
den se nám pomalu začíná krátit, ale do podzimu 
můžeme ještě stihnout mnohé. V Olomouci Vás 
pozveme na projížďku Historickou tramvají v rám-
ci Evropského dne bez aut, vůni střelného prachu 
i srnčího guláše můžete přijít ochutnat na Výrov-
ku u Hněvotína, kde proběhne IV. ročník setkání 
myslivců a přátel myslivosti K poctě sv. Václava. 
Z bohaté kulturní nabídky Velké Bystřice jmenuj-
me alespoň folklorní festival Lidový rok, či Bystřic-
ké selské trhy. Příznivci divadla možná ocení po-
zvání na 11. ročník divadelního festivalu Divadla 
na zámku v Konici. Bylo by chybou nepodívat se, 
co se chystá na pobočkách Knihovny města Olo-
mouce. Zajímavým projektem je Čítárna u kašny 

Drobné památky Bousína
Ekocentrum Iris v září
Jed na hraboše otrávil čápy
Postřelili orla mořského

Den bez aut

V Hněvotíně se přípravují

Knihovna města Olomouce
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Vážení čtenáři,
Tritonů po dva zářijové dny, navíc si můžete od-
nést některou z vyřazených knih. 

V režii Bc. Jána Kadlece můžete vyrazit za pa-
mátkami Bousína. Mohlo by Vás také zajímat, že 
až do konce roku nebude náš měsíčník získávat 
svoji podobu na Hané, ale v hlavním městě Idaho 
za Velkou louží, kam dočasně přesídlil náš výtvar-
ný redaktor, sazeč, editor i zvláštní zpravodaj Jiří 
Komár Jurečka. Určitě i tato skutečnost přinese 
obsahové obohacení časopisu. 

Poklidný návrat do školních škamen a příjemný 
podzim přeje

   Redakce  

Mistři světa z Olomouce

Pohádkovou sezonu zažívají letos olo-
moučtí biketrialisté Tomáš a Vojtěch 
Vepřkovi. Po červnových titulech mistrů 
Evropy vybojovali o víkendu i tituly mi-
strů světa.

Pětidenní biketrialové mistrovství světa 
(World Biketrial Championship) v zápa-
dočeském Kramolíně zahrnovalo dva zá-
vody pro každou kategorii. O titulu rozho-
dovalo pořadí v obou z nich. Soutěž byla 
ztížena deštivým počasím, olomoučtí zá-
vodníci ale dokázali zúročit tréninkovou 
dřinu a mokré tratě je nezaskočily.

Šestnáctiletý Tomáš Vepřek v úvodní 
soutěži skončil druhý za svým věčným ri-

valem, španělským jezdcem 
Alanem Rovirou. Ve druhém 
závodě ale došlo na odve-
tu: vysoké počty trestných 
bodů přitom ukazují, že to 
nebylo snadné. Tomáš jich 
na tratích nasbíral celkem 
30, což však stále bylo o 16 
méně než druhý jezdec v po-
řadí - další český reprezen-
tant Ondřej Krúpčik. Španěl 
Rovira měl ještě o další dva 
body více a skončil ve druhé 
soutěži na třetí příčce. Sou-
čet bodů za pořadí tak jednoznačně potvrdil 

Tomáše Vepřka na postu nového 
juniorského mistra světa.

Mládežnická kategorie benja-
min měla na letošním šampionátu 
nejpočetnější obsazení a Vojtěch 
Vepřek hned v prvním kole první 
soutěže naznačil, kdo je v ní fa-
voritem. Pouhé tři trestné body, 
zatímco soupeři jich měli šestnáct 
a více! Dokonalou koncentra-
ci si dvanáctiletý Vojtěch udržel 
po celý zbytek závodního týdne. 
Úvodní závod vyhrál s velkým ná-
skokem před Vojtěchem Hříbkem 
a německým jezdcem Noahem 
Lammleinem. Prvenství uhájil 
i ve druhé soutěži a stejně jako 
jeho starší bratr se stal ve své ka-
tegorii světovým šampionem.

Výsledky World Biketrial Cham- 
pionship, Kramolín, ČR, 13.–17. 8. 
2019

Elite: 1. Václav Kolář (CZE), 2. Arvis 
Dermaks (LAT), 3. Nicolas Vallée 
(FRA)

Junior: 1. Tomáš Vepřek (CZE), 2. Alan 
Rovira (ESP), 3. Ondřej Krúpčik 
(CZE)

Benjamin: 1. Vojtěch Vepřek (CZE), 2. 
Vojtěch Hříbek (CZE), 3. Marek Nagy 
(CSVK)

Ostatní kategorie a kompletní výsled-
ky na http://biketrialinternational.com/
index.php/ranking-table?champ_id=73 

Radek Janka

Vojtěch Vepřek na stupních vítězů (uprostřed)

Tomáš Vepřek na trati
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Vesnice Bousín leží na náhorní rovině 
devět kilometrů západně od Plumlova. 
Je to malá vesnice se zajímavou historií, 
v minulosti patřila k nejchudším obcím 
regionu. Patří do území regionu Protiva-
novsko. Po vystěhování v roce 1943 se 
obyvatelé vrátili zpět.   

Její katastr měl tvar čtverce s vý-
běžkem na západ, byl však původně 
mnohem větší, neboť obsahoval roz-
sáhlé lesy, které jsou dnes součástí při-
lehlého vojenského prostoru. Půda je zde 
málo úrodná, je tu drsné klima a nouze 
o vodu. K Bousínu vedla dříve stará ces-
ta z Plumlova, které se říkalo Brněnka. 
V lese je mnoho míst s příběhy, křížky 
a svatými obrázky. Ves vznikla za kolo-
nizace v 2. polovině 13. století. Našla se 
tu kamenná sekera a bronzové náramky. 
První písemná zpráva o vesnici je z roku 
1373. Název Bousín zněl původně Bohu-
šín, podle osobního jména Bohuš. Váže 
se k ní pověst o založení dvora pro syna 
pánů z Drahan. V roce 1925 byla snaha 
obce o změnu názvu na Bohušín. Žádost 
obecního zastupitelstva s argumentem, 
že Bousín je německá zkomolenina pů-
vodního českého názvu nechala zemská 
politická správa bez odpovědi. Zdejší 
Hanáci ji říkají Bósin. Na pečeti z roku 
1692 obec měla ve znaku ještěra, fan-
tastickou lidskou hlavu, dvě hvězdičky 
a vlnovku. Farností patřila do  Drahan.

Majitelé Plumlovského panství byli 
původně páni z Kravař. V roce 1384 je 
připomínán Petr z Kravař. Roku 1414 
převzal Filip řečený Otlik rychtu v Bo-
hušíně se dvěma svobodnými lány a pod-

sedkem. Od roku 1599 patřil Karlovi 
z Liechtenštejna. V roce 1624 je v urbáři 
připomínáno 19 usedlých, z toho 7 rol-
níků, 11 zahradníků a rychtář. Liechten-
štejnové zde panovali až do roku 1848.

V obecní kronice je zaznamenán spor 
o les Maršín v letech 1811–1853. Oby-
vatelé Bousína užívali les od nepamě-
ti k těžbě dřeva na stavby, sečení trávy 
z luk, pasení dobytka a koní. Za Marie 
Terezie a Josefa II. se plumlovská vrch-
nost k lesu neznala. Až v roce 1811 
vznesli Liechtenštejnové nárok na les. 
Spor se táhl dlouhá léta, v jeho průběhu 
vrchnost nabídla odkoupení Bousínským 
za 1300 šajnů, ale ti na nabídku nepři-
stoupili, tvrdíc že za svůj majetek platit 
nebudou. Po prohraném soudním sporu 
z 30. 9. 1853 byla obec nucena zaplatit 
soudní výlohy 56 zlatých a 17 krejcarů. 
Po vyhlášení rozsudku došlo na návsi 
ke srocení lidu a rozzuření lidé hrozili 
potrestáním úředníků. Ti rychle odjeli 
a brali k odpovědnosti starostu Františ-
ka Hrubého a další čtyři muže. Starosta 
dostal pět dní vězení a muži výplatu 10 
ran na zadnici. Bousinští to považovali 
za křivdu a nikdy se s tím nesmířili.

Obec stihly v minulosti různé pohro-
my. V roce 1866 po pobytu vojska ze-
mřelo na choleru 15 osob, potom byla 
na památku založena pouť do Suchdo-
la. 31. 10. 1943 proběhlo vystěhování 
obce. Za německé okupace byla vesnice 
poškozena a část zničena. Její katastr 
sloužil jako vojenská střelnice a cvičiš-
tě. Po válce se v roce 1945 vrátila jen 
část obyvatel, někteří odešli do pohrani-

čí. Části vesnice se jmenují Dolní konec, 
Vrchní konec, samoty – hájenka a paz-
derna, obecní škola, trestnice a nemocni-
ce, obecní kovárna. Obyvatelé byli rolní-
ci s chovem dobytka, dřevorubci, krejčí, 
na začátku 19. století tu byly pokusy 
o výrobu cukru z javorové šťávy.

K místním památkám patří zvonice 
a dva kamenné kříže. Ve vojenském lese 
jsou dva pomníky a jeden dřevěný kříž.

Na návsi stojí zděná stavba zvonice. 
Je to čtyřboká zděná stavba, s plechovou 
střechou, na ní je věž zvoničky se zvo-
nem. Nad vchodem je prázdný výklenek, 
na vrcholu býval dvojitý kovový kříž, 
dnes je jen jednoduchý. Nad vchodem 
jsou letopočty 1759–1969. V obecní kro-
nice se uvádí, že stavba pochází z roku 
1794, jejím předchůdcem mohla být 
menší dřevěná zvonice. 16. 5. 1921 se 
před zvonicí na návsi konala první mše 
nové Československé církve za obrov-
ské účasti asi 2000 lidí z širokého okolí.

Před zvonicí byl postaven kamenný 
kříž z černé žuly, na něm je bílý Kris-
tus a nápisy: „Přistup člověče blíže, když 
v potu tváře pracuješ. Pozdrav svého 
Spasitele, když vůkol kříže putuješ“, 
„Svatý kříž tebe ctí, lůžko Pána Ježíše“. 
Postaven v roce 1931. Předtím zde stával 
od nepaměti dřevěný kříž.

Druhý kamenný kříž stojí u silnice 
do Drahan. Je na něm litinový Kristus, 
do podstavce je vložena deska s relié-
fem Panny Marie, vzadu je těžko čitelný 
nápis: „Zakladatel kříže BARBARI PO-
ŘIZKOVÉ… 1857“. Ve farním archivu 
Drahan je uložen reverz na tento kříž 

z 4. 2. 1858 od Josefa Žvátory z Bohu-
šína, v němž je uvedeno, že kříž byl po-
řízen nákladem z pozůstalosti zemřelé 
Barbory Pořízkové z č. 9 z Bohušína. 

Kříž nebo svatý obrázek stával také 
u polní cesty do Drahan.

Pomník obětem 1. světové války - 
osmi padlým a zemřelým nebyl posta-
ven. V roce 1928 byl plán na postave-
ní pomníku. Vznikl přípravný výbor, 
ale nebyla dohoda a nebyly peníze ani 
na mramorovou desku.

Dne 30. 4. 1919 byly na návsi vysaze-
ny čtyři Lípy Svobody. V roce 1933 bylo 
na památku zesnulého starosty Aloise 
Žvátory vysázeno na obecním pastvisku 
63 třešní.

V obci se dodržoval církevní rok, hody 
a různé zvyky a rituály. Konala se od-
sud procesí do Křtin, Vranova, Sloupu 
a Suchdola. Procesí se účastnilo 20 až 
50 lidí několikrát za rok. Organizátor byl 
František Julínek z č. 31, jemuž se říkalo 
„Starší bratr“.

K Bousínu patřil dříve neodmyslitelně 
přilehlý les, který dnes patří k vojenské-
mu prostoru. Vede jím stará cesta, které se 
říká Brněnka. Název Brněnka patří staré 
lesní cestě, která vede k Bousínu od Ha-
mer a Plumlova. Stejně se nazývá i les 
v jejím okolí. Má to být prastará cesta – 
spojnice Olomouce s Brnem, která tudy 
vede nejkratším směrem. Do vybudová-
ní císařské silnice z Brna do Olomouce 
byla zřejmě více používaná jak formany, 
tak kupci a poutníky. Často ji používali 
poutníci z hanáckých vesnic, kteří tudy 

0 0,5 1 1,5 km

Drobné památky BousínaProtivanovsko

Drobné památky Bousína

procházeli na cestě do Vranova a Křtin. 
Na trase lesní cesty, která vede Bousín-
ským katastrem se zachovalo několik 
historických a přírodních památek. Stojí 
zde hájenka Brněnka, která byla vystavě-
na v roce 1903 u „Přední loučky“. Vedle 
hájenky stával svatý obrázek na sloup-
ku mezi dvěma jedlemi. Sloupek i jedle 
zmizely, dnes tam roste kaštan.

V roce 1898 byl na okraji louky u há-
jenky vysazen jubilejní háj zvaný „Duby 
knížete Jana“. (Fürst Johannes Eichen). 
Byla to upomínka na čtyřicetileté pano-
vání Jana II. Josefa Františka Liechten-
šteina, který se narodil 5. 10. 1840 v Led-
nici. A panování se ujal v roce 1858. 
V roce 1898 bylo u příležitosti 40letého 
jubilea vysazeno 18 ks dubů červených, 
20 ks dubů zimních a 20 ks dubů letních. 
Celkový počet 58 dubů byl vyjádřením 

Část Jubilejního lesa u hájenky Brněnka

Kamenný kříž u silnice 
do Drahan

Stavba 
zděné 

zvonice
Kamen-
ný kříž 

na návsi

Hájenka Brněnka
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Nově a stylově zrekonstruovaný secesní 
dům postavený Janem Husičkou v le-
tech 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 pro-
vdala za Františka Koudelku, důstojníka 
rakouské armády, který se narodil v neda-
lekých Drahanovicích. Marie Koudelko-
vá Husičková byla zvaná podle hodnosti 
svého manžela „Majorka“.

Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který svým návštěvníkům na-
bízí 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 pen-
zionu nachází stylově zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory lze vy-
užít pro firemní večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné společenské akce. 
Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou školící místnost 
pro 40 osob.

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

Rodinný Penzion Majorka ve Slatinicích

Jak těžká a nebezpečná byla práce 
v lese, dokumentují záznamy neštěstí 
v obecní kronice. V kronice jsou popsány 
tyto případy neštěstí v lese v revíru Bou-
sína: 17. 7. 1911 zahynul při těžbě dřeva 
na Kuteřově Josef Žvátora, 26. 7. 1913 
zemřel po zásahu bleskem na svém poli 
u Maršína Antonín Pořízka, 31. 7. 1921 
zahynul na následky těžkého úrazu 
při svážení dřeva v lesním úseku „Pod 
traťkama“ Josef Lachman, 3. 12. 1921 
byl zabit při práci v lese od padajícího 
stromu František Sekanina, 10. 8. 1929 
zahynul na následky úrazu v lese dře-
vorubec Jan Šrámek. Navíc 10. 9. 1981 
zemřela na silnici do Drahan Anežka Ly-
sáková po zásahu bleskem. 

který si trest 7 let žaláře nechal změnit 
na 3 a půl roku tuhého žaláře. Hubert 
potom narukoval v 1. světové válce 
a padl na italské frontě. Starý mlynář 
Koukal dělal pomateného a potom zmi-
zel do Ameriky s mladou ženou. Doma 
nechal manželku a děti. Jeho žena se 
potom dala na pití a zemřela. Jindřich 
nedobře hospodařil, zadlužil se a musel 
prodat mlýn hospodskému. Podle druhé 
verze hajného zastřelil Robert Koukal 
z Hamer. Byla vypsána odměna na dopa-
dení pachatele 1000 zlatých. Chycen byl 
Robert Koukal, který dostal sedm let ža-
láře a v žaláři zemřel. Na pomníku je pod 
vyrytým křížem nápis: „Förster Johann 
Schubert + 1. Juli 1903“.

Drobné památky Bousína

směrem k Bousínu. Kříž byl zdobený 
vyřezávanou patkou a byl dříve natřený 
modrou barvou, jak svědčí zbytky barvy 
v dolní části. Podle místní legendy kříž 
stojí na místě smrti poutníka, který zde 
zemřel při cestě procesí z Hané do pout-
ních míst Vranova či Křtin.

Nedaleko dřevěného kříže stojí smě-
rem k Hamrům u lesní cesty pomník, 
který má stejný tvar jako pomník ve Stí-
navě. Pomník byl postaven plumlovskou 
správou liechtenšteinských lesů v roce 
1903 na památku revírníka Jana Schu-
berta, kterého zde zastřelili pytláci dne 
1. 7. 1903.

Jsou dvě verze příběhu. Podle prv-
ní hajného smrtelně postřelil Jindřich 
Koukal, poté když střelil srnce a táhl 
ho z houští. Tehdy byla na lesním py-

věku knížete Jana. 18 červených dubů 
byl jeho věk při nástupu panování a 40 
dubů letních a zimních znamenal dobu 
panování v roce jubilea. V současné 
době se zde zachovalo 16 dubů.

V roce 2012 byl před jubilejním há-
jem zasazen obnovený pamětní kámen 
s nápisem: „Jubilejní duby knížete Jana 
1898“ „Fürst Johannes Jubileumeichen“.

Na paměť padesátiletého výročí pa-
nování císaře Františka Josefa I. bylo 
na Brněnce vysazeno pět javorů, každý 
za deset let panování císaře. Tyto císař-
ské javory už zde vzhledem k obnově 
lesa neexistují.

Na katastru Bousína stojí u lesní cesty 
Brněnka prastarý dřevěný kříž jetelové-
ho typu. Dnes je bez ukřižování Krista. 
Stojí na vyvýšeném místě pootočený 

chu skupina pytláků z Hamer, kteří byli 
v přestrojení ve starých hadrech a pa-
rukách. Po výstřelu si pytláci dali slib 
mlčenlivosti a utekli. Postřelený hajný 
volal o pomoc a pak začal střílet z pušky. 
To uslyšel kočí, který svážel dřevo. Na-
ložil raněného na vůz a vezl jej k lékaři 
do Plumlova. Bohužel hajný cestou vy-
krvácel a zemřel. Bylo vyšetřování a vy-
psala se odměna 2000 zlatých, ale nic 
se nezjistilo. Až po osmi letech při hře 
v karty v hamerské hospodě Karhánek 

prohrával a prozradil, že „To 
nic, já jenom řekno a někdo 
za mě zaplatí“. Bylo nové vy-
šetřování a trest na sebe údaj-
ně vzal bratr Hubert Koukal, 

Drobné památky Bousína

Dřevěný kříž u cesty 
Brněnk

Detail dřevě-
ného kříže

Patka kříže se zbytky 
modré barvy

Pomník Johanna Schuberta

Pamětní kámen u Jubilejního lesa

V minulosti byla jistě tato místa ozna-
čena svatými obrázky nebo květinami. 
Pro nepřístupnost lesního revíru jsem 
však tato místa nemohl hledat.

Zato jsem zde měl mimořádné zážitky 
z letní a podzimní přírody, při hledání 
kříže, pomníku a jubilejního háje ve vo-
jenském lese jsem viděl tah divokých 
husí a nasbíral si hlívu ústřičnou. Malá 
vesnička skrývá smutné příběhy, ale 
místní to nikdy nevzdali a tak tu můžeme 
vidět úhlednou náves, několik drobných 
památek a klid málo navštěvovaných zá-
koutí.

   Ján Kadlec
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Jed na hraboše otrávil na Opavsku čápy bílé

Opavsko, 22. srpna 2019. Nejhorší obavy 
ornitologů a ochránců přírody se potvr-
dily. Dva čápi bílí na Opavsku zahynuli 
po otravě fosfidem zinku, který je účin-
nou látkou jedu na hraboše Stutox II. 
Informoval o tom Český svaz ochránců 
přírody poté, co otravu potvrdil Státní 
veterinární ústav v Olomouci.

„Prokázaná otrava čápů na Opavsku potvr-
zuje, že fosfid zinku není žádný “bezpečný 
jed”. Po několika desítkách otrávených zají-
ců na jižní Moravě tu máme důkaz, že fosfid 
zinku zabíjí i zvířata, která se hraboši živí. 
Právě čápi totiž místa s větším výskytem 
hrabošů vyhledávají a polykají je vcelku. 
Snadno tak mohou dostat smrtelnou dávku 
jedu,“ říká Zdeněk Vermouzek,  ředitel Čes-
ké společnosti ornitologické.

Informaci o dvou mrtvých čápech dostali 
v Záchranné stanici v Bartošovicích 14. srp-

na. Kadavery poslali na analýzu do Státního 
veterinárního ústavu v Olomouci. „Nyní 
jsme obdrželi výsledky vyšetření. Vyplývá 
z něj jednoznačně, že čápi byli otráveni. 
V jejich volatech a u jednoho též v žalud-
ku byla prokázána reziduí vysoce toxické-
ho fosfidu zinku (fosfanu), chemické látky, 
na jejíž bázi fungují některé jedy na hlodav-
ce včetně Stutoxu II,“ vysvětluje Petr Orel, 
vedoucí Záchranné stanice v Bartošovicích.

Povolení k plošné aplikaci jedu Stutox II 
vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský v pondělí 5. srpna, v pátek 9. 
srpna ho ministr zemědělství Miroslav To-
man pozastavil a v pondělí 12. srpna jeho 
pozastavení potvrdil. Zemědělci nyní mo-
hou jed aplikovat pouze do nor. „Zjištění 
o otravě čápů ukazuje, že aplikace Stutoxu 
na povrch půdy je skutečně nebezpečná a je 
správné, že není povolená. Problémy země-
dělství musíme řešit komplexní změnou pří-

stupu ke krajině, ne se snažit zachránit zisky 
ve zdevastované krajině za jakoukoli cenu,“ 
upozorňuje Vermouzek.

Ornitologové i nadále apelují na veřejnost, 
aby si více všímala, co se v krajině děje. 
Pokud zjistíte, že na poli leží granule jedu 
nebo tam jsou uhynulí živočichové, pošlete 
informaci na Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský (ÚKZÚZ) podatelna@
ukzuz.cz a v kopii na ČSO cso@birdlife.cz.

Zároveň prosíme o vkládání případů naleze-
ných ptáků do naší databáze birds.cz, bližší 
informace o možných otravách přivítáme 
také na našem mailu cso@birdlife.cz.

Kontakt
Zdeněk Vermouzek, 

ředitel ČSO, 773 380 285
Václav Zámečník, 

zemědělský specialista ČSO, 776 368 360

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v září tyto akce:

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, 
796 01 Prostějov
tel. 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj
a MŽP v rámci projektů O přírodě v přírodě se seniory a Bádáme v přírodě, 

objevujeme a pomáháme.

vycházka pro seniory a další zájemce

Setkání se zámeckým par-
kem i přírodní zahradou
KDY: středa 18. září od 8:40 do 14:30
KDE: Čechy pod Kosířem, Stařechovice
Exkurze pro seniory a další zájemce. Ráno 
sraz v 8:40 na autobusovém nádraží v Pro-
stějově (stanoviště č. 1), společný odjezd 
do Čech pod Kosířem. Zde navštívíme zá-
mecký park a projdeme si ho s odborným 
průvodcem. Následuje vycházka po Hrabě-
cí cestě kolem chráněného území Andělova 
zmola až k bývalé výletní hospůdce Ulman-
ka. Zde navštívíme manžele Křepelkovy, 
kteří na své zahradě hospodaří přírodě blíz-
kým způsobem a vysazují zde staré krajové 
odrůdy ovocných stromů. O své práci pro 
přírodu dovedou velmi zajímavě vyprávět. 
Návrat do Prostějova autobusem ze Staře-
chovic do 14:30 hod. Délka trasy asi 5 km. 

exkurze pro pedagogy a další zájemce 

Geologická exkurze
KDY: sobota 21. září od 7:35 do 18:00
KDE: Hranice, Teplice nad Bečvou
Tradiční geologická exkurze nás tentokrát 
zavede na východní okraj Českého masi-
vu. Ráno sraz v 9:00 na vlakovém nádraží 
Hranice na Moravě – město (odjezd vhod-
ného vlaku z Prostějova v 7:35, s přestu-
pem v Olomouci a v Hranicích na Moravě). 
Odtud vyrazíme směrem ke Kostelíčku, 
kde prozkoumáme devonské vápence se 
zkamenělinami. Dále půjdeme přes Velkou 
a Malou Kobylanku, které jsou budovány 
devonskými vápenci s fosfority a spod-
nokarbonskými drobami a slepenci, k Hra-
nické propasti (nejhlubší ve střední Evropě). 
Odtud dojdeme do lázní Teplice nad Beč-

vou, kde si ukážeme objevitelský komín 
jeskyní, navštívíme Zbrašovské aragoni-
tové jeskyně a otestujeme chuť místních 
pramenů. Trasa bude vedena nenáročným 
terénem. Odjezd z exkurze bude v 16.00 
z nádraží v Teplicích nad Bečvou, návrat 
do Prostějova do 18.00. Pedagogové bez 
poplatku, ostatní poplatek 50 Kč/osoba, do-
pravu si hradí každý sám.

akce pro veřejnost

Vycházka prostějovskou 
botanickou zahradou
KDY: středa 25. září od 17:00 do 18:30
KDE: Botanická zahrada P. Albrechta, 
Lidická ul. 2, Prostějov
Vycházka botanickou zahradou, kterou 
povedou litovelský bylinkář Vláďa Vytá-
sek a vedoucí botanické zahrady Anežka 
Šrámková. Účastníci se seznámí nejen se 
zajímavými exponáty botanické zahrady, 
ale i s léčivými rostlinami v zahradě, jejich 
pěstováním a účinky na naše zdraví. Popla-
tek 40 Kč/osoba. 

akce pro veřejnost

Den otevřených dveří a Za-
hradní slavnost
KDY: pátek 27. září od 14 do 18 hod.
KDE: Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, 
Prostějov
U příležitosti 40. výročí založení Čes-
kého svazu ochránců přírody pořádá-
me Den otevřených dveří v Ekocentru 
Iris spojený se Zahradní slavností. Ná-
vštěvníci mohou vidět ukázky z pro-
gramů ekocentra, fotografie a pre-
zentace z činnosti ochránců přírody 

na Prostějovsku, živou 
zahradu s interaktivními prvky a geologic-
kou expozicí. Pro všechny návštěvníky bu-
dou připraveny hravé i vzdělávací aktivity, 
které si připraví nejen členové ČSOP, ale 
i děti z kroužku Mladých ochránců přírody. 
Návštěvníci mohou získat rozmanité tištěné 
materiály o přírodě Prostějovska i ochraně 
životního prostředí. Zahradní slavnost na-
bídne i drobné občerstvení. Vstup volný. 

vycházka pro veřejnost

Po stopách pohádek a po-
věstí Terezského údolí
KDY: sobota 28. září od 8:02 do 14:45
KDE: Náměšť na Hané, Ludéřov 
Vycházka s Jiřím Fialou, místním znal-
cem a autorem dvou publikací o pověstech 
a pohádkách Terezského údolí a náměšť-
ských lesů. Společný odjezd vlakem v 8:02 
z Prostějova hl. nádr. do Náměště na Hané. 
Odtud budeme putovat Terezským údolím 
a postupně navštívíme místa, která jsou dě-
jištěm pověstí z tohoto kraje. Před Laško-
vem přejdeme řeku Šumici a vystoupáme 
k Hradeckému dvorku. Odtud pokračujeme 
do Ludéřova, kde navštívíme Keltskou sva-
tyni (neboli Švédské šance) s nedalekým 
obeliskem s keltskými ornamenty. Návrat 
do Prostějova autobusem z Ludéřova, pří-
jezd do 15 hod. Délka trasy asi 9 km. Pořádá 
základní organizace ČSOP Bělozářka.

Analýza u tohoto čápa nalezeného na Opavsku potvrdila otravu fosfidem 
zinku, který se používá v jedu na hraboše Stutox II. Foto: ČSOP Bartošovice
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Počítačové kurzy zdarma
Knihovna nabízí již několik let kurzy práce 
na počítači bez rozdílu věku, zdarma a s pří-
jemnými lektory – knihovníky. Mimo klasic-
kých setkání nad počítačem, internetem, elek-
tronickou poštou či jednoduchými programy 
je možno se přihlásit také celý balíček  MS 
Office 2016 nebo na úpravu fotografií. Jed-
notlivci či celé skupinky se mohou domluvit 
na čísle 585 545 129.

Křesťanské umění v prvním tisíciletí
Cyklus besed věnovaných umění připravova-
ný za podpory neziskové společnosti EuFo-
rAll, o.s  pokračuje v budově na náměstí Re-
publiky ve čtvrtek 5. září 2019 v 16 hodin, kdy 
se s Mgr. Věrou Mičkovou zaměříme na umě-
ní počátků křesťanství v Západní Evropě i By-
zantské 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 so-
botu 7. září 2019 od 10 – 17 hodin nabízíme 
posezení s knihou v Čítárně u kašny na ná-
městí Republiky. Jako dárek si je možno od-
nést některou z vyřazených knih.

Duhové památky
V rámci poznávání olomouckých kulturních 
památek při příležitosti Dnů evropského dě-
dictví jsou děti zvány 7. září 2019 od 8 do 16 
hodin do budovy knihovny na náměstí Repub-
liky, kde na ně čeká soutěž zaměřená na olo-
moucká domovní znamení.
Komentované prohlídky zahrnující zajíma-
vosti o historii vily získané od pamětníků 
a povídání o osobnosti architekta Rudolfa 
Stockara Bernkopfa, proběhnou v sobotu 7. 
září 2019 každou celou hodinu od 10 – 16 ho-
din také v kubistické vile Františky Lipčíkové 
(tzv. Hrubanově vile) – dnes pobočce Brněn-
ská. 

S knížkou do života
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenář-
ství dětí již od narození pokračuje setkáním 
rodičů či prarodičů s těmi úplně malými dětmi 
ve středu 11. září 2019 od 10 hodin v budově 
na náměstí Republiky. Název Barvičky napo-
vídá, že si budeme povídat o barvách a barev-
ném podzimu. Dospělé čekají tipy na zajíma-
vé knížky. 

Obal si sešity a učebnice
Za pomoci paní knihovnice na pobočce Br-
něnská se ve čtvrtek 12. září 2019 od 13 do 18 
hodin každý může naučit jednoduchým způ-
sobem obalit si sešity, učebnice nebo knihy. 
Doporučujeme přinést si ostré nůžky či nějaký 
vlastní balicí papír, průhledná balicí fólie bude 
zdarma k dispozici.

Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky 
mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat 
své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatní-
mi. Užijí si zábavu s dalšími chytráky nebo 
využijí vlastního těla při studiové střílečce The 
Shoot či sadě sportů Sports Champions. Těší-
me se v úterý 17. září 2019 od 16 do 18 hodin, 
vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129. 

Maroko: Na kole přes nejvyšší sedla 
Atlasu 
Poutavé vyprávění zážitků Radomíra Čížka 
z dobrodružné sólo výpravy po Maroku, je-
jímž cílem bylo zdolat na kole nejvýše polo-
žená sedla pohoří Atlas a na vlastní kůži okusit 
život místních lidí žijících v těžko přístupných 
horských oblastech, si mohou zájemci přijít 
poslechnout ve čtvrtek 19. září 2019 v 17 ho-
din do budovy na náměstí Republiky. Doporu-
čujeme včasnou rezervaci v oddělení pro do-
spělé čtenáře nebo  na dospele@kmol.cz.

Protektorát pohledem Milana Ticháka
Populární olomoucký historik. PhDr. Milan 
Tichák svým osobitým a velmi poutavým vy-
právěním přiblíží život v Olomouci v období 
protektorátu ve čtvrtek 19. září 2019 v 16:30 
hodin na pobočce Jungmannova.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí 23. září 
2019 v novém čase od 15 do 18 hodin v budo-
vě na náměstí Republiky. Těšíme se i na nové 
zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či 
nové stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. Při-
hlášení buď v knihovně nebo na deskovky@
kmol.cz . 

Milionář k snídani aneb a kde je láska? 
Autorské čtení se spisovatelkou Jitkou Kube-
šovou z její již druhé knihy plné vtipných fe-
jetonů ze života nás čeká v budově na náměstí 
Republiky v úterý 24. září 2019 od 17 hodin. 

Jižní Korea
Nádherná příroda, úžasné chrámy v horách, 
obrovská čistá města se skvěle fungující do-
pravou, výborné jídlo, přátelští lidé – to vše 
zažijete při  fotoprojekcii cestovatele Václa-
va Arnoše, který se s Vámi podělí o zážitky 
z Jižní Koreje v budově na náměstí Republiky 
v úterý 1. října 2019 v 17 hodin. Včasná re-
zervace místa v oddělení pro dospělé čtenáře 
nebo dospele@kmol.cz je nezbytná.

Vzpomínky na Novou Ulici
Společně s Františkem Gračkou, autorem 
tradičních malovaných papírových betlémů, 
tvůrcem obecních znaků a velkým vyznava-
čem lidové kultury na Hané, zavzpomínáme 
v úterý 1. října 2019 od 17:15 hodin na po-

bočce Brněnská na Novou 
Ulici. Představíme dobové 
fotografie z archivu pana Gračky. Pokud máte 
doma historické fotky této části Olomouce, 
můžete je osobně na setkání přinést nebo po-
slat elektronicky.

Čína
Do dnešní rychle se rozvíjející Číny zavítáme 
díky spolupráci  s Centrem na podporu inte-
grace cizinců pro Olomoucký kraj na pobočce 
Jungmannova ve čtvrtek 3. října 2019 v 16:30 
spolu s rodilou Číňankou. 

Právo není suchopár
Knihovna spolu s neziskovou společností Eu-
ForAll, o.s. se mimo oblast umění nově zamě-
řuje i na historii práva. V budově na náměstí 
Republiky se ve čtvrtek 3. října 2019 v 16 
hodin sejdeme s JUDr. Jarmilou Podivínskou 
a představíme si starověké pojetí práva, po-
povídáme si o tom, jak k právu přistupovali 
v Mezopotámii, Athénách a Římě. Nebudou 
chybět ani úsměvné případy ze soudních síní 
i předsíní. 

VÝSTAVY
Budovu na náměstí Republiky do konce září 
2019 oživují snímky členů fotografické sek-
ce Vlastivědné společnosti muzejní v Olo-
mouci. 

Pobočka Jungmannova nabídne až do 31. říj-
na 2019 malby oblíbených krajin a folklorních 
motivů či grafiky představující vzpomínky 
z cest absolventa katedry výtvarné výchovy 
FF UP v Olomouci Karla Kozla. 

Mladý olomoucký autor Martin Benčík na-
bídne v září a v říjnu 2019 na pobočce Brněn-
ská fotografie katedrály Sv. Václava a dalších 
známých i neznámých olomouckých kostelů 
a bazilik. Zachytil i místa veřejnosti nepřístup-
ná. 

RNDr. Lenka Prucková, ředitelka
pruckova@kmol.cz 

Knihovna města Olomouce,  
příspěvková organizace 

Knihovna města Olomouce

Partner Zeleného kruhu Olomouc

„O zraněném orlovi nás informovali dva hou-
baři. Již při prvním ohledání bylo jasné, že pták 
má střelné poranění pravého křídla s otevře-
nou zlomeninou a potrháním svaloviny od bro-
ků. Otevřená rána zapáchala a byla napadena 
velkým množstvím larev hmyzu v různých stá-
diích vývoje. Letu neschopný mladý orel se tak 
musel s bolestivým zraněním pohybovat místem 
několik dní. Po odchytu byl převezen do zá-
chranné stanice při ZOO v Liberci, kde došlo 
k jeho ošetření. Na druhý den byla připravena 
operace specializovaným veterinářem. Bohu-
žel dravec během noci uhynul,“ popsal Michal 
Porteš z Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR.

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) patří mezi 
zvláště chráněné druhy v nejvyšší kategorii 
kriticky ohrožený. S rozpětím křídel až 2,4 
metru je největším dravcem v České republice 
a nemá v přírodě přirozeného predátora. Není 
hospodářsky konfliktním druhem, živí se pře-
devším zbytky uhynulých zvířat. Jeho občasný 
lov potravy rozhodně nepůsobí významné eko-
nomické škody. V současnosti hnízdí na území 
České republiky asi 130 párů, hnízdní úspěš-
nost ale nebývá vysoká, především kvůli vy-
rušování lidmi, které vede k opuštění hnízda.

„Orly mořské ohrožují i otrávené návnady 
a letos už jsme se setkali i s případem, kdy ně-
kdo záměrně pokácel strom s hnízdem se dvě-
ma mláďaty. Obě se pádem zabila,“ říká ředitel 
České společnosti ornitologické Zdeněk Ver-
mouzek. Ornitologové za letošní rok evidují už 
14 zabitých orlů mořských. Ve většině případů 
zabíjel nervový jed karbofuran, jehož držení je 
v celé Evropské unii už od roku 2008 zakázané.

Litoměřice, 15. srpna 2019. Pracov-
níci Agentury ochrany přírody a kra-
jiny ČR, Regionálního pracoviště 
správa CHKO České středohoří mu-
seli 12. srpna 2019 opět řešit případ 
záměrného postřelení zvláště chráně-
ného živočicha, tentokrát se obětí stal 
mladý orel mořský. Poraněný jedinec 
patří ke dvěma letos okroužkovaným 
mláďatům jediného hnízdícího páru 
těchto majestátních dravců ve zdej-
ším regionu.

Česká společnost ornitologická má od roku 
2017 psí jednotku, která se zaměřuje na boj 
s ptačí kriminalitou. Psovodka Klára Hlu-
bocká se dvěma psy vyhledává otrávené 
návnady a jejich oběti a preventivně navště-
vuje důležitá místa výskytu dravců. Za le-
tošní rok ornitologové předali policii už 54 
zabitých ptáků, z nichž 51 bylo otrávených 
a 3 zastřelení. Za celý uplynulý rok to bylo 
58 případů.

„Policii se už v několika případech podaři-
lo pachatele odhalit a některé případy došly 
dokonce k soudu. Zatím žádný travič ale 
v České republice za toto jednání odsouzen 
nebyl. Pevně věřím, že je to jen otázka času, 
v sousedních státech už se to podařilo,“ říká 
psovodka České společnosti ornitologické 
Klára Hlubocká.

V souvislosti s poraněním mladého orla 
mořského na Litoměřicku je připravováno 
trestní oznámení na neznámého pachatele.

Kontakt:

Mgr. Michal Porteš, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

Správa CHKO České středohoří, ornitolog 
a chiropterolog

e-mail: michal.portes@nature.cz, 
tel: 730 841 341

 Mgr. Ondřej Nitsch, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

Správa CHKO České středohoří, PR man-
ager projektu LIFE České středohoří

e-mail: ondrej.nitsch@nature.cz, 
tel.: 703 499 066

Zdeněk Vermouzek, 
ředitel ČSO, 773 380 285

Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky je státní instituce, která zajišťuje 
odbornou i praktickou péči o naši přírodu, 

zejména o chráněné krajinné oblasti, ná-
rodní přírodní rezervace a národní přírodní 

památky. Více na www.nature.cz.

Česká společnost ornitologická  
– www.birdlife.cz  

Česká společnost ornitologická je dob-
rovolný zájmový spolek zabývající se výzku-

mem a ochranou ptáků. V mezinárodním 
projektu LIFE PannonEagle se zaměřuje 

na potírání ptačí kriminality a provádí 
další akce na ochranu orlů i jiných dravců. 

Více na www.birdlife.cz.

Na Litoměřicku někdo postřelil orla mořského. Dravec zahynul

Orel mořský nemá 
v přírodě přirozené-
ho predátora. Jeho 
jediným nepřítelem 

je člověk. 
Foto: Karel Machač

Letu neschopný mladý orel se musel s bolestivým 
zraněním pohybovat místem několik dní. 
Foto: Michal Porteš
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KULTURNÍ PŘEHLED
ZÁŘÍ 2019

VÝSTAVY
Zámecká galerie
6. září – 11. října 2019
Jaromír Krosch – Obrazy
Vernisáž výstavy v pátek 6. září 2019 
v 19.00 hodin
po – pá, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 
hodin

KONCERT
Středa 11. září v 19.00 hodinn
Koncertní sál zámku
Zahajovací koncert 32. sezóny KPH
TÓNY BÁBELU MALBOU
Zuzana Michlerová / Vladimír 
Kiseljov

Čtvrtek 26. září v 19.00 hodinn
Koncertní sál zámku
KONCERT HOBOJ / KLAVÍR
Vilém Veverka / Martin Kasík
Vstupné 120 Kč na místě, (Předprodej 
abonentek 600,- Kč / sezóna v TIC Ko-
nice, tel.: 582 334 987. Klubové členství 
70,- Kč a jednotlivé koncerty za 100,- 
Kč). Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% 
ze základní ceny vstupenky. Žáci a učite-
lé ZUŠ vstup zdarma 

DIVADLA
Nádvoří zámku Konice
Neděle 15. září od 14.00 hod.
DIVADLA NA ZÁMKU – 11. 
ROČNÍK FESTIVALU
14.00 hod. Pohádky z kufru (Divadlo 
Hysterie z Olomouce), 15.00 hod. Ostrov 
odpadků (Divadlo Plyšového Medvídka 

Po dobu prohlídky mohou být TIC Konice 
a výstavní galerie uzavřeny. Vstupenky za-
koupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

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
Služba – balení knih – tel.: 582 396 487         
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

z Prostějova), 16.00 hod. občerstvení, příprava 
programu pro dospělé diváky a odvážnou mládež 
(Svěcená voda, topinky s česnekem… ) 16.30 hod. 
Dracoola (Divadlo Hysterie - 80 min.) „Nechci se 
chlubit, ale jsem proslulý v míchání Bloody Mary.“ 
Každej jsme nějakej! A každej známe někoho, kdo 
nám pije krev. Neotřelé komediální zpracování 
světově známého románu Brama Stokera o nej-
slavnějším upírovi všech dob, ve kterém nechy-
bí hroby, rakve, kříže, česnek, ohňové, větrné 
a vodní efekty – a samozřejmě krev. Spousta krve. 
Vstupné 40 / 70 / 100 Kč.

DIVADLA – PŘEDPRODEJ V TIC KONICE:
V pondělí 21. října 
v 19.00 hodin Tu-
recká kavárna 

- KD Jesenec
V sobotu 9. listopa-
du ve 14.00 hodin 

(odjezd v 7.00 
hodin) Trhák 

Muzikál - Praha, 
divadlo Broadway 

Ve středu 11. 
prosince v 19.00 

hodin Čarodějky 
v kuchyni – KD 

Jesenec

ZÁMEK
Otevřeno od pon-
dělí do pátku 9.00–
12.30 a 13.00–
16.00 hod.
Zajišťujeme prohlíd-
ky zámku Konice 
a expozic Muzea 
řemesel Konicka, z. 
s. Doba trvání pro-
hlídky je 45 minut. 

PATROCINIUM A FARNÍ DEN
1. 9. (ne) 8.00 – 17.00 ● kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
a farní zahrada
Mše svatá, žehnání aktovek, hudba, divadelní scénka, 
hry i občerstvení – na to všechno jste zváni do kostela 
a farní zahrady.
 
PUMPTRACK
6. 9. (pá) 16.00 – 18.00 ● louka u zastávky ČD
Oficiální otevření nového cyklistického sportoviště 
s praktickými ukázkami.
 
LIDOVÝ ROK
6. 9. (pá) 20.00 – 21.00 ● amfiteátr
XXVIX. ročník mezinárodního folklorního festivalu 
Lidový rok začne výročním pořadem olomouckého 
folklorního souboru Dunajec, který slaví 60. výročí 
vzniku.
7. 9. (so) 14.00 – 22.00 ● amfiteátr, Zámecké náměstí
Lidový rok pokračuje vystoupeními dětských folklor-
ních souborů od 14.00 hodin.
14.00 – dětské folklorní soubory
18.00 – večerní festivalový program „V DOBRYM 

ZME SE ZEŠLI“
21.00 – koncert legendární skupiny Spirituál kvintet
22.30 – ohňostroj

8. 9. (ne) 10.00 – 18.00 ● amfiteátr, Zámecké náměstí
Lidový rok vrcholí:
   9.00 – Mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
10.00 – Hrajeme pro vás – soubory se představují
13.00 – Osobnosti Hané – pořad Hanáckého folklor-

ního spolku
14.00 – Vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější 

okno a předzahrádku“
14.15 – „Debe decke tak belo“ – festivalový gala-

program – vystoupení folklorních souborů 
dospělých

Po celou dobu programu probíhá na Zámeckém 
náměstí jarmark, k dispozici je bohaté občerstvení 
i pouťové atrakce. Navštívit můžete výstavy v gale-
riizet a cukrárně Galerie.
 
BESEDA NEJEN PRO SENIORY
16. 9. (po) 17.00 – 18.00 ● knihovna
Nekalé obchodní praktiky, jak se jim bránit, praktické 
příklady.
 
BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
22. 9. (ne) 8.00 – 12.00 ● Zámecké náměstí, KD Na-
dační
Zelenina, ovoce, květiny, masné i mléčné produkty 
malých farem, regionální prodejci, zdravá výživa, 
různé pochutiny, burčák – to vše najdete na podzim-
ních selských trzích.
 
PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN 
A ZELENINY
22. 9. (ne) 8.00 – 17.00 ● růžový domeček vedle in-
formačního centra
Na výstavu svých nejlepších výpěstků vás zve Český 
zahrádkářský svaz Velká Bystřice.
 

Záříjové kulturní akce ve Velké Bystřici

Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková 
vedoucí odboru kultury a informací 
zbankova@muvb.cz  tel: 734 236 506

Město Velká Bystřice 
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice 
www.velkabystrice.cz 

v protisměru času zpátky ke kořenům. 
Od pozdní samoty dnešní odosobněné civili-
zace, ztělesněné Amerikou, do Nepálu. Tam 
obrazně do středověku a následně až k pra-
počátku starověkého společenství lidí Nové 
Guineje. 
Od rozvolněných vazeb k pevnému zakotvení 
života v jeho ryzí přirozenosti.
Výstava potrvá do 21. listopadu 2019.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRA-
ZŮ ILONY CHVÁLOVÉ
28. 9. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet
Ilona Chválová – Čekání
Malířka Ilona Chválová žije a působí 
i pedagogicky v Liberci, studiem je 
ale spjata s Olomoucí, kde opakovaně 
vystavovala. Po léta používá vzácný 
materiál – je to nepálský ruční papír 
z rostlinných vláken. Maluje vlastní 
kombinovanou technikou sypkými, 
dříve zemitými jíly, popelem a sazemi, 
teď už i jasnými tóny barevných pig-
mentů. Ale kromě obrazu je to i hudba 
a zpěv, kterému se věnovala i profe-
sionálně a cosi z něho v jejích rych-
lých gestech rezonuje, vlní se a odvíjí 
do melodie uvolněných linií malby.
Nemálo cestovala, a snad i bezděčně 

Koruna Česká, místní společnost Olomouc,

Vás u příležitosti Dne bez aut 

zve 22. září 2018
na projížďku Historickou tramvají od 17.00 do 18.00 hod.

na trase kolem centra města

  22. září 2011 – DEN BEZ AUT

22. září 2019
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Dobré odpoledne dámy a pánové,
dobré odpoledne vážení přítomní občané 

města Olomouce.
Vítám vás všechny, kteří jste přijali po-

zvání Vojenského spolku rehabilitovaných 
AČR v Olomouci k účasti na dnešním setká-
ní. Srdečně vítáme pana senátora MUDr. L. 
Kantora, zástupce samosprávy z Olomouc-
kého kraje JUDr. V. Lichnovského, náměst-
ka primátora města Olomouce JUDr. M. 
Majora, ředitele VN Olomouc plk. gen. št. 
MUDr. M. Svobodu, zástupce UP Olomouc, 
prof. V. Zouhara, zástupce ČSBS p. Vitáska 
a další zástupce místních spolků. 

Dnešní setkání je věnováno připomínce 
smutné události v historii našeho národa. 
Před 51 lety se obyvatelé Československa 
probudili do prvního dne okupace, která 
pak trvala 21 let. Ať už jste to sami  zažili 
nebo vám o tom vyprávěli jiní, vzpomeňte 
s námi. Naše dnešní setkání není demon-
strace ani manifestace, ale je věnováno těm 
několika tisícům  vojáků z povolání a ob-
čanským zaměstnancům, kteří v té době 
projevili svůj nesouhlas se vstupem vojsk 
VS a s následnou normalizací, zachovali se 
statečně, neztratili svou čest a v dalších 21 
letech si nesli následky nejen oni, ale i jejich 
rodiny.

Před rokem, přesně 21. srpna 2018 v den 
50. výročí jsme si jejich postoje připomně-
li odhalením pamětní desky na budově 

Připomínka na 21. srpen 1968
Olomouc, Žižkovo nám. 21.8. 2019

Pedagogické fakulty 
UP v Olomouci. Při 
odhalení zazněly pro-
jevy hejtmana OK, 
náměstků primátora 
MO, senátora, velitele 
posádky  zástupce UP 
a dalších.

Dnešní den si tedy 
připomínáme již 51. 
výročí událostí srpna 
68. Nelze nevzpomenout ani na ma-
sové demostrace proti okupaci, které 
proběhly před 50 lety v Praze, Brně 
a dalších městech.

I dnes jsou organizovány pietní akty 
u budovy Českého rozhlasu v Praze  
i na jiných místech republiky.

Také bych chtěl uvést i město Plzeň, 
kde Vojenský spolek rehabilitovaných 
AČR právě v tuto dobu pořádá vzpo-
mínkovou slavnost za účasti zástupců 
kraje, města, ČSBS, církve a dalších 
složek.

Vážení přítomní, k uctění památky 
těch, kteří projevili svou statečnost 
a vlastenectví vás chci vyzvat k tiché-
mu položení květin k pamětní desce 
u budovy Pedagogické fakulty.

Nyní uctíme jejich památku minutou 
ticha za zvuku večerky. 

O projev nyní prosím plk. Mgr. L. Bartoše
Projevy a zdravice hostů:
senátor MUDr. Lumír Kantor
náměstek primátora města Olomouce  

JUDr. M. Major
zástupce UP, proděkan prof. MgA, 

Mgr. Vít Zouhar, Ph.D
ZAKONČENÍ
Jménem VSR AČR v Olomouci děkuji  

za podporu této akce hejtmanství OK, ma-
gistrátu města Olomouce, velitelství posád-
ky Olomouc, za projevy a položení květin 
a vám všem, kteří jste dnes přišli.

Slavnost byla ukončena státní hymnou.
Plk.v.v. MUDr. Bohumil Reml,  

VSR AČR Olomouc
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V Hněvotíně vrcholí přípravy na zimu

Ani v prázdninové měsíce nečekají my-
slivci na příchod zimy s rukama založe-
nýma v klíně, ale, jak jsem se přesvědčil 
10. srpna, v jejich areálu na Výrovce 
bylo pracovně živo. Členové zdejšího 
MS Blata Hněvotín v čele s funkcionáři 
výboru právě zhotovovali samokrmná 
zařízení pro srnčí a drobnou zvěř.Velký 
dík si zaslouží místopředseda MS Pavel 
Pospíšil, který zajistil a dovezl veškerý 
materiál k jejich výrobě. Aby vše bylo 
tak, jak má být, na to dohlížel mysli-
vecký hospodář Pavel Toman. Přístup 
k přesnosti prokázal i zubař a člen výbo-
ru Bc. Libor Orava, který přesně rozmě-
řoval jednotlivé díly samokrmítek. 

Že stále umí vzít za manuální práci 
prokázal také mistr a jednatel zdejšího 
MS Luděk Nezhyba, který řezal a šrou-
boval dohromady jednotlivé díly. Nově 
zhotovená krmná zařízení jednak nahra-
dí již poškozená a zvýší  jejich stávající 
počet. Všechna budou strategicky roz-
místěna do míst s největším pohybem 
zvěře. 

Mezitím zajel hospodář a Václav La-
bounek do Žerůvek pro 6 metráků obi-
lí, které nasypali do připravených sudů, 
další objednané obilí, plevy a řepa jen 
čeká na oslovení dodavatelem k mož-
nému odvozu. Chceme navázat na staré 
moudrosti našich předků, kteří říkali: 
„Poslední snop z pole, první zrno do zá-
sypu.“ Tento záměr naplňují zdejší my-
slivci i v době dovolených, kdy se snaží 
zajistit zvěři vše potřebné pro zimní mě-
síce. 

Náměstí C. a K. Karla I. v Horních Tošanovicích

V předvečer výročí narození našeho posledního krále bl. Karla 
bylo 16. srpna nedaleko zámku slavnostně odhaleno malé náměs-
tí, které ponese jeho jméno. Stalo se tak za přítomnosti majitelky 
zámku paní Romany Philippové, slezského zemského hejtmana 
Koruny České, členů historických vojenských spolků a početné 
řady příznivců této významné osobnosti. V úvodu tohoto aktu 
mimo oficiální program vyčistila nebe nad námi i pohled na neda-
leké Beskydy krátká, ale intenzivní dešťová přeháňka. Po Císař-
ské hymně se ujal slova PhDr. Milan Novák, představený Zemské 
Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy a historik, který 
se osobnosti bl. Karla dlouhodobě věnuje. Ve svém projevu popsal 
řadu důležitých aspektů osob-
nosti našeho panovníka, který je 
přímým potomkem Přemyslov-
ců, Lucemburků i Jagellonců, 
pojednal o jeho úsilí mírnit utr-
pení vojáků i civilního obyvatel-
stva za 1. světové války a snahu 
ji co nejdříve ukončit, popsal 
jeho sociální cítění i roli man-
žela a otce, zabýval se dlouhým 
procesem jeho svatořečení, který 
trval 55 let a po sv. Václavovi 
je druhým panovníkem, který 
byl prohlášen blahoslaveným. 
PhDr. Milan Novák poté předal 
paní majitelce zámku pamětní 
list, který je také otiskovou re-
likvií našeho světce. „A tak se 
král Karel I. prostřednictvím své 
relikvie a veřejné úcty vrací pl-
ným právem jako blahoslavený 
českého národa i na toto místo 
ve Slezsku s připomínkou své 
vize o sounáležitosti národů 
křesťanské Evropy, které oběto-
val svůj život.“

Foto: Miroslav Pauřík

Poslední pokyny, 
uprostřed hospo-
dář Pavel Toman

Montáž samokrmítka

Montáž vypouštěcích 
kohoutů

Doktor Pavel Andrš obsluhuje 
udírnu

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České
(monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
si Vás dovoluje pozvat
na čtvrté setkání myslivců a přátel myslivosti

dne 28. září 2019 od 9.00 hod
v areálu „Výrovka“ při cestě z Hněvotína do Bystročic

Program:
Trubači Koruny České
Soutěž ve střelbě na skeet o pohár sv. Václava
(zbraň, doklady a náboje s sebou)
C. a k. Polní Kafírna

K poctě sv. Václava

O udírnu a přípravu občerstvení se 
staral předseda MS MUDr. Pavel An-
drš a šlo mu to výborně. Přesto, že náš 
revír protéká říčka Blata, jsou udržo-
vány a obnovovány stávající napáječ-
ky a osazovány nové. Dnešních pět 
nových dvěsta litrových sudů opatřili 
vypouštěcím kohoutem členové MS 
Rosťa Parák, Vlastik Handl a Vladimír 
Lukáš. Z pola otevřené udírny se linu-
la vůně uzeného kabanosu a tak nastal 
čas svačiny. Při ní se dopilovala přípra-
va první Pytlácké noci, která proběhne 
za spolupráce s místním SDH 14. září 
v areálu zdejší hasičské zbrojnice. 

Omlouvám se, že jsem nejmenoval 
úplně všechny zúčastněné členy MS,  
kteří dnes rovněž přiložili ruku k dílu 
a svůj volný čas věnovali svému zele-
nému koníčku.  

Rudolf Krč 
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měsíčník zelených hnutí • 8. 2019 • zelení A DOBA

Srdečně zveme všechny návštěvníky v so-
botu 31. srpna 2019 na hrad Šternberk, 
který se stejně jako mnoho dalších památek 
zapojí do celonárodní akce HRADOZÁ-
MECKÁ NOC. U této příležitosti připra-
vujeme speciální podvečerní a večerní pro-
gram.

Program Hradozámecké noci zahájíme 
v 18 hodin, kdy začíná první romantická 
večerní prohlídka. Průvodci oblečení v his-
torických kostýmech vás provedou celým 
hradem. Výklad bude rozšířen o zajímavos-
ti z oblasti módy, stolování a života šlechty 
i prostého lidu v minulosti.  Začátky jednot-
livých prohlídek budou v 18, 19, 20 a 21 ho-
din. Večerní čas dodá prohlídkám nevšední 
atmosféru.

Program hradozámecké noci bude pokra-
čovat na nádvoří hradu. Po setmění se zde 
uskuteční atraktivní FIRE a UV LIGHT 
SHOW v podání souboru HISTERKY. Při-
pravené budou dvě vystoupení o délce 20 
minut v časech 20.30 a 21.30 hodin. Show 
na nádvoří bude vrcholem programu a určitě 
doporučujeme nezmeškat toto vystoupení.

Vstupné:
• Dospělí – 180 Kč
• Snížené – 130 Kč
• Rodinné – 480 Kč

Pokud chcete hrad navštívit v určitém 
čase, doporučujeme vzhledem k omeze-
né kapacitě prohlídek rezervaci. Místo si 
můžete rezervovat telefonicky na čísle 
585 012 935 nebo emailem na adrese hrad.
sternberk@npu.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu v sobotu 31. 
srpna 2019 na akci Hradozámecká noc.

Hrad Šternberk

Hradozámecká noc 2019


