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Spolek “U Nás” poøádá v barokní sýpce v Ludéøovì

VÁNOÈNÍ DÍLNIÈKU

v sobotu 8. prosince 2018 od 14 do 17 hodin.
Pøijïte si vyrobit originální vánoèní dárky a dekorace
pod vedením zkušených lektorek
(materiál si mùžete zakoupit na místì).

Budeme vyrábìt dekorace z organzy, malované tašky,
papírové ozdoby, drátkování, døevìné vánoèní ozdoby aj.
Výrobu zvládnou dospìlí i dìti, které obzvláš zveme.

Pøijïte si užít adventní atmosféru,
ochutnat punè a zakoupit si dárek pro své bízké.

Petice za zdravé zemědělství
Ekocentrum Iris v prosinci
Galerie současného umění
Vánoce na zámku
Loštický betlém
DDM Olomouc v prosinci

Nastupujte, odjíždíme
vstoupili jsme do adventního času
a přebohaté nabídky kulturních
Knihovna města Olomouce
aktivit v závěru roku. Romantické
TiC Konice v prosinci
budou adventní večery v Muzeu hisAkce ve Velké Bystřici
torických kočárů za svitu kočárových
Betlémské světlo
luceren, otevřeno bude na hradech
a zámcích, poetickou předvánoční
Tříkrálový ples
dílničku můžete navštívit v Barokní
Vánoční balíčky
sýpce Ludéřov, zvláštní vlaky vypraví
Ples Koruny České
Kroměřížská dráha z.s. mezi Kojetínem a Tovačovem, předvánoční zpíZ hněvotínské vycházky
vání bude v kostele na Staré Vodě,
tradičně milého přijetí se Vám dostane při návštěvě Loštického betléma, mnoho zajímavého najdete
na pobočkách Knihovny města Olomouce, můžete udělat radost
osamělým lidem, Česká ornitologická společnost a Českomoravská
myslivecká jednota za podpory mnoha dalších spolků se snaží o obrodu našeho zemědělství, pestrý předvánoční program bude také
ve Velké Bystřici. Všem přejeme pokojný Advent a všichni dohromady Bc. Jánu Kadlecovi brzké uzdravení.
Redakce
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v prosinci tyto akce:
akce pro veřejnost

Vánoční nadílka pro zvířát- Keramika
KDY: pondělí
ka v sadu na Kosíři
do 18:00

ČSO a ČMMJ spouštějí petici za zdravé zemědělství
Praha, 29. listopadu 2018. Česká společnost ornitologická a Českomoravská
myslivecká jednota dnes spouštějí petici žádající ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby se zasadil o zdravé
zemědělství v naší zemi. V zemědělské
krajině žije o třetinu méně ptáků než
v roce 1982, před očima nám mizejí
zajíci, koroptve, motýli i brouci. Krajina není schopna udržet stále vzácnější
vodu a pesticidy kontaminují ztenčující
se zásoby podzemní vody. Prudký úbytek zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie,
o které se bude rozhodovat v následujících týdnech. Občané i organizace se
mohou k petici připojit na www.birdlife.
cz/petice-za-krajinu.
Česká krajina trpí vinou příliš intenzivního hospodaření. Z krajiny mizejí motýli
a další opylovači, není snadné spatřit zajíce
a dříve běžným ptákům, jako je sýček nebo
chocholouš, hrozí, že u nás brzy zcela vyhynou. „U řady druhů je úbytek skutečně
enormní,“ říká ředitel České společnosti
ornitologické Zdeněk Vermouzek. „Jen
od roku 1982, odkdy probíhá detailní sčítání ptáků, zmizelo z naší krajiny 50 % skřivanů, 82 % čejek a dokonce 97 % koroptví.
Z mysliveckých statistik přitom víme, že
zrovna koroptve prudce ubývaly již dlouho
před rokem 1982. Mnoho dříve zcela běžných druhů balancuje nyní na hraně přežití.“
Trend ubývání polních ptáků se prohloubil poté, co zemědělství začala prostřednictvím dotací ovlivňovat Společná zemědělská politika. „Zemědělci získali prostředky
na hnojiva a pesticidy, stejně jako si mohou dovolit výkonnější techniku. Snaha
o co největší zisky, podpořená rychlejšími
stroji a efektivními chemickými prostředky, vytlačuje z krajiny vše živé. Společná
zemědělská politika přitom dosud nebyla
schopná těmto negativním dopadům zemědělství zamezit,“ popisuje Václav Zámečník, zemědělský specialista Česká společnosti ornitologické.
Další problémy krajiny jsou dnes již
všeobecně známé: Kvalitní ornici ohrožuje
masivní eroze, utužená půda bez organické
hmoty není schopna zadržovat vodu. Pravidelné monitorování Českého hydrome-

Samec koroptve polní volající samici na lokalitě nedaleko Písku.
Foto: Libor Šejna

KDY: neděle 2. prosince, od 9:30 do 12:30
KDE: ovocný sad Oulehle na Velkém Kosíři

Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, který 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 výrobu 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.

teorologického ústavu ukazuje, že ve více
než polovině podzemních vod se vyskytují
pesticidy, nejvíc je jich v zemědělských
oblastech.1
V následujících týdnech a měsících se
bude rozhodovat o tom, jak bude Společná
zemědělská politika vypadat po roce 2020.
„O budoucí podobě zemědělských dotací
se rozhodne na základě jednání ministrů
jednotlivých členských zemí. Prostřednictvím petice žádáme ministra zemědělství
Miroslava Tomana, aby se zasadil o zdravé
zemědělství v naší zemi,“ říká Jiří Janota,
předseda Českomoravské myslivecké jednoty.
Od roku 1982 zmizelo z české krajiny 82 %
čejek chocholatých. Foto: Jan Grünwald

Moudré hospodaření v 21. století musí
klást důraz na takovou produkci potravin, která chrání přírodní zdroje a krajinu,

tvořivá dílna

na které bytostně závisí. „Debata o budoucí Společné zemědělské politice dává
příležitost, aby nový systém podporoval
a odměňoval odpovědné hospodaření
a kladl bariéru dalšímu ničení půdy, vody
i přírody,“ dodává Miloš Fischer, jednatel
Českomoravské myslivecké jednoty.
Společná zemědělská politika rozděluje
ročně 58 miliard eur, tedy asi 1 450 miliard
korun. „Jsou to společné peníze nás všech.
Je zcela na místě požadovat, aby veřejné
peníze přinášely veřejné hodnoty, ke kterým zdravá krajina, půda i voda rozhodně
patří,“ uzavírá Vermouzek.

Petici podporují: Arnika, Auto*Mat,
Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Děti Země, Greenpeace, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha, Koalice pro řeky,
Konopa, Nadace na ochranu zvířat, Pražské matky, PRO-BIO, Síť ekologických
poraden STEP, Společnost pro trvale udržitelný život, Zelený kruh
Kontakt pro další informace:
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, verm@
birdlife.cz, 773 380 285
Václav Zámečník, zemědělský specialista
ČSO, zamecnik@birdlife.cz, 776 368 360
Jiří Janota, předseda ČMMJ, predseda@
cmmj.cz
Miloš Fischer, jednatel ČMMJ, fischer@
cmmj.cz, 733 785 798

3. prosince, od 16:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov

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

Předvánoční tvořivá dílna

KDY: pátek 7. prosince, od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov

Společná výroba vánočních dekorací:
Vytvoříme si voňavý látkový stromeček, ubrouskovou technikou ozdobí-

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

me sklenici jako svícen
a slepíme si netradiční hvězdu z papíru.
Poplatek 40 Kč/osobu.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 17. prosince, 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.

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

Galerie současného umění a lidové tvorby Olomouckého kraje
Milí přátelé, zveme vás na benefiční výstavu obrazů do Galerie současného umění
a lidové tvorby Olomouckého kraje v Litovli Tři Dvory 2. Galerie je otevřena celoročně. Provoz galerie zajišťuje spolek ekologická organizace PagoPago a je realizován
za finanční podpory Olomouckého kraje.
Aktuální výstava Litovelského výtvarníka
Petra Prokeše.
Na prosinec Vás zveme na připravovanou
benefiční výstavu, jejíž výtěžek bude použit na nákup nemovitosti poskytující sociální zázemí pro dobrovolníky kteří pracují
na obnově poškozených lesních porostů
v důsledku dlouhodobě přehlíženého úbytku Vody na území České republiky.
Budou vystavena díla autorů napříč výtvarným spektrem převážně Olomouckého kraje.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 30. listopadu v 17. hod. Součástí vernisáže je beseda
s Jožkou Čermákem o stromech.
Výstava potrvá do 1. 1. 2019.
Výstavu můžete navštívit o víkendech 13–
19 hod.
Každý víkend je připraven v rámci výstavy doprovodný program. Výstavu můžete
navštívit rovněž na Facebooku „Pro strom

galerie“, a webové
stránce www.pagopago.org
Během celé výstavy, promítání dokumentárního filmu
„ Přírodní statek“ (
film byl realizován
za finanční podpory Olomouckého
kraje) film se zabývá problematikou
trvale udržitelného
rozvoje společnosti
v mezích únosnosti
krajiny.
Druhou adventní sobotu 8. 12. 2018
od 14 hod. Loutkové představení kočovného loutkového divadla spolku ekologická
organizace PagoPago „O jablíčku“ ( na činnost kočovného divadélka přispívá Olomoucký kraj).
od 15 hod. křest nové knihy „o lidech kteří sází stromy“. (Kniha vznikla za finanční
podpory Olomouckého kraje).
od 17 hod. beseda s Vláďou Vitáskem o bylinkách.

Třetí adventní sobotu 15. 12. 2018
od 13 hod. Loutkové kočovné divadélko
„O muži který sázel stromy“
od 14 hod. Beseda s projekcí o cestování
po státech Přední Malé Asie.
od 17hod. Beseda s Rudolfem Krautschnaidrem o životě, rodině, moři, dětských domovech.
Nákup nemovitosti poskytující sociální zázemí pro dobrovolníky kteří pracují na obnově poškozených lesních porostů v důsledku dlouhodobě přehlíženého úbytku
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Galerie současného umění a lidové tvorby Olomouckého kraje
Vody na území České republiky. můžete
podpořit darováním výtvarného díla na benefiční výstavu i v průběhu konání výstavy.
Nákupem výtvarného díla, darem darovací
smlouvou, na transparentní, benefiční, účet
spolku ekologická organizace PagoPago
2201511156/2010 svojí vlastní účastí při
výsadbách nových lesů v Jeseníkách.
S pozdravem a přáním pokojného dne srdečně zvou pořadatelé. Spolek ekologická
organizace PagoPago,
Galerie současného umění a lidové tvorby Olomouckého kraje poskytuje celoročně
stáže pro výtvarníky, bezplatný pronájem
výstavních prostor. Umožňuje realizace roz-

měrných výtvarných prací,
i prezentaci začínajících
autorů napříč výtvarným
spektrem.
S pozdravem a přáním
pokojného dne za spolek
ekologická organizace PagoPago Josef Čermák
Josef Čermák
web: www.pagopago.org,
Mob: 776 131 404
Skupina na Facebooku
„PagoPago pěstování
ovocných dřevin“: www.
facebook.com/groups/pagopago.org

Historickým motoráčkem do Tovačova na Vánoce na zámku
Stalo se za poslední roky zvykem, že sezónu provozu zvláštních osobních vlaků na trati z Kojetína
do Tovačova zakončují členové spolku Kroměřížská dráha jízdami klubového motorového „Hurvínka“ M131.1454 na akci Vánoce na zámku,
kterou každoročně pořádá o.p.s. Tovačovský zámek. Ti kdo jezdí zvláštními vlaky do Tovačova
pravidelně, dobře ví, že jde bez diskuze o nejromantičtější tovačovskou akci v roce.
Při speciálních prohlídkách v rámci Vánoc
na zámku bývá tovačovský zámek vánočně vyzdoben vždy v duchu nějakého motta, kterým je
letos „návrat slunce“. Součástí akce bývá každoročně také historický jarmark, bohaté občerstvení
a hojné horké nápoje všech adventních vůní a další doprovodný program na nádvoří zámku.
Zlatým hřebem letošního programu bude večerní koncert písničkáře Tomáše Kočka s ORCHESTREM, který začíná v 18 hodin a potrvá asi
do 19:30. Koncertu jsou letos přizpůsobeny také
zvláštní vlaky – tedy když se jimi svezete spojem v 16:25 z Kojetína, stihnete v Tovačově ještě
poslední prohlídku zámku (v 17 hodin) a po ní
rovnou i koncert, po kterém odjíždí z Tovačova
poslední spoj do Kojetína ve 20 hodin. Vstup
na koncert je zdarma, vánoční prohlídka zámku
je za 50,- Kč.
Jízdné ve vláčku je v už zažité výši 30,- Kč
mezi Kojetínem a Tovačovem pro dospělého
cestujícího, dítě nad 6 let zaplatí o 10,- Kč méně.
Obousměrná (zpáteční) jízdenka bude dospělého
stát 50,- Kč a dítě od 6 do 15 let rovných 30,- Kč.
Mladší děti jezdí samozřejmě zdarma. Jízdní řád
zvláštních vlaků připojujeme níže.
Členové Kroměřížské dráhy Vám VELMI děkují za Vaši přízeň v celém letošním roce a i kdy-

by náhodou ne při posledních letošních
jízdách, těšíme se s Vámi na svezenou
při našich dalších akcích v příštím roce!
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Novinky v loštickém betlému 2018 – vypráví řezbář Jaroslav Beneš
K letošní expozici jsem zachytil jednoho potomka z rodu lišky Bystroušky, mladou lišku běžící z loštického muzea Adolfa Kašpara směrem
k betlému. V tlapkách nese vzácný loštický pohár, který v muzeu odcizila a nese ho jako dárek
Ježíškovi. Lišku doprovází motýl, vznášející se
před liškou a ukazující cestu k jesličkám. Je to
zhmotnění mé vize, kterou jsem zachytil ve dřevěné sošce.
Druhou figurkou je loštický občan, režisér zdejších divadelních ochotníků, pan František Pelcl,
který obnovil a zachoval zdejší mnohaletou divadelní tradici.
Třetím dřevěným občanem krajiny betlémské
se stává jako symbol Moravy světoznámý hudební
skladatel pan Leoš Janáček, který též příběh o lišce Bystroušce zhudebnil. Letos uplynulo 90 let
od jeho úmrtí. Figurka nese v rukou srdce ze kterého vychází houslový klíč jako vyjádření skladatelovy lásky k hudbě. Toto srdce je vyřezáno ze dřeva
jabloně, kterou mistr sám zasadil na své zahradě v
Hukvaldech, kde se nalézá jeho dům a nyní i památník Leoše Janáčka. Strom, který kdysi zasadil,
se nyní symbolicky vrací do jeho rukou.
Poslední zajímavostí je další klíč od radnice,
který drží nově zvolená starostka paní Bc. Šárka

Havelková-Seifertová.
I letos se na vás – poutníky a návštěvníky betléma – těší betlémští občánkové.
Možná se vám poštěstí a zahlédnete jak
se na vás některá figurka pousměje či
mrkne dřevěným očkem.
Výstava otevřena od 1. prosince 2018

do 6. ledna 2019 denně od 14 do 18 hodin
včetně nedělí a svátků na adrese: Jaroslav
Beneš, Moravičanská 439, Loštice.
I letošní 22. ročník bude doplněn o díla
místních výtvarníků.
Případné dotazy na tel. 603 929 926.
Jaroslav Beneš

Nastupujte, odjíždíme!
Výstava o železničním modelářství ze sbírek MGP,
Vlastivědného muzea v Šumperku,
Hobby - Robi, Robert Dujka Prostějov a soukromých sběratelů
Místo konání: Výstavní sály muzea ve Špalíčku, Uprkova 18, Prostějov
Termín konání: 22. 11. 2018 – 28. 1. 2019
Otevřeno denně mimo pondělí 9:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
Na akci budou pořizovány obrazové záznamy
pro propagační a dokumentační potřeby organizace.
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DDM Olomouc v prosinci
sobota 1.12.2018 • 9:00
• Přírodovědecká fakulta
UP
First Lego League 2018 • Moravská
část celostátního finále soutěže v robotice.
Slavnostní zahájení bude v 9:00 a ve 13:15
začne čtvrtfinále, semifinále a finále ROBOTGAME. Robot, musí za 2,5 minuty
bezchybně splnit co nejvíce zadaných úkolů.
Bližší informace: Zuzana Trizmová (731
444 441, ddm@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 6.12.2018 • 16:00–18:00 • Rožňavská 21 • 30 Kč (děti), 20 Kč (dospělí)
Mikulášský bál • Tradiční setkání dětí
s Mikulášem. Připraveny jsou tanečky
a soutěže s čerty a anděly. Rodiče mohou
připravit pro své děti balíčky se jménem,
které jim předá Mikuláš. Bližší informace:
Alena Beerová (725 922 526, roznavska@
ddmolomouc.cz).
čtvrtek 6.12.2018 • 17:00–20:00 • tř. 17.
listopadu 47 • 40 Kč (ostatní)
Turnaj v Osadnících • Poslední turnaj
v Osadnících z Katanu v tomto roce. Pro
nejlepší jsou připraveny zajímavé ceny,
drobnou odměnu si však odnese každý
účastník.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
8.–9.12.2018 • 9:00–16:30 • tř. 17. listopadu 47 • 10–18 let • 650 Kč
Šermířské soustředění • Seminář věnovaný šermu s dlouhým mečem. Soustředění se zaměří na výuku pádů a kotoulů se
zbraní, dále bude kladen důraz na základní
šermířské kroky, seky a body se zaměřením na přesnost a včasnost. Probereme
i základní odzbrojení a sražení protivníka
na zem. Seminář je vhodný pro začátečníky, ale i pro pokročilejší šermíře ve věku
10–18 let, kterým může pomoci zlepšit
provedení a vnímání daných technik. Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533,
pohyb@ddmolomouc.cz).
15.12.2018 • 09:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka III • Turnaj ve stolním tenise, který se počítá do celkového hodnocení amatérské ligy. Registrace začíná
v 9:00. S sebou si vezměte pálku, přezutí
do tělocvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen pro děti a mládež školního
věku a probíhá ve dvou kategoriích: 2.–5.
a 6.–9. třída (včetně víceletých gymnázií).
5 Pět nejlepších výsledků z možných osmi

se počítá do celkového hodnocení s možností postupu do červnového Velkého Finále! Bližší informace: Martina Gallo (731
444 445, sport@ddmolomouc.cz).
pátek 21.12.2018 • 15:30–17:00 • Janského
1 • 20 Kč
Vánoční strom pro zvířátka • Předvánoční setkání na zahradě spojené s vyráběním jednoduchých ozdůbek z přírodních
materiálů se semínky a rozinkami. Zdobení a rozsvěcení stromečku. Součástí bude
ochutnávka netradičních vánočních dobrot. Akce je určena rodičům s dětmi a malým školákům.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
sobota 22.12.2018 • 10:00 • ZOO Olomouc
Vánoční strom v ZOO • Malé předvánoční setkání se zvířátky. V 10:00 hod
společně nazdobíme strom pro zvířátka.
Netradiční ozdůbky budou přichystány, těšíme se i na vaše vlastní výrobky. Čeká vás
i malá společná vycházka po ZOO.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).

VÝSTAVY
13.11.–21.12.2018 • tř.17. listopadu 47,
Galerie DDM
Letní fotografická dílna 2018 • Fotografická výstava mladých začínajících fotografů, kteří se účastnili tradiční letní fotografické 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 podpořena statutárním městem Olomouc.
Bližší informace: Vladimír Janek (731
444 449, estetika@ddmolomouc.cz).

DRAČÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
20.–26.1.2019 • OBSAZENO!
Cotkytle (Orlické hory) • 4200 Kč (dospělý), 3800 Kč (dítě 4–14 let)
Lyžování pro rodiče s dětmi • Týdenní pobyt na horách, kde děti lyžují pod
dohledem zkušených instruktorů (lyžařský výcvik pro děti je v ceně zájezdu). Je
určen 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).
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Betlémské světlo
pátek 1.2.2019 • 8:00–17:00 • Karlov (Čerťák) • 6–18 let • 500 Kč, 200 Kč (bez výuky)
Lyžování pro školáky • Jednodenní výjezd na hory pro školáky, kteří mají jednodenní pololetní prázdniny. Zkušení instruktoři se postarají o výcvik na lyžích.
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. Možnost doprovodu
za 200 Kč bez výuky lyžování. Jede se
za každého počasí.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325,
turistika@ddmolomouc.cz).
POSLEDNÍ VOLNÝ POKOJ (4 OSOBY)
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. Zkušení instruktoři se postarají o výcvik dětí
na lyžích. Ve večerních hodinách je připraven 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 domluvě 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 víkendové výjezdy na lyže do Jeseníků, v termínech 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 výjezdy. 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 úplné začátečníky i pokročilé dětské lyžaře.

Betlémské světlo je symbol
míru a přátelství a pro mnoho domácností nepostradatelná součást vánočních svátků.
Myšlenka vznikla v roce 1986
v Rakousku, odkud se rozšířila
do desítek zemí světa. Do Česka (resp. tehdejšího Československa) se dostalo poprvé
v roce 1989, když ho exiloví
skauti přivezli až pod sochu sv.
Václava v Praze.
Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek
letecky, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos
tato slavnost proběhne v sobotu 15. prosince v Linci, v katedrále Neposkvrněného Početí
Panny Marie (Mariendom).
Následující den, v neděli 16.
prosince 2018 ráno, se pak vánoční plamínek díky
skautským dobrovolníkům a partnerství Českých
drah rozšíří po celé republice – rozvoz probíhá již
tradičně po vlakových trasách. Skautští kurýři ho
doručí do všech koutů naší republiky.
Na mnoha lokálních akcích si pak až do Štědrého dne budou moci lidé od skautů připálit svíčky nebo lucerničky a Betlémské světlo si odnést
do svých domovů. Přehled všech akcí najdete
na www.betlemskesvetlo.cz.
Jan Zahradník

DDM Olomouc v prosinci
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. listopadu 47 •
6–12 let • 1600 Kč
Olomoucké jarní prázdniny • Na jarní prázdniny
jsme připravili příměstský tábor, na kterém si vyzkoušíme různé zimní aktivity (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).
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Knihovna města Olomouce
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 nastoupíme na největší loď ve své době. V budově
na náměstí Republiky si vyslechneme skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších, podpořený novými
objevy, ukázkami z filmu Titanic (Cameron,
1997) a skutečnými záběry lodě z roku 1912.
Rezervace místa v oddělení pro dospělé čtenáře nebo dospele@kmol.cz je nezbytná.

Nejen Mikuláš naděluje

V úterý 4. prosince 2018 po celou výpůjční
dobu si mohou malí návštěvníci pobočky
Jungmannova (i za pomoci rodičů či prarodičů) vyplnit „Čertovský kvíz“. Sladká odměna čeká na každého.

S knížkou a Mikulášem do života

Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči
proběhne ve středu 5. prosince 2018 v 10
hodin v oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky. V rámci projektu
rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku „S knížkou do života“ si budeme
číst pohádku, společně vyrobíme drobný
dáreček a dospělým představíme nové knihy vhodné pro tuto věkovou skupinu.

Klub deskových her

Klub deskových her zve nejen své členy (ti
mají přednost), ale všechny fanoušky bez
ohledu na věk, v pondělí 10. prosince 2018
od 16 do 19 hodin do budovy na náměstí
Republiky na hry Alhambra, Malý princ,
Splendor, Takenoko, Ubongo 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.

Vánoční výtvarná dílna

Pro malé kutily je v úterý 11. prosince 2018
od 12 do 17 hodin připravena výtvarná dílnička. Na náměstí Republiky, v oddělení
pro děti a mládež, budeme vyrábět vánoční
magnetku nebo ozdobu na stromeček.

Interaktivní kvízové odpoledne

V předvánoční čas přichází knihovna s novinkou – v úterý 18. prosince 2018 od 16
do 18 hodin v klubovně budovy na náměstí
Republiky to rozjedeme. Chcete si porovnat
své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními? Užít si zábavu s dalšími chytráky pomocí
bzučáků a interaktivní videohry Buzz: Světový kvíz? Nemusíte se bát jazykové bariéry,
hra je kompletně v českém znění! Soutěžit

mohou až 4 hráči najednou. Ten nejchytřejší
a nejrychlejší vyhraje virtuální cenu.

VÝSTAVY
Michal Skřipský – fotografie

Až do konce prosince 2018 oživuje 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-

Ivana Weinzettlová Jungová – Duše nespatřena

Koláže tančící novinářky
a vizuální umělkyně mohou na pobočce Jungmannova zhlédnout
všichni, kteří chtějí skrze umělkyni nahlédnout do vlastního nitra, až do konce roku
2018.

KULTURNÍ PŘEHLED

Eliška Brázdová

Výstava olomoucké výtvarnice, členky
Unie výtvarných umělců Olomoucka, která
se věnuje olejomalbě s figurální tématikou,
je situována do foyeru kubistické vily pobočky Brněnská do konce prosince 2018.
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

PROSINEC 2018

VÝSTAVA
Zámecká galerie
2. 12. 2018 – 4. 1. 2019

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Obrazy Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové

Pohlednice, betlémy, dřevěné kostky a knihy známé ilustrátorky Marie Fischerové Kvěchové ze soukromé sbírky Petra Lindušky.
Výstava bude doplněna prodejními dárky
z Charity Konice, DpS Ludmírov, DPS Bohuslavice, DC Topolany a jiných organizací.
Vernisáž výstavy v neděli 2. prosince 2018
v 15 hodin.

Muzeum řemesel Konicka z. s. – Výstavní
místnost č. 2
19. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Výstava obrazů Jarmily Lhotské
PODMALBY NA SKLE

po – pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, v sobotu 15. 12. 2018, 9.00 – 12.00 a 13.00 –
17.30 hod.
Vstupné – dobrovolné

KPH
Koncertní sál zámku
Ve středu 5. prosince v 19 hodin

Adventní koncert
Tereza Hořejšová – soprán /
Ahmad Hedar – klavír

Vstupné 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

V neděli 2. prosince od 17.00 hodin
Masarykovo náměstí

Rozsvěcování vánočního stromu

Kapela Proč ne band Moravská Třebová,
dětský kolotoč, cukrová vata, punč, zapálení první adventní svíčky
V sobotu 15. prosince od 9.00 do 21.00
hodin
Masarykovo náměstí

Vánoční trhy

Vánoční stánky, prodej ryb, punče, zabíjačkové speciality, valašské frgále, teplé
občerstvení
ZUŠ Konice, Schola Konice, Koňaboj, Morava, OHŇOSTROJ, tombola, ZZ Top Litovel, SkyWay
15.00 – 17.00 soutěž Muzea řemesel Konicka v ručním řezání dřeva o ceny

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
– předprodej!
V sobotu 27. dubna 2019 v 14.00 hodin
(odjezd v 6.30 hodin)
Praha – divadlo Hybernia

Doktor Ox

MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE, VE KTERÉ KONEČNĚ
KAŽDÝ MŮŽE MILOVAT KOHO CHCE!
Vtipná parodie na současný svět, který důvěrně známe, inspirovaná povídkou Julese
Verna.
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel.
582 334 987
Cena: předprodej 799 Kč, www.doktorox.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

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

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

NOVÁ SLUŽBA – PROFI BALENÍ KNIH
www.konicka.knihovna.cz

Partner
Zeleného kruhu Olomouc
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Prosincové kulturní akce ve Velké Bystřici

Historie litovelských střelců a střelnice – nová publikace
Na přelomu roku 2017 a 2018 uzrál
v hlavách muzejních pracovníků nápad
zmapovat historii budovy litovelské střelnice a místních střeleckých spolků. Důvodem byla snaha o důstojné připomenutí
500. výročí nejstaršího datovaného štítku
na stříbrném královském střeleckém řetězu
z Litovle, který je aktuálně součástí stálé
expozice „Olomouc – patnáct století města“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
Tématem už se v minulosti zabývala
členka Muzejní společnosti Litovelska, z.
s. a zároveň archivářka Mgr. Ivana Kubíčková ve své diplomové práci „Dějiny
Ostrostřelecké společnosti v Litovli a inventarizace jejího fondu ve Státním okresním archivu Olomouc“. Rozhodnutí, kdo
knihu napíše, tedy bylo snazší. Byla to pro
nás všechny výzva a hlavně tlak, protože
reprezentativní publikace měla vzniknout
za necelý půlrok s tím, že v sobotu 22. září
2018 bude představena a pokřtěna v rámci
třídenních Litovelských střeleckých slavností, které připravoval Historický spolek
Kirri z Pňovic právě ve spolupráci s Muze-
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY BYSTŘICE

em Litovel a Muzejní společností Litovelska, z. s.
Součinnost s autorkou byla bezproblémová, stejně jako spolupráce s odborníky, paměťovými institucemi
a fotografy. Rukopis se všemi přílohami, které čtenář v publikaci najde,
byl dokončen v červenci a předán
do tiskárny. Informace, především
obrázky a dokumenty v něm obsažené, jsou dosud veřejnosti neznámé a z valné většiny nepublikované. Všechny korektury jsme
museli společně provést do konce srpna a pak jen čekat, zda se
v době předvolební kampaně
vše stihne. Nakonec se to podařilo a celý náklad se od soboty 22. září prodává v Muzeu
Litovel. Dalšími prodejními
místy jsou od října Turistické
informační centrum a knihkupectví Petra Lindušky
na náměstí.

1. 12. (so, do 31. 12.) 17.00 ● Kapitulní park
Celý prosinec bude v Kapitulním parku volně přístupná výstava velkoformátových fotografií s tematikou řeky Bystřice.

SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

5. 12. (st) 17.00 – 19.00 ● Zámecké náměstí
Mikuláš přijede na Zámecké náměstí ve voze taženém koňmi
za doprovodu andělů a s čertovskou družinou. Děti mohou
posílat svá přání Ježíškovou poštou, která bude v informačním centru, dát si i s rodiči něco na zahřátí a nakonec rozsvítíme vánoční strom na náměstí.

VÁNOČNÍ JARMARK

7. 12. (pá) 15.30 – 17.00 ● mateřská škola Zámecká
Vánoční atmosféru navodí adventní věnce, prodej vánočních
ozdob, drobností a dekorací, voňavé vánoční pití pro velké i malé. Součástí jarmarku bude prodej vánočních hvězd
ve prospěch Dětské onkologie FN Olomouc.

KONCERT KPH – PETROF PIANO TRIO

Pracovníci Muzea
Litovel, bývalé střelnice, děkují všem, kteří
finančně přispěli nebo
se podíleli na oslavách
500. výročí litovelské
střelecké historie.
RoN

15. 12. (so) 15.00 – 16.00 ● galeriezet
Jan Schulmeister - housle, Martina Schulmeisterová - klavír,
Kamil Žvak – violoncello. PETROF PIANO TRIO vzniklo
v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarteta Jana
Schulmeistera. Jeho členy jsou renomovaní komorní hráči.
Od roku 2011 zastává ansámbl stejný post rovněž na mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu na Moravě, kde
působí jeho členové též jako lektoři. Členové Petrof Piano
Tria jsou pedagogy Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Členové tria bývají častými hosty domácích i zahraničních pódií. Repertoár tria zahrnuje díla skladatelů raného klasicismu až po kompozice mistrů 20. století. Soubor
se také věnuje nastudování děl soudobých skladatelů, kteří
obohacují jejich repertoár a rozšiřují tak spektrum skladeb
až do 21. století.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

22. 12. (so) 16.00 – 17.00 ● Zámecké náměstí
Vánoční svátky v Bystřici začínají sousedským setkáním

u stromečku na náměstí, společně si zazpíváme koledy, bude nás
hřát ohnivá vatra a zevnitř punč, grog nebo horký čaj. Skauti budou rozdávat Betlémské světlo.

POUŠTĚNÍ LODIČEK PO NÁHONU

22. 12. (so) 17.00 – 18.00 ● Zámecké náměstí
Pustíme lodičky se svíčkami po náhonu. Vyrobte si lodičku
z přírodních materiálů, společně je pustíme na náměstí po vodě
v mlýnském náhonu, asi na 4 minuty nám zmizí v tunelu a poplují do parku. Od 16 hodin se u vánočního stromu koná výstavka
všech plavidel.

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

24. 12. (po) 22.00–23.00 ● Římskokatolický kostel a Husův sbor
Při mši v ŘK kostele zazní skladby v podání velkobystřického
chrámového sboru a příležitostného orchestru.

ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ

26. 12. (st) 13.00 – 14.00 ● přehrada Velká Bystřice
Na Štěpána si dají na přehradě sraz bystřičtí otužilci. Přijďte je
podpořit.

DIVADELNÍ SILVESTR ANEB MY SLAVÍME PRVNÍ

31. 12. (po) 10.00 – 12.00 ● KD Nadační
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice zve na IV. Divadelní silvestr.
Program:
10.00 – divadelní představení „Otylka“
12.00 – oslava silvestrovského poledne
12.05 – sálový ohňostroj
12.06 – bohatý raut, přípitek v ceně
Vstupenky v ceně 200,- Kč pouze v předprodeji v Informačním
centru 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
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Ukončení návštěvnické sezóny v roce 2018
na památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu,
územní památkové správy v Kroměříži – Olomoucký kraj
Letošní návštěvnická sezóna byla příznivě nakloněna i památkám v Olomouckém kraji. I letos mohli návštěvníci zažít
na hradech a zámcích spoustu neopakovatelných zážitků, navštívit desítky kulturních akcí, zhlédnout několik výstav
nebo se aktivně zapojit do zábavných či
vzdělávacích programů.
V období od 1. ledna do 31. října 2018
navštívilo naše památky (hrad Bouzov, zámek Jánský Vrch, Soubor lidových staveb
v Příkazích, hrad Šternberk a zámek Velké
Losiny) celkem 202 562 návštěvníků, což
je o 5 143 osob méně než v loňském roce,
kdy na památky zavítalo 207 705 návštěvníků. Sezónu hodnotíme jako úspěšnou
a srovnatelnou s tou minulou.
Na hradě Bouzově zaznamenali oproti
loňskému roku úbytek o necelé čtyři stovky návštěvníků. Třetím rokem na Bouzově
otevíráme už 1. března a sezóna běží až
do 30. listopadu. Takhle prodloužená návštěvní doba se osvědčuje a návštěvnost
se rozložila i do okrajových měsíců. Samozřejmostí pro návštěvníky Bouzova je,
že bývá otevřeno denně, tedy i v pondělí.
V roce 2017 byla otevřena naučná stezka
v hradním parku, která dále zvyšuje atraktivitu okolí hradu. Mezi návštěvníky nejoblíbenější akce patřily Velikonoce, Čarodějnice na hradě, oblíbená akce pro mateřské
školy – Večerníčky, Víkend s princeznou
Šahrazád, Bouzovský mumraj či Duchové
a strašidla na Bouzově. Novinkou letošního
podzimu byly večerní prohlídky zaměřené
na lovecké tradice, myslivost, podzimní
výzdobu a ochutnávku tradičních zvěřinových jídel. Hrad Bouzov připravuje pro
své návštěvníky i bohatý adventní, vánoční
i silvestrovský program.
Hrad Šternberk byl v průběhu sezóny
2018 oblíbeným cílem turistů ze všech koutů České republiky i zahraničí. Ve struktuře návštěvníků převažují rodiny s dětmi,
dále pak všechny věkové kategorie od dětí
po seniory. Ze zahraničních turistů převažují polsky mluvící, následují německy
a anglicky mluvící návštěvníci. Návštěvníci hradu Šternberk si mohli vybrat ze tří
prohlídkových okruhů. Při výjimečných
příležitostech byl v nabídce ještě 4. okruh
„Od kuchyně po půdu“. Prohlídkové okruhy doplňuje stálá výstava „Liechtensteinská dominia střední Moravy“. Pokud srovnáme návštěvnost hradu Šternberk k 31. 10.

2018, kdy navštívilo hrad 30 406 návštěv- oblíbenou trasou zůstala i letos trasa Ženíků s návštěvností loňskou (29 822) zazna- rotínové na Losinách. V letošní sezóně se
menáváme mírný nárůst o 584 osob. V prů- návštěvníkům představil nově instalovaný
běhu celého roku probíhala rekonstrukce pánský pokoj, tato místnost nás zavede
hradeb, která byla zahájena na konci roku do 19. století, kdy Ludvík Antonín prodal
2017. V rámci prací došlo ke statickému zámek Lichtenštejnům. Pokoj je vybaven
zajištění, odvodnění, doplnění uvolněných obrazy a zejména pak ukázkou chladných
částí a vyspárování celého masivu hradeb. a palných zbraní. Druhý okruh je celý věnoSoučástí byly i úpravy terénu v okolí hra- ván Lichtenštejnům na Velkých Losinách.
deb. Objem stavebních prací byl cca 8 mil Nevšedním doplňkem prohlídkové trasy
I. Žerotínové na Losinách se stala nástěnKč z fondu MK ČR.
Byla dokončena příprava projektu ITI ná textilie (VL 1920) s ptáky, rozvilinami
„Šternberské hradní návrší – čas proměn a krokvemi z 2. patra Vysokého zámku.
hradního parku a podhradí“ na obnovu Očištěný pruh textilního závěsu ze 17. stoněkterých objektů areálu hradu a hradního letí, umístěný v žerotínské ložnici. Jedná
se o unikátní textilii, která nemá v České
parku v rozsahu cca 60 mil Kč.
republice obdoby a představuje ukázku hoŽádost o podporu projektu prošla úspěšnosně zařízeného zámku. Důležité je také
ně procesem hodnocení a na základě dozmínit, že v rámci roku 2018 byl nabídnut
poručení Centra pro regionální rozvoj ČR
návštěvníkům nový okruh společné trasy
byla schválena a nyní se čeká na písemné
Žerotínové a Lichteinsteinové na Losinách.
vyrozumění MK. Realizace projektu by
V rámci Roku české šlechty ve službách
měla probíhat v letech 2019–2021 a bude
diplomacie uspořádali na zámku v dubto největší stavební úprava od dob liechnu i září zvláštní komentované prohlídky
tensteinské přestavby. Další projekt na rek osobě Karla staršího ze Žerotína (zaměstaurování souboru kachlových kamen byl
řené na stavbu renesančních zámků a knihy
podán ve spolupráci s MAS Šternbersko.
Karla staršího ze sbírek zámku Velké LoV rámci projektu dojde k restaurování sousiny). Od června do září mohli návštěvníci
boru 13 ks kachlových kamen, které jsou
ve výstavních místnostech zámeckého letosoučástí této národní kulturní památky.
hrádku zhlédnout velmi zajímavou výstavu
Projekt tak přispěje k obnově součásti kulšumperského rodáka a malíře Zbyňka Seturní dominanty regionu MAS Šternbersko
meráka. Rovněž tato výstava pomohla poprostřednictvím zrestaurování a zpřístupzvednout návštěvnost, stejně jako zámecká
nění souboru kachlových kamen svezených
kavárna v přízemí letohrádku.
z celé Evropy.
Novinkou v expozici hradu byla Přehled objektů a jejich návštěvnosti v leletos pětimetrová tapiserie, která patří tošním a loňském roce
do ojedinělého souboru tzv. verdur.
Šternberská tapiserie se řadí k vlám- Státní hrad Bouzov (http://www.hrad-bouzov.cz/)
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
108 186
skému typu nástěnného koberce. období:
1.
1.
2017
–
31.
10.
2017
108
558
Byla utkána kolem roku 1680 ve významné manufaktuře Oudenaarde. Státní zámek Jánský Vrch (http://www.janskyvrch.cz/)
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
25 953
Na šternberském hradě se narodily období:
čtyři děti, a proto jsme pro návštěvní1. 1. 2017 – 31. 10. 2017
29 294
ky letos připravili instalaci dětského Soubor staveb lidové architektury v Příkazích
pokoje, který připomíná období po- (http://www.hanackeskanzen.cz/)
sledních majitelů hradu.
období:
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
3 290
1. 1. 2017 – 31. 10. 2017
5 227
Zámek Velké Losiny zahájil návštěvnickou sezónu roku 2018 Veli- Státní hrad Šternberk na Moravě
konočními svátky, kdy během 4 dnů (http://www.hrad-sternberk.cz/)
navštívilo zámek 800 návštěvníků. období:
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
30 406
Celková letošní návštěvnost čini1. 1. 2017 – 31. 10. 2017
29 822
la 34 727 osob. Mezi návštěvníky
Státní zámek Velké Losiny (http://www.zamek-losiny.cz/)
bylo nejvíce jednotlivců a pak rodin
období:
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018
34 727
s dětmi, ze zahraničních návštěv1. 1. 2017 – 31. 10. 2017
34 804
níků převažovali Poláci. Nejvíce
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Adventní a vánoční akce, které na památkových objektech proběhnou do konce roku 2018:
hrad Bouzov www.hrad-bouzov.cz
Adventní prohlídky na hradě Bouzově
1. a 8. 12. 2018
Prohlídky vyzdobeným hradem zpříjemněné povídáním o adventních tradicích
ve středověku nejen na dvoře šlechty, ale
i v domech poddanských. Pro děti i dospělé
bude připravena vánoční dílna na I. nádvoří. Povinná rezervace.
Bouzovské nadělování
24. 12. 2018
Speciální prohlídka hradu Bouzova
na Štědrý den s nadílkou v Rytířském sále.
Návštěvníci si mohou přivézt dárečky a pod
hradním stromečkem si je nadělit. Prohlídky vcházejí do hradu v 15.00 a 15.10 hodin. Pro každého máme připravenou malou
pozornost. Prohlídky pouze na telefonickou
rezervaci.
Vánoční hrad Bouzov
26.–27. 12. 2018
Prohlídky vánočně vyzdobeným hradem.
Přijďte si s námi zazpívat koledy na I. nádvoří v době vánočních svátků. Pro děti
i dospělé máme připravenou tradiční vánoční dílnu a bude i něco na zahřátí. Doporučujeme rezervaci.
Silvestr na hradě Bouzově
31. 12. 2018
Přijeďte si ukrátit čekání na Nový rok
na hrad Bouzov. Speciální prohlídky svátečně vyzdobeného hradu oživí silvestrovský přípitek. Povinná rezervace.
hrad Šternberk
www.hrad-sternberk.cz

monarchie, ve které si návštěvníci hradu budou moci sami vyzkoušet práci mistra pražiče. Dále bude připraveno povídání o historii
kávy a ochutnávky kávy vařené v džezvě či
kávy filtrované.
Dětský vánoční jarmark
1. 12. 2018
Vrcholem adventu na hradě Šternberk
bude tradiční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční v sobotu 1. 12.
2018. Začátek je naplánován na 10 a konec
na 16 hodin. Připraveny budou tvořivé dílničky pro děti i rodiče zaměřené na výrobu
vánočních ozdob a dekorací, svícnů, svíček,
malování na sklo, zdobení perníčků a mnoho dalších aktivit. Program ve vnitřních
prostorách hradu doplní dřevěný betlém
v životní velikosti instalovaný na dolním
nádvoří. Vstupné na jarmark činí 30 Kč,
jednotlivé dílničky si dětí hradí samostatně.
Poetické prolídky hradu
25. 12. 2018
V úterý 25. 12. 2018, na první svátek vánoční, zveme od 16 do 18 hodin na Poetické
prohlídky hradu. V romantickém podvečerním čase připravujeme prohlídky vánočně
vyzdobeným hradem. Začátky prohlídek
jsou v 16, 17 a 18 hodin. Mimo informací
týkajících se historie
hradu a vánočních
tradic, uslyší návštěvníci půvabné příběhy
z knihy Piera Gribaudiho „Příběhy vánoční
noci“.

Vánoční prohlídky hradu
1. 12. a 15. 12. 2018
Na prosincové soboty připravujeme Vánoční prohlídky hradu Šternberk. V rámci
prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích
a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Hrad Šternberk bude otevřen v soboty 1. 12. a 15. 12. 2018 vždy od 10 do 14
hodin. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky
a mnoho dalších vánočních artefaktů.

Vánoční divadlo pro
děti
30. 12. 2018
V předposlední den
roku, v neděli 30. 12.
2018,
připravujeme
Vánoční divadlo pro
děti. Od 15 hodin se
v Hodovním sále hradu Šternberk představí
šternberští ochotničtí
komedianti – ŠOK se
svou pohádkou.

Vánoční prohlídky hradu + historická
kafírna
8. 12. 2018
V sobotu 8. 12. doplní Vánoční prohlídky hradu program Historická kafírna
v rekonstruované Liechtensteiské kuchyni.
Milovník dobré kávy Roman Prokeš sebou
přiveze historickou pražičku z dob rakouské

Silvestrovský hrad
31. 12. 2018, 10–15
hodin
Závěrečnou
akcí
roku 2018 bude Silvestrovský hrad. V pondělí
31. 12. 2018 budou připraveni slavnostně na-

ladění průvodci a hrad vyzdobený v duchu
vánoc. Prohlídky se uskuteční od 10 do 15
hodin. Chybět nebude občerstvení a o hudební doprovod se postará flašinetářka. Aktivní návštěvníci se mohou zapojit do závodu v orientačním běhu SILVESTROVSKÉ
KUFROVÁNÍ. SKI OB Šternberk připraví
tratě pro začátečníky i pokročilejší běžce.
Start i cíl bude přímo na nádvoří hradu.
zámek Jánský Vrch
www.zamek-janskyvrch.cz
Vánoce na zámku Jánský Vrch
1.–2. 12. 2018
Při prohlídce zámeckých interiérů se
návštěvníci seznámí s vánočními zvyky,
tradicemi i sváteční výzdobou. V zámecké
kuchyni bude připravena malá ochutnávka vánočních pokrmů a v koncertním sále
zazní adventní minikoncert v podání ZUŠ
Javorník. Na vánoční přání si můžete otisknout speciální vánoční zámecké razítko.
		
Kontakty a informace:
Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník
PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435,
725 308 460, snajdarova.dagmar@npu.cz
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Středisko SOS připraví pro osamělé seniory i lidi bez domova
vánoční balíčky
Na osamělé seniory a lidi bez domova o Vánocích opět nezapomene olomoucká nezisková organizace Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s. Pracovníci střediska
a dobrovolníci jim připraví vánoční balíčky
a na Štědrý den pak s lidmi bez domova usednou ke svátečnímu stolu.
Každý člověk nemá to štěstí, že může být
o Vánocích se svými blízkými. Proto vznikl
projekt „Vánoce pro osamělé“, který má potěšit osamělé, nemohoucí a nemocné seniory
i lidi bez rodinného zázemí. Lidé, kteří chtějí
pomoci, mohou darovat vánoční cukroví, trvanlivé potraviny, kávu, čaj, hygienické potřeby či drobné dárečky. Sbírka pro vánoční
balíčky se uskuteční od začátku prosince
do 18. 12. na třech provozovnách: Praskova
16, Rooseveltova 9 a Slovenská 8 - od 9 do 17
hod.
Z těchto darů pracovníci střediska a dobrovolníci přichystají balíčky, které budou rozdány v předvánočním období a na Štědrý den.
Navíc se 24. prosince mohou lidé bez rodinného zázemí setkat u slavnostní večeře, zazpívat si koledy nebo jen tak si popovídat.
V loňském roce dobrovolníci střediska navštívili a obdarovali 121 osamělých a nemohoucích seniorů v domácnostech, domech
s pečovatelskou službou a domovech důchodců.
Pracovníci střediska děkují všem, kdo mají
srdce na pravém místě a svým dárkem přispějí
do vánoční nadílky pro osamělé spoluobčany.

Vánoční nadílka
pro osamělé a nemocné
Olomoučany
Vážení spoluobčané,
darujte i Vy vánoční radost
lidem bez vlastního rodinného zázemí.
Do Střediska SOS můžete přinášet vánoční pečivo,
cukroví, ovoce, čaje, drobné dárky, hygienické
potřeby, trvanlivé potraviny, a to nejlépe do 18. 12.,
abychom z Vašich darů stačili včas udělat
vánoční balíčky a předat je
osamělým a nemohoucím starším lidem
v domovech důchodců a v jejich domácnostech.

Vaše dary budeme přijímat

ve

Středisku SOS

pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.
Praskova 16
Rooseveltova 9
Slovenská 8
po - pá
so

9 - 17
8 - 12

15

měsíčník zelených hnutí • 11. 2018 • zelení A DOBA

Z hněvotínské vycházky

Trubač
Pavel
Andrš

Kulturní dům v Hněvotíně byl v sobotu kde se v ohrádce z chvojí ohraničené čtyřmi ohni krčilo 5 za10. listopadu místem srazu myslivců My- jíců, 4 bažantí kohouti a jedna bažantí slepice. „Dámy a pánosliveckého spolku Blata Hněvotín a jejich vé, na začátku bych Vám chtěl poděkovat především za ukázhostů, kteří se zde sešli na první letošní něnost, že nedošlo k žádnému úrazu ani prohřešku“ a předal
vycházku na drobnou zvěř. Příchozí mys- slovo hospodáři. „Také já Vám děkuji za ukázněnost, pro mne
livce hned po kontrole a zápisu, provádě- to byl den plný nervozity. Protože ten původně plánovaný hon
ném místopředsedou MS Rosťou Parákem měl vypadat zcela jinak. Ale bohužel i zemědělské práce jsou
a finanční hospodářkou Bárou Mrákavo- součástí našeho žití. Ten výřad je skromný, nicméně odpovídá
vou, čekala připravená snídaně. Chutná tomu, co pro dnešek potřebujeme. To je jedna povinnost, zbytek
bramborová polévka s pečivem připravená jde do tomboly.“ Poděkoval také všem vůdcům psů a řekl, vše
manželi Pospíšilovými.
dopadlo dobře, ve zdraví jsme se zde všichni sešli.
Škoda jen, že v uvedenou sobotu
probíhaly hony v sousedství. Tomu
odpovidal také menší počet přítomných střelců. Samotné počasí již
od rána ukazovalo, že by se vycházka
mohla alespoň po této stránce vydařit.
V devět hodin zahájil ranní nástup
trubač Pavel Andrš. „Dnešní první vycházky se účastní 27 střelců, 6 honců
a 11 psů se zkouškou z výhonu,“ znělo
hlášení podané mysliveckým hospodářem MS Pavlem Tomanem. „Dovolte mi, abych Vás, dámy a pánové,
všechny přivítal v Hněvotíně,“ začal
svou řeč předseda zdejšího MS Luděk
Nezhyba. „Hlavní mou povinností je,
Výřad
abych Vás upozornil na bezpečnost
„Je mi milou povinností již
při střelbě, bezpečné zacházení se zbraní
a zákaz požívání alkoholických nápojů bě- tradičně vyhlásit dnešního krále
hem honu. S průběhem honu Vás seznámí honu, kterým vyhlašuji Libora Konečného.“ Společně s předsedou
pan hospodář.“
„I já Vás vítám na dnešní vycházce, která mu předali medaili a pamětní list.
bude mít 5 kol, do kterých se budeme pře- Závěrem předseda MS poděkoval
sunovat auty. Loví se kachna, zajíc, bažant ještě jednou všem za účast a pokohout a zvěř škodící myslivosti. Lovte vel- zval všechny do Kulturního domu
mi obezřetně, hlavně v první leči. Před kaž- na poslední leč a výřad ukončil
dým kolem Vás budu informovat o postupu. provoláním „Myslivosti zdar.“
Zde již na myslivce čekali čleChtěl bych Vám popřát pěkný myslivecký
den, který bude tak pěkný, jaký si ho udě- nové první skupiny a roznášeli
láte.“ Rovněž předseda MS popřál všem hbitě kotlíkový srnčí guláš vařený
krásné prožití dnešní vycházky, rovné bro- členy MS Lubomírem Vymazalem, Petrem Kubíčkem a Mirkem
ky a provolávám „lovu a myslivosti zdar“.
Poté se nasedlo do aut a odjelo do míst Špičákem. Hosté i domácí si guláš
konání první leče. Obstoupila se lokalita velice pochvalovali a v nejednom
zvaná cihelna, po jejím absolvování přišlo případě žádali o nášup. Na sto- Vlevo král honu Libor Konečný, vedle předseda MS
první velké zklamání, na výloži byl jen je- lech nechyběla ani tolik oblíbená Luděk Nezhyba a hospodář Pavel Toman
den zajíc. Druhé kolo nebylo o nic úspěš- buchta paní Pospíšilové, za kterou
nější. Následoval přesun na Výrovku, kde velmi děkujeme. Volnou zábavu nakrátko z úst odcházejících hostů hřála u srdce o to
byla připravena svačina. Čaj a kabanos přerušila vyhlášena bohatá tombola, kterou více, že bylo jasně dokázáno, že provedez udírny obsluhované Standou Ošťádalem tradičně řídil Pavel Pospíšil a asistoval mu né ustanovení pracovních skupin je plně
Lubomír Vymazal. Velký dík patří všem funkční a jednoznačně oprávněné. Odjíža Vlastíkem Handlem chutnal všem.
Další tři kola nebyla o moc úspěšnější. sponzorům, hlavně panu Jiřímu Menšíkovi, děl jsem z Hněvotína s kamarádem Petrem
Přesto, že v létě bylo vidět dosti kuřat ba- který nás bohatě obdaroval zabíjačkovými Kubíčkem přesto, že jsem si ani nevystřežanta obecného, výsledek vycházky tomu produkty. Za drobné dary děkujeme i čle- lil, velice spokojen a již se těším na hlavní
hon.
neodpovídal. Špatná skladba plodin, che- nům MS a hostům.
Rudolf Krč
Po tombole volná zábava pokračovala
mie, dravci a škodná udělali své. Z Výrovky
jsme se přesunuli zpět ke Kulturnímu domu, až do pozdních večerních hodin. Pochvala
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Rodinný Penzion Majorka ve Slatinicích
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“.

Nenechte si ujít!

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.

Penzion Majorka a v Lázních
Slatinice!
Večery u pekárenské pece – posezení
s hudbou a gurmánskými specialitami
Koncerty u pece – živá hudba, ochutnávky vína, dobroty vytažené z pece
12. 4. 2014 – Lázeňský květinkový
ples – živá hudba, soutěž o ceny, začátek v 19.30h
17. 5. 2014 – Žehnání pramenů –
mše v kostele, doprovodný program
v lázních
17. 8. 2014 – Z lázní do lázní – závod
historických vozidel a hodové slavnosti v Lázních Slatinice
Více na www.penzion-majorka.cz
Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

