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Za nezávislost justice
Také v Olomouci proběhl 29. 4. pochod „Za nezávislost justice“, který pořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Jeho součástí bylo
slavnostní korunování lvů před budovou Okresního soudu. Při tomto slavnostním aktu nechyběli ani vlajkonoši zemí Koruny české z řad
nejmladší generace. V Olomouci organizovala
setkání komunita 2018+ (www.2018plus.cz)

Ekocentrum Iris v květnu
Anketa „Ropák 2018“
„Zelená perla 2018“

Vážení čtenáři,
Měsíc sazenic zeširoka otevírá svoji náruč, hřejme se
proto ve slunečních paprscích, naslouchejme zpěvu
ptáků a pozorujme tento zemský ráj. Na stránkách
měsíčníku se ještě ohlédneme za setkáním nováčků
Klubu jezevčíků České republiky a připomeneme si výsledky anket Ropák roku a Zelená perla roku.
Bc. Ján Kadlec nás opět vezme do okolí
Protivanova v jižním cípu našeho kraje, na
zajímavé akce nás pozvou členové spolku
Za krásnou Olomouc, Ing. Tomáš Kryl potom na historickou vycházku Olomouc židovská.
Tradičně pestrá je nabídka kulturních
akcí ve Velké Bystřici včetně selských trhů,
vrcholí oslavy 100. výročí vzniku olomouc-

Drobné památky Baldovce

Knihovna města Olomouce

kého skautingu, zajímavé akce budou i na Barokní
sýpce v Ludéřově.
Budeme rádi, když si pro sebe něco vyberete.
				Redakce

DDM Olomouc v květnu
Setkání na Ivančeně
Kulturní akce v TIC Konice
Audience u císaře Karla I.

www.nejlepsipruvodce.cz

Ing.TomášKRYL








Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh

OLMOUCŽIDOVSKÁ
170letodnávratužidůdoměsta.18492019

SeznamteseshistoriínejstaršížidovskékomunitynaMoravěadnestřetínejvětší
vČeskérepublice.
Nechteseohromitpompounejhonosnějšícholomouckýchvildruhépůle19.století,
odhalteodkazarchitektůastavebníkůJakobaGartneraaMoritzeFischera,nebosi
nechte vyprávět ságu dynastií kapitánů olomouckého průmyslu z rodů Heikornů,
Briessů,Zweigů,Hamburgerůadalších.
Vydejte se po stopách zmizelých sousedů, židovského osídlení, synagog,
posvátnýchmístahřbitovů.
Seznamte se s osudy místního hebrejského obyvatelstva, spojenými s
perzekucemi,vyháněnímanakonecstransportyzaholocaustu.
Mimo židovských zvyků, tradic a rituálů připomene také významná jména rabína
Bertholda Oppenheima, hudebních skladatelů Leo Falla a Gustava Mahlera, lékaře
SigmundaFreuda,spisovateleKarlaPoláčka,nebo"deníkáře"OttyWolfa.


אולומואוץ

...příběhyvsouvislostech.




neděle16.června2019,13:30hod.

sraznatř.Kosmonautů/Hálkovaul.,vedleBountyRockCafé

vstupné:130Kč

(100Kčděti6–14let;vcenězahrnutaexkurzevmodlitebněŽidovskéobceOlomouc)


Mějte,prosím,sseboujízdenkunaMHD
(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
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Protivanovsko
Drobné památky Baldovce
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Drobné památky Baldovce

Zděná
zvonice

Zvon z roku
1832

Velký lom na kámen nad osadou

Baldovec

0 0,5 1

1,5 km

Malá osada Baldovec leží severozápadně od Rozstání, v údolí potoka Bílá
voda, který odtud směřuje k Holštejnu.
Osada tvoří severozápadní část katastru
obce Rozstání, končí zde silnice a končí
tu Olomoucký kraj. Údolí pod osadou je
vyhlášeným rekreačním místem s kempem, chatami a letními dětskými tábory.
Odtud už pokračuje Bílá voda na území
Moravského krasu, kde se pod hradem
Holštejnem ztrácí v podzemí. Uprostřed
malebného zalesněného kraje, s loukami
kolem potoků, bychom hledali naprostý
klid. Bohužel za osadou je v kopci Cerekvisko v provozu velký lom na kámen,
takže musíme dávat pozor na velká auta
naložená kamennou drtí. Další starý lom
byl již opuštěn a je zatopený. U bývaléRybník u bývalého mlýna

ho mlýna se rozkládá rybník. Další malé
rybníčky a studánky najdeme v širokém
lesnatém okolí osady.
Na místě zaniklé vsi Baldova stával
v minulosti vodní mlýn, u něhož později
vznikla osada. První zápis o Baldovském
mlýně je z roku 1722. V roce 1749 u něj
byly přistavěny domky. Roku 1771 je
při číslování označen jako samota, vedle
mlýna tu byly dvě chalupy. V roce 1943
tu bylo už 56 domovních čísel a žilo zde
292 obyvatel. V květnu 1944 byla celá
osada vystěhovaná nacisty. Vystěhování
vesnice za okupace bylo velkou pohromou pro její obyvatele, kteří se mohli vrátit do zničené osady až v květnu
1945. Po válce byla postavena hasičská
zbrojnice a vznikl zde pionýrský tábor.

Název Baldovec vznikl podle jména
majitele mlýna na Bílé vodě Jírovi Baldovi.
V osadě a v jejím okolí můžeme najít
čtyři drobné památky. Uprostřed zástavby stojí malá čtyřhranná zděná zvonice.
Ve zvonici je zavěšen zvon z roku 1832.
Pod zvonicí byl postaven litinový kříž.
Je to celokovový, malý křížek, barevně
natřený, bez nápisu a letopočtu.
Další litinový kříž stojí u silnice
do Rozstání. Je to malý kovový křížek
bez nápisu a letopočtu, má zlatě natřené
Ukřižování Krista, jeho kovový podstavec je černobílý.

Za posledním křížem musíme vyrazit
na křižovatku lesních cest, do místa zvaného „U zabitého“. Na trojúhelníkovém
kamenném nebo betonovém podstavci
je umístěn litinový kříž s Ukřižováním
Krista. Podle vyprávění místních lidí
stojí na místě smrti muže, který zemřel
při práci v lese.
Poslední kříž stával v údolí na místě
kempu. Bohužel jsem jej již nenašel.
Muži z Baldovce, kteří padli v první
světové válce, jsou uvedeni na pomníku
obětí válek v Rozstání. Z malé osady se
jich šestnáct nevrátilo z evropských bojišť.

Když zavítáte do Baldovce na jaře
nebo v létě, můžete se zde, tak jako já,
občerstvit nebo si zaplavat v opuštěném
lomu. Celý den můžete chodit po lesních
cestách a hledat zaniklé vesnice, studánky, jako například U svatého Antoníčka,
nebo Jelení studánku. Jsou tu místa s příběhy a pověstmi, která čekají na objevení. Už se nemusíte bát strašidla Héj, ale
musíte si dávat pozor na velká nákladní
auta s kamením.
			 Ján Kadlec

Zatopený lom před vjezdem
do osady

Litinový kříž
u zvonice

Litinový
kříž v lese
„U zabitého“

Litinový
kříž pod
silnicí
do Baldova

Potok Bílá voda pod osadou
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v květnu tyto akce:
tvořivá dílna

Výroba domečků pro hmyz

KDY: pátek 3. května od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Tvořivá dílna, ve které vyrobíme hmyzí hotely, domečky pro samotářské včely a motýly, obydlí pro slunéčka a škvory. Materiál
na výrobu zajistíme. Zhotovená obydlí v následujících dnech vyvěsíme na zahradě ekocentra i v městských parcích.
přednáška pro veřejnost

Jak povzbudit jarní energii pomocí kvalitní stravy
a bylinek

KDY: pondělí 6. května od 17:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Nutriční terapeutka Mgr. Zuzana Švédová
pořádá přednášku na tato témata: Jak jedli
naši předkové, z čeho na jaře čerpali sílu,
o přirozené jarní detoxikaci. Jak se zorientovat ve světě správných potravin, co na jaře
zařadit, jak zpestřit jídelníček celé rodině, jak
se zbavit neduhů jako obezita či jiné civilizační choroby? Informace, zábava, prezentace se spoustou receptur jako dárek. POZOR!
Nutno se objednat přímo u paní Švédové
na tel. čísle: 732 917 333 či na mailové adrese: zuzkasve@seznam.cz. Cena přednášky
120 Kč.
vycházka pro veřejnost

Vycházka za skalami, lesy
a loukami Kladecka

KDY: středa 8. května
KDE: Šubířov – Bělá - Jesenec
Vycházka pod vedením RNDr. Hynka
Skořepy povede za skalami, lesy, loukami
i stopami lidské činnosti do odlehlého koutu Prostějovska. Ráno sraz v 7:45 na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově, odjezd
do žel. zastávky Šubířov. Návrat vlakem
z Jesence do 15 hod. Délka trasy asi 10 km.
Poplatek 30 Kč/osoba.
vycházka s aktivitami pro rodiny s dětmi

Putování se Studánkovou

vílou

KDY: sobota 11. května
KDE: Lipová Seč - Ptení
Ráno sraz v 8.35 na autobusové zastávce
Lipová - Seč. Odjezd vhodného autobusu
v 7.55 z aut. nádraží v Prostějově (stanoviště č. 10). Se Studánkovou vílou se vydáme
do lesů v okolí Seče, kde nás bude čekat nejedno překvapení - hry s tématikou studánek
i hledání pokladu. Navštívíme několik studánek a dojdeme do Ptenského dvorku. Příjezd
do Prostějova vlakem v 13.21. Délka trasy
6 km, poplatek 30 Kč/osoba.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 13. května 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
vycházka nejen pro seniory

Ptačí štěbetání

KDY: středa 15. května
KDE: Otaslavice
Vycházka s ornitologem spojená s pozorováním lesního i vodního ptactva v okolí
Otaslavic. Ráno odjezd autobusem v 7:03
z aut. nádraží v Prostějově (stanoviště č. 8).
Budeme pozorovat ptactvo na otaslavických
rybnících, projdeme se lesem podél potoka
Brodečka. A možná uvidíme i raka říčního.
Doporučujeme si vzít dalekohled. Návrat
do Prostějova v 11:40 hod. Délka trasy asi
5 km.
vycházka pro veřejnost

Vycházka za bylinkami

KDY: sobota 18. května
KDE: Dětkovice – Vincencov - Alojzov
Vycházka s bylinkářem Vláďou Vytáskem
spojená s praktickým určováním léčivých
bylin. Ráno odjezd z aut. nádraží v Prostějově autobusem do Dětkovic v 9:20 (stanoviště
č. 12). Projdeme trasu přes louky na Plánivě, Přírodní památku Blátka s pozůstatky přirozených lesů a studánkou
ve Vranovském háji, obec Vincencov
až k mokřadům do Alojzova. Návrat

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov
a MŽP v rámci projektů O přírodě v přírodě se seniory a Bádáme v přírodě,
objevujeme a pomáháme.

do Prostějova do 16 hod.
Délka trasy asi 8 km. Poplatek 80 Kč/osoba.

akce nejen pro seniory

Čtverečková zahrádka

KDY: pondělí 20. května od 10:00
do 11:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Schůzka všech zájemců, kteří by se chtěli
podílet na vytvoření čtverečkové zahrádky
a vyvýšeného záhonu na zahradě ekocentra.
Do zhotovených záhonů vysázíme vhodné
plodiny a květiny a domluvíme se na následné
péči.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 27. května 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.

PŘIPRAVUJEME:

Den na loukách v okolí
Ohrozimi

Sýčci pod dohledem kamer. Sledujte jejich hnízdění v chytrých budkách
Praha, 26. dubna 2019. Ornitologové
mohou sledovat z bezprostřední blízkosti
hnízdění jednoho z nejohroženějších ptáků v Česku, sýčka obecného. Umožňují
to takzvané chytré budky vybavené kamerami. Sýčci obsadili dvě z nich a nyní
pečují o vajíčka. Díky kamerovým záznamům zjistí Česká společnost ornitologická více o hnízdním chování této malé
sovy, jejíž počet za poslední dvě dekády
poklesl o 94 % na zhruba 100 párů.
Kvůli intenzivnímu způsobu hospodaření, který sýčkům obecným nesvědčí, přesídlili ze své původní domoviny v zemědělské
krajině do stodol a farem. Právě tam sýččí
specialisté České společnosti ornitologické
pravidelně vyvěšují zabezpečené budky,
kde jsou sýčci v bezpečí před kunami a dalšími predátory. „Letos jsme několik budek
opatřili kamerami, sýčci zahnízdili ve dvou
z nich. V obou budkách jsou aktuálně kompletní snůšky pěti vajíček,“ říká Miroslav
Bažant, terénní pracovník ochrany sýčků
z České společnosti ornitologické.
Záznamy z budek jsou k dispozici
na webu https://www.birdlife.cz/zaznamy-z-budky-sycka/.

KDY: středa 5. června
Prohlídka biocentra v Ohrozimi, návštěva
přírodní památky Ohrozimská horka, procházka botanicky cennými loukami směrem
k Plumlovu.

Jedná se o anglický typ budek, které jsou
rozdělené na dvě části – vstupní chodbičku
a hnízdní dutinu. V obou částech je kamera.
„Kamera v chodbičce sleduje, jak sýček přináší kořist nebo se například dívá z budky
ven. Kamera v hnízdní dutině zaznamenává
hnízdění sýčků a jejich pobyt v budce během
dne,“ vysvětluje Bažant.
Nahrávání videa se spustí v momentě,
kdy sýček přeruší infračervený paprsek
ve vchodu do budky. „S tímto inovativním
způsobem nahrávání videí přišla Markéta
Zárybnická z České zemědělské univerzity,
která stála u zrodu používání chytrých budek v Česku. Poprvé se použil před několika
lety při výzkumu sýců rousných v Krušných
horách. Tenkrát kontinuální ukládání záznamu nebylo možné kvůli výdrži baterie
i velikosti úložiště a infračervená brána
u vstupu do budky problém vyřešila,“ vysvětluje Bažant.
Zajímavé momenty z budek se zaznamenávají na datovou kartu. „Videa z karty stahujeme jednou za 5 dní a sledujeme zpětně.
Máme k dispozici také budky s možností sledování hnízdění v přímém přenosu. Tam ale
sýčci letos nezahnízdili. Snad se to zadaří
příští rok,“ sděluje Bažant.
Noční záběr z fotopasti,
která sleduje dění před
budkou sýčků.

Zájezd pro seniory:

Dlouhé stráně a Velké Losiny

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

Díky záznamům z kamer ornitologové
zjistí více o hnízdním chování této drobné
sovy, která byla v roce 2018 Ptákem roku.
„Můžeme například sledovat spektrum potravy, které si sýčci nosí do budky, od žížal
až po hlodavce. Zároveň chceme pomocí
atraktivních záznamů z budky přitáhnout
pozornost veřejnosti na sýčka a jeho dramatický úbytek z naší krajiny,“ dodává Bažant.
Kontakt:
Miroslav Bažant
bazant@birdlife.cz, 777 862 231
Martin Šálek,
salek@birdlife.cz, 775 954 318

Další informace:
http://new.birdlife.cz/sycek/
https://www.facebook.com/
OchranaSycka/

KDY: sobota 22. června, od 7:00
do 19:00
Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé
stráně. Od horní nádrže možno projít trasu k Rysí vyhlídce a sjet lanovkou do Kout
nad Desnou. Odpolední zastávka ve Velkých
Losinách. Cena 280 Kč (autobus a vstupné
do elektrárny), lanovku si platí každý sám.
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz.

Kdysi hojný sýček obecný,
kterého bylo možné spatřit
na střeše kdejaké stodoly,
se u nás stal za několik
desetiletí vymírajícím
druhem. Foto:
Martin Šálek,
ČSO

Poznámky:

Sýček obecný (Athene noctua) je malá sova
velikosti hrdličky. Shora je hnědošedý s velkými světlými skvrnami. Charakteristická
je pro něj také velká hlava se široko od sebe
posazenýma žlutýma očima. Jeho přítomnost
prozrazuje pro něj typické houkání, které se dá
přepsat jako „půjď“. Vyskytuje se v (polo)otevřených biotopech, v západní a střední Evropě
je to především zemědělská krajina. V České
republice je vázán prakticky výhradně na hospodářské budovy, které mu poskytují místa
vhodná pro hnízdění a zároveň jsou nedaleko
od pastvin, kde loví potravu – drobné obratlovce a také větší bezobratlé živočichy, které

loví vyhlížením z posedu. Ztráta lovišť a tím
i nedostatek potravy sýčky ovlivňuje hlavně
v hnízdní době, kdy musí krmit mladé. To se
pak projevuje menším počtem vyvedených
mláďat. Původní dutiny ve stromech už v Česku k hnízdění prakticky nevyužívá. Sýček
u nás vytvořil i několik městských populací,
například v Teplicích, Ústí nad Labem nebo
Chomutově. Je stálý, věrný svému hnízdišti
a má relativně malé domovské okrsky. Ještě
na začátku 20. století býval sýček naší nejrozšířenější sovou, nyní je na pokraji vyhynutí. Za posledních 20 let se jeho počet snížil
o 94 % na zhruba 100 párů.

Projekt ATHENE je založen na spolupráci
Centra životního prostředí Drážďany, České
společnost ornitologické, Muzea města Ústí
nad Labem, p. o. a Ústavu biologie obratlovců
AV ČR. Kooperační partneři se v česko–saském příhraničí věnují péči o zbytkové populace sýčka a podporují jeho další šíření pomocí
monitoringu, výzkumu a konkrétních opatření
na jeho ochranu. Projekt ATHENE funguje
v rámci přeshraničního Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–
2020. Tento projekt je podpořen Evropskou
unií v rámci Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Na projekt přispívá prostřednictvím
darů několik set jednotlivých dárců.
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Ptáci přilétají ze zimovišť, ale je jich každým rokem méně

V sobotu 13. dubna se sešli pozorovatelé
ptáků na první jarní ornitologické exkurzi
v Tovačově. I přes nepříznivé počasí pozorovali několik desítek druhů ptáků, jako
například vlaštovky obecné, budníčky větší
a pěnice černohlavé.

Na Hradeckém rybníku v posledních letech hnízdí stále více
párů hus velkých, které v těchto
dnech vyvádějí první housata.
Účastníci exkurze zde pozorovali i lžičáky pestré, čírky obecné i modré, kopřivky a hoholy
severní. Radost pozorovatelů
ptáků, ale kazí to, že k nám přilétá mnohem méně ptáků, než
jich od nás odletělo.
Ornitologové z mezinárodní
organizace BirdLife International zjistili, že
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Výsledky anket „Ropák 2018“ a „Zelená perla 2018“
je každoročně v Evropě zabito v době tahu
asi 25 milionů ptáků. Většinou jsou zastřeleni lovci, chyceni do pastí nebo otráveni.
Ve středomoří jsou loveni drobní pěvci, křepelky ale i dravci. Ohrožena lovem je i hrdlička divoká, která byla vyhlášena ptákem
roku 2019.
Seznam všech letošních ornitologických
exkurzí, které pořádá Moravský ornitologický spolek, najdete na http://mos-cso.cz/
exkurze/.
Text a foto: Jiří Šafránek

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly
Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských
ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých
druhů – Homo sapiens sapiens (člověka
moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka
bahnomilného).
Celkem 86 členů nezávislé Komise ze
101 rozhodlo o vítězi 27. ročníku ankety
„Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby
či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození
životního prostředí) a 24. ročníku ankety
„Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan
Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.

Titul Ropák 2018 získal

Foto ze sobotní exkurze MOS v Tovačově.

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

1) Ing. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda
Asociace D-O-L (ODA) – Pardubický
kraj, Česká republika (198 bodů)
– za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy
korun přes plánované území NATURA
2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly stavbou bez
reálné náhrady zničeny, a dalších vodních
staveb na Labi, včetně přístavu Pardubice,
přestože nelze doložit dopravní potřebnost v době klimatických změn a ekono-

mickou efektivnost stavby, a to například
svoláním jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí
v srpnu 2018 do Přelouče a vydáním Přeloučského memoranda na podporu východočeských vodních cest a Akčního plánu
splavnění Labe do Pardubic – „Přeloučské
desatero“,
– za vehementní a trvalé prosazování výstavby cca 420 km plavebního kanálu
Dunaj-Odra-Labe za cca 582 miliard korun, příp. údajně ekonomicky efektivní
větve Dunaj-Odra za 281 miliard korun,
do roku 2045 na základě výsledku studie
proveditelnosti z října 2018 s dopravním
přínosem asi 10 %, ačkoliv představuje významný negativní vliv na přírodu
a krajinu (v krajině plošně chybí voda, lze
očekávat častější sucha, dojde k zásahům
do zbytků relativně přirozených říčních
ekosystémů a do řady chráněných území
apod.) a dopravní, ekonomická i právní
hlediska nemají věrohodné opodstatnění,
jak také mj. dokládá dřívější stanovisko
Komise životního prostředí AV ČR z roku
2014 i aktuální tvrzení řady nezávislých
vědců (biologů, ekologů, hydrologů, klimatologů apod.) a dopravních a ekonomických odborníků, včetně spolků a dotčených obcí a měst v okolí jeho trasy,
přičemž efektivnější je spíše rozvoj železniční dopravy.

Zelenou perlu 2018 získal
1) Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR
(ČSSD) (119 bodů)
„Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova,
kam třetina Evropy jezdí na dovolenou.
Je to tam nádherné.“
– z projevu na podporu výstavby jezu u Děčína při
schvalování poslaneckého návrhu novely zákona
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, v Poslanecké sněmovně P ČR (tisk č. 76)
h t t p : / / w w w. p s p . c z /
eknih/2017ps/stenprot/016schuz/s016107.htm,
29. 6. 2018

V anketě Ropák 2018 se na dalších
dvou místech umístili:
2) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (nezávislý za hnutí ANO) – Ústecký kraj,
Česká republika (166 bodů)
– za prosazení schválení usnesení české
vlády v lednu 2018 o existenci převažujícího veřejného zájmu pro výstavbu jezu
Děčín za 5,2 miliard korun, který má
na české části Labe na Ústecku zajistit
plavební hloubku 140 cm během 345 dní
v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé
ČR, nad zájmy ochrany území NATURA
2000, tj. Evropsky významných lokalit
Labské údolí a Porta Bohemica s bobrem
evropským a s bahnitými náplavami břehů
se vzácnou vegetací, a to v rámci schvalování Koncepce vodní dopravy pro období
2016-2023 se 65 stavbami za cca 26 miliard korun, takže došlo k nezákonnému
zásahu vlády do činnosti správních orgánů, které jako jediné mohou ve správních
řízeních o veřejném zájmu a o jeho převaze u konkrétních staveb rozhodovat, jak
mj. dokládá i obsah žaloby z ledna 2019
spolku ZO ČSOP Teplice – FERGUNNA
proti tomuto usnesení vlády, přičemž
podle odborného stanoviska Správy NP
České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze
v ČR žádné reálné a funkční kompenzační
opatření zajistit,
– za předložení návrhu novely zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, na podzim 2018, který by významným způsobem bránil efektivní účasti
spolků, majitelů dotčených nemovitostí
a příp. i obcí v územních a ve stavebních
řízeních, neboť za podání odvolání má
být poplatek 25 tisíc
korun a za námitky
proti každému závaznému stanovisku
by se platilo dalších
10 tisíc korun, což je
podle mnoha právních analýz v rozporu
s Ústavou ČR i s mezinárodními závazky
na ochranu občanských práv a životního prostředí, takže
obrana veřejných zájmů, včetně ochrany
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přírody a životního prostředí ze strany
veřejnosti by byla téměř nulová; součástí návrhu je navíc i stanovení lhůty dva
měsíce pro vydání závazného stanoviska
úřady, přičemž pokud nebude vydáno, tak
se považuje za souhlasné, přestože z rozhodnutí pak nebude zcela zřejmé, jak stavebník zajistí efektivní ochranu různých
veřejných zájmů, což zvyšuje rizikovost
těchto liniových staveb.
3) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství – Jihomoravský kraj, Česká
republika (158 bodů)
– za podporu změnit manipulační řád pro
Vodní dílo Nové Mlýny, který by umožnil
zvýšení hladiny vody o 35 cm a získat 9
milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc
hektarů vinic a sadů a usychajících lužních
lesů na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování
zbytků cenných lužních lesů a na ochranu
hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků
dříve dohodnuto, že hladina vody se nebude zvyšovat, přičemž střední nádrž je
evropskou ptačí oblastí,

– za odpovědnost při vydání nové „zalesňovací“ vyhlášky č. 298/2018 Sb., která
oproti stávající zvyšuje u nových výsadeb lesa povinný podíl tzv. melioračních
a zpevňujících dřevin, tj. listnatých stromů a jedle, jen na nedostatečných 2545 %, ačkoliv spolky, odborná veřejnost
i MŽP požadovaly zvýšení tohoto podílu
ve středních polohách, kde nyní dochází k plošnému odumírání smrku, aspoň
na 60-80 %, neboť přirozený podíl smrku
v našich lesích je jen asi 10 %, takže další kalamity v lesích vlivem klimatických
změn, které nyní probíhají již v sedmi krajích, lze nadále očekávat; nová vyhláška
nabyla účinnosti od 1. 1. 2019.

V anketě Zelená perla 2018 jsou
na dalších dvou místech tyto výroky:
2) Václav Tomášek, pracovník odboru
hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství (117 bodů)
„Ani probíhající kůrovcovou kalamitu
nelze spojovat se současným pěstováním
smrku.“
– (z odpovědi na otázku, zda by se měla více
omezit výsadba smrků)

DDM Olomouc v květnu
– z článku Duel Deníku: Měla by se více
omezit výsadba smrků?
https://www.denik.cz/komentare/duel-deniku-mela-by-se-vice-omezit-vysadba-smrku-20180923.html, 23. 9. 2018
3) Václav Klaus, prezident ČR v letech
2003 až 2013 (96 bodů)
„Dnešní sucho, které cítím na své chalupě, znamená méně trávy (a sekání), méně
vody ve studni, méně hub. Očekávám obrovské posílení moci všech zelených ideologů a pisálků.“
– z odpovědi na otázku „Úřady a odborníci
varují, že nynější sucho se stane běžným
jevem. Myslíte si, že se nedostatek vody
dotkne i vás osobně a promění váš život?“
Respekt, 14.-20. 5. 2018

vou, Šternberka, Velkého Týnce, Čechovic,
Velké Bystřice, Doloplaz, Velkého Újezdu,
Vacanovic, Bystrovan, Štěpánova, Bolelouce, Bělkovic-Lašťan a dalších obcí v okolí.
V rámci oslav chystáme pro skauty i veřejnost různé akce. Největší z nich bude setkání
Skauti letí stoletím, které proběhne 8. června v Korunní pevnůstce kam zveme všechny skauty (skautské rodiny, bývalé skauty
…) a všechny jejich příznivce. Chystáme
také výstavu, která se bude konat od 12.
května do konce června v Pevnosti poznání
a v pátek 7. června otevřou
pro všechny zájemce skauti
své klubovny. Podrobnosti
k jednotlivým akcí najdete
na www.100letolomouc.
skauting.cz ev. FB skautů
okresu Olomouc..

Skauti
letí
stoletím
8. èervna

Korunní pevnùstka
Olomouc

Spoleèné setkání u pøíležitosti 100 let
olomouckého skautingu.

více na 100letolomouc.
skauting.cz
Jan Zahradník - Střelec

čtvrtek 2.5.2019 • 15:00–
18:00 • Rožňavská 21 •
50 Kč
Cyklozávody • Tradiční cyklozávody, závody koloběžek, odrážedel, tříkolek a kočárků pro předškoláky i školáky.
Bližší informace: Alena Beerová (725
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
úterý 7.5.2019 • Smetanovy sady

Den Evropy 2019 • Prezentace států EU

Děti Země – Brno, Körnerova 2,

žáky základních a středních škol Olomouckého kraje a to jak ve stáncích jednotlivých
států i na pódiu. Všechny účastníky potěší
svým vystoupením kapely, tanečníci i sportovci. Pro všechny návštěvníky je mimo
spousty zajímavostí připraven i orientační
běh v centru města. Přijďte se pobavit a prověřit své znalosti. Den Evropy je určen školám i široké veřejnosti. Akce je realizovaná
společně s Europe Direct Olomouc, United
games of Nations ČR a DDM Olomouc.
Bližší informace: Alena Vaníčková (725
922 623, ug@ddmolomouc.cz).

Drahá sestro skautko, drahý bratře skaute,

čtvrtek 9.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská
21 • 50 Kč
Výstava domácích mazlíčků • Děti si přivedou nebo přinesou své domácí mazlíčky,
které představí ostatním, seznámí je s jejich
chováním, zvyklostmi, stravováním. Porotu
budou tvořit děti, které mazlíčka nepřivedou.
Bližší informace: Alena Beerová (725
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).

602 00 Brno
mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz,
www.detizeme.cz/ropak

Olomoučtí skauti a skautky slaví 100 let
Olomoučtí skauti a skautky oslaví letos
100 let! Stane se tak proto, že dne 27. dubna 1919 založil v klubovně stadiónu SK
Olomouc na Letné Josef Friedl „Skautský
oddíl SK Olomouc“, později nazvaný „Vlčáci“ a ještě v tentýž roce pořádal také první skautský tábor. Od té doby uplynulo již
sto let! V letošním roce skautuje v okrese
Olomouc přes 1900 skautů a skautek, kteří
jsou registrovaní v 61 oddílech. Do okresu
Olomouc patří nejen skautské oddíly z Olomouce, ale také skauti z Dubu nad Mora-
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zvu Vás na setkání u ohně s oldskautem Šídlem - Milanem Tichákem 16. května v 19
hodin v klubovně Hradisko v Olomouci.
Budete mít možnost poslechnout si jeho vyprávění o skautském životě po válce, o zákaze skautingu za vlády komunistů, o obnově skautingu v roce 1968 a jeho opětovném
zákazu. Společně posedíme u ohně a taky si
zazpíváme pár písniček.
Setkání je určeno pro všechny skautky
a skauty, od těch nejmladších (vlčat a světlušek) až po ty nejstarší oldskauty. S sebou
si přineste karimatku, deku, nebo něco
na sezení. Pokud si vezmete skautský kroj,
přispějete ke krásné atmosféře setkání. Pokud by nám nepřálo počasí, přesuneme se
do klubovny. Neváhejte tuto pozvánku
poslat i dalším skautkám a skautům. Kdybyste měli k setkání nějaký dotaz, obraťte
se na mě na mailu honza.kvap@seznam.cz.
S pozdravem
Honza Kvapil

čtvrtek 16.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská
21 • 50 Kč
Závody na chůdách • Závody na chůdách pro školáky. Děti z MŠ budou závodit
na dřívkách nebo plastových kuželech.
Bližší informace: Alena Beerová (725
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 16.5.2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu
47 • 40 Kč
Turnaj v Mölkky • Turnaj ve finské hře

Mölkky, ve které hráči sbírají body trefováním očíslovaných kolíků. Zahrají si malí
i velcí a ten nejšikovnější si odnese domů
nějakou zajímavou hru od Albi.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
sobota 18.5.2019 • 09:00 • tř. 17. listopadu 47
• 7–15 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 tělocvičny a sportovní
oblečení. Turnaj je určen pro děti a mládež
školního věku a probíhá ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída (včetně víceletých
gymnázií). 5 Pět nejlepších výsledků z možných osmi se počítá do celkového hodnocení
s možností postupu do červnového Velkého
Finále, kde už se hraje o poháry a hodnotné
ceny!
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725
499 992, plavani@ddmolomouc.cz).
sobota 18.5.2019 • 09:00–15:00 • tř. 17 listopadu 47 • 150 Kč (za tým)

Olomoucká soutěž v LEGO robotice •

Již druhý ročník Olomoucké akce pro žáky
ZŠ zaměřené na týmovou práci s roboty ze
stavebnic LEGO Mindstorms. Zdolávání stanovišť - Line Follower, Bludiště, Útěk z bludiště, Předveď své pohyby, Netradičná sprint
a na závěr dětmi oblíbená SUMO aréna.
Bližší informace: Renata Kubešová (725
922 528, technika@ddmolomouc.cz).

čtvrtek 23.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská
21 • 50 Kč
Závěr Sídliště dětem • Spousta atrakcí
a soutěží, za které děti získají zajímavé odměny.
Bližší informace: Alena Beerová (725
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
pátek 24.5.2019 • 08:00–13:00 • Rožňavská
21 • do 13 let • 100 Kč

Floor cup • Devátý ročník tradičního turnaje
školních týmů ve florbale pro žáky a žákyně
škol, kteří v době konání turnaje mají 13 let.
Přihlásit se mohou osmičlenná smíšená družstva s pedagogickým doprovodem. Informace a přihlášky do 17. května.
Bližší informace: Jarmila Břečková (731
444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).
neděle 26.5.2019 • 14:00–17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 10–30 let • 30 Kč
Parkour Jam Olomouc • Setkání mladých
lidí, kteří se věnují disciplíně Parkour. Setkání nabízí výměnu zkušeností, obohacení
o nové prvky v tréninku a navázání kontaktů
pro případnou další spolupráci. Pod dohledem zkušených instruktorů se účastníci naučí
nové prvky. Akce je vhodná i pro začátečníky
a veřejnost.
Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s účelem překonat překážky v cestě tím,
že přizpůsobíme svůj pohyb danému prostředí. Parkour obnáší důsledný disciplinovaný
trénink s důrazem na praktickou sílu, výdrž,
rovnováhu, kreativitu, plynulost, kontrolu,
přesnost, prostorovou orientaci a rozvoj netradičního vnímání prostoru a objektů.
K dispozici bude hřiště na biketrial a workout. V případě špatného počasí budeme
v tělocvičně.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325,
turistika@ddmolomouc.cz).

VÝSTAVY
1.4.–3.5.2019 • tř.17. listopadu 47

Poznej a chraň – V říši hmyzu • Již 34.
ročník přírodovědně výtvarné soutěže, letos
na téma hmyzí říše a vše kolem ní. Soutěž
je určena dětem všech věkových kategorií,
od mateřské až po střední školu. Do soutěže
lze zasílat díla jakýchkoli výtvarných technik. Oceněná díla budou vystavena v Galerii
DDM od 1.4. do 3.5. 2019. Vernisáž proběhne ve středu 3. dubna v 16 hodin.
Bližší informace: Klára Mičunková (724
977 820, priroda@ddmolomouc.cz).

Partner
Zeleného kruhu Olomouc
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Knihovna města Olomouce
Noc literatury

KULTURNÍ PŘEHLED
KVĚTEN 2019

VÝSTAVA
Zámecká galerie
do pátku 17. 5. 2019

Obrázky Bernadety Bačové

Výstava doplněná prodejem velikonočních dárků Charity Konice, DpS
Ludmírov, DPS Bohuslavice, Charity
M. Třebová a jiných organizací.

23. 5. – 23. 6. 2019

Výtvarný obor ZUŠ Konice

Vernisáž 31. 5. 2019 v 17.00 hodin
po–pá, 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin, od 1. 6 .2019 i víkendy, sobota,
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, neděle, 14.00–17.00 hodin

KPH
Koncertní sál zámku
V sobotu 25. května v 19 hodin

Spirituály na zámeckém
nádvoří – akustický koncert
Noproblem z Kostelce na Hané

Mimořádný koncert KPH - vstupné
dobrovolné

AKCE
Masarykovo náměstí a Zámek Konice
V pátek 31. 5. 2019 od 14.00 hodin

ZUŠ OPEN

III. Ročník celostátního happeningu základních uměleckých
škol

14.00 – 16.00 hodin, prezentace hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru (Masarykovo náměstí)
17.00 hodin, vernisáž výstavy výtvarného oboru (galerie zámku Konice)
18.00 hodin, „Večer s klasikou“ - koncert učitelů (koncertní sál zámku Konice)
Akci pořádá Základní umělecká škola
Konice

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.
Od 1. 6. do 31.
8. 2019 máme
hlavní turistickou sezónu v Konici – prohlídky
zámku i o víkendech!

KNIHOVNA
V 1. patře konického zámku

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

Po krátké přestávce se i do Olomouce vrací
úžasná celostátní akce - čtenářský happening
Noc literatury. Na místech, která nejsou běžně veřejnosti přístupná – v Divadelním sále
Konviktu UP, v Rotundě Cyrilometodějské
teologické fakulty UP a v Sophie’s Café, budou ukázky ze současné světové literatury číst
populární herečky a herci Moravského divadla Olomouc a Divadla Point. Ve čtvrtek 9.
května 2019 se můžeme těšit na úryvky z děl
Simona Mawera, Petera Stamma, Bey Uusuy,
Benjamina Blacka, Martina Beckera,… Čtení
začínají v celou hodinu (v 18, 19 a 20 hodin),
poté následuje pauza 10–15 min na přechod
na další stanoviště.

Jak je komunikována EU svým občanům?

Nemáte pocit, že jsou Vám některé názory
podsouvány? Nejsme náhodou v otázce Evropské unie manipulováni? Není to jen nedostatek informací? Přijďte o tom diskutovat…
Beseda přeložená z dubna proběhne 14.
května 2019 v 17 hodin v budově na náměstí
Republiky. Na všechny, kterým není budoucnost lhostejná, těší Ing. Radim Sršeň, Ph. D.,
starosta, učitel VŠE, zástupce ČR ve Výboru
regionů EU; doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph. D.,
politolog z Katedry politologie a evropských
studií FF UPOL a Mgr. Petr Bilík, Ph. D., prorektor pro vnější vztahy UPOL.

Kytičky

Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči proběhne ve středu 15. května 2019 v 10 hodin
v oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky. V rámci projektu rozvíjení
čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku
„S knížkou do života“ si budeme společně
užívat jara formou krátkých aktivit vhodných
pro tuto věkovou skupinu.

Tvořivé odpoledne pro celou rodinu

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny zve
ve čtvrtek 16. května 2019 od 14 do 17 hodin oddělení pro děti a mládež v budově
na náměstí Republiky prarodiče, rodiče a děti
na kreativní dílnu, ve které budou vyrábět letní
plánovací kalendář a zápisníček.
Šikovné děti s fantazií si mohou vyzkoušet
výrobu jarní papírové kytičky také na pobočce
Jungmannova ve čtvrtek 16. května a v pátek
17. května 2019 od 13 do 16 hodin.

Čítárna u kašny

V rámci Noci muzeí, která probíhá v Olomouci 17. května 2019, nabízíme od 17 do 21
hodin posezení s knihou v Čítárně u kašny
na náměstí Republiky. Jako dárek si je možno
odnést některou z vyřazených knih.

Hvězdná obloha

Přijďte si poslechnout na náměstí Republiky
v pátek 17. května 2019 v 17 hodin vyprávění Josefa Masničáka o nebeských objektech,
souhvězdích, hvězdách a planetách, ale také
o tom, jak a čím můžeme sami pozorovat úkazy na noční obloze. Josef Masničák, vlastním
povoláním rámař obrazů a galerista, ve volném čase astronom a fotograf, připravuje
knížku „Chatařův průvodce po Galaxii“, příručku pro každého, který chce porozumět dění
na hvězdné obloze. Doporučujeme rezervaci
na 585 545 123 nebo na dospele@kmol.cz.

Ztratila se Žofka

Maskota knihovny mohou hledat jak děti, tak
dospělí v budově na náměstí Republiky v pátek 17. května 2019 od 18 do 21:30 hodin.
Budou muset splnit zapeklité úkoly, a pokud
žirafu Žofku najdou, dostanou malý dárek.

Klub deskových her

Klub deskových her se sejde v pondělí 20.
května 2019 od 16 do 19 hodin v budově
na náměstí Republiky. I noví zájemci si mohou zahrát klasické či nové stolní hry (např.
Mystherium, Dominion, Kumo hogosha,
Koncept, Splendor a další). Přihlásit se lze
v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz .

Herní 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 nebo si pomocí vlastního těla zahrají
ping-pong. Těšíme se v úterý 21. května 2019
od 16 do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

Vše o životě po životě

běh prožitku, ale celkovou
změnu, která těmto lidem
klinická smrt do života přinesla. Následuje
beseda k tématu. Doporučujeme včasnou rezervaci na 585 545 123 nebo na dospele@
kmol.cz.

Olomoucká próza po roce 2010

Petra Kožušníková z Katedry bohemistiky
Filozofické fakulty UP se v budově na náměstí Republiky ve čtvrtek 6. června 2019
v 16 hodin zaměří na nejčerstvější přírůstky
regionálních prozaiků, kteří by snadno mohli
uniknout pozornosti. Setkání, které navazuje
na básnickou linii, je připraveno ve spolupráci
s neziskovou společností EuForAll, o.s.

VÝSTAVY
Michal Žíla - (HI)STORY.

Od dubna do června 2019 ozvláštňují budovu
na náměstí Republiky díla Michala Žíly - fotografie vykonstruovaných příběhů s převážně
historickou tématikou. Hlavním autorovým
záměrem je důraz na dějovou linku, o čemž
vypovídá i příznačný název výstavy (HI)
STORY.

Městské památkové zóny a rezervace
Olomouckého kraje

V květnu a červnu 2019 vystřídá digitální grafiku na pobočce Brněnská expozice o městských památkových zónách a rezervacích
v našem kraji připravená ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Slabikáře

Zalistovat si slabikáři svého dětství nebo se
pokochat exotickými exempláři ze všech koutů světa (Japonsko, Nový Zéland, Čína, …)
mohou návštěvníci pobočky Jungmannova
až do konce června 2019. Slavnostní vernisáž
proběhne 23. května v 17 hodin.

Svůj úspěšný dokumentární film představí režisér Dalibor Stach ve čtvrtek
23. května 2019 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. Dokument je vyprávěním
lidí, kteří hranici smrti překročili, a bylo jim
umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen prů-

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Zrušená provozovna v Rooseveltově
Humanitární organizace Středisko SOS
pro vzájemnou pomoc občanů, z.s. oznamuje:

Provozovna v Rooseveltově 9 je zrušena.

Nová provozovna je otevřena v Kateřinské 10
(mezi Tržnicí a Dolním náměstím).
Otevírací doba:
Po–Pá 9–17 hod.
So
8–12 hod.
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Za krásnou Olomouc

Květnové kulturní akce ve Velké Bystřici
BÍLÝ KÁMEN®

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY

1. 5. (st) 7.00 – 16.00 ● Vojenský výcvikový
prostor Libavá
XXVI. ročník cykloturistické akce po vojenském prostoru Libavá. Možnost projet nebo
projít vojenský prostor Libavá je veřejnosti
umožněn pouze 1x ročně. Můžete se zúčastnit
jako cyklista, pěší nebo účastník zájezdu autobusem. Akce probíhá od 7 hodin a všichni jsou
povinni opustit vojenský prostor v 16 hodin.
Vstupní stanoviště: Mrsklesy, Smilov-zastávka, Město Libavá, Nové Oldřůvky, Kovářov,
Zelený kříž, Kozlov, Velký Újezd, Daskabát,
Luboměř, Hlubočky – sjezdovka – Ski areál.
Účastníci musí mít u sebe občanský průkaz
nebo pas, při jízdě na kole i koloběžce cyklistickou přilbu, platí zákaz focení.

12. 5. (ne) 8.00 – 12.00 ● Zámecké náměstí
První jarní výpěstky, zdravá výživa i dobroty
z maloprodukce. Ochutnáte, nakoupíte a přitom si můžete poslechnout cimbálovou muziku, povídání o vázání hanáckých šátků nebo
s dětmi navštívit ZOOkoutek.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DOSPĚLÝCH

18. 5. (so) 8.00 – 12.00 ● řeka Bystřice
15. ročník čistění řeky a jejího okolí. Rukavice
a pytle na odpad dostanete, je dobré se vhodně
obout a obléknout. I letos se pokusíme projít
a zbavit odpadků celý úsek řeky, který patří
k Velké Bystřici. To znamená, že se ráno rozdělíme na dvě stejné skupiny, z nichž jednu
dopravíme traktorem proti proudu až ke splavu
v Burku, druhou potom auty odvezeme k vlakovému přejezdu na Bystrovany. Obě skupiny
dobrovolníků dojdou zpět k vlakové zastávce,
kde již bude pro všechny připravené občerstvení a kde si na závěr můžete popovídat.
Informace a dotazy: Václav Břeha –
776 044 244, vaclavbreha@seznam.cz

4. 5. (so) 6.00 – 12.00
5. 5. (ne) 6.00 – 12.00 ● přehrada Velká Bystřice
Kdo bude nejlepší mezi dospělými rybáři?
Soutěž začíná v 6 hodin ráno.
Pro soutěžící i diváky je připraveno bohaté
občerstvení.

SLAVNOST KROJE

12. 5. (ne) 8.00 – 13.00 ● ŘK kostel, amfiteátr
Druhou květnovou neděli již podesáté oslavíme krásu lidových krojů. Letos se vracíme
k součásti kroje, která na Hané i jinde po staletí utvářela, zdobila ale i účelně chránila hlavu
ženy.
Na náměstí vám bude hrát cimbálová muzika
a zároveň můžete nakoupit na bystřických selských trzích.
Program: 8.00 – nedělní mše – kostel Stětí sv.
Jana Křtitele
8.00 – Bystřický selský trh – Zámecké náměstí
10.00 – Vystoupení cimbálové muziky Krušpánek – Zámecké náměstí
10.30 – povídání o šátcích a ukázky vázání
ze všech koutů hanáckého regionu – piazzetta
před KD Nadační

AUTORSKÉ ČTENÍ – PETR LINDUŠKA – CO VČEL?

13. 5. (po) 18.00 – 19.30 ● knihovna
Litovelský spisovatel a divadelník Petr Linduška představí jak svou nejnovější knihu „Co
včel“, tak i předešlá díla, všechna plná humoru
a psaná v hanáčtině.

ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
„CHVALTE HOSPODINA“ –
HUDEBNÍ POSELSTVÍ P. J.
OLEJNÍKA

18. 5. (so) 15.00 – 18.30 ● kostel Stětí sv. Jana
Křtitele
IX. ročník přehlídky chrámových sborů.
15.00 – festivalová vystoupení – Dolanský
chrámový sbor, Cecilská hudební jednota Ústí
nad Orlicí, Velkobystřický chrámový sbor,
Olio Olomouc a Kněžská gregoriánská schola
Olomouc

17:00 Mše svatá – celebruje Mons. Josef
Hrdlička, emeritní světící biskup olomoucký,
varhanní doprovod Vladimír Pavlík, zpívají
zúčastněné sbory.
Přímý přenos Radia Proglas.

KONCERT KPH MAREK JERIE
A IVONA SUMA SOLONKOVA

19. 5. (ne) 16.00 – 17.00 ● galeriezet
Ivona Suma Solonkova (klavír) se narodila
v Polsku v hudební rodině. Již v průběhu studia v Lucernu se intenzivně věnovala smyčcovému repertoáru a stala se vyhledávanou doprovodnou hráčkou. Podpora mladých talentů
a plný rozvoj jejich schopností patří k nejdůležitějším cílům její pedagogické činnosti.
Marek Jerie (violoncello) je členem světoznámého Guarneri Tria Prague. Působí jako
profesor na Vysoké hudební škole v Lucernu,
kde vyučuje obor violoncello a komorní hudbu
a svým studentům se věnuje s mimořádným
nasazením. Hraje na violoncello z dílny Andrea Guarneriho z roku 1684.

ZÁVODY KOL, KOLOBĚŽEK
A ODRÁŽEDEL

19. 5. (ne) 14.30 – 18.00 ● Zámecký park
Přijďte podpořit malé závodníky na nejrůznějších vozítkách. Nezapomeňte si přilbu.
Startovné je 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.

SEČENI LÓKE

25. 5. (so) 7.00 – 10.00 ● louka u zastávky ČD
O květnové sobotě, za vycházejícího sluníčka,
ale třeba i za májového deště posečeme trávu,
zazpíváme a dáme si zaslouženou snídani.
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Milí členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc,
rádi bychom Vás pozvali na akce, které jsou naplánované na tento měsíc.
V úterý 7. 5. 2019 od 16:00 hod. proběhne druhá vycházka v rámci cyklu Krásnou Olomoucí,
kdy se tentokrát podíváme do nově zrekonstruované budovy děkanátu Univerzity Palackého v
Olomouci a nové knihovny Katedry dějin umění.
Sraz máme před budovou na adrese Křížkovského 10. Ve stejném termínu bude v okolí zbrojnice
probíhat Majáles, nezalekněte se tedy velkého
počtu lidí, my Vás budeme čekat. Provede nás
architekt Tomáš Machovský a historička umění
Martina Mertová.
Následující týden 14. 5. 2019 od 18:00 hod.
Vás zveme do Divadla architektury na třetí díl
úspěšného cyklu RE.VIZE Olomouc. Tentokrát
se hosté zaměří na téma veřejného prostoru a
modrozelené infrastruktury. Pozvaná je krajinářská architekta Radmila Fingerová a projektant
Jiří Vítek, večer bude moderovat architekt David
Mareš.
Velice se na Vás těšíme.
s přáním krásného dne
Jana Kiesewetterová
Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek
779 00 Olomouc, Kosinova 7
IČ: 22689931
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.
ú.: 3324717001/5500
www.krasnaolomouc.cz
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/krasnaolomouc/

Univerzita
v novém
kabátě

Komentovaná vycházka
s Tomášem Machovským
a Martinou Mertovou
Přiblížíme si pohnuté dějiny petrského návrší, kde v loňském roce skončily
rekonstrukční práce budov pro potřeby ﬁlozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého.
S architektem Tomášem Machovským, jedním ze spoluautorů, se odsud
přesuneme do Konviktu v ulici Univerzitní a nahlédneme do nové knihovny
Katedry dějin umění. Obě realizace se budou ucházet o nominaci
Ceny Rudolfa Eitelbergera, kterou letos udělíme již po šesté.

Úterý 7. 5. 2019 v 16:00
Sraz před budovou Děkanátu Univerzity Palackého, Křížkovského 10
Vstupné zdarma

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

dru–
há
smě–
na
výstava
pedagogů
sšdam
2019

Výstava pedagogů u příležitosti stého výročí
založení Střední školy designu a módy, Prostějov
30. 4. – 29. 5. 2019
Muzeum a galerie v Prostějově, p.o.
náměstí T. G. Masaryka 2
Vernisáž: 29. 4. 2019, 17:00
Jste srdečně zváni.
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Historická kafírna – pražení a ochutnávky kávy na hradě Šternberk
e je působnost rodu spjata převážně se seVe sváteční středu 8. května 2019 se na hradě Šternberk uskuteční edukačně – zábavně – gurmánský program „Historická kafírna“.

Ze zkoušek nováčků
Již třetí rok využívají kamarádství a hanácké pohostinnosti členové Klubu chovatelů
jezevčíků ČR a zahajují svou výcvikovou
a zkušební sezonu v mysliveckém zařízení zvaném Výrovka v Hněvotíně nedaleko
Olomouce. Zdejší členové MS Blata Hněvotín je doprovází při zkouškách svých nováčků dobře zazvěřenou honitbou a starají
se o jejich příjemný pobyt a průběh zkoušek.
Nejinak tomu bylo i v sobotu 13. dubna.
Počasí sice moc nepřálo, od rána poprchalo, což se také projevilo na menší účasti.
Z původně nahlášených se jich nakonec zúčastnilo jen osm. Na snídani byl připraven
v udírně kabanos a uvnitř se dávala horká
polévka. Čaj a kafíčko nechybělo. Tóny
„Vítání“ šestnáctileté trubačky Zdenky
ILLOVÉ vítaly nastoupené účastníky zkoušek a rozhodčí.

Na hrad Šternberk zavítá principál studia Bez
Kliky, výřečník a milovník dobré kávy Roman
Prokeš. Sebou přiveze mimo kávy i historickou
pražičku z dob rakouské monarchie, ve které si
návštěvníci hradu budou moci sami vyzkoušet
práci mistra pražiče. Dále bude připraveno povídání o historii kávy a ochutnávky kávy vařené
v džezvě či kávy filtrované. Program se uskuteční v prostorách nově zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně, která byla slavnostně otevřena
v červenci 2017.
Historická kafírna bude součástí každé prohlídky. Pro návštěvníky bude připraven speciální
okruh kombinující obě patra hradu a končící
v Liechtensteinské kuchyni.
Těšíme se na vaši návštěvu historické kafírny
a hradu Šternberk.

Vstupné
• plné - 180 Kč
• snížené - 130 Kč
• rodinné - 480 Kč

Anotace:
Program je určen pro zvědavé návštěvníky, milce kávy či kavárenské povaleče. Zájemci mohou
být součástí procesu pražení kávy v historických
pražičkách a za krátký čas si sami vyzkouší práci mistra pražiče pod dozorem výřečníka, všeuměla a principála divladla Bez kliky Romana
Prokeše. Návštěvníci ochutnají vařenou kávu
připravenou v džezvě, či káfu filtrovanou. Dozví se pravidla správné přípravy kávy a postupy
zpracování kávového zrna.

Nástup rozhodčích

Soutěž zahájil ředitel soutěže a předseda MS Blata Hněvotín Luděk Nezhyba,
který přivítal účastníky soutěže na Výrovce a popřál všem hodně úspěchu. „Dámy
a pánové, dovolte, abych Vás přivítal jménem výboru Klubu chovatelů jezevčíků ČR
a jménem svým na dnešních zkouškách
hlasitosti zde v krásném areálu v Hněvotíně. Chtěl bych také poděkovat zdejšímu sdružení za uspořádání zkoušek. Vám

Skauti pokračují v obnově poutního místa
Čechovice 7. 5. 2019 – Ve Staré Vodě u Libavé bude o víkendu 10. 5.–12. 5. 2019
pokračovat skautský projekt Obnova Staré
Vody. Skauti z několika zemí dlouhodobě
pracují na úpravě a udržování areálu historického poutního místa s kostelem sv. Anny,
tedy v místě bývalé významné obce, která
zanikla krátce po druhé světové válce.
Účast tentokrát ohlásili skauti - harceři
z Krakowa a Glubczyc v Polsku a několik
oddílů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Budeme pracovat na úklidu trosek
bývalého kláštera a klášterní zahrady, vyčistíme hřbitov po zimním období, posečeme
trávu kolem kostela a Královské studánky.

V sobotu od 18.00 hodin bude v kostele přednášet spisovatelka a historička Jana
Krejčová o historii Staré Vody. Od 19 hodin potom bude hrát country kapela z Dubu
a připomeneme si , že letos je to již 25 let, co
skauti začali s touto svojí aktivitou. Po skončení koncertu bude „světelný průvod“ se
svíčkami od kostela ke Královské studánce.
Zveme všechny příznivce historie a country muziky. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z pořadu bude věnován na akci „Skauti
obnovují Starou Vodu“.
V pátek večer budeme promítat na stěnu
ambitů případně v kostele dokument televize NOE „Stíny nad Libavou“. Lze zde získat

Nástup vůdců

6. vydání knihy „Kronika Libavska“ od Jindřicha Machaly, knihu Stará Voda od Adolfa
Loserta nebo soubory historických pohlednic ze zaniklých vesnic vojenského prostoru
Libavá. Bude k dostání také nová turistická
známka s motivem obnovené kapličky v zaniklé obci Vojnovice.
Nocování ve vlastních stanech, stravování z vlastních zásob.
Další informace:
Jan Pečínka
Mobil: 731 059 298
e-mail: pecinka@volny.cz
http://obnovastarevody.skauting.cz/
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Šestnáctiletá trubačka Zdenka
ILLOVÁ

všem přeji hodně štěstíčka, ať jste
všichni spokojeni, protože je to náročná soutěž a pejsci jsou všichni
dobří. Nebuďte smutní, když se
něco nepovede,to už tak bývá, pozbuzoval vůdce předseda KCHJ
ČR Ing. Radomír Svoboda a projev
ukončil slovy dobrý vítr a kynologii
zdar.“
Zdar, zazněla odpověď. Také
vrchní rozhodčí MVDr. Jan Kučera
přivítal účastníky zkoušek a představil rozhodčí. „První skupinu
bude posuzovat Monika ILLOVÁ a Miroslav
Vítek, druhou skupinu Ing. Jaroslav Horský
a Radim ILLE. Je někdo, kdo nezná zkušební řád, všichni znají. Má někdo nějaký dotaz,
nebo se chce na něco zeptat? Nikdo, děkuji
a můžeme pokračovat. Veterinární prohlídku
máme provedenou, tak přistoupíme k losování pořadí a rozdělení vůdců
do dvou skupin. Z domácích
myslivců povede první skupinu Pavel Toman a druhou Alois
Hrubý.“
Střelbu prováděl Miroslav
Špičák. Po rozlosování byla soutěž zahájena. O příjemné teplo
uvnitř objektu se staral Vlastik
Handl v tomto sychravém počasí přišlo všem vhod.Pavel Pospíšil a Štěpán File připravovali
účastníkům oběd, zvěřinové
ragů s knedlíkem, po kterém se jen zaprášilo.
Ke kávě nechyběla tradiční a oblíbená buchta
s čokoládovou polevou, kterou donesla paní
Monika Pospíšilová.
Po obědě byl nástup na kterém Monika
ILLOVÁ omluvila pana předsedu klubu, který
musel odjet a jménem vedení klubu poděkovala nejen vám vůdcům, že přijeli a přihlásili se
na tuto zkoušku, ale poděkovala také rozhodčím, že věnovali svůj čas k hodnocení pejsků
a také poděkovala organizátorům, protože bez nich by to nebylo. „Jsme zde již potřetí a doufám, že nás přivítají i počtvrté.
Do dalších zkoušek Vám přeji
mnoho úspěchů, pejskům dobrý
nos a provolávám lovecké kynologii a zvláště jezevčíkům Zdar.“

Zástupce místních myslivců Pavel Toman řekl, že je pro nás ctí a radostí pro
Vás tyto zkoušky pořádat a organizovat.
Vrchní rozhodčí MVDr. Kučera se přidal.
„Vážení přátelé, docházíme k vrcholu
dnešního dne a to je vyhlášení výsledků.
Mohu s potěšením říci, že uspělo všech
osm pejsků. Pět v první ceně, dva v druhé
ceně a jeden v třetí ceně.Vítězem se stala
fenka/JDrS Zane od Květušského potoka
vůdce pan Kolín Vladimír s plným počtem
bodů 100. Druhý se umístil pes/JDIS Jaxo
ze Štěkotu vůdce Kretková Zuzana s plným počtem 100 bodů. Na třetím místě
rovněž s plným počtem 100 bodů se umístil pes/JDrS Bertík z Polesí Cikháje vůdce
Šustek Jiří.“ Organizátorům za perfektní
uspořádání akce a rozhodčím za nestranné posuzování poděkoval závěrem vítěz
pan Kolín Vladimír a nástup ukončil provoláním myslivecké kynologii Zdar.
Definitivní tečku za dnešní soutěží udělala trubačka a její lesnice.
Rudolf Krč

Rozhodčí Radim ILLE
blahopřeje vítězi Vladimíru Kolínu

měsíčník zelených hnutí • 4. 2019 • zelení A DOBA

Audience u císaře Karla I. v Brandýse 4. 5. 2019
Za značného zájmu veřejnosti proběhlo
v Brandýse setkání příznivců společných
tradic střední Evropy a vojenské historie.
V jejím průběhu bylo vzpomenuto 30. výročí úmrtí císařovny Zity a 600. výročí úmrtí
českého krále a římského císaře Václava IV.
Rakouský Dům také letos reprezentovala
Jeho císařská a královská Výsost arcivévoda Georg Habsbursko – Lotrinský, který
dorazil v 11 hodin parním vlakem taženým
lokomotivou Šlechtična. V soupravě vlaku byly zařazeny historické vozy Rybáky
a velkoprostorové Baiky, nechyběl ani salonní vůz Františka Ferdinanda d´Este, který před 110 roky vyrobila slavná pražská
továrna Ringhoffer. U nádraží začal také
průvod vojensko – historických jednotek
všech období až po Velkou válku. Program
potom pokračovat v zámecké zahradě slavnostním nástupem, Mší svatou při relikvii
bl. krále Karla I. ve farním kostele Obrácení
sv. Pavla a trval až do večerních hodin.
Foto Jan Andrš.

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

