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O drobných památkách Drahan z pera Jána Kadlece (zde čelní pohled na kostel sv. Jana Křtitele
v Drahanech) čtěte na str. 2–4.

O víkendu v historických kostýmech na hradě
Šternberk čtěte na str. 7

Ekocentrum Iris v srpnu
Hnízdní sezóna sýčků
XII. ročník Josefkolu

Vážení čtenáři,
vstoupili jsme do druhé poloviny prázdninových
měsíců, ohlédneme se ještě za vydařeným Josefkolem v Čechách pod Kosířem, historickou
vycházkou po bojišti Bitvy u Tovačova i připomínkou 153. výročí námořní bitvy u Lissy. Také
v srpnu na nás čeká mnoho zajímavých a pečlivě
připravovaných akcí. Pestrý je kulturní program
ve Velké Bystřici, mimořádné prohlídky v textilce
Hedva Český Brokát, tradiční Gulášfest
v Bystročicích či duchovněji laděná Pouť
za obnovu Českého království, respektive
za hodnoty vyznávané posledním českým
králem bl. Karlem I. Jeho jménem bude
také pojmenováno nové náměstí v Horních Tošanovicích. Mnoho zajímavostí

Drobné památky Drahan

Knihovna města Olomouce
TIC Konice v srpnu

nabízí také program SEV Iris, nejen jako „mokrá
varianta“ bude tradičně rozšiřovat naše možnosti kulturní nabídka Knihovny města Olomouce.
S Bc. Jánem Kadlecem můžete vyrazit do další
obce na Prostějovsku.
Pěkné léto přeje

kulturní akce ve Velké Bystřici

				Redakce

O putovní pohár MS Slatinice

Hanácké léto na kolejích
VII. pouť za obnovu Čes. kr.
Vzpomínková slavnost
Připomínka 21. srpna 1968
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Protivanovsko

Boční pohled na poutní kostel

Drobné památky Drahan

0 0,5 1

Drobné památky Drahan
Socha sv. Jana
Nepomuckého

1,5 km

Městys Drahany leží na náhorní rovině pod kopcem Horka 9 km západně
od Plumlova. Podle obce se jmenuje celá
Drahanská vrchovina. Je to starobylá
obec s pohnutou historií a kostelem, který je dominantou krajiny. Patří do území
regionu Protivanovsko. Po vystěhování
obyvatel v roce 1943 se opět vzpamatovala a stala se centrem kraje.
Její katastr byl původně mnohem větší, neboť obsahoval rozsáhlé lesy, které
jsou dnes součástí vojenského prostoru.
V obci pramení říčka Velká Haná, jsou
tu dva rybníky, jeden je uprostřed vesnice a Nebeský rybník se nachází západně
od obce. V lese jsou pozůstatky pozůstatky zaniklé středověké vesnice Baldov.
Bylo zde mnoho míst s příběhy, na nichž
byly křížky a svaté obrázky.
Ves vznikla ve druhé polovině 13.
století, na jejím katastru stál středověký
hrad Starý Plumlov, který zanikl ve 14.
století. První písemná zpráva o vesnici je
z roku 1310, kdy opavský kníže Mikuláš
prodává panství Plumlov s městečkem
Drahany králi Janu Lucemburskému.
Název Drahany znamená ves lidí Drahanových, vznikl z osobního jména Drahan. Na pečeti z roku 1705 měla obec
ve znaku beránka s praporem – znamení sv. Jana Křtitele. Farnost Drahany se
připomíná již v roce 1309. Majiteli byli
v roce 1310 Mikuláš, kníže opavský, potom král Jan Lucemburský, od roku 1325
zde vládl rod pánů z Kravař. V roce 1590
je v urbáři připomínáno 40 usedlých.
Od roku 1599 patřila Karlu z Liechtenštejna. Po třicetileté válce zde bylo

jen 18 osedlých a 21 pustých usedlostí.
Liechtenštejnové zde vládli až do roku
1848.
Největší pohroma čekala obec za okupace. 1. září 1943 došlo k vystěhování obce, které bylo dokončeno 31. 10.
Zůstalo zde jen 5 rodin. Za německé
okupace byla vesnice poškozena, část
úplně zničena. Její území sloužil jako
vojenská střelnice a cvičiště. Po válce
se v roce 1945 vrátila jen část obyvatel,
část odešla do pohraničí. Části vesnice
se nazývají Branka, Brněnská, myslivna
Březina. Obyvatelé se živili jako rolníci,
krejčovina nahradila tkalcovství. Krejčí
šili oděvy pro továrny v Prostějově a Boskovicích, šily se pánské vesty, byla to
specializace, při které pomáhaly celé rodiny i děti.
Socha
Panny Marie
u kostela

Dominantou mezi místními památkami je kostel sv. Jana Křtitele uprostřed
obce. Je to jednolodní stavba s hranolovou věží zvonice. Jedná se o pozdně barokní architekturu z roku 1790, na stavbu
přispěl také kníže Liechtenštejn. U kostela můžeme vidět dvě sochy a kamenný
kříž. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí
vedle kostela. Je opravená, má pozlacených pět hvězd. Na podstavci jsou nápisy. Vpředu: „SWATI NEPOMUCKI
JENE DOBREI CTI SILNI PATRONE“,
vpravo „RACZ NAS W TWE PAMIETI
MÍTI“, vzadu „WTEI NAS TWE CTITELE CHRAN A PRZED ZLIM IAZIKEM BRAN LETA PANIE 1762“, vlevo
„NENECHEI NAS ZAHANBITI“. Socha Panny Marie stojí vlevo před vchodem do kostela. Nápis na podstavci zní:
Kamenný kříž
před kostelem
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„Aj od této chvíle blahoslavenou nazývati mne budou všichni národové země“,
„Ku cti a chvále nejblahoslavenější Panny Marie věnovali manželé Jan a Amalie
Vojáčkovi z Drahan L.P. 1900“. Vpravo
před vchodem do kostela stojí kamenný
mramorový kříž, má nápis na podstavci:
„Ku větší cti a slávě Boží na památku generální vizitace a sv. biřmování dne 14.
června 1899 Jeho knížecí arcibiskupskou
milostí Drem. Theodorem Kohnem konaného věnovali manželé Jan a Amalie
Vojáčkovi z Drahan“.
Další dva kamenné kříže stojí u silnic
směřujících do Drahan. U staré cesty
z Žárovic, pod kopcem Horka stojí malý
kamenný křížek. Dole je tabulka s nápisem: „Obnoveno na náklady obce Drahany v roce 1998“.

Pohřební kaple na hřbitově

U křižovatky k Otinovsi stojí také malý
kamenný křížek. Je to malý kříž, zřejmě
opravený po poškození za války, bez nápisu. Sem vyprovázeli místní poutníky,
kteří odcházeli do Sloupu, kam to bylo
13 km. Večer se poutníci vraceli a tady je
čekal pan farář a pak šli do kostela.
Místní hřbitov je bez ústředního kříže.
Je to zajímavá symetrická stavba s bránou, pohřební kaplí a obvodovou zdí
z roku 1955.
Krajina v okolí Drahan ukrývá mnoho
míst, ke kterým se váží příběhy tragédií
i záchrany. Tato místa byla místními lidmi
označována svatými obrázky, dřevěnými
křížky nebo někdy jen květinami a v minulosti asi i svíčkami. Některá z těchto míst
se mi podařilo objevit, jiná ještě zůstávají skrytá. V lese u lesní cesty do Nových
Sadů je dřevěný křížek upevněný na smrku, před ním bylo obrovské mraveniště.
Na místě zvaném „U koníčka“ se někdo
zabil při práci v lese. Nedaleko se hrávalo
divadlo v přírodě, když hráli o pytlácích,

Obrázek
sv. Anny

nepotřebovali kulisy, měli tam pěkné malé
smrčky. Poutníci z Nových Sadů tady měli
zastavení na pouti do Drahan.
Ke svatým obrázkům se vztahují tyto
příběhy: U sv. Anny – příběh o dítěti
a zmiji stočené na jeho hrudi, dítě se podařilo zachránit a obrázek je na památku
záchrany. U sv. Jana – příběh o zabitém
kupci na staré kupecké cestě. Krésův obrázek – zabil se tu pan Krésa při práci
v lese, když na něj spadl strom. Dnes
je na něm ponechána spodní část kmene stromu, na něm je umístěna dřevěná
skříňka s obrázkem Ježíše. Sv. obrázek
Panny Marie u lesní cesty do Březiny byl
umístěný na místě neštěstí v lese.
Květiny na velkém buku – zemřeli tu
v roce 1946 dva chlapci 12 letý Jan Pírek
a 13 letý Jan Lachman, kteří našli nevybuchlou munici z války a při manipulaci
došlo k výbuchu. Býval tu svatý obrázek, který vandalové zničili. Zmizelý sv.
obrázek na místě smrti Vaška Soldána,
který se tu zabil na motorce.

Kamenný křížek u silnice
od Žárovic

Kamenný
kříž na křižovatce do Otinovsi

Dřevěný kříž v místě „U koníčka“
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Drobné památky Drahan

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v srpnu tyto akce:
cyklovýlet pro veřejnost

Cyklovýlet podél Mlýnského náhonu

Pamětní deska v budově měšťanské školy

Druhá pamětní deska z r. 1930

Pohled na Drahany
od východu
Pomník padlých
před školou

V parčíku před budovou měšťanské
školy stojí pomník obětem 1. světové války. Pod nápisem „28. říjen 1918.
Čestné památce padlých a zemřelých
ve světové válce 1914–1918“ je zaznamenáno 32 jmen padlých mužů. Dole je
tabulka se 6 jmény obětí druhé světové
války. Vedle pomníku stávalo letadlo.
Ve vchodu do budovy byly na památku
jejího otevření umístěny dvě pamětní
desky, které tuto významnou událost připomínají.
K přírodním zajímavostem patří
dva místní rybníky. Byly vybudovány
na místě rozvodí, takže je nenapájí žádný
přítok, ale jsou udržovány jen vydatnými
vodními srážkami. Takovým se zde říká
Nebeský rybník. Jeden je na pěkně udržovaném místě západně od obce, druhý
je ve středu obce nedaleko kostela. Pod
areálem měšťanské školy se nachází
Rybník v centru obce
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KDY: úterý 6. srpna od 9:00
KDE: Mostkovice - Prostějov.
Budeme objevovat místa, kudy teče Mlýnský náhon. Cestou se podíváme na místa,
kde Mlýnský náhon vtéká do podzemí i kde
se znovu objevuje. Zastavíme se u Toufarova mlýna v Domamyslicích, u Krasického
rybníka, v Kolářových sadech a na dalších
místech. Cestou náš čeká ukázka starých
fotografií míst, která vypadala před 100
lety úplně jinak než dnes. Podíváme se také
na mapy a pro děti i dospělé budou připraveny krátké aktivity.
Sraz v 9.00 v Mostkovicích u kapličky pod
kopcem. Výlet není možné absolvovat pěšky. Délka trasy 9 km. Konec akce v Kralickém háji.
vycházka nejen pro rodiny s dětmi

na louce nenápadný pramen říčky Velká
Haná. V okolí Drahan najdeme další prameny jako je studánka v Občinách, Rubčická studánka nebo Kopřivná studna.
Z místních zvyků a rituálů se dodržoval církevní rok a místní hody – pouť
na svátek sv. Jana Křtitele. Dne 24. 6.
se koná velká pouť, na které bývá plno
krámků, plno lidí, kolotoče a další atrakce. Z Drahan se také odcházelo na procesí do Křtin a Suchdola, chodilo se
k místu „U obrázku“, na poli na kopci
nad rybníkem. Chodilo se také na poutě
do kostela ve Sloupu.

Drahany zůstávají centrem okolní krajiny, poutní kostel je stále dominantou,
ke které chodí věřící i jiní turisté. Místní
drobné památky stojí za pozornost a nedávné zmenšení nepřístupného vojenského prostoru umožňuje navštívit i místa, která byla dříve nedostupná. Bohužel
mizí část smrkových porostů a s nimi
možná i místa popisovaná v tomto článku. Ve vyrovnané harmonické krajině se
stále něco děje, když ji chcete navštívit,
můžete využít i zdejší turistickou ubytovnu.
			
Ján Kadlec

Nebeský rybník u Drahan

Den na loukách u Dětkovic
a Alojzova

KDY: sobota 24. srpna od 9:15 do 15:50
KDE: Dětkovice -Alojzov
Vycházka s hravými aktivitami pro děti,
jejich rodiče a další zájemce, spojená
s krátkou prací pro přírodu. Budeme pu-

tovat z Dětkovic přes louky na Plánivě až
k mokřadu u Alojzova. Na Plánivě si prohlédneme loučky se vzácnými rostlinami
a seznámíme se s pojmem mozaiková seč.
Dále pokračujeme po nové turistické trase,
která vede lesem do Alojzova. Zde odbočíme k mokřadu pod Alojzovem, kde se
krátce zapojíme do hrabání a vynášení sena.
Pro děti budou připraveny hravé aktivity,
pro všechny potom na mokřadu u Alojzova malé občerstvení a materiály o přírodě
regionu. Ráno sraz na autobusovém nádraží v Prostějově v 9.15 (u stanoviště č. 12),
společný odjezd do Dětkovic. Návrat autobusem z Alojzova do Prostějova do 16 hod.
Délka trasy do 7 km.
vycházka nejen pro rodiny s dětmi

Bělecké pozorovatelny

KDY: úterý 27. srpna od 8:35 do 15 hod.
KDE: lesy v okolí Běleckého mlýna
Vycházka pro rodiny s dětmi a další zájemce. Společně projdeme lesy v okolí Běleckého mlýna a pokusíme se najít a navštívit
všechny pozorovatelny zvěře. Hledání pozorovatelen bude spojeno s plněním hravých přírodovědných aktivit zaměřených
na život organismů v lese.
Ráno sraz na vlakové zastávce Zdětín
v 8:30, odjezd vhodného vlaku z Prostějova v 8:02. Ukončení vycházky

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

opět na vlakové zastávce
Zdětín do 14:30. Délka trasy asi 7 km. Poplatek: 30 Kč/dítě.
výlet pro seniory

Vláčkem na Kosíř II.

KDY: pátek 30. srpna od 8 do 16 hod.
KDE: Velký Kosíř a okolí
Výjezd turistickým vláčkem až na vrchol
Velkého Kosíře k rozhledně. Předpokládaný
program: lomy a sady nad Čelechovicemi,
vrchol Velkého Kosíře a rozhledna, drobné
památky v lesích Velkého Kosíře, zahradní
železnice ve Střížově, barokní sýpka v Ludéřově, lázně Slatinice. Ráno společně
odjedeme vlakem z Prostějova hl. nádraží
do Kostelce na Hané, kde nás bude čekat
turistický vláček. Návrat opět do Kostelce,
odtud pojedeme zpět vlakem ČD do Prostějova, příjezd do 15 hod. Poplatek 100 Kč.
Vlak ČD, vstupné do barokní sýpky i do zahradní železnice si hradí účastníci sami.
Nutno se předem přihlásit do 22. srpna, buď
v kanceláři Ekocentra Iris (v Út a Čt od 13
do 16 hod.), mailem: iris@iris.cz, na tel.
603 730 594, nebo v obchůdku Filemon &
Baucis na nám. TGM. V případě nízkého
zájmu se akce ruší!
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

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 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
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Víkend v historických kostýmech na hradě Šternberk

Úspěšná hnízdní sezóna pro kriticky ohrožené sýčky obecné
ať už se jednalo o hnízdění nebo o pouhé
prozkoumání. Oproti celorepublikovému
průměru, který se pohybuje kolem jednoho
procenta, je to zásadní rozdíl. Znamená to,
že jsme se rozhodli jít správnou cestou, když
jsme umisťovali budky na místa, která sýčci
nejvíce využívají, namísto abychom je rozmísťovali po farmách plošně,“ říká Šálek.

Sedm sourozenců sýčka nalezených v jednom hnízdě. Jde o historicky
nejvyšší počet mláďat
na jednu snůšku. Sýčci
mají zpravidla 3 až 5 vajec.
Foto: Martin Šálek, ČSO

Praha, 4. července 2019. Letošní hnízdní
sezóna sýčků obecných je u konce a jejich
ochránci z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců AV ČR ji
hodnotí jako úspěšnou. Sýčci vyvedli minimálně 59 mláďat, to je o třetinu víc než
loni. Ornitologové dále vyvěšovali budky,
zabezpečovali technické pasti a s vlastníky pozemků vyjednávali změny v hospodaření. Intenzivní zemědělství a s ním
spojený úbytek hmyzu je hlavní příčinou
toho, že nyní u nás zbývá asi 100 párů
této dříve běžné sovy.
Milým překvapením sýččí hnízdní sezóny
byl nález hnízda se sedmi mláďaty. „Sýčci
mají zpravidla 3 až 5 vajíček. Podle našich
informací jde v České republice o historicky
nejvyšší počet mláďat na jednu snůšku,“ komentuje jednu se zajímavostí hnízdní sezóny Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany sýčků z České společnosti ornitologické.
Ornitologové celkem letos zkontrolovali
v severních Čechách, kde žije nejsilnější česká populace sýčků, přes 300 lokalit.
Na 54 z nich zjistili přítomnost sýčků, hnízdění potom na 29 lokalitách a spočítali 59
mláďat. „Bohužel jen malá část sýčků se
dožije následujícího roku. Tato malá sovička často umírá pod koly aut nebo v technických pastech, jako jsou napáječky pro

dobytek, komíny, roury či sudy s vodou,“
vysvětluje Šálek.
Stejně jako v předchozích letech, i letos
ornitologové vyvěšovali budky zabezpečené před predátory. K sezóně 2019 bylo pro
sýčky připraveno 99 budek. „Páry obsadily
11 našich budek, přičemž 8 hnízdění bylo
úspěšných a vylíhlo se 29 mláďat. Celkově sýčkové navštívili 27% našich budek,

Aby mohli monitorovat sýčky ještě lépe, ornitologové letos poprvé instalovali také tzv.
chytré budky s kamerami, které zaznamenávaly dění u vstupu a v hnízdní komůrce.
„Mohli jsme sledovat, jakou kořist si sýčci
nosí do budky a tím i například lépe pochopit, který typ potravy je v jednotlivých fázích
hnízdění důležitý,“ vysvětluje Miroslav
Bažant, terénní pracovník ochrany sýčků
z České společnosti ornitologické.

Státní hrad Šternberk zve všechny návštěvníky na Víkend v historických kostýmech 2019. Jedna z nejnavštěvovanějších akcí roku se uskuteční v sobotu 10.
srpna 2019 od 14 do 18 hodin a v neděli 11. srpna 2019
od 10 do 18 hodin.
Hradem budou provázet průvodci oblečeni v historických kostýmech. Návštěvníci si mohou vybrat ze tří
nabízených návštěvnických okruhů – Liechtensteinské
sbírky, Jak se žilo na Šlechtickém sídle nebo Celým
hradem. Výklad průvodců bude zaměřen nejen na informace z historie hradu, ale i historii módy a oblékání.
Vstupné na prohlídky odpovídá běžnému vstupnému.
Specialitou víkendu je půjčovna historických kostýmů, kterou naleznete v hodovním sále hradu. Dospělí
návštěvníci i děti mohou vybírat z více jak 50 dobových
kostýmů a následně se nechat zvěčnit profesionálním
fotografem. Připraven bude fotokoutek vybavený moderní technologií dotykového fotozrcadla s možností
přímého tisku fotografií, využít lze samozřejmě i vlastní fotoaparát. Půjčovné kostýmů činí 100 Kč za dospělou osobu, za zapůjčení dětského kostýmu zaplatíte
50 Kč. Fotografie se hradí samostatně.

Vybrané záběry ze života sýčků jsou k dizpozici na webu https://www.birdlife.cz/
zaznamy-z-budky-sycka/
V letošní hnízdní sezóně ornitologové poprvé připravili pro sýčky na loukách s pásovou sečí bidýlka, odkud by mohli lépe lovit.
Osvědčily se a sýčkové je začali využívat
okamžitě.
Více o sýčkovi a jak mu pomoci lze zjistit
na webu http://new.birdlife.cz/sycek/.
Kontakt
Martin Šálek,
salek@birdlife.cz, 775 954 318
Miroslav Bažant,
bazant@birdlife.cz, 777 862 231

Chcete-li si vyzkoušet historické kostýmy, pořídit si atraktivní fotografie do rodinného alba a dozvědět se více o historii módy, navštivte o víkendu 10.–11. srpna 2019 státní hrad
Šternberk. Je pro vás připraven víkend v historických kostýmech 2019. Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jan Gottwald

tel. 604777650
email: gottwald.jan@npu.cz
web: www.hrad-sternberk.cz

Vstupné na prohlídky:
1. Základní okruh „Liechtensteinské sbírky“
Plné – 150 Kč
Snížené – 110 Kč
Rodinné – 400 Kč

Letos poprvé ornitologové
připravili pro sýčky bidýlka,
odkud by mohli lépe lovit.
Foto: Jiří Hornek

2. Základní okruh „Jak se žilo na šlechtickém sídle“
Plné – 130 Kč
Snížené – 90 Kč
Rodinné – 340 Kč
3. Výběrový okruh „Celým hradem“
Plné – 210 Kč
Snížené – 150 Kč
Rodinné – 560 Kč
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XII. ročník Josefkolu v Čechách pod Kosířem
Ve dnech 20.–21. 7. proběhl v zámeckém parku
a přilehlých prostorách další Mezinárodní sraz
mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, tedy Josefkol 2019. Mottem letošního
ročníku bylo: „Vlast – láska k historii“.
Po oba dny bylo možné se projet kočárem
v zámeckém parku, velmi působivý byl příjezd
Templářských rytířů i večerní program za svitu
ohňů a luceren. A tak jako zedník vytváří podmínky pro uplatnění řemeslníků deseti dalších
odborností, při stavbě a udržování kočárů je jich
zapotřebí devetenáct. A to včetně lampářů, bičařů, kartáčníků, prýmkařů, brašnářů a mnoho
dalších, které bylo možno v sobotu i v neděli
pozorovat při práci. A právě takové společenství
všech odborníků dává Josefkolu zcela unikátní a nenapodobitelnou atmosféru, kterou dále
umocňují koně. Veliká a krásná zvířata s neuvěřitelným objemem instinktů. Není divu, že si
toto setkání v Čechách pod Kosířem postupně
získalo značné množství příznivců a mecenášů.
Jedním z nich je také Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska).
Václav Obr
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Knihovna města Olomouce
Půjčovní doba o prázdninách se nemění, v dětském
oddělení a na pobočkách je rozšířeno půjčování
i na dopolední hodiny. Pouze v sobotu zavřeno.

Putování s pohádkou

Pobočka Jungmannova zve po celé prázdniny každou
středu (od 10. července 2019) od 9:30 do 11 hodin rodiče či prarodiče s dětmi od 3 do 9 let na Prázdninové
putování s pohádkou. Připraveny jsou pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další překvapení. Knihovnice se těší na všechny příznivce tříhlavých draků,
krásných princezen, ošklivých čarodějnic a hloupých
Honzů. Setkání 21. srpna 2019 je zaměřeno na úplně
malé děti v rámci akce Book start.

Knihohraní

Pro děti s doprovodem rodičů či prarodičů jsou připraveny v dětském oddělení v budově na náměstí
Republiky výtvarné dílničky inspirované oblíbenými
dětskými knihami. Ve středu 7. srpna 2019 zabloudíme v Trnkově zahradě, 28. srpna 2019 se budeme
inspirovat knihou Jak vycvičit draka. Vždy od 9:30
hodin.

Frodova velká prázdninová výprava do Mordoru

Stále je možno stát se malým hobitem a vydat se
do všech koutů Středozemě, kde čekají úkoly, které
prověří nejen statečnost a vytrvalost, ale i důvtip při
překonávání překážek. Začíná se v čítárně v budově
na náměstí Republiky. Všichni hrdinové mezi 9 a 99
lety budou odměněni, tři nejstatečnější (vylosovaní
30. srpna 2019) obdrží dinosauří tašku, Sauronův
Prsten moci a roční registraci do knihovny zdarma.

Origami záložka do knihy

Snadno a rychle si každý návštěvník pobočky Brněnská může o prázdninách kdykoliv v průběhu půjčovní
doby vyrobit svoji vlastní jedinečnou origami záložku do knihy.

Cestujeme se Čtyřlístkem

V půjčovní době pobočky Brněnská si navíc děti mohou zasoutěžit se známými seriálovými postavičkami
ze Čtyřlístku. Tentokrát na téma cestování.

Křesťanské umění v prvním tisíciletí

Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll,
o.s. pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných právu a umění. Ve čtvrtek 5. září
2019 v 16 hodin se s Mgr. Věrou Mičkovou zaměříme na umění počátků křesťanství v Západní Evropě
i Byzantské říši. Nezapomeneme ani na kulturní vlivy Keltů, Vikingů či Germánů.

Čítárna u kašny (Tritonů)

V pátek 6. září 2019 od 12 – 17 hodin a v sobotu 7.
září 2019 od 10 – 17 hodin nabízíme posezení s knihou v Čítárně u kašny na náměstí Republiky. Jako
dárek si je možno odnést některou z vyřazených knih.

Duhové památky

V rámci poznávání olomouckých kulturních památek při příležitosti Dnů evropského dědictví jsou děti zvány 7. září od 8
do 16 hodin do budovy knihovny na náměstí Republiky, kde na ně čeká soutěž zaměřená na olomoucká domovní znamení.

VÝSTAVY
Na pobočce Brněnská vystavuje do konce
srpna v rámci 25. ročníku Dnů nevidomých na Moravě slabozraký fotograf Lubomír Pavelčák. Autor vidí jen na jedno
oko a často fotografuje přes silné sklo
svých brýlí. Proto jsou okraje fotografií
hodně rozostřené, jen střed je jasný. Tím
se však fotografie stávají divácky velmi
zajímavé. Neformální setkání s autorem
proběhne 1. července 2019 ve 14 hodin.

Budovu na náměstí Republiky oživují snímky členů fotografické sekce Vlastivědné
společnosti muzejní v Olomouci – např. J.
Flusek, K. Hula, D. Krajčí, R. Kratochvil,
Z. Vích, J. Vykydalová, L. Pecha, J. Beran,
S. Páleník, G. Foret, R. Paruza, S. Jadrný,
F. Rabčan, M. Dlábek.
Na pobočce Jungmannova se přeneseme
se snímky mladého fotografa Martina
Benčíka již podruhé do Hluboček jejich
okolí.
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka
pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace
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Srpnové kulturní akce ve Velké Bystřici
PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM
AMFITEÁTRU – BOHEMIAN RHAPSODY

2. 8. (pá) 21.00 ● amfiteátr
Kinoamfík uvádí divácký trhák roku.
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

KULTURNÍ PŘEHLED

ČERVENEC – SRPEN 2019

VÝSTAVY

AKCE

Zámecká galerie
27. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Zámecký park a zahrad
Pátek 12. července od 14.00 hod.

Anna Halíková, Ivana Škrancová, Pavlína
Palme, Renata Eldmanová, Karel Ettl, Vojta
Hurych, František Moravec
krajka, hedvábí, dřevo, sklo, keramika, artquilt
po – pá, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, sobota, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
hodin, neděle, 14.00 – 17.00 hodin

Kapela Hubertus, zvířátka z ochrany fauny
Pateřín, modelování zvířátek z balónků, malování na keramiku - Galerie u kocoura, dětský kolotoč, cukrová vata, točená zmrzlina
- PoHanka Dzbel, pohybové hry, tvůrčí dílna,
skákací hrad, v 17:30 hodin na zahradě před
zámkem pěnová atrakce SDH Konice.
Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH
ŘEMESEL

KONCERT
Pátek 5. července v 19.00 hodin
Koncertní sál zámku

ENSEMBLE FRIZZANTE
vokální soubor

Koncert v rámci 13. ročníku festivalu Klášterní hudební slavnosti
Vstupné 120 Kč na místě, předprodej v TIC
Konice, tel.: 582 334 987

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE SE
SRDÍČKEM

Areál chovatelů za Kružíkovou ulicí
Sobota 17. srpna, 9.00–18.00 hodin
a neděle 18. srpna, 8.00–16.00 hodin

POZVÁNKA ČSCH NA VÝSTAVU

Český svaz chovatelů, Z. O. Konice zve veřejnost na místní prodejní výstavu králíků,
holubů, drůbeže a exotického ptactva. Čeká
vás bohaté občerstvení, velká a malá tombola, pro děti nafukovací hrad a jízda na konících.

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

ZÁMEK
Od 1. 6. 2019 do 1. 9. 2019 je otevřeno
od pondělí do pátku 9.00–12.30 a 13.00–
16.00 hod., v sobotu 9.00 – 12.30, 13.00 –
17.00 hodin a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker zapsané
do světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky je
vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin.
Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet
na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu
prohlídky mohou být TIC a galerie uzavřeny,
děkujeme za pochopení). Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 582 334 987, 739 333 721,
602 934 905 – správce zámku.

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

HANÁCKÉ WOODSTOCK & BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN

3. 8. (so) 13.00 – 24.00 ● Zámecké náměstí,
amfiteátr
Velkobystřická kulturní společnost, o.s. a Radio Haná Skyrock Vás zvou na 9. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock do Zámeckého parku a amfiteátru ve Velké Bystřici.
V rámci programu se návštěvníkům představí
skupiny Stromboli, Michal Ambrož & Hudba Praha, Iron Maiden (revival Otrokovice),
Hanz´ s fuckers, G.C.O, Katoda, Budoár staré
dámy, Within the Garden.
Moderuje Milan 105kg Krajči.
Na Zámeckém náměstí (v zóně bez vstupenky) můžete navštívit Bystřické pivní salón,
v nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídla a pochutiny po celé odpoledne až zhruba
do půlnoci. Rockerům mladším 13 let vstup
povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma.
Za 7 zakoupených vstupenek získáte 1 zdarma. V 1.15 a ve 2.00 odjezd svozových autobusů směr Olomouc a Hlubočky z parkoviště
u zámku. V zóně se vstupenkou (v oploceném
areálu) stojany na zamčení kol – bez hlídání.
Srdečně všechny zveme! Velká Bystřice žije
mnohožánrovou kulturou a také rockový festival je jednou z procedur našich kulturních
lázní, která osvěží průběh letošního léta!
Vstupenky jsou v předprodeji v Kulturním
a informačním centru ve Velké Bystřici a v Informačním centru města Olomouce. Cena
vstupenek v předprodeji = 300,- Kč; od 1.
do 3. 8. (tedy i na místě) za 400,- Kč.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM AMFITEÁTRU – TERORISTKA

16. 8. (pá) 21.00 ● amfiteátr
Kinoamfík uvádí Ivu Janžurovou v černé komedii.

Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

MORAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO:
Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů

22. 8. (čt) 20.00 – 23.00 ● Zámecký park, amfiteátr
Olomoucké Moravské divadlo uvádí v rámci
Moravského divadelního léta italskou komedii
Sluha dvou pánů.
Tři dvojice z různých společenských vrstev
řeší své milostné problémy s pomocí sluhy
Truffaldina, který slouží dvěma pánům zároveň a stále víc se zaplétá do svých lží.
Poprvé v historii tohoto divadelního festivalu
budou herci nejen hrát a zpívat, ale i tančit.
Vstupné 300,- Kč, během letních prázdnin,
kdy bude pokladna divadla uzavřená, je lze
zakoupit v informačním centru v podloubí olomoucké radnice a v Kulturním a informačním
centru Velká Bystřice.

HASIČSKÉ SLAVNOSTI

24. 8. (so) 9.00 - 24.00 ● Zámecký park, amfiteátr
Město Velká Bystřice a Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice vás srdečně zvou do areálu
Zámeckého parku u amfiteátru, kde se uskuteční soutěž hasičských družstev mužů a žen.
Soutěž bude ukončena ve 14 hodin.
Od 19 hodin jste zváni k amfiteátru na hasičskou zábavu se skupinou NEGATIV. Bohaté
občerstvení během soutěže i zábavy zajištěno.

SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP

24. - 25. 8. (so, ne) 8.30 – 17.00 ● hala MZŠ,
hala Na Letné
Mezinárodní turnaj mladších a starších žáků
v házené.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM
AMFITEÁTRU – ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT

30. 8. (pá) 21.00 ● amfiteátr
Kinoamfík uvádí animovanou dobrodružnou
komedii.
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ POZNÁVACÍ JÍZDA MIKROREGIONEM
BYSTŘIČKA A DEN
REGIONU BYSTŘIČKA

31. 8. (so) 9.30 – 2.30 ● obce mikroregionu
Bystřička
Zveme širokou cyklistickou veřejnost k návštěvě všech obcí regionu Bystřička. V letošním roce se uskuteční již IX. ročník této
poznávací jízdy. Zahájení se koná v 9.30
v amfiteátru ve Velké Bystřici, kde účastníci
obdrží kompletní informaci a malé pohoštění.
Účast na zahájení akce není povinná, průběh
je individuální včetně nástupního místa a každý účastník si trasu volí sám. Akce bude zakončena v Mrsklesích, kde na vás čeká bohatý
kulturní program i občerstvení.
Program:
14.00 – zahájení
14.00 – 15.00 – vystoupení Hanáků VB
16.00 – 17.00 – bubeníci Jumping Drums
18.00 – 19.00 – koncert kapely Hodiny
od 20.00 – diskotéka
Doprovodný program:
14.00 – 169.00 – Bumper Ball fotbálek (pro
děti od 10 let a dpspělé – 4 branky a 4 hráči
v bumper oblecích)
14.00 – 20.00 – obří skluzavka
Po celou dobu programu je vstup volný.
Mapky k výletu získáte ve dnech 1. 7. - 31.
8. na jednotlivých obecních úřadech obcí regionu Bystřička, v informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí v Olomouci
a v Kulturním a informačním centru Velká
Bystřice, Zámecké náměstí 775 v době Út-Pá 9.30 – 18 hod. , So-Ne 11 – 19 hod. nebo
v den konání akce na jednotlivých kontrolních
místech.
Rozvoz z akce včetně kol zajištěn.
Výstava potrvá do 26. 9. 2019
Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková
vedoucí odboru kultury a informací
zbankova@muvb.cz tel: 734 236 506
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz
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153. výročí prusko-rakouské války v Dubu nad Moravou a v Tovačově

Hanácké léto na kolejích slavnostně zahájeno
Symbolickým přestřižením pásky byl v sobotu 29. června 2019 ráno zahájen provoz
první nostalgické vlakové linky na Hané,
jejímž cílem je nabídnout zejména výletníkům a cykloturistům přímé vlakové spojení mezi Kroměříží, Kojetínem a Tovačovem. Na trati z Kojetína do Tovačova, kde
od roku 1981 nejezdí pravidelné osobní
vlaky, jde navíc o jedinou možnost, jak se
vlakem do Tovačova dostat.
„V první den provozu byla účast cestujících spíše nižší. Ale to je celkem pochopitelné – přeci jen jde o nový produkt, který
si musí své zákazníky teprve najít. K tomu
máme začátek prázdnin, lidé vyráží na dovolené a v okolí se konala řada jiných zajímavých akcí.“, říká Rostislav Kolmačka,
koordinátor provozu historických vlaků.
K tomu obratem dodává: „Velké překvapení nám ale připravila Správa železniční dopravní cesty, která těsně před zahájením provozu vaků provedla vzornou údržbu všech
zastávek na trati. Od soboty 6. července tak
budeme moci zastavovat i na vlakové zastávce Oplocany poblíž Tovačova-Annína,
která byla v posledních desetiletích prakticky nepoužitelná. Také v Uhřičicích a Lobodicích nebudou mít nyní problém do vlaku
nastoupit i starší lidé, nebo třeba maminky
s kočárky“.
Dodejme, že historické motoráčky z 50.
a 60. let minulého století budou mezi Tovačovem a Kroměříží jezdit každou prázdninovou sobotu až do 31. srpna podle níže
uvedeného jízdního řádu. Podrobné informace o provozu vlaků i se seznamem možných turistických a cykloturistických cílů
v okolí trati najdete na webových stránkách
www.prototypy.cz/tovacovka .
V každý den provozu vlaků je v době
vždy od 9 do 17 hodin veřejnosti přístupné
také železniční muzeum v prostorách loko-

Partner
Zeleného kruhu Olomouc

Hurvínek M131_1454 v Uhřičicích

V sobotu 13. července 2019 se v Dubu nad Moravou konala od 9. hod. vzpomínka na vojáky padlé v roce 1866
v okolí obce, ale také na všechny oběti prusko-rakouské
války. Důstojně tak bylo připomenuto 153. výročí tohoto
válečného konfliktu, který na dalších 50 let změnil mocenské uspořádání celé střední Evropy. V úvodu připomněl
místostarosta městyse pan Lubomír Vaňák nesmyslnost
válek a nutnost poučit se z jejich dopadů na lidstvo. Poté
místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek seznámil diváky
s událostmi roku 1866 v Dubu a okolí a také s kronikářskými záznamy popisujícími, jak vypadalo bojiště u Tovačova
bezprostředně po srážce z 15. července 1866. Po položení kytice u kříže na náměstí zazněla česká státní hymna

motivního depa na kroměřížském nádraží
a dále je každý den provozu spojen i s dalšími lákadly pro veřejnost v okolí trati či
přímo ve vlaku. „Tak například příští sobotu
6.7.2019 si s námi můžete v prostojích mezi

ce zámku paní Květě Zajícové, kteří se
vycházky také zúčastnili, za výbornou
spolupráci a pomoc při přípravě akce,
i za vzornou úpravu okolí všech pomníků
z války roku 1866. Díky patří také panu
Janu Březinovi v uniformě 27. praporu
polních myslivců a všem, kdo se akce tohoto dne zúčastnili.
Jiří Synek, Komitét 1866

spoji v Kojetíně od 9 do 10 hodin a v Kroměříži od 12 do 13 hodin zasoutěžit o volné jízdenky na naše vlaky pro celou rodinu
ve hře město-jméno“, doplňuje Kolmačka.

303/334 Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět (soboty, léto 2019)
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Regionální společnost
Koruny České v Olomouckém kraji
a po čestném výstřelu z mysliveckého štucu p. Jana Březiny (27.
prapor polních myslivců) také rakouská císařská hymna. Pietního aktu se zúčastnilo přibližně 25 diváků. Je třeba poděkovat
zástupcům Dubu nad Moravou p. Lubomíru Vaňákovi a p. Pavlu Piňosovi za perfektní přípravu a technické zabezpečení akce
a velmi milé přijetí, kterého se nám dostalo.
Na pietní vzpomínku navazovala od 10.30 hod. v Tovačově
již 23. vycházka po bojišti z roku 1866, které se na počátku zúčastnilo 30 návštěvníků. Od kříže na místě zranění rakouského
důstojníka u bývalého mlýna trasa vycházky pokračovala k pomníku neznámého rakouského vojáka na hrázi Skašovského rybníka. Odtud se všichni přesunuli městem ke kříži na Olomoucké
ulici a pak dále k ústřednímu pomníku bojiště, kde výklad na 10
minut ztížil krátký déšť. Následně byla u pomníku u Bezedného
dolu položena kytice za město Tovačov. Vycházka byla zakončena u mohyly věnované pruskému podplukovníku Behrovi popisem jednotlivých fázích bojů v okolí města. Počet účastníků
letošní akce byl ovlivněn nepříznivou předpovědí počasí, ale
i přesto se podařilo Jiřímu Synkovi a Jiřímu Jemelkovi z Komitétu 1866, kteří vycházku doprovázeli svým výkladem, důstojně
připomenout oběti tovačovské srážky z 15. července 1866 a vycházka byla hodnocena velmi pozitivně.
Je třeba poděkovat starostovi města Tovačov panu Marku
Svobodovi, místostarostovi panu Jaroslavu Vránovi a kastelán-

si Vás dovoluje pozvat na

VII. pouť za obnovu
Českého království
na Svatém Hostýně v neděli 1. září 2019
Program:
8:30 – pěší pouť, odchod z parkoviště v Bystřici
pod Hostýnem (u hřbitova)
10:15 – mše svatá
11:30 – krátký pietní akt u Rozhledny
Františka Josefa I. (122. výročí
položení základního kamene
JCKV Františkem Josefem I.
dne 1. září 1897)
11:45 – prohlídka rozhledny
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Vzpomínková slavnost u hrobu kontradmirála Josefa von Lehnerta
V sobotu 27. července 2019 se od 14 hodin konala na městském hřbitově v Olomouci-Neředíně vzpomínková slavnost
u hrobu rakouského kontradmirála Josefa
von Lehnerta, kterou pořádal historický
27. prapor polních myslivců. Jeho velitel
Jan Juna všechny přítomné srdečně přivítal
a na úvod je seznámil s loňskou opravou
náhrobku, který byl původně zcela pohlcen
břečťanem a byl odstraněn ve spolupráci
s členy Komitétu 1866. V letošním roce J.
Juna ještě zajistil opravu původní hrobové svítilny ve spolupráci s Korunou Českou a provedl obnovu nápisu na náhrobku.
Po něm si vzal slovo historik Jiří Ošanec,
který v roce 2017 na Lehnertův hrob upozornil prostřednictvím svého odborného
článku. V krátkosti přiblížil život a kariéru
kontradmirála a pohovořil o dalších c. k.
námořních důstojnících, kteří měli vazbu
na Olomouc. Místopředseda Komitétu 1866
Jiří Synek pak stručně seznámil s událostmi
války roku 1866 v Itálii a zejména s námořní bitvou u ostrova Vis z 20. července 1866,
které se Josef von Lehnert účastnil jako řadolodní praporčík na palubě dělového člunu
Reka. Poté byly k náhrobku položeny věnce
od 27. praporu polních myslivců, Komitétu
1866 a také od Tradičního c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8. Následovala čestná
salva vystřelená jednotkou Sboru uniformovaných ostrostřelců z Kroměříže a námořní

sekcí Tradičního c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 z Prahy. Slavnostní chvíle
ukončila rakouská císařská hymna, kterou
zahráli trombonisté Lubomír Cupal a Václav Zapletal z orchestru Moravského divadla Olomouc. Poté se všichni přesunuli
k nedalekému hrobu viceadmirála Franze
Löflera, kde po krátké přednášce J. Juny a J.
Ošance byla položena kytice. Velmi dobře
organizovanou akci, jíž se zúčastnilo přibližně 50 lidí, a kterou nedokázalo narušit
ani deštivé počasí, pak zakončilo přátelské
posezení v nedaleké restauraci Avion.
Kromě již zmíněné námořní sekce Tradičního c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 8
z Prahy a Sboru uniformovaných ostrostřelců z Kroměříže se slavnosti zúčastnili také
zástupci Brněnského městského střeleckého
sboru (František Kopecký, Božej Urbanský,
Vilém Walter). Z Rakouska se dostavili zástupci těchto organizací: Marinekameradschaft Kaiserin Elisabeth z Vídně (prezident

Ludwig Brunner), Österreichischer Kameradschaftsbund Stadtverband Hollabrunn
(předseda Alfred Deimbacher) a historická
jednotka Kaiser Franz Josef Museum z Wieningsu (předseda Friedrich Jares). Komitét
1866 reprezentovali dále Václav Hradil, Jiří
Jemelka a Zdeněk Otruba. Dále se zúčastnili
např. zástupce Koruny České Pavel Andrš,
místopředseda SPVH-6. praporu polních
myslivců Ondřej Král a v c. k. námořnických uniformách Ladislav Skipala a Pavel
Strejček.
Za krásnou vzpomínkovou akci je třeba
poděkovat jejím organizátorům z řad 27.
praporu polních myslivců a to jmenovitě
Janu Junovi, Zdeně Junové a Janu Březinovi a nezbývá než doufat, že se podaří pietu
u námořnických hrobů v Olomouci uspořádat i v některém z následujících let.

text: Jiří Synek, Komitét 1866
foto: Václav Hradil, Komitét 1866
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Připomínka na 21. srpen 1968
Středa 21. srpna 2019, v 15,00 hodin
V den 51. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy
si připomeneme tuto smutnou událost
na Žižkově náměstí v Olomouci u budovy Pedagogické
fakulty UP
před Pamětní deskou „Připomínka“
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR Olomouc
Srdečně zvou pořadatelé

Srpen 1968
Archiv Fr. Dostála

Odcházíme ...
Odcházíme z tohoto světa tak rychle, protože v drtivé většině jsme již dávno překročili
věk 80 let. Naše odcházení je tedy přirozené.
Nepřirozené jsou však okolnosti, za nichž
tento odchod probíhá. Lidé na sklonku svého života vzpomínají, jak jej prožili, čeho
dosáhli, co se jim podařilo či nepodařilo, bilancují. Z tohoto pohledu si připadáme jako
někdejší čeští obyvatelé Slezska, o nichž
na sklonku 19. století napsal tehdy ještě
neznámý Petr Bezruč svou burcující báseň
70.000 o národnostním a sociálním útlaku.
Báseň, v níž klade známou sugestivní otázku: smíme žít?
Tato dvě slova nám stále rezonují v mysli, když si uvědomíme, jaký postoj k nám
zaujímá naše společnost – přesněji řečeno
naše politická reprezentace. K nám, kteří jsme v srpnu 1968 zaujali jednoznačný
a nekompromisně záporný postoj k okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy

a kteří jsme i při následujících politických
prověrkách v armádě v roce 1969 odmítali
potvrdit, že šlo o bratrskou pomoc poskytnutou nám Sovětským svazem. Následky
našeho vlasteneckého a pevného morálního postoje? 11 558 důstojníků a praporčíků
bylo ihned vyhozeno z řad armády do civilu, v němž jsme mohli zastávat jen zcela
podřadná a mizerně placená místa nekvalifikovaných zaměstnanců. Doslova ze dne
na den se z nás stali občané té poslední kategorie. Svou odvahu vzepřít se nové politické garnituře jsme však neodnesli jen my, ale
také naše rodiny – manželky a děti, kterým
se uzavřela cesta na vyšší studia. Dostalo se
nám tehdy nálepky „kontrarevolucionáři“
a jako takoví jsme byli v hledáčku Státní
bezpečnosti. Ta proti nám připravila mimo
jiné i tajnou akci NORBERT, během níž
jsme měli být internováni v uzavřených táborech a v případě potřeby i zlikvidováni.

Je samozřejmé, že jsme z celého srdce
přivítali pád totalitního režimu v listopadu
1989 a že jsme s nadějí vzhlíželi k rodícímu
se novému, teď už skutečně demokratickému a svobodnému Československu. Naše
očekávání se však ani zdaleka nenaplnila.
Pro všechny dosavadní polistopadové vlády
jsme byli a až do dneška jsme jen jakýmsi obtížným elementem, k němuž se stále
obracejí zády. My zbylí (a je nás dnes v republice už jen kolem 450!) však stále marně
usilujeme jen o jedno: aby se naší vlastenecké statečnosti před půl stoletím a následující
dvacetileté tvrdé perzekuci dostalo odpovídajícího společenského uznání.
Smíme vůbec žít?
Autor: Plk. v.v. Mgr. Luděk Bartoš
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Olomouc

O Putovní pohár předsedy MS Slatinice

Ranní nástup

První červencová sobota ve Slatinicích nedaleko
Olomouce patřila
zdejším
myslivcům, kteří každoročně v tuto dobu
pořádají střelecký závod ve střelbě
na asfaltové terče na své střelnici nad
mysliveckou chatou zvanou Lumpík.
Nastoupené střelce přivítal ředitel
závodu a hlavní rozhodčí v jedné osobě Jiří Valoušek slovy: „Dobrý den,
vítám Vás u nás na dnešním ročníku
střelecké soutěže o Putovní pohár
předsedy MS Slatinice. Střílí se 20
terčů na loveckém kole a 21 terčů
na baterce. Střílet budou čtyři střelci.“
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O Putovní pohár předsedy MS Slatinice
Dále seznámil s hodnocením střeleb
a spolu s rozhodčím Rostislavem Daňkem,
zapisovatelkou Zuzanou Kolašinovou
a správcem střelnice a dalším rozhodčím
Martinem Vařekou provedl rozlosování
střelců. „Podařilo se nám pro Vás zajistit
snídaňovou přesnidávkovou pomazánku
s chlebem za symbolickou cenu 10 Kč. Tak
kdo má zájem, je k dispozici zde v horním
stánku, kde Vás rádi obslouží David Jamrich, Veronika s Janou Korcovou a Tereza
Vařeková. Přeji dobrou chuť a dnešnímu
závodu provolávám myslivosti a střelbám
zdar.“

Dva výčepní

Tímto byl závod zahájen a první runda
po deseti minutách zahájila střelbu na loveckém kole, jehož součástí byl také dvojstřel. Vrhačky obsluhoval, horní Ing. David Reif a dolní Michal Daněk a Bc. Jakub
Forman, obě pracovaly bez závad.V 11.30
hod bylo lovecké kolo odstříleno a následovala třiceti minutová přestávka na oběd.
Jako v dubnu, tak i dnes jídlo připravovala stejná kuchyňská směna ve složení, Jiří
Menšík, Jaroslav Vychodil, Jiří Papoušek, Jan Fryš a Ondřej Vymazal. Uvařen
byl výborný srnčí guláš a špíz s novým

Losování pořadí střelců.

bramborem a oblohou, který
jsem dostal od obsluhujícího
předsedy MS Lubomíra Vymazala já a musím říci, že byl
skvělý do kuchyně velký dík.
Objednávky vyřizoval Rudolf
Novák a o výčep se staral Jaroslav Reif. U hořejšího stánku obsluhoval gril s krkovicí
Jindřich Vařeka a Ladislav
Vrba, jídla byla připraveno
hodně, škoda jen, že počet
střelců oproti dubnu byl poloviční. Snad příště na pravděpodobný důvod nižší účasti zareaguje i organizátor.
Ve dvanáct hodin začala
druhá čast závodu, a to střelba
na baterce. Zde dosáhli plných
21 bodů Dušan Doseděl a Ladislav Kubíček. Celkové hodnocení bylo provedeno dole
v sále chaty Lumpík. „Tak jsme
dobojovali,“ oslovil naplněný
sál Lumpíka ředitel závodu Jiří
Valoušek. „Jsem rád,že můžeme
provést vyhodnocení a vyhlásit
vítěze.“
Předal slovo předsedovi MS
Slatinice Lubomíru Vymazalovi: „Děkuji Vám všem za účast i když
nebyla taková, jakou bychom si přáli, ale
zaplať pán bůh za to.“
Ředitel závodu začal s vyhlašováním
výsledků. Na prvním místě se umístil nástřelem 38 terčů z 41 možných Tomáš Halouzka, druhé pomyslné místo na bedně
nástřelem 37 terčů z 41 možných se umístil Ladislav Podsedník a třetí místo nástřelem 35 terčů z 41 možných obsadil Dušan
Doseděl. Bramborovou medaili a čtvrté
místo nástřelem 34 terčů z 41 možných
získal Ladislav Kubíček. Věcnou odměnu

s blahopřáním si odnesla také jediná žena
závodu Veronika Korcová.
Tak skončily letošní střelby ve Slatinicích. Za jejich přípravu a bezvadný
průběh si zaslouží poděkování všichni
členové MS, kteří se na jejich průběhu
a zajištění jakýmkoliv způsobem podíleli.
Velký dík také sponzorům za jejich ceny
a podporu našeho Mysliveckého spolku.
Děkujeme a těšíme se příští rok na Vaši
návštěvu.
Rudolf Krč
Předseda předává vítězi putovní pohár.

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

