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1měsíčník zelených hnutí rok 2019 cena: 7,- Kč

Vážení čtenáři,
společně otevíráme 28. ročník vydávání časopisu „Zelení a doba“ 
a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.

Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního 
sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení  vzteky“. 
V roce 1993 přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc 
a změnil svůj název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl 
Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vla-
dislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku patřili také 
RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční 
rady.  Pod vedením těchto osobností a za stálé spolupráce uznáva-
ného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou 
úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. 
Časopis vychází nákladem 2 500 výtisků, je zasílán předplatitelům 
a volně prodejný v distribuční síti PNS.

Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního 
a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz našich předků, upevňo-
vat křesťanské principy, podporovat neziskové organizace a spolky. 
Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou k problémům, 

které přináší „doba“ lidem vyznáva-
jícím podobné hodnoty. Obsahově 
je časopis cílen na dění v Olomouc-
kém kraji, ale nevyhýbáme se ani 
některým globálním problémům.

Také v letošním roce budeme 
vycházet jako měsíčník na recyklo-
vaném papíru v rozsahu 16 stran. 
Jeden výtisk bude i nadále za 7,-Kč, 

Sk[uti z o^^ílu  DAKOTA [ SEVERKA z Du\u n[^ Mor[vou [ přát_lé Vás sr^_čně zvou n[

SKAUTSKÝ COUNTRY BÁL
V prostorá]h Sokolovny v Du\u n[^ Mor[vou

V SOBOTU 9.3.2019 
ve 20hodin

BOHATÁ TOMBOLA ZÁŽITKOVÁ KUCHYNĚ MÍCHANÉ NÁPOJE
FOTOKOUTEK OBČERSTVENÍ PRODLOUŽENÝ  BAR

K t[n]i [ posl_]hu vám z[hr[j_ skupin[ Š E D I V Á C I

PŘEDTANČENÍ:
n[ši n_jm_nší čl_nové 

ve stylu country
Senior klub – Rebelky

Swing Kralice 
St_p[řky TARANTELA 

Olomouc

JÍDELNÍ LÍSTEK:

Býčí lásk[
Lásk[ n[ roštu
Kapsa Buffalo Billa
D[kotská j_hl[
In^iánská Čín[

Steak pana 
Krkovičky
Kuř_]í st_[k n[ ohni
Pstruh Missouri z 
ohně
Kov\ojský t[t[rák

KAVÁRNA:
Espresso, ví^_ňská 
káv[, irská káv[ [ jiné 
Č[j
|Koláčky
P[l[činky 
se zmrzlinou
nebo nutelou

Možnost r_z_rv[]_ stolu 732 541 643 p. V[ňák

roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet číslo 
159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, 
u nových předplatitelů také adresu. S potěšením uvítáme Vaše 
příspěvky, zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravova-
ných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím obohatit. Rádi by-
chom pro Vás připravili další historické vycházky a 18. ročník Letní 
folkové scény na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme 
všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký 
a úspěšný rok 2019.
     Redakce  
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Vesnice Vícov leží na okraji lesního ma-
sivu, který dnes zabírá vojenský prostor 
Březina, u křižovatky silnic z Prostějova 
do Protivanova a Boskovic. Jeho katas-
tr má oválný tvar, protažený od výcho-
du k západu, většinu tvoří úrodná pole, 
na východě bývaly v údolí velké rybní-
ky, jihozápadní část je zalesněná. Neda-
leko vesnice jihozápadním směrem se 
nachází v lese rozsáhlé pozůstatky opev-
něného středověkého městečka. Místní 
název je Městiska. Jednalo se o hornic-
kou osadu z druhé poloviny 13. století, 
která byla později opuštěna, zřejmě pro 
nedostatečné množství železné rudy, 
která se zde měla těžit. Jsou zde patrné 
prohlubně na místě domů, valy a pří-
kopy na obvodu. Nalezly se tu zlomky 
keramiky, kování opasku, železné ost-
ruhy, zbytky kovářské strusky. Vysazení 

opevněného města je dáváno do souvis-
losti s Albertem z Lešan. Bylo to zřejmě 
sídliště související s hradem Vícovem, 
zvaným také Ježův hrad, jehož rozvali-
ny se nacházejí nedaleko na ostrohu nad 
říčkou Oklukou. Hrad se připomíná po-
prvé v roce 1355 a již v roce 1389 jej 
dobyla trestná výprava zemské hotovosti 
markraběte Jošta, potom byl v rozva-
linách. Od roku 1512 je již připomínán 
jako pustý. Na jeho místě bylo zjištěno 
také osídlení z pozdní doby bronzové. 
V roce 1900 byl v lese na Brněnce obje-
ven poklad bronzových šperků a zbraní. 
Na katastru v trati Skrovy mezi Vico-
vem a Ohrozimí se připomíná ves zvaná 
Skyhrov nebo Skuhrov, v letech 1376 
a 1482 již byla pustá. O hradu, který je 
dnes ve vojenském prostoru, se zmiňuje 
pověst o paní v černém obleku s vlečkou, 

o vozkovi jezdícím s černými psy nebo 
o pokladu hlídaném černou kvočnou 
s kuřaty. O památném buku Trojáku se 
říká, že se tam zjevuje černý muž v ši-
rokém klobouku. První písemná zprá-
va o vesnici je z roku 1358, kdy zapsal 
věno své manželce Zbynce na své zboží 
ve Vícově Henzlin z Vícova. Název Ví-
cov se vysvětluje podle osobního jména 
Viec, byla to ves lidí Viecových. Na sta-
ré obecní pečeti z roku 1660 je věž s cim-
buřím a nápis: PECZET.OBECZNI.DIE-
DINI.WICZOVA.1660.

Farnost byla dříve v Ptení, od roku 
1854 tu byla kuracie. Samostatná farnost 
byla zřízena v roce 1884, budova fary 
vznikla ze staré kovárny v roce 1881. 
Původními majiteli byla drobná šlech-
ta, na místě domu č. 22 stávala tvrz. 
V roce 1389 dal hrad markrabě Jošt Pe-

trovi z Kravař, roku 1418 připadlo zbo-
ží k Otaslavicím. Z roku 1505 je listina 
o právu odúmrtí od Ladislava z Bosko-
vic, za to mu dávali Vícovští po jedné 
slepici ročně. Roku 1512 byl prodán 
pustý hrad Vilémovi z Pernštejna, byl 
připojen k panství Plumlov, kromě lesa 
„Hradišťská hora“. Od roku 1599 byli 
vlastníky Liechtensteinové. V roce 1837 
vypukl velký požár, při kterém vyhořela 
větší část vesnice. Části vesnice se jme-
nují Velká strana, Malá strana, Vecůvek, 
Pazderna, Leští. Obyvatelé se živili jako 
rolníci a krejčí.

Mezi památky Vícova patří kostel, ka-
menné a litinové kříže, pomníky a něko-
lik svatých obrázků. Ve spodní části ná-
vsi stojí kostel sv. Floriána. V roce 1730 
byla postavena na náklady obce kaple, 
vysvěcená biskupem Scherfffensber-
gem v roce 1750. Kaple byla přestavěna 
a povýšena na filiální kostel v roce 1854 
a od roku 1884 na farní kostel. Koste-
lík má věž se zvonicí, nad vchodem je 
ve výklenku umístěna soška sv. Floriána.

Kamenný kříž u kostela pochází z roku 
1835, kdy jej nechala vystavět obec. 
Nápis dole na podstavci říká: „V tomto 
znamení zvítězíš“, vzadu dole je napsá-
no: „Opraveno na náklady obce Vícov r. 
2005“.

Kamenný kříž v horní části obce u sil-
nice do Stínavy byl postaven na náklady 
obce v roce 1835. Pod ukřižováním je 
reliéf mučicích nástrojů, kalich s hos-
tií, na podstavci dole je reliéf Panny 
Marie Bolestné. Dole je nápis: „ANNO 
1835“.

0 0,5 1 1,5 km

Drobné památky VícovaPlumlovsko

Drobné památky Vícova

Kamenný kříž na hřbitově má ve vý-
klenku sošku Panny Marie, vzadu je 
nápis: „Ke cti a chvále Boží zbudovali 
Manželé Jan a Františka Dudkovi ve Ví-
cově čís. 11 1898“.

Další kamenný kříž stojí v zatáč-
ce u silnice do Ohrozimi, horní část je 
poškozena, místo kamenného kříže je 
na podstavci dnes malý dřevěný kříž. 
Podstavec má špatně čitelný nápis. Pů-
vodně zde stával od roku 1798 dřevěný 
kříž, v roce 1877 byl postaven na jeho 
místě kamenný kříž Janem a Annou Do-
čkalovými. Nápis na podstavci: „Ku vět-
ší cti a slávě Boží postavili kříž tento r. 
1877 manželé … a Františka Dostálovi 
ze Smržic s přispěním Jana a Anny Do-
čkalových z Vícova“.

Kostel sv. Václava
Průčelí kostela 
sv. Floriána

Kamenný kříž 
z r. 1835 před 
kostelem

Soška 
svatého 
Floriána

Dřevěný 
křížek 
na ka-
menném 
podstavci 
u silnice 
do Ohro-
zimi

Kamenný kříž 
na hřbitově

Osamělý dub v polích

Kostel  
sv. Floriána

Kamenný kříž 
z r. 1835 
v horní části 
obce

Val a příkop zaniklého Městiště
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Drobné památky Vícova

Kamenný kříž u silnice do Plumlova 
má prázdný výklenek na podstavci. Dole 
je nápis: „Pozdraven buď Svatý kříž, 
na němž umřel Pán Ježíš“. Vzadu: „(Ke) 
cti a chvále Boží postaveno nákladem 
Františky Dudkové 1905“. Ve Vícově se 
mu říká Tomanův kříž a podle soupisu 
křížů jej postavila Františka Dudková, 
vdova a výměnice.

Na okraji lesa stojí litinový kříž na ka-
menném podstavci. Na železném kříži je 
kovové Ukřižování Krista, stojí na bílém 
kamenném podstavci. Je bez nápisu, má 
ohrádku s řetězem a u jsou u něj květi-
ny. Podle písemností ve farním archivu 
stával původně tento kříž od roku 1798 
dole v údolí, u cesty k Bousínu. V roce 
1857 byl přemístěn blíže k obci, k cestě 
do Příhonu. Zakladatelem kříže byl An-

tonín Klimeš, jehož reverz z 20. 7. 1857 
se zachoval. Podle něj měl zajistit jeho 
budoucí údržbu. Po zničení byl Antonín 
Klimeš odsouzen rozsudkem okresního 
soudu v Plumlově 10. 9. 1876 k postave-
ní kříže do tří měsíců na své útraty a ná-
hradě soudních výdajů ve výši 14 zla-
tých a 55 krejcarů. I když byl kříž znovu 
postaven, další korespondence svědčí 
o nesrovnalostech s exekučním zástav-
ním právem až do roku 1906, kdy byly 
záležitosti kříže vypořádány zaplacením 
40 zlatých. 

U Vícova stojí také dvě zděné Boží 
muky. Boží muka u silnice do Ptení jsou 
čtyřboká, mají prázdné výklenky. Naho-
ře je stanová stříška s kovovým křížkem. 
Podle místní legendy zde byli pohřbeni 
vojáci z Napoleonských válek.

Boží muka před rozcestím silnic k Ha-
mrům jsou také čtyřboká, mají prázdné 
výklenky a střechu bez křížku. Bohužel 
jsou pomalovaná grafiti. Stavba je za-
kreslena již na mapě 1. vojenského ma-
pování z roku 1770.

Na lípě u silnice k Plumlovu je zavě-
šen obrázek zvěstování Panně Marii. Pů-
vodně tu byl obrázek Svaté Trojice, který 
sem dal kovář Dominik Kopřiva v roce 
1892. 

Další svatý obrázek je upevněn v dře-
věné schránce na kovovém sloupku. Sto-
jí v lese u lesní cesty a je na něm obrázek 
Ježíše Krista.

U lesní cesty je zavěšen vysoko 
na kmenu borovice obrázek Panny Marie 
ve skříˇmce. Původně obrázek tu byl ob-
rázek Panny Marie, pomocnice křesťanů 
od Františka Dočkala, domkaře z roku 
1883.

Dne 28. dubna 1945 byla v obci par-
tyzánskou skupinou Jermak přepadena 
kolona ustupujících německých vojáků. 
Při přestřelce zemřelo deset německých 
vojáků a padlo několik partyzánů. Tito 
následně ustoupili do okolních lesů. Od-
vetou nacisté do nedaleké obce Suchý od-
vlekli, mučili a následně popravili deset 
vícovských mužů. Tito byli pochovaní 
ve společném hrobě nedaleko Suchého. 
Dnes se tato událost nazývá Vícovskou 
tragédií. Na místě hromadného hrobu je 
dnes pomník obětí a jejich památku při-
pomíná i pamětní deska na budově školy 
v Suchém.

Další dva pomníky najdeme na ví-
covské návsi. Malý pomníček ve tvaru 
kamene se vsazenou deskou má nápis: 
„Tyršův sad 1832–1932“. Druhý pomní-
ček sestavený do kamenné mohyly je 
usazen pod mohutnou lípou a je na něm 

Pod kostelem na návsi stojí pomník 
obětem válek. Je to černý žulový jehlan, 
postavený na památku 19 mužů pad-
lých v první světové válce. Na spodní 
straně podstavce má čtyři kamenné re-
liéfy na nichž jsou anděl sklánějící se 
nad padlým vojákem, žena s dětmi vy-
hlížející svého muže, dítě vítající otce 
vojáka a žena s dětmi která vítá muže. 
Nápis na pomníku: „K uctění památky 
spoluobčanů padlých ve světové válce 
a na oslavu desetiletého trvání svobody 
věnuje občanstvo“. Na bocích jsou jmé-
na 19 mužů padlých v I. světové válce, 
pod nimi je deset jmen mužů umučených 
30. dubna 1945 v Suchém.

Drobné památky Vícova

deska s nápisem „Lípa Svobody Sokol 1. 
5. 1919, 19. 5. 1945“. 

Ve Vícově bylo několik dalších pa-
mátek, které již zanikly. V poli u silni-
ce k Plumlovu stával dřevěný kříž, kte-
rý v roce 1835 jej nechal postavit Jan 
Všetička, sedlák z Vícova. Dnes už zde 
najdeme jen mohutný osamělý dub v po-
lích.

Na hřbitově, který byl založen již 
v roce 1739 stával dřevěný kříž na hřbi-
tově z roku 1841 postavený od obce Ví-
covské. Na zdi kostela byl Misionářský 
dřevěný kříž z roku 1880 od Josefa Vy-
hlídala.

V minulosti se ve Vícově konala čet-
ná procesí, prosebné průvody a poutě. 
Na Vzkříšení na Bílou sobotu se chodilo 
na procesí. Na den sv. Marka se chodilo 
od kostela do polí ke křížům a zpět. Ko-
nalo se také procesí na pouť do Suchdola 
a v obci se konaly průvody na Boží tělo.

Památky Vícova připomínají prostý 
život, slavné i smutné chvíle, ale také 
hroznou tragédii, jíž prošli zdejší ob-
čané. Do okolního kraje jsou vsazeny 
pověsti, strašidelné příběhy a legendy. 
Když se za nimi vydáme, najdeme ves-
nici umístěnou ve svahu, okolo níž se 
rozprostírají rozsáhlé lesy. Část z nich je 
na okraji přístupná, větší část si necháva-
jí vojáci pro sebe. Městiště i hrad Vícov 
jsme navštívili s archeology, kteří nám 
ukázali pozůstatky staveb. Jak vypada-
ly a jaký byl život v nich, už je na naší 
fantazii. Od osamělého dubu v polích se 
otevírají daleké výhledy do kraje, který 
vás zve k návštěvě..

   Ján Kadlec

Boží muka u silnice k Ptení

Boží muka 
u silnice 
do Plumlova

Obrázek 
Panny Marie 
na lípě u silnice 
k Plumlovu

Kamenný kříž u sil-
nice k Plumlovu

Pomníček Tyršův sad

Pomník obětem 
válek

Pomníček Lípy svobody 
se znakem Sokola

Železný kříž 
u cesty k lesu

Sv. obrázek 
na křížku v lese

Sv. obrázek 
na borovici 
v lese
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Přikrmujte i vodní ptáky, ale správně

Mrazy pokryly většinu vodních ploch 
ledem a u nás zimující vodní ptáci se slétli 
na poslední zbytky nezamrzlých vodních 
ploch. Někteří z nich jsou vděčni za po-
travu, kterou jim lidé nosí. Na zimoviš-
tích vodních ptáků ve městech se v těchto 
dnech vyskytují především labutě velké 
a kachny divoké. Ojediněle i lysky černé, 
racci chechtaví, bouřní i bělohlaví, poláci, 
hvízdáci, ostralky nebo kachničky manda-
rinské.

Nejvhodnější potravou pro vodní ptáky 
jsou, podle odborníků z Moravského orni-
tologického spolku, menší kousky nakráje-
ného nebo rozlámaného vysušeného bílého 
pečiva a chleba. V žádném případě na nich 
nesmí být plíseň nebo sůl, ptáci by se moh-
li přiotrávit a uhynout. Vhodnou potravou 

pro vodní ptá-
ky jsou i se-
mena pšenice, 
ovsa nebo ku-
kuřice, slupky 
jablek a zbyt-
ky zeleniny.

Pokud si 
nebudete jisti, 
o jakého vod-
ního ptáka se 
jedná, vyfoťte 
ho a pošlete 
k určení orni-
tologům do Moravského ornitologického 
spolku na e-mail: mosprerov@seznam.cz. 
Možná objevíte i nějakou raritu. Ornito-
logové uvítají i fotografie kroužků racků 

nebo krčních límců labutí. Přispějete tím 
k poznání tahu vodních ptáků. 

Text a foto: Jiří Šafránek

Kachny divoké na zimovišti vodních ptáků v Přerově

Video: Adolf Goebel 
Kachnička manda-
rinská na zimovišti 

vodních ptáků v Olo-
mouci. 

https://youtu.be/
HWcw0q7Pu-E

Racek bělohlavý s ode-
čítacím žlutým kroužkem 
PKHU pochází z Polska.

Pár labutí zpěvných s krčními límci 7R42 a 4R56 
hnízdil v Chropyni.

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v únoru 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

příměstský tábor 

Jarní prázdniny v Ekocent-
ru Iris
KDY: 4. - 8. února, denně od 7:30 do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. Cena 1700 Kč 
(v ceně program, materiál na tvořivou čin-
nost, pitný režim, oběd, 2 svačiny, pedago-
gický dozor, ...). Čeká nás týden plný her, 
tvoření i dobrodružství. Každý den akti-
vity uvnitř i venku, vyrábění z přírodních 
materiálů, hádanky, soutěže... Na akci je 
nutné se přihlásit na iris@iris.cz.  

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 11. února 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. 

tvořivá dílna

Dekorativní leptání skla
KDY: pátek 15. února od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov

Na této tvořivé dílně si vyzkoušíme ne-
tradiční práci se sklem. Pomocí šablon 
a leptacího gelu vytvoříme krásné obrázky, 
nápisy nebo čísla na různých typech skle-
nic. Jedná se o nenáročnou a bezpečnou 
aktivitu vhodnou pro děti i dospělé. Popla-
tek 40 Kč/osobu.

vycházka 

Vycházka z Pohodlí na Bě-
lecký mlýn
KDY: sobota 16. února od 7:55 do 15:00
KDE: Pohodlí, Ptení, Bělecký mlýn
Vycházka zimní krajinou nejen pro ro-
diny s dětmi po zelené turistické značce 
z Pohodlí přes Ptení až na Bělecký mlýn. 
Čeká nás putování podél potoka Ptenka 
až po její soutok s Romží, cestou potká-
me několik studánek, budeme pozorovat 
zimní přírodu a plnit různé hravé úkoly. 
Účastníci získají zdarma letáček o povodí 
řeky Romže. 
Ráno odjezd autobusem směr Protivanov 
na zastávku Pohodlí, odjezd z Prostějova 
v 7:55 (stanoviště č. 10). Návrat do Prostě-
jova vlakem ze zastávky Zdětín dle počasí, 
nejpozději před 15. hod. Délka trasy 
asi 7 km. Poplatek 30 Kč/osobu. 

tvořivá dílna 

Keramika
KDY: pondělí 25. února 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.

Léčivá moc bylinek
KDY: středa 27. února od 17:00 do 19:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67, Prostějov
Přednáška bylinkáře Vládi Vytáska o vy-
užití léčivých rostlin pro léčbu různých 
nemocí a potlačení bolesti. V. Vytásek je 
zkušený bylinkář, žák, přítel a pokračo-
vatel díla Pavla Váni a Josefa Zentricha, 
pravidelně přispívá do časopisu Regenera-
ce a můžete ho znát i z vystoupení s Jaro-
slavem Duškem či Martinou Kociánovou. 
Téma pro zimní období bude Ledviny, 
močový měchýř, revmatismus. Čeká nás 
ochutnávka čaje namíchaného autorem 
z jeho vlastních bylin. Poplatek 60 Kč/
osobu.

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov

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 Husič-
kovi měli dceru Marii, která se po I. světové válce provdala 
za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armády, který se 
narodil v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudelková Husič-
ková byla zvaná podle hodnosti svého manžela „Majorka“.

Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který svým ná-
vštěvníkům 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 naroze-

Rodinný Penzion Majorka 

Lázně Slatinice a. s., 
Slatinice 29, 783 42, 
www.lazneslatinice.cz, 
recepce@lazneslatinice.cz

nin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení a semináře na-
bízí penzion vlastní vybavenou školicí místnost pro 40 osob.
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Příběh PagoPago

Vše začalo v Ráji, v Českém ráji, kde vznikla 
organizace „Jabka hrušky“, která navazovala 
na práci členů ČSOP. Kladla si za cíl uchovat 
genofond krajových odrůd ovocných dřevin. 
Začali jsme předpěstovávat krajové odrů-
dy z Českého ráje a vysazovat je v krajině, 
do polí. Vzápětí se zrodila potřeba předat 
tuto znalost mladší generaci, chodili jsme 
do škol učit děti pěstovat a sázet stromy.  
Nicméně výsadby v krajině spolu s trávou 
posekali, stromy v polích zaorali a školu, kde 
jsme učili děti pěstovat stromy, zavřeli. 

A tak jsme odjeli z Čech, ze země, kde 
lidé nepotřebují stromy, hledat skutečnou 
Rajskou zahradu. V místech, kde podle Bi-
ble Rajská zahrada byla, jsme našli pustinu 
bez vody. Ale kousek dál, v Arménii, jsme 
potrefili na nejstarší jabloňové lesy, v Gruzii 
spatřili hrušně na svazích Kavkazu. Na Sibiři 
starobylé jabloně z dob, kdy tudy prochá-

zely karavany s hedvábím. Poznali jsme, že 
ovocné stromy jsou neoddělitelnou součástí 
života člověka, jsou nejstarším kulturním dě-
dictvím lidstva. Viděli jsme kvetoucí stromy 
vypěstované a vysazené lidmi, ale také kraji-
nu, kde člověk život zahubil. 

Viděli jsme jezera a řeky bez vody, pouště 
v místech, kde ještě nedávno rostly stromy. 
Pusté vesnice, suché studny a pole, kde dnes 
roste pouze kamení. 

Po návratu do Evropy jsme koupili pla-
chetnici a začali v Holandsku v knihovnách 
učit lidi pěstovat stromy ze semen. Takto 
vznikla mezinárodní ekologická organizace 
PagoPago, která si od začátku klade za cíl 
pomoci přírodě osadit planetu Zemi stromy 
a dosáhnout trvale udržitelného rozvoje spo-
lečnosti v mezích únosnosti krajiny. Když už 
na lodi nebylo místo pro množství stromků 
v květináčích a nebylo kam je vysadit, vrátili 
jsme se do Čech. Tak v Čechách byla zalo-
žena organizace PagoPago. Paradise garden 
organisation.

Dveře do Ráje jsme našli rozvalené a za-
hradu vypleněnou. Nyní je na nás vysadit 
a vypěstovat novou rajskou zahradu. Může-
me, máme k tomu prostředky, energii, zna-
losti. Pěstujeme, sázíme, učíme všechny, kdo 
mají zájem jak množit, pečovat o dřeviny, 
zachovat v krajině vodu a hlavně život v celé 
jeho kráse a rozmanitosti.

Cíl
Cílem mezinárodní ekologické organizace 
PagoPago (paradise garden) je zalesnění pla-
nety Země. Nalezení rovnováhy mezi potře-
bami všech částí přírody, jejíž neoddělitelnou 
součástí je také člověk. Tím, že dosáhneme 
trvale udržitelného rozvoje společnosti v me-
zích únosnosti krajiny s maximální možnou 
biodiverzitou danou přírodními podmínka-
mi. Jak na to? Sázet a pěstovat generativně 
množené byliny, keře a stromy v co nejpest-
řejší druhové skladbě po celém světě.

Činnost
Za jediný rok existence spol-
ku ekologická organizace 
PagoPago na území České 
republiky jsme vysadili více 
než 100 000 stromů v krajině, 
vypěstovali a rozdali lidem 
zdarma 300 000 stromků, 
uspořádali množství besed 
a vzdělávacích programů pro 
školy i širokou veřejnost na té-
mata pěstování, výsadba mno-
žení ovocných dřevin. Za fi-
nanční podpory Olomouckého 
kraje provozujeme galerii sou-
časného umění a lidové tvorby 

Olomouckého kraje, loutkové ko-
čovné divadlo, točíme dokumentár-
ní film „Přírodní statek“, vydáváme 
knihu „O lidech, kteří sází stromy“. 
Tímto jsme propojili několik tisíc 
lidí se společným zájmem pěstovat 
stromy. 

Kdo jsme
Jsme lidé, příroda, krajina. Jsme 
neoddělitelnou součástí přírody. 
Jsme kreativní bytosti a podílíme 
se na životě přírody. Jsme skupi-
na lidí, kteří pěstují a sází stromy.  
Jsme šťastní, protože jsme a může-
me být, můžeme milovat a žít v sou-
ladu s přírodou.

Proč to děláme
Člověk překročil mez únosnosti 
krajiny. Spotřebováváme 5,7 krát 
více, než nám Země může trvale 
nabídnout. Ubývá voda, vysychají 
studny, potoky, prameny. Ubývá 

orná půda, ztrácí svoji 
kvalitu, mizí její schop-
nost vsakovat vodu a ob-
novovat život. Klesá 
druhová rozmanitost přírody. Umírají lesy, 
většina stromů na území ČR je ohrožena 
suchem nebo usychá. Stromy trpí stresem 
stejně jako člověk, potřebují vodu, živiny, 
společnost. V důsledku bezohledného lidské-
ho počínání dochází k fragmentaci krajiny 
a k ještě rychlejšímu vymírání druhů.

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

DDM Olomouc v únoru

pátek 1.2.2019 • 8:30–
16:00 • Janského 1 • od 8 
do 15 let • 300 Kč

Co si uvaříš, to si také sníš! • Během po-
loletních prázdnin si připravíme a ochutná-
me masopustní dobroty. Celý den s jídlem 
a pitím. Předprodej vstupenek na recepci 
Janského 1 od 14. ledna 2019. 
Bližší informace: Leoš Březina (739 
452 451, icm@ddmolomouc.cz). 

neděle 10.2.2019 • 15:00–17:00 • tř. 17. lis-
topadu 47 • do 10 let • 40 Kč (děti), 20 Kč 
(dospělí)
Lesní maškarní karneval • Zábavné od-
poledne pro děti do 10 let plné masek, her, 
tanečků a soutěží. Seznámíte se s obyvate-
li lesa a užijete si s nimi spousty zábavy. 
Děti přezůvky sebou! Lístky se kupují až 
na místě.
Bližší informace: Barbora Skácelíková 
(777 483 229, tanec@ddmolomouc.cz). 

pátek 15.2.2019 • 16:00–18:00 • Rožňav-
ská 21 • 30 Kč
Popletený bál • Maškarní karneval, kde 
princezny bojují s draky a princové jsou 
na draka. Veselý rej všech masek se spous-
tou hudby, tance a soutěží.
Bližší informace: Alena Beerová (725 
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz). 

sobota 16.2.2019 • 15:30–17:00 • Janského 
1 • od 3 let • 30 Kč (děti), 20 Kč (doprovod)
Karneválek „V lese“ • Zábavné odpole-
dne pro rodiče a děti se soutěžemi, malou 
diskotékou a vyhodnocením masek. Před-
prodej vstupenek bude zahájen 14. ledna 
na vrátnici pracoviště Janského 1.
Bližší informace: Eva Havlická (731 
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz). 

sobota 16.2.2019 • 09:00–12:00 • Janského 
1 • 8–15 let • 50 Kč, 200 Kč (noví členové)
Rybářské školení • Povinné školení pro 
všechny členy MO ČRS Olomouc od 8 

do 15 let, kteří nenavštěvují rybářské 
kroužky při MO ČRS Olomouc. Přezůvky 
a psací potřeby s sebou. Zájemci o získání 
prvního rybářského lístku budou proškole-
ni a na závěr školení vykonají závěrečnou 
zkoušku formou písemného testu. Po jejím  
úspěšném složení obdrží na místě osvěd-
čení k vydání prvního rybářského lístku. 
Všichni účastníci obdrží potvrzení, na je-
hož základě bude možno obdržet platnou 
povolenku 2019 a pořídit platný rybářský 
lístek na MMOL. Přihlásit se můžete na ad-
rese janskeho@ddmolomouc.cz. 
Bližší informace: Eva Havlická (731 
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz). 

sobota 16.2.2019 • 09:00–12:00 • tř. 17. lis-
topadu 47 • 7–15 let let • 50 Kč
Zlatá pálka • Turnaj ve stolním tenise, 
který se počítá do celkového hodnocení 
amatérské ligy. Registrace začíná v 9:00. 
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělo-
cvičny 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). Pět nejlep-
ších výsledků z možných osmi se počítá 
do celkového hodnocení s možností postu-
pu do červnového Velkého Finále, kde už se 
hraje o poháry a hodnotné ceny!
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725 
499 992, plavani@ddmolomouc.cz). 

čtvrtek 28.2.2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu 
47 • 40 Kč
Turnaj v Osadnících • První turnaj 
v Osadnících v roce 2019. Přijďte osídlit 
ostrov Catan, využijte co nejlépe všeho co 
nabízí a potom zvítězíte. Pro nejlepší jsou 
připraveny zajímavé ceny, drobnou odmě-
nu si však odnese každý účastník.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 
444 443, propagace@ddmolomouc.cz). 
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, 
turistika@ddmolomouc.cz). 
 

VÝSTAVY
4.1.–14.2.2019 • tř. 17. listopadu 47
Kresba a malba – Alena Baldessari 
a Hana Teplá • Výstava prací olomouc-
kých výtvarnic Aleny Baldessari a Hany 
Teplé představí jejich kresby a malby. 
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362, 
vytvarnavychova@ddmolomouc.cz).  

JARNÍ PRÁZDNINY
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).

11.–15.3.2019 • 8:00–16:00 • Rožňavská 
21 • 6–12 let • 1500 Kč
Jarní prázdniny pro kluky i holky • Pří-
městské dobrodružství s cestovateli, moře-
plavci a piráty. Celý týden se budeme bavit, 
hrát si a soutěžit na souši i ve vodě.
Bližší informace: Alena Beerová (725 
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).

Obrazy života
Alžběty Zelené
Výstava ke 100. výročí narození

prostějovské malířky
Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

od 15. 2. do 21. 4. 2019
vernisáž 14. 2. 2019 v 17 hodin

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

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem. 
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KULTURNÍ PŘEHLED
ÚNOR 2019

VÝSTAVA
Zámecká galerie
11. 1. – 22. 2. 2019
OBRAZY PRO RADOST
Pavel Vedral
po – pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, v so-
botu 15. 12. 2018, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 
17.30 hod.    
Vstupné – dobrovolné

KPH
Koncertní sál zámku
Ve čtvrtek 7. února v 19 hodin
ATAM saxophone quartet
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.

Předprodej: TIC Konice (zámek) tel. 
582 334 987, cena: 799 Kč 

ZÁMEK
Prohlídková trasa:
otevírací doba do 31. 5. 2019 - zajišťuje TIC, 
po–pá: 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hod.
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
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek     
9.00–11.00 a 11.30–16.00

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

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
KD Jesenec
Ve středu 27. března 2019 v 19.00 hodin 
Zamilovaný sukničkář
Komedii Michaela Parkera uvádí divadelní 
společnost Háta 
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel. 
582 334 987

V sobotu 27. dubna 2019 v 14.00 hodin 
(odjezd v 6.30 hodin)
Praha – divadlo Hybernia
Doktor Ox
MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE
Vtipná parodie na současný svět, který důvěr-
ně známe, inspirovaná povídkou Julese Verna. 

Partner 
Zeleného kruhu 

Olomouc

Zimní radovánky v knihovně
Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči 
proběhne ve středu 6. února 2019 v 10 hodin 
na pobočce Brněnská. V rámci projektu roz-
víjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího 
věku „S knížkou do života“ budeme společ-
ně prožívat zimní radovánky formou krátké 
pohádky, jednoduché výroby vločky a mož-
ná bude i koulovačka. 

Radek Sekanina - Život v misích 
Očima válečného veterána nahlédneme 
do světa zahraničních operací v úterý 12. 
února 2019 v 17 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Jak prožíval své pětinásobné na-
sazení v zemích jako je Kuvajt, Irák či Ko-
sovo z hlediska odloučení od svých blízkých 
či náročných klimatických podmínek se do-
zvíme od nadrotmistra Radka Sekaniny. Do-
poručujeme včasnou rezervaci místa osobně 
v knihovně nebo na dospele@kmol.cz.

Valentýnská setkání a Mezinárodní 
den darování knih
V oddělení pro děti a mládež na náměstí Re-
publiky si v úterý 12. února 2019 od 14 do 17 
hodin mohou děti vyrobit dáreček pro ty, 
které mají rády. Valentýnskou výtvarnou díl-
ničku nabízí i pobočka Brněnská ve čtvrtek 
14. února 2019 od 12 do 17 hodin. V rámci 
těchto setkání si u příležitosti Mezinárodního 
dne darování knih mohou účastníci odnést 
knižní dárek.

Petr Ritter – Kniha moci a elegantních 
nevěstek
Literární posezení moderované prof. Lubo-
mírem Machalou nad novým románem olo-
mouckého rodáka, předního právníka a spi-
sovatele JUDr. Petra Rittra začíná v úterý 19. 
února 2019 v 17 hodin. Kniha splétá prvky 
grotesky a politického sci-fi thrilleru. Napí-
navý příběh je zakončený silnou, překvapi-
vou pointou a působí jako absurdní komedie, 
ze které mrazí. 

Interaktivní kvízové odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky 
mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat 
své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostat-
ními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky po-
mocí bzučáků a interaktivní videohry Buzz: 
Světový kvíz. Nikdo se nemusí se bát ja-
zykové bariéry, hra je kompletně v českém 
znění! Soutěžit mohou až 4 hráči najednou. 
Těšíme se ve čtvrtek 21. února 2019 od 16 
do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit 
na 585 545 129.

Klub deskových her
Máte rádi deskové hry? Tak právě pro Vás 
vznikl Klub deskových her. Všechny fa-
noušky bez ohledu na věk zveme v pondělí 
25. února 2019 od 17 do 19 hodin v budově 
na náměstí Republiky na klasické, ale i nové 
stolní hry (např. Hrdinové bez záruky, Pan-
demic, Fazole, Citadela, Ubongo junior). 
Můžete si přinést i vlastní hry a změřit síly 
s ostatními. Přihlásit se lze deskovky@kmol.
cz nebo v dospělém oddělení. 

Vietnam
Pobočka Jungmannova spolu s Centrem 
na podporu integrace cizinců pro Olomoucký 
kraj nabízí ve čtvrtek 28. února 2019 v 16:30 
hodin cestopisné povídání s názvem „Cesta 
kolem světa: Vietnam“. Beseda vedená ro-
dilou mluvčí zavede účastníky až do daleké 
Asie a přiblíží Vietnam, jeho obyvatele i kul-
turu. Součástí bude prezentace s množstvím 
fotografií a ukázkami předmětů pocházejí-
cích přímo z této země. 

Knihy už nemusíš jenom číst, můžeš 
s každou knihou růst
Setkání s olomouckými Kniholkami - autor-
kami unikátní metody, jak s knihami pracovat 
tak, aby byly pro nás co nejpřínosnější – čeká 
zájemce 5. března 2019 v 17 hodin v budově 
na náměstí Republiky. Knihoholky prozradí, 
jak je možné s každou přečtenou knihou růst, 
a nabídnou svůj moderní zápisník na knihy 
Knihář. 

Život ve starověkých Athénách 
Knihovna spolu s neziskovou společností 
EuForAll, o.s. pokračuje v budově na ná-
městí Republiky v cyklu besed věnovaných 
literatuře a umění. Ve čtvrtek 7. března 2019 
v 16 hodin se s Mgr. Věrou Mičkovou, pe-
dagožkou a autorkou sedmdesátimetrového 
gobelínu - repliky Tapiserie Z Bayeux, zamě-
říme na vztah politiky a lidských práv, rodin-
né poměry, vztah k dětem a jejich výchově, 
náboženství, architekturu a umění v starově-
kých Athénách.

Paměť v kondici 
Přednáškou věnující se naší paměti, jejímu 
trénování a imunitě se knihovna připojí k ce-
lostátní akci Týden trénování paměti. Se čle-
nem České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging Mgr. Martinem Králem 
se potkáme v budově na náměstí Republiky 
v úterý 12. března 2019 v 16 hodin..

VÝSTAVY

David Hořelica – fotografie
V období leden až březen 2019 oživí pro-
story budovy na náměstí Republiky kolekce 
fotografií vystihující průřez tvorbou Davida 
Hořelici. Jeho převážně barevné fotografie 
zachycují portréty i zvětšené snímky sku-
tečností, jež lidské oko nepostřehne (mak-
rofotografie). Rád také cestuje a objektivem 
fotoaparátu se snaží zaznamenávat různé 
neopakovatelné okamžiky. 

Hana Martinková – Zblízka
Výstavu makrofotografií květů, listů, plo-
dů a kůr pořízených v Botanické zahra-
dě Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 
a ve Sbírkových sklenících Výstaviště Flora 
Olomouc připravila pobočka Jungmannova. 
Snímky, které Hana Martinková vytvořila 
v rámci projektu BotanGIS, je možné zhléd-
nout v období leden – únor 2018.

František Unzeitig – Fotografické střípky
Foyer kubistické vily, pobočky Brněnská, 
rozzáří dílka amatérského fotografa Fran-
tiška Unzeitiga, který se tentokrát zaměřil 
na různorodost svých objektů. Od záběrů 
vstupních dveří se zajímavě řešenými kli-
kami, přes fotografie parních lokomotiv až 
po pohledy na zdánlivě nevzhledná zákoutí. 
Výstava bude přístupná v půjčovní době po-
bočky až do 28. února 2019.

Chomoutov očima studentů ZUŠ
Příjemné prostory pobočky Chomoutov se 
staly domovem dokumentárních  fotografií, 
které pořídili studenti Základní umělecké 
školy Oldřicha Stibora v Olomouci. Vý-
stava je přístupná v půjčovní dobu a potrvá 
do konce března 2019.

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz 
Knihovna města Olomouce,  

příspěvková organizace 

Knihovna města Olomouce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinečná sbírka panenek a miminek, které téměř nerozeznáte od živých dětí.         
Panenky od světových návrhářů nám představí sběratelka Eva Cigánková ze Štěpánova.  

 
 

 
  

 

REGIONÁLNÍ MUZEUM DOBROMILICE 

Výstava potrvá od 20. ledna – 9. února 2019 
Zahájení výstavy neděle 20. ledna 2019 ve 14h 

Otevřeno každou sobotu od 14h–16h, přes týden úterý a čtvrtek od 14h-16:30h 
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LO HANÁ CUP
9. 2. (so) 9.00 – 17.00 ● hala MZŠ, hala Na Letné
Turnaj staršího dorostu v házené.

ŠKOLNÍ PLES
9. 2. (so) 20.00 – 02.00 ●  KD Nadační
Zve Spolek rodičů a přátel školy a Masarykova základní ško-
la a mateřská škola Velká Bystřice.
K tanci i poslechu bude hrát skupina YANTAR Velká Bystři-
ce, občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
Vstupné 100,- Kč. Předprodej a rezervace na tel. č. 
734 236 502, 
Kulturní a informační centrum Velká Bystřice.

TURNAJ MUŽŮ V HÁZENÉ
16. 2. (so) 9.00 – 16.00 ● hala Na Letné
SK Velká Bystřice pořádá přípravný turnaj mužů v házené. 
Občerstvení zajištěno.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKOVÝ KARNEVAL
16. 2. (so) 14.30 – 17.30 ● sokolovna
TJ Sokol Velká Bystřice zve všechny děti a rodiče na od-
poledne plné her, soutěží a tance. Připravená bude tombola 
i domácí občerstvení. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti a masky 
zdarma.

KLAVÍRNÍ KONCERT KATEŘINY POTOCKÉ
16. 2. (so) 18.00 – 19.00 ● galeriezet
Kateřina Potocká se narodila v roce 1997 v Havlíčkově Bro-
dě. Hře na klavír se začala věnovat již v raném dětském věku 

Únorové 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 

pod vedením Blanky Skálové. Nyní je studentkou Konzervatoře 
P. J. Vejvanovského Kroměříž. Na svém kontě má dvojnásobné 
vítězství v celostátních kolech Národní soutěže ZUŠ, je čtyřná-
sobnou vítězkou soutěže „Prague Junior Note“, trojnásobnou 
laureátkou prestižní mezinárodní klavírní soutěže „Virtuosi per 
musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem a držitelkou 3. ceny 
z mezinárodní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni.
Za své mimořádné úspěchy získala několikrát ocenění hejtmana 
Zlínského kraje a Kraje Vysočina.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
17. 2. (ne) 15.00 – 16.00 ● KD Nadační
Osvětová beseda Velká Bystřice zve na pohádku Divadelního 
souboru ŠOK Šternberk „Dobrodružství na ostrově Čičidžuma“. 
Vstupné dospělý 50,- Kč, dítě 30,- Kč.

PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
23. 2. (so) 20.00 – 02.00 ●  KD Nadační
K tanci a poslechu hraje hudební skupina YANTAR. Po celý ve-
čer zajištěno občerstvení a bohatý doprovodný program. Vstupné 
90,- Kč. Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice.

Masopust ve Skanzenu

První letošní velkou akcí Hanác-
kého muzea v přírodě, Příkazy 54 
(www.skanzen-prikazy.cz) bude 
2. března od 10.00 do 16.00 hod. 
přehlídka masopustních zvyků 
s bohatou nabídkou zabíjačko-
vých výrobků, Soutěž o nejlepší 
jitrnici, jakou svět neviděl. Toho-
to klání se může zúčastnit každý, 
kdo donese tři vlastnoručně vyro-
bené jetrnice. Vše za doprovodu 
cimbálové muziky. Vstupné: do-
spělí 40,- Kč, děti 20,- Kč. Občer-
stvení zajištěno.

Bc. František Večeřa

Z druhé bělkovické naháňky

Druhou a poslední letošní naháňku pořáda-
li bělkovičtí myslivci v sobotu 15. prosin-
ce. Sraz byl již tradičně v 8 hodin v lašťan-
ském bývalém hostinci zvaném Parlament. 
Kuchař Stanislav Hlavatý měl plné ruce 
práce již od časných ranních hodin, aby 
účastníkům naháňky připravil snídani. Vý-
borná zelná polévka s klobásou pohladila 
žaludky všech strávníků. 

V devět hodin byl nástup, na jeho mís-
to jsme se přepravili auty. Zde nás přiví-
tal místopředseda MS Bělkovice Lašťany 
Ing.Přemysl Šolc. „Budeme se pohybovat 
v obtížném terénu, proto opatrně při střel-
bě, bude to klouzat. Nabíjet až na stano-
višti, kde vám závodčí určí směr, kterým 
můžete střílet. Samozřejmě zákaz požívání 
alkoholu platí stále. Vedoucím naháňky 
je pan Jiří Heginger, předseda MS, tímto 
mu předávám slovo“. „Také já Vás ví-
tám na dnešní naháňce. Co se bude lovit, 
krom selat a prasete divokého vyjmenoval 
velký počet holé, zakončený zvěří škodící 
myslivosti. Budou čtyři leče, po druhé leči 
bude svačina. Závodčí budu já a Miroslav 
Hop, vedoucí honců pan Hudeček. Signály, 
jakmile bude zastoupeno, volá se hotovo, 
prosím předávejte to po lince. Po ukonče-
ní leče se volá konec. Závodčí vám řekne 
směr střelby a kam se po ukončení přesu-
neme. Pokud není žádný dotaz, nástup kon-
čím a provolávám Lovu zdar.“ Po hlasitém 
„zdar“ se začalo zastupovat. 

Foukal nepříjemný vítr a tak tváře všech 
byly jasně červené. Zanedlouho třesklo le-
sem pár výstřelů. Po druhé leči byly na vý-
loži dva ulovené kusy černé a na řadu přišla 
svačina. Klobása s chlebem, čaj a nealko. 
Připravené ohně byly stále obstoupeny 
hřejícími se myslivci a honci až do pove-
lu k pokračování. Po absolvování dalších 
dvou lečí následoval slavnostní výřad. 

„Jak to dopadlo, vidíte, prasat bylo 
požehnaně, mohlo se jich ulovit více, ale 
hlavně, že jsme se zde všichni sešli ve zdra-
ví.“ zahájil svou závěrečnou řeč předseda 
MS tentokrát ve funkci vedoucího naháň-
ky. Na výřadu ležely tři kusy černé zvěře. 
Úspěšní střelci předstoupili před ulovenou 
zvěř, každý ke svému ulovenému kusu 
a převzali z rukou předsedy MS gratulaci 
a úlomek. „Nyní Vás zvu na poslední leč 

do Parlamentu, kde je připraveno občers-
tvení. Jelikož je to letos poslední společná 
naháňka, přeji Vám do Nového roku vše 
nejlepší a provolávám Myslivosti zdar.  

Následoval přesun zpět do obce a Parla-
mentu. Zde se okamžitě roznášel oběd, vý-
borný kančí guláš s chlebem z kuchyně na-
šeho dvorního kuchaře Standy. Na stolech 
nechyběly ani koláčky ke kávě a s přibýva-
jícím časem byly stoly doplňovány postup-
ně huspeninou a masovou směsí s topinkou 
a okurkou. Pití, jídla, všeho dost. 

Volnou zábavu nakrátko přerušilo loso-
vání tomboly, kterého se ujal předseda MS 
a Petr Tureček. Losování skončilo v 18.20 
hod. Zůstal jsem se svým hostem, před-
sedou MS Pomoraví Charváty Mgr. Jiřím 
Hanákem, až do jedenadvaceti hodin, kdy 
jsme se rozloučili a vyrazili k domovu. 
Přesto, že si nevystřelil, nešetřil chválou, 
výborná parta a jídla jak na svatbě. Tak 
jsme úspěšně zakončili poslední letošní 
naháňku a pomalu se připravujeme na My-
slivecký bál, který bude hned začátkem 
ledna.

Rudolf Krč

Ranní nástup

Předseda MS blahopřeje úspěšnému střelci Jiřímu 
Zemanovi a předává mu úlomek.

Slavnostní výřad,úspěšní střelci 
předstoupení před své úlovky.
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Rozhrnu závěsy hotelového pokoje a na-
skytne si mi pohled jako vystřižený z kni-
hy George Orwella. Opulentní stalinistický 
bulvár bez lidí, dlouhé řady malých oken, 
které ční z mohutných betonových stěn. 
Nad rozsáhlou plochou náměstí ční velko-
lepá socha Lenina. Příslib hrdosti, stability 
a moci, který budovy ztělesňují, dnes půso-
bí úsměvně. Myslí si to však i lidé, kteří se 
u sochy Lenina fotí? 

Slyším klepaní na dveře. Nacházím 
za nimi kamarádku dokumentaristku, která 
se ke mě nakloní a polohlasem říká: „Ty 
vole, tak jsem si volala s Igorem a prý nás 
tady můžou reálně odposlouchávat. Citlivý 
věci bychom měli řešit jen přes tu izrael-
skou aplikaci, co šifruje přenos dat.“ Rea-
guji protáhlým „Hmm“ a přemýšlím, jestli 
znám něco „citlivého“ co bych neměl říkat. 

„Bělorusko je poslední diktaturou v Ev-
ropě. Z ulic mizí režimu nepohodlní lidé 
beze stopy. Pakliže budete při návštěvě 
země veřejně kritizovat politiky, můžete jít 
do vězení.“ Googlím v rychlosti na wiki-
pedii a hned si připadám konspiračně a po-
dezřele.

Cestou na snídani mi otevírá dveře starý 
pán, který je v hotelu zaměstnán jako otví-
rač dveří. Podává se losos a sledě. Přise-
dám si k další kolegům dokumentaristům 
v jídelní síni s pianem a barokními sloupy. 
Divím se, v jaké zlaté kleci Hotelu Minsk 
jsme se to ocitli. Účastníme se filmového 
festivalu Listapad, který zde promítá naše 
filmy. I přes totalitní vedení země festival 
promítá mnoho sociálně kritických a de-

mokratických filmů, tudíž mi dávalo smysl 
se jej zúčastnit. Vhozen do soukolí místní 
smetánky začínám však o demokratizační 
misi festivalu pochybovat. 

Průvodcem po městě se nám stává náš 
spolužák z FAMU Juri. V Minsku se naro-
dil, ale šel studovat do Česka, aby zde ne-
musel na vojnu. A také protože se zde jeho 
obor – filmový zvuk, studovat nedá. Slíbil, 
že nám ukáže to „opravdové“ Bělorusko. 
Vyrážíme.

Fascinující jsou překvapivé kombinace 
totality a západního kapitalismu. U tram-
vajové zastávky například vidíme propa-
gandistický plakát, navádějící ke vstupu 
do běloruské armády, který se pravidelně 
střídá s reklamou na KFC. Jedeme tramva-
jí, která by v Česku byla skvělým muzej-
ním exponátem. Cestou potkáváme mnoho 
lidí, kteří na ulici a v metru prodávají ige-
litové tašky.

Ocitáme se v okrajové části města, která 
připomíná klasické české panelákové síd-
liště. Hned vedle prázdné tovární haly je 
budova opery. „To aby dělníci mohli z prá-
ce hned za kulturou,“ komentuje ironicky 
Juri.  

Vstupujeme do obrovské haly, plné tr-
hovců, prodávajících vše možné od živých 
ryb, až po pneumatiky. Na hácích jsou zde 
zavěšena celá mrtvá prasata, v chladících 
pultech pak rozporcovaná na všechny 
druhy masa. Podivné je, jak se jednotlivé 
druhy v pultech opakují. Každý z prodejců 
má svůj pultík, ve kterém krkovici, svíčko-
vou a pečeni. Ve vedlejším pultíku má jiný 
trhovec úplně to samé. Takových pultíků 
a trhovců je v řadě třeba 20 a zákazník si 
může maso koupit u kteréhokoliv z nich. 
Každý však prodává stejné maso – a ne-
nabízí žádné vodítko, proč zrovna od něj 
bych si měl maso koupit. Hned o pár metrů 
dál dvacet paní u dvaceti pultíků prodává 
med. Nevycházím z údivu.

Kupujeme vodku a sušené slané ryby 
na večerní návštěvu Juriho bratra. Jdeme 
do vietnamské restaurace, kde si místo 
boršče dáváme polévku Pho. Chutná stejně 
dobře, jako na pražských Vinohradech.

„Když jsem já chodil do školy, měl jsem 
štěstí, protože jsme měli moderní učebnice. 
Režim byl tou dobou více uvolněný. Dnes 
už se opět učí z učebnic Sovětského sva-
zu,“ říká Juri. „Lukašenko také zavedl ruš-
tinu jako úřední jazyk Běloruska a vyměnil 
jeho státní symboly za sovětské. Myslím, že 
v tom je i mezi světovými diktátory unikát-
ní, že jde proti vlastním národu.“ Směje se. 

„A máš v plánu se po studiích vrátit 
do Běloruska? Proč je dobré odjet do Čes-
ka, místo toho, aby jsi se snažil pomoci své 
vlastní zemi?“

Jak se děti učí stavět nové BěloruskoRozloučení s rokem 2018

Malé rozloučení s rokem 2018 spojené se střel-
bou na asfaltové terče o pohár Výrovky usku-
tečnila 28. prosince skupina členů Myslivecké-
ho spolku Blata Hněvotín za účasti rodinných 
příslušníků a kamarádů. Jednalo se o malou od-
měnu těm pracovně nejaktivnějším členům MS 
podílejících se na rekonstrukci mysliveckého 
zařízení zvaného Výrovka. 

Z vedení MS se přišel podívat myslivecký 
hospodář Pavel Toman a místopředseda Rosťa 
Parák. Střílelo se na baterce a vítězem se zcela 
nečekaně stal nejstarší účastník soutěže Rudolf 
Krč, kterému pohár se slzou v oku předal jeden 
z nejmladších střelců Pavel Pospíšil za potlesku 
všech přítomných. 

Zábava pokračovala ve skvělé atmosféře. 
Udil se kabanos a na vařiči v nové kuchyňce se 
ohříval srnčí guláš, zůstatek z akce rozsvícení 
vánočního stromu. Nová krbová kamna v nově 
vybudované společenské místnosti krásně hřála 
a tak se sedělo, povídalo a vzpomínalo na staré 
dobré časy, kdy drobné zvěře byl ještě dostatek. 
Dnes se myslivci v některých oblastech snaží 
udržet alespoň normované stavy jednotlivých 
druhů drobné zvěře. 

Ale abych nekončil tuto poslední letošní akci 
smutně, musím říct, že se mi velice líbila a dě-
kuji jejímu hlavnímu organizátorovi za pozvání. 

Rudolf Krč

Střílí Lubomír Vymazal 
a vrhačku spouští 
Pavel Pospíšil.

Pavel Pospíšil 
předává pohár 
vítězi střeleb

Skupina střelců v nové společenské místnosti
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Zdá se, že s touto otázkou jsem přestře-
lil. Juri mlčí a konverzace se po tísnivém 
tichu stáčí jiným směrem.

Je noc a naše výprava městem pokračuje 
k Jurovi domů, kde bydlí jeho bratr. Fasá-
dy obytných domů jsou nasvíceny křiklavě 
pestrými barvami. Přijde nám to bizarní 
a nevkusné. Ocitáme se v bytě, který se 
nijak neliší od takového typicky českého. 
Potkáváme Juriho bratra, připíjíme vodkou 
a jíme sušené ryby. „To my takhle normál-
ně neděláme, jen jsem chtěl, abyste měli 
lepší turistický zážitek,“ směje se Juri. 

Jeho bratr Vitalij je vy-
studovaný architekt, nyní 
se však věnuje řízení ško-
ly architektury, kterou 
sám založil. „Po studi-
ích jsem zjistil, že tady 
nemůžu dělat takovou 
architekturu, jakou bych 
si přál. Mohl jsem buď 
odjet a tvořit v jiné zemi, 
nebo zůstat a zkusit to 
změnit. Zůstal jsem.“

Všichni přikyvujeme, 
že to je moc zajímavé.  
„Takže to je něco jako 
soukromé postgraduál-
ní studium?“ Snažím se 
více pochopit, co Vita-
lij dělá. „Ne, to je škola architektury pro 
děti.“ Začínám být zmatený. „Jakože pro 
děti 15 – 18 let? Nějaká příprava na vy-
sokou?“ „Kdepak. Je to škola architektury 
pro úplně malé děti. Věk 6 – 12 let.“ Mám 
dojem, že se něco muselo ztratit v překla-
du, protože co slyším mi přijde absurdní. 
„Co může takhle malé dítě pochopit o ar-
chitektuře?“

Jak se děti učí stavět nové Bělorusko

„Skutečně – je to škola architektury a ur-
banismu pro děti od šesti let.“ Opakuje Vi-
talij. „Pojďte, půjdu vám to ukázat.“

Dírou v plotě prolézáme do jakéhosi 
průmyslově vzhlížejícího objektu. Uvnitř 
nalézáme moderně zařízené učebny s pro-
jektorem, kreslícími a modelářskými po-
můckami. U vstupu visí nápis: „Škola ar-
chitektonického myšlení.“

„Zatím máme 2 semestry.“ Začíná vy-
světlovat Vitalij. „Děti se tam hravou for-
mou učí o umění, historii a kultuře. Zá-
roveň má každé z dětí za úkol vytvořit si 
vlastní projekt a rok na něm pracovat. Nej-

prve chodíme po městě a děti pobízíme, 
aby přemýšleli, co by šlo na různých mís-
tech zlepšit. Pak se děti nad plánem města 
rozdělí parcely a každý přijde s návrhem 
své budovy.“ 

Vitalij vytahuje výkresy s hotovými pro-
jekty. Vidíme dům na obrovských dinosau-
řích nohou, anebo plovoucí dům ve tvaru 
medúzy. Hned je jasné, že realizace vizio-

nářských staveb asi nebude hlavním cílem 
jejich snažení.

„Děti se učí propojovat znalosti z růz-
ných sfér a zapracovat je do své stavby – 
podobně jako architekti. Učí se tak uvažo-
vat tvořivě, komplexně a samostatně. Svou 
stavbu pak prezentují ostatním dětem, kte-
ré vůči ní vznesou připomínky. Tím se zase 
učí vzájemné empatii a schopnosti přijímat 
kritiku. Vždy na konci roku máme výsta-
vu pro rodiče, kde děti zanesou jednotlivé 
projekty na mapu Minsku a vidí, jak město 
proměnili.“

„Takže ona je to vlastně: „Škola kritické-
ho myšlení.“, o architekturu 
tu tak úplně nejde.“ dochází 
mi. Vitalij přitakává. „Jenže 
takhle by se v Minsku asi 
škola jmenovat nemohla, 
směje se. Děti sem chodí 
po státní škole, kde se učí 
dle sovětských tradic. Fun-
gujeme jen z toho, co nám 
zaplatí rodiče dětí.“ 

Jsem dojatý. Kdyby ta-
ková škola „škola architek-
tury“ byla v Česku, určitě 
bych do ní poslal své dítě. 
Jedeme zpět do hotelu roz-
drnkaným metrem – upro-
střed naší cílové stanice 
Leninská je monumentální 
znak srpu a kladiva. Opou-

štím Minsk v naději a přesvědčení, že děti 
školy architektury jednou nové Bělorusko 
skutečně postaví. A ze sovětských symbolů 
se stanou jen kuriózní relikty minulosti.

Jindřich Andrš
autor je studentem FAMU


