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Vážení čtenáři,

Drobné památky Stínavy
Ekocentrum Iris v březnu
Ptákem roku je hrdlička
FSC ČR spustilo nový web
DDM Olomouc v březnu
Knihovna města Olomouce

dny se prodlužují, venkovní teploty pomalu stoupají a nálada se vrací i na hrady, zámky a tvrze. Další
turistickou sezónu zahájí Muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem i zdejší Hanácká ambasáda, myslivci nás
pozvou do Příkaz na chovatelskou přehlídku trofejí,
Ing. Tomáš Kryl na prohlídkový okruh „Olomoucké legendy, pověsti a domovní znamení“. Každý víkend již
můžete navštěvovat zámek ve Šternberku, za citlivého

vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné
památky Stínavy. Ptákem roku 2019 se stává hrdlička divoká a přebírá tak žezlo od sýčka obecného. Pestrá je nabídka Knihovny města Olomouce,
DDM i Střediska ekologické výchovy Iris v Prostějově. Hřejivé jarní sluneční paprsky přeje

TiC Konice v březnu

				

Olomoucké legendy

Redakce

Za krásnou Olomouc
Z mysliveckého plesu
Jak se točí filmy s Kirri
Hanácká ambasáda

První březnový víkend se znovu otevřou
brány hradu Šternberk a bude zahájena
návštěvnická sezona 2019. Na první prohlídky roku se mohou návštěvníci těšit
v sobotu 2. března, kdy budou mimo
prohlídek hradu připravené masopustní
ochutnávky. Navštívit hrad Šternberk
bude možné i v soboty 9., 16., 23. a 30.
března.

Obr v Konici

Zahájení sezóny a masopustní ochutnávky
První prohlídky roku 2019 proběhnou v sobotu 2. března. Návštěvníci si mohou vybrat
ze dvou návštěvnických okruhů. Buď navštíví 1. základní okruh „Liechtensteinské sbírky“, kdy budou prohlídky začínat v 10, 12
a 14 hodin. Nebo zvolit výběrový technický
okruh „Od kuchyně po půdu“,
který bude speciálně v nabídce

pro tento den. Technický okruh je přístupný
jen při výjimečných příležitostech, proto doporučujeme jeho návštěvu. Prohlídky budou
začínat v 11, 13 a 15 hodin.
Jelikož se jedná o poslední masopustní sobotu, zakončíme všechny prohlídky v Liechtensteinské kuchyni, kde připravíme pro

Pokračování na str. 10

Zahájení nové návštěvnické sezóny 2019 na hradě Šternberk
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Plumlovsko

Pohled na kostel sv. Kříže

Drobné památky Stínavy

1,5 km

Vesnice Stínava leží v malebné krajině
nad údolím říčky Okluky. Rozkládá se
na okraji lesního masivu, který dnes zabírá vojenský prostor Březina, u silnice
z Prostějova do Protivanova a Boskovic.
Její katastr byl původně veliký a měl tvar
rozevlátého šátku, s rozsáhlými lesy. Ty
se v roce 1936 staly součástí vojenské
střelnice.
Nad vesnicí jsou úrodná pole, v údolí
jsou louky, jsou tu také dva mlýny a dvě
hájenky, byla tu vila Otty Wichterleho.
Nedaleko od vesnice směrem k Malému Hradisku stávalo keltské oppidum,
na katastru Stínavy se nacházely keltské
mince. První písemná zpráva o vesnici je
z roku 1358, kdy zapsal věno své manželce Zbynce na své zboží ve Stínavě
Henzlin z Vícova. Poprvé je zmíněno
jméno Stínava v roce 1233, kdy se píše
o Vojtěchu ze Stínavy. Název Stínava
znamená místo, kde je stín. Je zde také

pověst o stínání poddaných Žižkou –
osada postínaných. Na staré obecní pečeti z roku 1750 byly tři kříže vycházející z jednoho místa a nápis: PECZET.
DIEDINI.STINAWI. Farnost zde byla
již v roce 1408, potom zanikla. Ves patřila pod farnost Ptení. Budova fary
je nově postavená a vysvěcená v roce
1904. Majiteli obce byli v roce 1358
Henzlín z Vícova, potom v roce 1379
Oldřich z Boskovic. Roku 1389 dal hrad
Plumlov markrabě Jošt Petrovi z Kravař.
Roku 1418 připadlo zboží k Otaslavicím
a v roce 1466 do panství Plumlovského
pánům z Kravař. Z roku 1505 se zachovala listina o právu odúmrtí od Ladislava z Boskovic, za to mu dávali Stínavští po jedné slepici ročně, opis listiny je
v archivu. Od roku 1599 byli vrchností
Liechtensteinové. V roce 1533 zde vypukl velký požár, při kterém vyhořela větší
část vesnice. Části vesnice se nazývají

Dědina, Zábrančí, O kaplečke, Dolní
mlýn, Horní mlýn, Na příhoně – hájovna
a U Okluk. Zdejší obyvatelé byli převážně rolníci, krejčí a zedníci.
Nejvýznačnější památkou Stínavy je
kostel sv. Kříže. Je to starý kostel, který
zřejmě pochází již z 13. Století. Nejstarší
částí je presbytář, loď je z doby reformace. Kostel má velmi silné opěrné zdi.
Opravy kostela probíhaly v letech 1698,
1871 a 1907. V roce 1871 byla snesena
klenba a přitom byly objeveny gotické
fresky sv. Vojtěcha a sv. Kateřiny, staré
sanktuárium a posvátné předměty ve zdi.
Do 70 let 19. století strop podpíral dřevěný vyřezávaný a malovaný sloup,
který byl potom použit na dřevěný kříž
na hřbitově. Kostel měl i poutní tradici, chodila sem procesí z Ptení a okolí.
Zvon pochází z roku 1490. Okolo koste-

Kaple Panny Marie
a sv. Cyrila
a Metoděje

Kamenný kříž
z r. 1900
u kostela

Drobné památky Stínavy

0 0,5 1
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la se do roku 1874 rozkládal starý hřbitov s kostnicí, našlo se tu velké množství
lidských kostí. Ve zdi kostela je vsazen
kámen s nápisem: „Leta Panie 1694/Dne
16 januari powo/lal Buh Jana Šme/hlika
z tohoto bidneho/swieta. Pan Buh racz /
mu lechke odpocziwani/dati a geho duši
do ne/beske slawy przigiti“. Na jižní zdi
kostela můžeme vidět sluneční hodiny.

Část gotických fresek v kostele

Další vzácnou památkou Stínavy je
kaplička Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Je to zděná kaplička z roku 1881
nad studánkou s vynikající vodou, s posvátnou a léčivou tradicí. Je zde kámen
s letopočtem 1881. Předtím tam stávala
dřevěná kaplička, jejíž podoba se nezachovala. V archivu je listina – závazek
z 13. 9. 1761 pečovat o kříž s tělem Kristovým, vysvěcena byla 14. 9. 1761 v den
Povýšení sv. Kříže. V latinském textu
jsou stesky na útrapy sedmileté války.
Cyrilometodějský kamenný kříž byl
vykopán v roce 1881 při kopání základů.
Byl odevzdán do prostějovského muzea.
V kapličce byl prostý oltářík s dubovým
křížem a sochami dvou andělů, bohužel
ukradených.
Na svátek Povýšení svatého kříže se
zde konal průvod od kostela ke kapličce,
tam se světila voda ve studánce, potom
bylo obřadní kropení před mší svatou
a návrat zpět. Na Velký pátek obyvatelé,
většinou ženy, rozsvěcují svíce a soukroKamenný kříž
z r.1910 nad
obcí

Pohled do kostela sv. Kříže

Vnitřek kaple s pramenem zázračné vody

mě se modlí. Pak nabírají vodu k umytí
pro rodinu, nemocní si často nechávají
přinést vodu z kapličky. Podle místní pověsti se zde zastavili sv. Cyril a Metoděj
na své cestě Moravou, zde kázali a křtili
vodou ze studánky a památkou na jejich
pobyt byl smírčí kříž. Studánka měla
vždy dostatek vody, voda je křišťálově
čistá. Potom byla použita pro napájení
kravína i pro místní vodovod.
V obci můžeme vidět tři kamenné kříže, jeden litinový a jeden dřevěný. Kamenný kříž u kostela stojí mezi dvěma
lípami, na podstavci má sošku Panny
Marie Bolestné a nápis: „Posvětil nejdůstojnější kníže arcibiskup Theodor při sv.
generální visitaci dne 21. května 1900“.
Vzadu je nápis: „Ku cti a chvále Boží
věnovala Marta Procházková ze Stínavy
1900“.
Nad obcí stojí u silnice kamenný kříž,
na němž je žlutý kovový Kristus, kříž je
žlutě natřený. Původně stával dřevěný
kříž u cesty blíže k Holubicím, potom
byl nahrazen kamenným, při stavbě nové
silnice kříž byl posunut. Dole má nápis:

Kámen s pamětním nápisem ve zdi kostela
Sluneční hodiny na kostele

Pamětní deska páteru
Tesařovi
Dřevěný misijní kříž
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Drobné památky Stínavy

Pohled na osamělý strom
s křížkem
v poli

Kamenný kříž
na hřbitově
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Drobné památky Stínavy
Zbytek Horního mlýna

Litinový křížek
v poli

„Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“. Vzadu: L.P. 1910.
Kamenný kříž na hřbitově má kovového Krista, na desce na přední straně
podstavce má nápis: „Já jsem vzkříšení
a život, kdo věří ve mne, byť umřel, živ
bude Jan 11, 25“. Vzadu: L.P. 1910.
V poli směrem k Vícovu stojí pod osamělým stromem litinový křížek, který
byl postaven na místě zničeného kamenného kříže. Tento kříž tu nechala postavit paní Růžena Zatloukalová a Pěvecký
kroužek v roce 1948.
Dřevěný kříž před vchodem do kostela
byl postaven na památku Milénia 2000.
Na návsi stojí pomník obětem válek.
Je nový, odhalený byl v roce 2010. Je to
velký balvan se státním znakem, na žulové desce jsou nápisy: „Památce obětí

a hrdinů světových válek: 1914–1918
– 10 jmen padlých, Vojáci čs. legií – 8
jmen, 1939–1945 – nacisty umučeni – 2
jména. Čs. zahraniční vojsko – 1 jméno.
V kostele je umístěna pamětní deska věnovaná zdejšímu faráři s nápisem:
„Za věrnost církvi vězněn p. Funk Theodor 1949 – 59. Nezapomeneme! Stínavští občané 2010“.
Vlevo nad silnicí do Okluk stojí v lese
v místě zvaném Na Homole pomník
zabitému hajnému Janu Hradečném –
strážci lesa. Hajného na tomto místě
v roce 1873 zabili pytláci – zloději dřeva. Pomník mi pomohla najít paní Josefka Kalabisová, která mi také vyprávěla
celý příběh vraždy i odhalení pachatele,
který se potom oběsil.

Pomník obětem
válek
Pomník
hajnému
Hradečnému

K zaniklým památkám patřily dva
svaté obrázky. Svatý obrázek Nejsvětější Trojice v poli postavil Ignác Karkan
a svatý obrázek Svaté rodiny postavil
František Klemeš z č. 11.
K přírodním zajímavostem Stínavy
patří Lípa Svatopluka Čecha nad úvozem k Vícovu a dvě lípy u kříže u kostela, byly zasazeny po skácení lip větrnou
smrští v roce 1929.
Ve Stínavě v minulosti pracovaly dva
vodní mlýny – Horní a Dolní. Dolním
mlýnem mě provedla mlynářka paní
Hedvika Klemešová, která mi ukázala zachovalé části vybavení mlýna,
a na cestu jsem od ní dostal hrst jahod
z její zahrádky.
O Stínavě se zachovaly pověsti – o divoženkách, kdy je šestinedělka zahnala
chlebem a nožem obráceným špičkou
proti nim, o ženě kováře šestinedělce,
které divoženky vyměnily dítě. Další je
pověst o ženě černě oděné, kterou spatřil
pacholek, když pásl koně.
Pohled na Dolní
mlýn

Mnoho dalších pověstí, příběhů a legend uchovává
zdejší krásný lesnatý kraj. Nechcete-li dopadnout, jako
místní hajný, choďte raději ve dvou. Můžete ochutnat
zázračnou vodu, obdivovat gotické fresky a možná se
vám dostane i nějaká jahoda.
			 Ján Kadlec

Vlastivědnáspolečnost
společnostvvOlomouci
Olomouci z.s.
z.s.
Vlastivědná
Pozvánka
Pozvánka
DovolujemesisiVás
Váspozvat
pozvatna
naslavnostní
slavnostní
Dovolujeme
odhalení pamětní desky
odhalení pamětní desky
ing. Josefa Kšíra,
ing. Josefa Kšíra,
předního odborníka
předního
odborníka
na stavební
dějiny města Olomouce
naastavební
dějiny města
Olomouce
prvního předsedu
Vlastivědné
a prvního
předsedu
společnosti
muzejníVlastivědné
v Olomouci.
společnosti muzejní v Olomouci.
Slavnostní akt se bude konat

Slavnostní
se6.bude
konat
ve středuakt
dne
března
2019
15:30 dne 6. března 2019
vevstředu
na Třídě Svobody 4 v Olomouci
v 15:30
na Třídě Svobody 4 v Olomouci

Bc. Ján Kadlec
předseda

Bc. Ján Kadlec
předseda
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v březnu tyto akce:
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 11. března 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

Domácí kosmetika

KDY: pátek 15. března od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Na této tvořivé dílně si vyrobíme prostředky domácí drogerie a kosmetiky: balzám
na rty, repelent a prášek na praní. Poplatek
40 Kč/osobu.
vycházka

Otvírání studánek u Drahanovic

KDY: sobota 23. března od 8:45 do 15:00
KDE: Drahanovice, Ludéřov
Jarní vycházka spojená se slavnostním
otevřením opravené studánky Svatá voda
u Drahanovic. Vyjdeme z vlakového nádraží v Drahanovicích a zamíříme ke studánce Svatá voda, která byla koncem roku
2018 opravena v rámci projektu Živé studánky. Od studánky se vydáme hledat pramen Zlaté stružky a dále do Ludéřova, kde
vycházku ukončíme návštěvou barokní
sýpky a drobným občerstvením. Účastníci
obdrží pamětní list a materiály k povodí
říčky Blaty.

Ráno sraz na nádraží v Drahanovicích
v 8:45, vhodný vlak jede z Prostějova hl.
n. v 8:02 (nastupujte do posledního vagónu). Návrat do Prostějova buď autobusem
z Ludéřova do 14:45, anebo vlakem z Drahanovic do 15:45. Délka trasy asi 4 km.
Poplatek 30 Kč/osobu.

Ukliďme si
Hloučelu!

tvořivá dílna

Jarní exkurze do Litovelského Pomoraví s návštěvou Mladečských jeskyní

Keramika

KDY: pondělí 25. března 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. března od 17:00 do 19:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Přednáška bylinkáře Vládi Vytáska o využití léčivých rostlin pro léčbu různých
nemocí a potlačení bolesti. V. Vytásek je
zkušený bylinkář, žák, přítel a pokračovatel díla Pavla Váni a Josefa Zentricha,
pravidelně přispívá do časopisu Regenerace a můžete ho znát i z vystoupení s Jaroslavem Duškem či Martinou Kociánovou.
Téma bude jarní očista bylinkami, játra,
žlučník, slinivka atd.. Čeká nás ochutnávka čaje namíchaného autorem z jeho vlastních bylin. Poplatek 60 Kč/osobu.

PŘIPRAVUJEME:

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov

KDY: 6. dubna od 9:00
KDE: biokoridor Hloučela, sraz U Abrahámka

Jaro přilétá se špačky, skřivany a s čejkami i na střední Moravu
racek chechtavý

KDY: 13. dubna, odjezd v 8.02 vlakem
do Litovle

Letní příměstské tábory
v Ekocentru Iris:

• Pohádkový tábor 8. – 12. 7. 2019
• Poznáváme přírodu 29. 7.- 2. 8. 2019
• Tvořivý tábor 12. – 16. 8. 2019
Tábory jsou určeny pro děti z 1. – 5. třídy základní školy. Program denně 7.30 –
16.00.
Cena 1700 Kč za celý týden (v ceně je
jídlo – oběd a dvě svačiny, pitný režim,
materiál na vyrábění, pedagogický dozor,
…). Čekají nás hry na zahradě, pozorování
živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry,
střelba z luku, poznávání přírody, pokusy
s vodou, vycházky atd.
Na akci je nutné se předem přihlásit
na iris@iris.cz (my vám pošleme zpět přihlášku)

Teplé počasí posledních dní uspíšilo příchod jara. V zahrádkách již kvetou sněženky a talovíny. Z teplých krajin se vracejí
i první ptáci – skřivani, špačci, konipasi
bílí, čejky chocholaté, drozdi zpěvní a holubi hřivnáči.
První letošní skřivani se objevili již
v polovině února, ale šlo pouze o několik
jednotlivců. Špačci se objevili koncem
února, tak jako čejky chocholaté a konipa-

si bílý. Tyto první otužilce nyní již následují
větší hejna i stovek špačků a čejek chocholatých. S čejkami přilétají i kulíci zlatí, kteří
budou pokračovat dál až na sever Evropy, kde
hnízdí.
Pozorovatelé ptáků z Moravského ornitologického spolku již zaznamenali i přílet racků
chechtavých, poláky velké i poláky chocholačky a husy velké. V zahradách již začínají
zpívat kosi, pěnkavy, zvonci i sýkory.
Od nás se naopak vydají k severu husy
běločelé a tundrové, které zimovaly
na jižní Moravě. Postupně se vytrácejí
i hejna havranů polních a kavek obecných.
Pokud se chcete zapojit do sledování
příletu vybraných druhů ptáků, tak se
můžete zúčastnit projektu „Jaro ožívá“
na: https://www.birdlife.cz/jaro-oziva-prave-dnes/ .
Text a foto: Jiří Šafránek

drozd zpěvný

polák velký

špaček
obecný

kulík zlatý

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

holub hřivnáč

Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká
Hrdlička divoká byla odedávna symbolem lásky a víry. Dnes se navíc stává tváří
ochrany biodiverzity zemědělské krajiny
a snah o omezení lovu stěhovavých ptáků.
Praha, 28. února 2018. Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku
2019 hrdličku divokou. Pomyslné žezlo
přebírá od sýčka obecného, se kterým
sdílí jeho původní domovinu v zemědělské krajině. Udělením titulu hrdličce divoké chce Česká společnost ornitologická

upozornit na ubývání vhodného životního
prostředí vlivem intenzivního hospodaření. Na 1. května ornitologové vyzývají
k vycházkám za hrdliččiným zpěvem,
o kterém básnil už Karel Hynek Mácha.
S vyhlášením Ptáka roku vydala Česká
společnost ornitologická zvláštní tématické číslo časopisu Ptačí svět.
Titul Pták roku uděluje Česká společnost
ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které
jsou veřejnosti dobře známé. Letos udělali

ornitologové výjimku. „Hrdlička divoká
patří mezi rychle ubývající ptačí druhy naší
krajiny. Setkat se s tímto plachým opeřencem v přírodě je čím dál větší vzácnost.
Udělením titulu Ptáka roku hrdličce divoké
chceme jednak představit veřejnosti tohoto
pestrého tažného holoubka, ale také upozornit na nebezpečí, kterým aktuálně čelí,“
vysvětluje ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.
Ještě v 19. století se něžný hrdliččin hlas
na jaře ozýval z mnoha našich polí a remí-
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Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká

FSC ČR spustilo nový lesnický web o změnách klimatu

zů a inspiroval básníka Karla Hynka Máchu
k básni Máj, ve které hrdliččin zval ku lásce
hlas. Přesto, že básník nezmiňoval druhové
jméno, jistě šlo o hrdličku divokou, její příbuzná hrdlička zahradní se na našem území
poprvé objevila až v roce 1942 v Brně. Právě v této době u nás byla hrdlička divoká
běžně rozšířená. Nyní je ale její vrkání stále
vzácnější. „V porovnání s výsledky sčítání
na začátku 80. let 20. století ubyla z naší
krajiny více než polovina počtu hrdliček.
Hlavními příčinami jsou intenzivní zemědělství na hnízdištích i zimovištích a také lov,“
říká Vermouzek.
Na rozdíl od hrdličky zahradní, se kterou
se často setkáváme v zimě na krmítkách,
jsou hrdličky divoké přísně tažné. Zimu tráví na afrických zimovištích na jižním okraji
Sahary a na evropská hnízdiště se vrací obvykle v dubnu. „Hrdlička ke svému životu
potřebuje pestrou krajinu s hustými pásy
křovin. V krajině s velkými lány bez luk,
remízů a keřů nemá příležitost hnízdit. Navíc, kvůli používání herbicidů, nenajde ani
dostatek vhodné potravy v podobě semen.

Zásadní pro přežití hrdličky je také zásoba
vody, přičemž ta ubývá jednak vysycháním
krajiny, ale také odvodňováním polních
mokřadů. Zhruba čtvrtina české zemědělské krajiny je dnes nesmyslně odvodněna,“
zdůrazňuje Václav Zámečník, zemědělský
specialista ČSO.
Hrdličce může pomoci jedině zlepšení
stavu zemědělské krajiny. „Přispět k tomu
může každý z nás. Prvním krokem je podpis petice za zdravé zemědělství na webové
stránce www.birdlife.cz/petice-za-krajinu.
O dalších možnostech se můžete dočíst v novém čísle časopisu Ptačí svět věnovaném
hrdličce,“ vysvětluje Vermouzek.
Kromě intenzivního zemědělství hrdličku
ohrožuje také lov, legální i nelegální. Přesto, že je na evropském červeném seznamu
IUCN uvedena jako zranitelný druh, v deseti státech Evropské unie se může lovit legálně. „Odhady hovoří o počtu 1 425 102 až
2 245 166 ulovených jedinců ročně. Například ve Španělsku je to až 800 tisíc, v Řecku
380 tisíc, v Itálii 300 tisíc hrdliček. Kromě
Středomoří se ale loví také v Rakousku, kde

jde odhadem o 8 tisíc jedinců ročně,“ říká
Vermouzek a dodává: „Díky tlaku Evropské
unie se lov postupně omezuje, je ale potřeba
jej snížit mnohem víc,“ zdůrazňuje.
Populace hrdličky divoké v Česku podle
odhadů čítá 40–80 tisíc párů. „Kvůli tomu,
že je plachá a žije skrytě, je možné ji mnohem častěji slyšet než vidět. Zaslechnout
a případně i spatřit hrdličku divokou je
velký zážitek. Vydejte se 1. máje na pěší vycházku do luk a polí a pátrejte po Máchově
hrdličce,“ vyzývá Gabriela Dobruská, která
má v ČSO na starost osvětu a vzdělávání.
Bližší informace o vycházkách na webu
www.birdlife.cz/ptak-roku-2019-hrdlicka-divoka.

INSPIRACI JAK POMOCI HRDLIČCE a dalším druhům zemědělské krajiny si přečtete ve zvláštním čísle časopisu
ČSO – Ptačí svět – Pták roku 2019..
Zemědělci mohou pomoci vytvořením
mezí nebo biopásů, kde ptáci hnízdí, sbírají potravu, a které plní protierozní funkci.
Čím pestřejší bude krajina, tím větší počet
druhů se podpoří. Na orné půdě je pro ptáky
prospěšné, aby velikost plochy jedné plodiny na půdním bloku nepřesahovala 20 ha.
Podpisem petice za pestrou krajinu
a zdravé zemědělství. Hrdličce může pomoci jedině zlepšení stavu zemědělské krajiny, což je i hlavním cílem petice Vraťme
život do krajiny - www.birdlife.cz/petice-za-krajinu.
Darováním na ochranu hrdličky a dalších šesti druhů ptáků ohrožených střelci,
traviči a pytláky při migraci prostřednictvím
kampaně BirdLife International Flight for
Survival - https://act-now.flightforsurvival.
org/

raznější. Vršek těla je rezavohnědý, křídla
jsou rezavá a výrazně černě šupinatá, hlava
je světle šedá až béžová. Hruď je zbarvena
do světle růžové s modrým odstínem. Ocas
má tmavě šedou barvu a je zakončen bílým
lemem. Výrazným znakem je „zrcátko“
po stranách krku skládající se z několika
proužků bílé a černé barvy. U hrdliček divokých není vyvinutý pohlavní
dimorfismus, takže samec i samice
vypadají totožně. Má typický a téměř
nezaměnitelný hlas. Je to opakované
vrkání, nejčastěji tříslabičné série „rrů
rru rrů“, nebo jen „rrů rrů“, někdy také přepisované jako „turr turr“, což dalo hrdličce
divoké její latinské druhové jméno. Hlasově
nejaktivnější je v květnu a od druhé poloviny června až do počátku července, zaslechnout ji lze ale v celém období jejího výskytu
u nás, tedy přibližně od poloviny dubna, až
do konce srpna. V České republice je hrdlička divoká rozšířena téměř po celém území
s výjimkou nejvyšších poloh, ačkoli výskyt
byl ojediněle zaznamenán i nad 1 000 m n.
m. Nejhojnější je v nižších polohách, například na jižní Moravě a v širší oblasti Hanácka. Hrdličku divokou můžeme považovat
za indikátor zdravé kulturní krajiny. Ke svému životu vyžaduje mozaikovitou a pestrou
krajinu s lesy různé velikosti, lukami, remízky a křovinami. Hnízdo je plochá miska
z větviček. Vejce jsou snášena již od konce
dubna, nejčastěji však od poloviny květ-

na až do poloviny června. Hrdlička divoká
v našich podmínkách hnízdí jednou, někdy
ale i dvakrát v roce, přičemž snůška se skládá ze dvou vajec oválného tvaru. Ta mají
lesklou bílou skořápku a sedí na nich oba
rodiče. Po přibližně dvou týdnech se líhnou
slabě ochmýřená mláďata. Prvních asi 10
dní jsou krmena výměškem volete rodičů. Později je holubí mléko doplněno o rostlinnou složku potravy. Zhruba čtyři týdny po vylíhnutí mláďata
opouštějí hnízdo. Pohlavní dospělosti
dosahuje hrdlička v příštím roce. Potravu sbírá převážně na zemi. Její jídelníček
je tvořen většinou semeny. V posledních letech se stala hrdlička divoká jedním ze symbolů ochrany ptáků v Evropě. Její populace
na úrovni celé Evropy poklesla podle některých studií a odhadů o 30–49 % za zhruba
16 let, respektive o 79 % mezi roky 1980
a 2014. Ve Velké Británii došlo od roku
1995 k úbytku o více než 90 %, Belgie hlásí
snížení populace až o 70 % za posledních 30
let. Lov hrdličky divoké je povolený v Bulharsku, Řecku, Španělsku, Francii, Itálii,
na Kypru a Maltě, v Rakousku, Portugalsku
a Rumunsku. Státy při tom využívají legálních výjimek, které umožňuje směrnice EU
o ptácích.
Web ČSO Pták roku: www.birdlife.cz/co-delame/akce-pro-verejnost/ptak-roku/
Zvláštní číslo časopisu Ptačí svět: http://
bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2019_01.pdf

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) patří
mezi měkkozobé, tedy do příbuzenstva široké rodiny holubů a hrdliček. V některých
kulturách byla a je považovaná za symbol
lásky a víry. Je o něco menší než obecně známá hrdlička zahradní a působí také
štíhlejším dojmem. Zbarvením je však vý-
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Kontakty
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO
verm@birdlife.cz, 773 380 285
Kancelář ČSO, 777 330 355
Václav Zámečník
Zemědělský specialista ČSO
776 368 360

a přírodě blízkém lesním hospodaření
Česká kancelář mezinárodní organizace FSC
(Forest Stewardship Council) spustila ke konci loňského roku nové webové stránky „FSC
Lesy“, jejichž cílem je zvýšit mezi lesníky
a majiteli lesů povědomí o vlivu klimatických
změn na české lesy a popsat jim hlavní výhody
přírodě blízkého lesního hospodaření a certifikace FSC. Zájemci o certifikaci v systému FSC
najdou na novém webu také základní informace o certifikačním procesu včetně odpovědí
na nejčastěji kladené dotazy.
Klimatické změny a negativní vlivy, které s sebou přinášejí, jako například sucho a kůrovcové
kalamity, patří k nejvážnějším ohrožením, kterým aktuálně čelí české lesy. Jedním z nástrojů,
kterými lze dopady negativních vlivů klimatických změn na lesy účinně zmírnit, jsou přírodě
blízké metody lesního hospodaření. Ty prostřednictvím svého standardu dlouhodobě prosazuje
i česká kancelář mezinárodního certifikačního
systému pro lesní hospodaření FSC. „Pomocí nového webu FSC Lesy chceme poskytnout návštěvníkům z řad lesníků a majitelů lesů ucelený zdroj
informací o přírodě blízkých metodách lesního
hospodaření a zájemcům o certifikaci v našem
systému pak spolehlivého průvodce kompletním
certifikačním procesem FSC,“ uvedl ředitel FSC
ČR Tomáš Duda.
Sekce „Certifikace krok za krokem“ se podrobně věnuje jednotlivým krokům, které předcházejí získání certifikátu FSC včetně návodu

na to, jak si vybrat vhodný druh certifikace pro
svůj lesní majetek. Systém FSC totiž kromě možnosti získání individuálního certifikátu umožňuje majitelům lesních pozemků, kteří mají zájem
o certifikát FSC, využít i možnosti tzv. skupinové
certifikace, díky níž se můžou spojit dohromady
a vystupovat společně pod jedním certifikátem.
„Hlavní výhodou této varianty je snížení administrativy a nákladů na certifikaci, a to zejména pro
majitele menších lesů, kteří se v ní často spojují,“ popsal benefity skupinové certifikace Tomáš
Duda.
Neméně důležité jsou také sekce „Často kladené otázky“ a „Poradna“. V první jmenované najdou návštěvníci, jak sám název napovídá,
odpovědi na nejčastější dotazy ohledně změny
klimatu, přírodě blízkého hospodaření a FSC.
Poradna pak slouží k položení konkrétních dotazů, na které odpoví tým FSC ČR. Pod záložkou
„Ke stažení“ jsou k nalezení kromě aktuální verze Českého standardu i užitečné informační materiály a manuály pro vlastníky lesů. Ve webové
sekci „Novinky“ se pak hosté dočtou o nejnovějších zprávách z oblasti přírodě blízkého lesnictví
a certifikace FSC.
Webové stránky jsou k nalezení na adrese
www.fsclesy.cz.

porovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné
a ekonomicky životaschopné obhospodařování
lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto FSC vytvořilo prestižní
mezinárodní systém certifikace lesů a podniků,
které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají
ve výrobky. Logo FSC na výrobku pak znamená
záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.
Národní kancelář FSC ČR již více než deset let
prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Jedním z cílů FSC ČR
je také informování a vzdělávání o odpovědné
spotřebě a možnostech podpory šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.
Kontakt:
Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR,
tel.: 737 406 093,
e-mail: tomas.duda@czechfsc.cz
Mgr. Jakub Fabík, public relations,
FSC ČR, tel: 724 061 362,
e-mail: jakub.fabik@czechfsc.cz

O FSC
Základní ideou mezinárodní organizace
FSC® (Forest Stewardship Council®) je pod-

Projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

DDM Olomouc v březnu
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 úplné 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. 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).

11.–15. 3. 2019 • 8:00–16:00 • Rožňavská 21 •
6–12 let • 1500 Kč
Jarní prázdniny pro kluky i holky • Příměstské dobrodružství s cestovateli, mořeplavci 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).
14.–15. 3. 2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8
let • 600 Kč
V říši kouzel a fantazie • Dva dny kouzlení,
hlavolamů, záhad a putování říší fantazie.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451,
icm@ddmolomouc.cz).
OSTATNÍ AKCE
sobota 2. 3. 2019 • 09:00–12:00 • tř. 17.listopadu 47 • od 10 let • 200 Kč
Sobotní kurz háčkování • Přijďte si vyzkoušet, jak ruční práce uklidňuje, inspiruje a přináší
radost! Šikovné starší děti i maminky si během
dopoledne vytvoří např. šaty pro panenku, tašku,
obal na mobil, začnou čepici nebo malou hračku.
Příze, bavlny a háček s sebou. Přihlaste se na keramika@ddmolomouc.cz

Bližší informace: Šárka Marxová Kvochová (723
525 031, keramika@ddmolomouc.cz).

úterý 19. 3. 2019 • 09:00–11:00 • tř. 17. listopadu 47 • 1–7 let • 20 Kč
Dopoledne v pohybu • Dopoledne určené pro
děti a rodiče. Tělocvična se promění v dětský koutek. Připraveny budou házecí hry, netradiční hry
a spousta možností pohybového vyžití (rozvoj
pohybových dovedností, motoriky a koordinaci
pohybů). Na účastníky čeká opičí dráha s tunelem a spoustou překážek, různé druhy míčů a další vybavení. Bližší informace: Aleš Pátek (601
528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 21. 3. 2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu 47
• od 6 let • 40 Kč
Máš postřeh? • Turnaj v jednoduchých hrách
založených na postřehu. Tentokrát budeme hrát
hru Gobbit. Stihne sežrat chameleon mouchu dřív,
než ho dostane had? Nebo moucha uletí a had zmizí? Je to velice jednoduché, takže šanci má každý,
kdo má trošku postřeh a umí se rychle rozhodovat.
Pro hráče jsou připraveny zajímavé ceny.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443,
propagace@ddmolomouc.cz).
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Knihovna města Olomouce

KULTURNÍ PŘEHLED
BŘEZEN 2019

VÝSTAVA
Zámecká galerie
8. 3. – 5. 4. 2019

Fotografie „Tak trochu jinak“
Lubomír Čížek

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.
Vernisáž 8. března 2019 v 17.00 hodin
Vstupné – dobrovolné

KPH
Koncertní sál zámku
V úterý 19. března v 19 hodin

KLARINET A HARFA
Anna Paulová a Hedvika Mousa
Bacha

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

DIVADLO
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

AKCE
V sobotu 30. března od 10.00 do 14.00
hodin
Zámecký park a zámek Konice

UDÁLOST JARA 2019
– OBR V KONICI

Vážená veřejnosti, Muzeum kočárů slavnostně
zahajuje turistickou sezonu 30. března 2019
historickým cestovním kočárem po pamětihodných místech Olomouckého kraje. Slavnostní příjezd cestovního kočáru do města
Konice je v 11.00 hodin k zámec-kému parku,
kde proběhne doprovodný program. SDH Konice připraví občerstvení pro všechny návštěvníky a družinu. Turistické informační centrum
a Muzeum řemesel Konicka (po odjetí kočáru
ve 12.00 hodin) nabízí mimořádnou prohlídku
zámku, nebo expozic řemesel, mimo turistickou sezónu za zvýhodněné vstupné. Do města zavítá cestovní kočár vezoucí urozenou
společnost v čele s váženým cechmistrem
kočárnickým a doprovodem jedenácti účinku-

jících. Spatříte postavy dávné historie, lokaje
a podkoní, muzikanty, templářského mnicha,
medvědáře s medvědem a jízdní hlídku 1. Hulánského regimentu pro ochranu všech cestujících. Kočár plný osob a zavazadel přiváží také
dárky, které na místě zastavení budou rozdávány dětem. Nenechte si ujet tento cestovní
kočár a s ním kouzlo dávné doby.

ZÁMEK
Prohlídková trasa:

otevírací doba do 31. 5. 2019 pouze po tel.
domluvě - 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 informace na tel. 739333721, 602934905, nebo
na www.mekskonice.cz.

KNIHOVNA

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

Akce pořádané knihovnou pro aktuální měsíc
(program pro ZŠ a MŠ) najdete na: www.konicka.knihovna.cz

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
Telefon: 582 397 250, mobil: 601 590 007,
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

Zahájení nové návštěvnické sezóny 2019 na hradě Šternberk (pokračování ze str. 1)
návštěvníky ochutnávky. Některé pokrmy
budou v rámci prohlídek k dispozici zdarma,
jiné si mohou návštěvníci zakoupit. Menu
zahrnuje např. škvarkové placky, zabijačkovou polévku a prejt nebo masopustní koblihy a koláče. Vše připraveno dle tradičních
receptů.
Začátky prohlídek:
1. okruh „Liechtensteinské sbírky“: 10.00 /
12.00 / 14.00
Výběrový technický okruh „Od kuchyně
po půdu“: 11.00 / 13.00 / 15.00
Program:

Prohlídky hradu
Masopustní ochutnávky
Vstupné:
1. okruh: 150 Kč / 110 Kč / 400 Kč
Technický okruh: 130 Kč / 90 Kč / 340 Kč
Prohlídky v březnu
Navštívit hrad Šternberk bude možné i v soboty 9., 16., 23. a 30. března. Provázet se
bude na dvou základních, které na sebe budou navazovat.
Začátky prohlídek:
1. okruh „Liechtensteinské sbírky“: 10.00 /
12.00 / 14.00

2. okruh „Jak se žilo na šlechtickém sídle“:
11.00 / 13.00 / 15.00
Při zakoupení vstupenky na oba okruhy současně poskytujeme slevu.
Vstupné:
1. okruh: 150 Kč / 110 Kč / 400 Kč
2. okruh: 130 Kč / 90 Kč / 340 Kč
Věříme, že si některou z březnových sobot
naplánujete cestu na hrad Šternberk a zahájíte společně s námi novou návštěvnickou
sezonu. Těšíme se na viděnou..
Mgr. Jan Gottwald

Knihovna města Olomouce se připojuje
k celostátně vyhlášenému Březnu – měsíci
čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně čtenář a čtení. Knihovna si bude své čtenáře,
ale i všechny ostatní návštěvníky celý měsíc
hýčkat – rozmanité akce v ústřední budově
i na pobočkách lze nalézt na www.kmol.cz
nebo na Facebooku. Letos Knihovna města
Olomouce vyhlásí a ocení nejlepšího čtenáře
– muže.

Lovci perel

Celorepubliková a zároveň celoroční soutěž
nazvaná Lovci perel, která motivuje děti k četbě knížek, učí je pracovat s textem a informacemi, dorazila i do Olomouce – od března
2019 mohou dětští čtenáři hledat v knihovně
označené knihy – perlorodky. V nich na ně
čeká soutěžní otázka, za jejíž správné zodpovězení získává malý lovec právě perlu. A kdo
bude mít perel nejvíce - to zjistíme v lednu
2020.

Knihy už nemusíš jen číst, můžeš s každou i růst

Setkání s autorkami unikátní metody, jak
s knihami pracovat tak, aby byly pro nás co
nejpřínosnější a osobnostně i profesně nás
rozvíjely, čeká zvědavce v budově na náměstí
Republiky v úterý 5. března 2019 v 17 hodin.
Za svůj moderní zápisník Knihář získaly Kniholky cenu Podnikatel v sukních v rámci soutěže UP Chytrá hlava.

Oldřich Schnabl – Digitální grafika

Oldřich Schnabl, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka, představí na vernisáži na pobočce Brněnská v úterý 5. března 2019 v 17
hodin své obrazy vytvořené digitální grafikou.
Výstava potrvá do konce dubna 2019.

Knížkování

Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči proběhne ve středu 6. března 2019 v 10 hodin
na pobočce Holice. V rámci projektu rozvíjení
čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku
„S knížkou do života“ budeme společně nahlížet do nových knížek vhodných pro tuto
věkovou skupinu.

Život ve starověkých Aténách

Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll, o.s. pokračuje v budově na náměstí
Republiky v cyklu besed věnovaných literatuře a umění. Ve čtvrtek 7. března 2019 v 16
hodin se s Mgr. Věrou Mičkovou, zaměříme
na některé aspekty života v Aténách např.
vztah politiky a lidských práv, na rodinné poměry či na vztah k dětem a jejich výchově.

Jarní prázdniny v knihovně

V oddělení pro děti a mládež v budově na ná-

městí Republiky je pro školní děti připraven
v prázdninovém týdnu vždy od 9 do 11 hodin
zajímavý program – v pondělí 11. března 2019
hrajeme deskové hry, v úterý 12. března 2019
proběhne piškvorkový turnaj a ve čtvrtek 14.
března 2019 čeká na zručné kutily výtvarná
dílnička inspirovaná podmořským světem.

Paměť v kondici

K celostátnímu Týdnu trénování paměti se
knihovna připojuje osvětovou přednáškou
se členem České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging Mgr. Martinem
Králem. V budově na náměstí Republiky se
v úterý 12. března 2019 v 16 hodin zaměříme
na vztah paměti a imunity.

Deprese z pohledu pacientky

Osobní svědectví Ludmily Křivancové, která se potkala v civilizovaném světě s velmi
rozšířenou nemocí – depresí, čeká na zájemce o tuto problematiku ve čtvrtek 14. března
2019 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. Doporučujeme rezervaci v knihovně
nebo na dospele@ikmol.cz .

Interaktivní kvízové odpoledne

Do klubovny budovy na náměstí Republiky
mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat
své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky pomocí
bzučáků a interaktivní videohry Buzz: Světový kvíz. Soutěžit mohou až 4 hráči najednou. Těšíme se v úterý 19. března 2019 od 16
do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit
na 585 545 129.

Potřebuje moderní Olomouc mrakodrapy?

Aktuální téma výškových staveb v Olomouci přiblíží historička umění Martina Mertová
na pobočce Neředín ve středu 20. března 2019
v 17 hodin. Při besedě připravené ve spolupráci se spolkem Za krásnou Olomouc se zamyslíme nad panoramatem města právě v souvislosti s kauzou Šantovka Tower.

Lenka Civade - Grófka

Setkání s oblíbenou spisovatelkou Lenkou
Horňákovou-Civade, původem z Prostějova
a v současnosti žijící na jihu Francie, nabízí
knihovna v budově na náměstí Republiky.
Společně se začteme do nového románu Grófka, který mapuje osudy jedné z posledních
emigrantek před sametovou revolucí, v pátek
22. března 2019 v 17 hodin.

Klub deskových her

Klub deskových her se sejde v pondělí 25.
března 2019 od 17 do 19 hodin v budově
na náměstí Republiky. I noví zájemci si mohou zahrát klasické i nové stolní hry (např.
Temné znamení, Krycí jména, Takenoko,

Lotos, Český film). Přihlásit se lze v knihovně nebo
na deskovky@kmol.cz .

Malé ostrovy v Indickém oceánu

Povídání Petra Kozla o jeho cestách po světě
přiblíží tentokrát přírodní zajímavosti, historii
i současný život na souostrovích Seychely,
Maledivy a na ostrově Mauritius v úterý 26.
března 2019 v 16:30 hodin na pobočce Jungmannova.

Setkání pamětníků k 100. výročí vybudování vily Františky Lipčíkové

V úterý 26. března 2019 od 17 hodin jsou
do výjimečné olomoucké kubistické památky
- vily Františky Lipčíkové na Brněnské ulici
zváni všichni, kteří si chtějí připomenout, jak
šel život ve vile, měnilo se její okolí i její obyvatelé.

Noc s Andersenem

Úžasná noc z pátku 29. března na sobotu
30.března 2019 – nocování v knihovně podporující čtení a čtenářské dovednosti, spojené
se soutěží a odhalující noční tajemství budov,
ve kterých bydlí knihy, čeká na mladé čtenáře
již tradičně v dětských odděleních Knihovny
města Olomouce. Letos budeme na náměstí
Republiky a na pobočkách Brněnská a Jungmannova plnit speciální úkoly spojené se 70.
výročím vzniku nakladatelství Albatros. Čtenáři od 9 do 12 let se mohou hlásit u svých
knihovnic.

Hlubočky a okolí

Fotografie mladého olomouckého fotografa
a knihovníka Martina Benčíka věnované malé
obci nacházející se pár kilometrů od Olomouce oživují v březnu a dubnu 2019 pobočku
Jungmannova.

Olomoucká poezie a próza po roce 2010

Petra Kožušníková z Katedry bohemistiky
Filozofické fakulty UP se v budově na náměstí Republiky ve čtvrtek 4. dubna 2019
v 16 hodin zaměří na nejčerstvější přírůstky
zavedených regionálních básníků, které by
snadno mohli uniknout pozornosti, i na tvorbu
nastupující básnické generace. Setkání, které
je první z dlouhodobějšího z cyklu, je připraveno ve spolupráci s neziskovou společností
EuForAll, o.s.
bočky až do 28. února 2019.
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Hanácká ambasáda
Hanáckou ambasádu můžete navštívit v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem
v těsné blízkosti zámku na jihozápadním
úpatí hanácké velehory, kterou hanáci hrdě
nazývají Hanáckým Mont Blankem. Správný název je Velký Kosíř.
Na hanácké ambasádě se můžete seznámit nejen s držiteli Hanáckyho stavovskyho glétu ale i s jejich výrobky. Některé si můžete i zakoupit. Ale můžete si
i vyzkoušet různá řemesla na vlastní kůži.
Mezi našimi řemeslníky jsou i držitelé certifikátu trenéra kvality služeb, živnostníka
olomouckého kraje, mistr rukodělné výroby, nositel tradic lidových řemesel a další
ocenění. Je zde i možnost spatřit a zakoupit
první hanácké platidlo zvané „Hangroš“,
jehož hodnota je stabilní a rozhodně vyšší
než euro.
Můžete se zde setkat i s hanáckym nářečím a taky si zazpívat nejen hanácké
písničky, poslechnout hanácké básničky
a plkačky a třebas se stát i součástí různého
dění na ambasádě.
Bližší informace naleznete na www.
hrackysykora.cz
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Za krásnou Olomouc
Vážení příznivci krásné Olomouce,
po zimním spánku se pomalu probouzíme
a přicházíme se dvěma horkými novinkami.
Stalo se už zvykem, že každé dva roky
vypouštíme do světa výzvu k Ceně Rudolfa Eitelbergera. Tentokrát už pošesté zveme
Vás a Vaše známé ke spolupráci na projektu, který má za úkol upozornit na to nejlepší
z architektury v Olomouckém kraji. Připojujeme v příloze, nebo na www.krasnaolomouc.cz.
S novým nápadem pak přišli mladí olomoučtí (skoro už) architekti Radka Smičková a Vojtěch Rudorfer, kteří v rámci
osvědčeného formátu Divadla architektury zahájí cyklus besed s přiléhavým názvem RE.VIZE OLOMOUC.
Podívejte se do přílohy na hluchá místa
v mapě Olomouce a hlavně na pozvánku
na první z témat: BROWNFIELDS, POTENCIÁL MÍST.
re
vize
MĚSTA

oloMouC
vstup volný
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Josef Sýkora

6.3.
18:00
divadlo hudby

01

brow nf ieldy

1 město, 100nad
000 názorů.
Střechu
hlavou nám opět poskyt4 večery, 8 hostů, 360 minut.
ne Muzeum umění v Divadle hudby.
Připojujeme i odkaz na událost
na FB https://www.facebook.com/events/
265102547722354/, RE.VIZE OLOMOUC
také můžete sledovat na instagramu pod @
re.vize_olomouc.
Série večerů o hodnotách města, architektuře a městském plánování.
Jak rozhodovat o veřejném prostoru? Komu patří ulice, parky a řeka?
Chcete se něco dozvědět a říct svůj názor?

První díl: brownfieldy. Staré průmyslové areály, opuštěná sila, vojenské areály,

skladovací haly. Kolik jich v Olomouci máme? A jaký potenciál mají taková místa?
Jaké plochy ve městě jsou využívané a jaké ne?

Jak může město takové plochy ovlivňovat, pokud mu patří a pokud ne?

divadlo
architektury
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Představí se dva hosté z oboru: Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D. a Ing. arch. MgA. Miroslav Pazdera.

Moderuje architekt David Mareš, cyklus je součástí projektů Re-vize města a divadlo architektury.

Těšíme se na Vás a Vaše podněty pro krásný
rok 2019,
za spolek Jana Kiesewetterová
Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek
779 00 Olomouc, Kosinova 7
IČ: 226 89 931

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

Cena Rudolfa Eitelbergera 2019
Výzva spolku Za krásnou Olomouc
Návrhy na Cenu Rudolfa Eitelbergera 2019
za zdařilou realizaci v oblasti architektury,
urbanismu a péče o památky v Olomouci
a Olomouckém kraji

Vážení členové spolku Za krásnou Olomouc, jeho příznivci a další angažovaní,
po dvou letech se na Vás opět obracíme s výzvou, abyste se zapojili do dalšího ročníku
Ceny Rudolfa Eitelbergera. Spolek Za krásnou Olomouc se chystá ji letos udělit už pošesté. Cílem symbolického ocenění je upozornit na ty zásahy, které pozitivně a zdařile ovlivnily architektonickou kulturu v Olomouci i v celém Olomouckém kraji od roku 2017 až do
poloviny toho letošního. Naplňujeme tím jeden z cílů spolku, jímž je propagace a
informování veřejnosti o stavebních a urbanistických změnách s vlivem na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty dotčených lokalit. Název ceny nese jméno olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817–1885), jedné z iniciačních
postav moderních dějin umění, jehož pamětní deska se od loňského roku naší i Vaší
zásluhou skví na nároží armádního domu na třídě 1. máje.
Byli bychom rádi, kdyby se diskuse a předkládání návrhů zúčastnilo co nejvíce zainteresovaných, olomouckých i mimo olomouckých, kterým osud našeho žitého prostředí není
lhostejný. Tato aktivita spolku, byť je svým způsobem symbolická, pomáhá k prohloubení úvah o památkových a architektonických hodnotách našeho města i měst celého
Olomouckého kraje. Návrhy a podněty můžete zasílat až do 30. června 2019 na níže uvedenou adresu. Podněty členů spolku i širší veřejnosti vyhodnotí sedmičlenná komise
složená z členů spolku i externích odborníků. Z nominovaných projektů vzejde vítězný
projekt, který si v rámci festivalu Den architektury na přelomu září a října 2019 odnese již
tradiční trofej našeho spolku, plastiku sochaře Jaroslava Koléška.
V Olomouci 21. 2. 2019

E-mail: krasnaolomouc@gmail.com
www.krasnaolomouc.cz
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Jak se točí filmy u Historického spolku Kirri ...
Nedaleko města Litovle leží obec Pňovice,
ve které roku 2007 vznikl Historický spolek
Kirri. V tomto spolku se sdružila partička
nadšenců z Pňovic a okolí, aby společně
studovaly historii a posléze své „ objevy“
naživo posílaly formou experimentální archeologie / to znamená osobně si vyzkoušej
/ dále mezi návštěvníky hradů a zámků nejen na Moravě.
Jenže slovy klasika „nejen šermem živ je
člověk“ začal spolek koketovat s filmem.
Začalo to nenápadně s hudebním videoklipem na středověké téma klasického díla
Markéta Lazarová.
Občas si členové spolku odskočí do seriálu ať už historického Mušketýři či krimi Labyrint anebo Živé terče , natáčené
v Olomouci. Občas nějaká ta reklama třeba
na historické téma či se samotným Polreichem na stůl plný jitrnic.
Klip. Pro hudební metalovou skupinu
jsme dělali křoví v hudebním videoklipu,
ve kterém jsme na základě volné inspirace
Markétou Lazarovou přepadli a vyplenili
osadu nedaleko Kolína.
Reklamy. První reklama byla na Kaufland, kdy jsme kempovali u vody jedno odpoledne. Na druhou jsme propůjčili zbroj,
kterou pak otvíral hlavní představitel hrdina
láhev piva.
No a do třetice jsme v našich kostýmech
slavili Masopust se samotným Zdeňkem
Pohlreichem ve Zlíně, kde se tyto reklamy
natáčejí.
Krimi. Z dávné minulosti jsme si odskočili do přítomnosti a přispěly k řešení kriminálních případů. Seriálu Labyrint, kde jsme
Z natáčení pohádky Zázračný nos, 2016

ve vlaku zahráli barevné šmouhy, samozřejmě zodpovědné, ale šmouhy. Pak jsme
v Olomouci pátrali po střelci z kuše v dalším pokračování olomouckých kriminalistů
tentokráte pod názvem Vodník a Živé terče.
Historie. Nejen v Olomouci, ale i na hradě Helfštýn, který se proměnil na několik
dnů v Kostnici jsme natáčeli dvojdílné dokumentární drama Jan Hus Cesta bez návratu / který mimochodem získal cenu Olomouckého kraje za nejlepší kulturní počin
v roce 2015 / a Jeroným Pražský Poslední
útěk. Ze středověku jsme si odskočili o pár
století výše a strávili několik skvělých dní
ve společnosti samotné Marie Terezie. Pozor spojler! Bude se natáčet pokračování,
plánované je v tomto roce.
Pohádky. Na zámku v Lednici na Moravě natočili hned dvě pohádky. První Zázračný nos o voňavkářích, v nichž se někteří
členové objevili dokonce v epizodních rolích a v našich vlastních kostýmech. A po-

Z natáčení pohádky
Sněhurka, Pernštejn
2018

slední, která bude co nevidět v kině Hodinářův učeň mimo jiné s Viktorem Preissem
v jedné z rolí. Mezitím to proložili v této
době jednou z nejúspěšnějších pohádek
tohoto roku a to Čertím brkem. Natáčení
proběhlo v jednom letním víkendu na hradě
Ledeč nad Sázavou, kde měli možnost herci si vyzkoušet několik různých kostýmů.
No a na závěr našeho pohádkového tvoření
jsme na hradě Pernštejn natočili v německé
produkci novou verzi Sněhurky.
No a co se bude dít v tomto roce? Na vavřínech neusneme. Plánujeme pro změnu krimi pod názvem Veterán, další Marii Terezii,
no a samozřejmě nějakou tu pohádku ...
Máte-li zájem se k nám přidat a společně
se podílet na pohádkovo-historicko-dobrodružných akcích, máte možnost. Napište
nám zprávu na email kirri@email.cz a společně uvidíme co se s tím dá udělat.
Kontakt: David Křížan
tel: 728413069, kirri@email.cz
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Z Hněvotínského mysliveckého plesu
Hlavní kulturní a velice oblíbenou akcí, pořádanou Mysliveckým spolkem Blata Hněvotín pro veřejnost, byl letos
již třináctý ročník mysliveckého plesu, konaný 16. února
v sále místního Kulturního domu v Hněvotíně. Potvrzuje
to i rok od roku zvyšující se účast.
Krom zvěřinové kuchyně, programu, připravenému občerstvení, je velkým lákadlem také bohatá zvěřinová tombola. Ta letošní obsahovala dvě selata prasete divokého,
dva daňky, 15 zajíců, 20 bažantů a celou řadu věcných cen.
Zvěřina byla vystavena hned u vchodu a nejeden návštěvník se u ní fotografoval. Následoval přípitek na uvítanou
v režii MS, šatna samozřejmě zdarma obsluhovaná Vlastimilem Handlem a Mirkem Dočkalem, vstupenky vydával
Franta Procházka a Jan Vorálek, frontu na losy s volným
výběrem obhospodařoval Jaroslav Ondrýsek.
Sál byl obsazen. Jménem MS Blata Hněvotín přivítal
návštěvníky plesu Jiří Vorálek, seznámil je s programem
i možnostmi připraveného občerstvení a popřál všem příjemnou zábavu. Poté letošní již třináctý ročník mysliveckého plesu zahájila trubačská skupina Zátrža z Troubek.
Po odchodu trubačů v zeleném nastoupila místní taneční
skupina s příznačným názvem Baba.Jejich vystoupení
v několika převlecích sklidilo velký potlesk. K poslechu
a tanci hrála oblíbená mistni skupina Trifid. Mezi myslivce letos také zavítal starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák se
svou chotí.
Hudba začla hrát a parket se
začal plnit. O přestávkách bylo
plno jak v horním baru, obsluhovaném Petrem Kubíčkem, Mirkem Špičákem, Liborem Konečným a výčepním Jiřím Vorálkem,
který byl na roztrhání. Bar peklo
pod jevištěm obsluhoval Pavel
Toman, Hana Nezhybová s přítelem a Bára Mrákavová. Výdej
jídla obstarával s lékařskou péčí
MUDr. Pavel Andrš se synem
a Aloisem Hrubým. Zvláštní pochvalu si zaslouží manželé Pospíšilovi, kteří připravili do tomboly
dva dorty, jeden ve tvaru pařezu
a druhý ve tvaru lovecké nábojnice, skutečně cukrářská dovednost
na vysoké úrovni.
Aby toho nebylo málo, tak jako
loni tak i letos s malou pomocí
skupiny přátel připravili pro návštěvníky plesu 208 chlebíčků
a 1005 chuťovek, za což si zaslouží všichni velký dík. Tombola byla losována na dvakrát, osudí
Taneční skupina Baba
řídil Jiří Vorálek a Libor Konečný.

Zvěřinová tombola

Celý ples se nesl v příjemné a přátelské atmosféře, která přispěla k navázání celé řady nových přátelství.
Hudba hrála do třetí hodiny ranní,
poté nastal čas loučení. Tou nejlepší
odměnou pořadatelům byla nefalšovaná spokojenost a chvála odcházejících návštěvníků plesu. Proto
závěrem nezbývá než poděkovat

Prodej tomboly

za hojnou účast všem návštěvníkům,
sponzorům za dary, členům MS Blata Hněvotín za přípravu a průběh
plesu a vyjádřit přesvědčení, že ten
příští čtrnáctý ročník Mysliveckého
plesu zde v Hněvotíně bude přinejlepším tak hezký jako ten letošní.
Rudolf Krč

Trubačská skupina Zátrža z Troubek
Pohled do sálu
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www.nejlepsipruvodce.cz

Rodinný Penzion Majorka

Ing. Tomáš KRYL

Vás srdečně zve
na prohlídkový okruh

OLOMOUCKÉ LEGENDY,
POVĚSTI
A DOMOVNÍ ZNAMENÍ
I příběhy, které se nestaly, mají své kouzlo.
Zjistěte, odkud do Olomouce připlula zlatá štika, kde vyvěrá pramen živé
vody, jak dopadl autor orloje, proč se ve městě zvoní poledne v 11 hodin,
kde se zjevila Panna Maria nebo kde v Olomouci můžete narazit na
vodníky. Dozvíte se i to, kde se říkalo U Sedmi bomb, U Velkého
Herrgotta, U Zvonu nebo U Kazatelny a také kde se nachází největší
domovní znamení, nebo unikátní domovní znamení zdvojené.
...příběhy v souvislostech.

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. Statek s konírnou býval ve své době nejkrásnějším
domem v obci Slatinice. Manželé Husičkovi měli
dceru Marii, která se po I. světové válce provdala
za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armády, který se narodil v nedalekých Drahanovicích.
Marie Koudelková Husičková byla zvaná podle
hodnosti svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který
svým návštěvníkům nabízí ubytování v šestnácti
pokojích. Pro náročné klienty je připraveno VIP
apartmá Pekárna, vybavené stylovým nábytkem
a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se v objektu penzionu nachází stylově
zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory lze
využít pro firemní večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení a semináře
nabízí penzion vlastní vybavenou školicí místnost
pro 40 osob.
Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz

neděle 17. března 2019, 13:00 hod.
sraz na Horním náměstí před Caesarovou kašnou
vstupné: 80 Kč
(50 Kč děti 6 – 14 let)

(prohlídka se uskuteční za každého počasí; nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz)

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

