

Za Korunu Českou  pozdravil přítomné 
Pavel Andrš: „je nám ctí a potěšením,že 
se můžeme jako Koruna Česká alespoň 
symbolicky připojit k dnešnímu setkání 
a oslavit sv. Václava.“ Provoláním lovecké 
a brokové střelbě zdar bylo střílení zaháje-
no. Pro nejlepší střelce byly připraveny po-
háry a věcné ceny. Letos jich bylo tolik, že 
si cenu odnesl každý střelec. Mezi největší 
sponzory každoročně patří pan Jiří Menšík, 

Uvítání zleva Pavel Andrš,  
hospodář MS Pavel Toman a Luboš Vymazal

Poháry

Poháry s věcnou cenou převzali z ru-
kou pořadatelů následující střelci. Abso-
lutním vítězem poháru se stal nástřelem 
37 bodů ze čtyřiceti možných Stanislav 
Obručník z Olšan, druhý se umístil 
Kuba Pikart z Bystročic a třetí skončil 
místní střelec Pavel Toman. Čtvrté mís-
to a pomyslnou bramborovou medaili 
s věcnou cenou získal dosaženým výko-
nem nejstarší účastník střeleb pan Josef 
Honka. Vzhledem k štědrosti sponzorů 
obdržel věcnou cenu každý střelec. 

Provoláním „Svatováclavskému stří-
lení zdar“ byl letošní pohár ukončen.

Rudolf Krč

Nejstarší 
účastník 
střeleb 
pan Josef 
Honka.

Vítězná trojice, zleva druhý Kuba 
Pikart, vítěz Stanislav Obručník a třetí 

Pavel Toman.
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Výrovka má novou střechu

Na mysliveckém zařízení v hněvotínských 
skalách, zvaném Výrovka, kterou znáte 
z celé řady akcí, jako Novoroční výšlap 
a různých mysliveckých akcí, na které je ve-
řejnost vždy srdečně zvána, probíhá právě 
teď rekonstrukce celého objektu. Materiální 
podporu nám poskytuje také obec, čehož si 
samozřejmě velice vážíme a děkujeme. 

Celá rekonstrukce byla rozdělena na dvě 
etapy. V první etapě, která začala 6. října, 
byla domluvena oprava stávající střechy 
a zhotovení nové střechy na druhé části 
budovy i přístřešku, včetně nových okapů 
a svodů. Celou tuto etapu zajistili svépo-

mocně sami myslivci, kteří bez nároku 
na odměnu obětovali ze svého volného 
času tři celé víkendy a střechu zhotovi-
li. Za tuto aktivitu a odvedenou práci si 
zaslouží poděkování od vedení a celého 
Mysliveckého spolku Blata Hněvotín 
myslivci Pavel Pospíšil, Petr Kubíček, 
Miroslav Špičák, Vlastimil Handl a Lu-
bomír Vymazal. 

Druhá etapa obnáší stavební úpra-
vy stávajících prostor a stavbu nového 
komína, kterou zabezpečí pracovníci 
obce za pomoci myslivců. Udělejte si 
výlet na toto kouzelné místo s výhledem 

na Kosíř při cestě 
z Hněvotína do Že-
růvek. Asi 400 metrů 
za Hněvotínem od-
bočíte vlevo před le-
síkem na panelovou 
cestu a ta Vás k nám 
dovede.

Rudolf Krč

Celkový pohled na novou střechu

Pokládka lepenky,  
P. Pospíšil a P. Kubíček

Bednění nové střechy, M. Špičák, 
P. Kubíček a P. Pospíšil.

Pokládka 
krovů

Příprava pozednice na novou 
střechu


