
pomalu jsme vpluli do podzimních dnů a nabíd-
ka říjnových akcí je stejně pestrá, jako barvící se 
příroda. Nejprve se krátce ohlédneme za olomo-
uckým Dnem bez aut, nabídneme Vám Festival 
ptactva v Tovačově, velmi zajímavý program má 
Den architektury, do Prostějova můžete vyrazit 
za obrazy Václava Brožíka a do Rýmařova na za-
jímavou přednášku o bruntálských ostrostřelcích, 
stříhají se poslední metry nového celovečerní-

Drobné památky Repech
Ekocentrum Iris v říjnu
Evropský festival ptactva 
Týden Skleněného zabijáka 

Den bez aut

Pozvání do Kobeřic u Brna

Týden Skleněného zabijáka 

Za krásnou Olomouc
Sbírka pánské obuvi

TIC Konice v říjnu

Rekviem na konci fosilní éry

kulturní akce ve Velké Bystřici

Z Hněvotínské pytlácké noci

uvnitř čísla
A DOBA

9měsíčník zelených hnutí rok 2019 cena: 7,- Kč

Vážení čtenáři,
ho filmu z hornického prostředí s protagonistou 
Tomášem Hisemem, Ing. Tomáš Kryl Vás pozve 
na další historickou vycházku po Olomouci. Příz-
nivci monarchie mohou vyrazit na Pochod za ob-
novu Českého království, milovníci drobných 
památek opět s Bc. Jánem Kadlecem na Prostě-
jovsko. Příjemný podzim přeje

   Redakce  

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
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Vesnička Repechy je od roku 1960 
součástí obce Bousín – Repechy. Leží 
v údolí svažujícím se z náhorní roviny 
do žlebů vojenského újezdu. Po vystěho-
vání v roce 1943 se částečně vzpamato-
vala. Dnes v ní žije jen 16 stálých oby-
vatel. Většinu domů obývají chalupáři 
a chataři. Její katastr je malý a má tvar 
půlměsíce. Je to jen několik luk a polí 
v nejbližším okolí vesnice. Vede tudy 
dolů cyklostezka do Repešského žlebu. 
Na jejím území stávala při staré obchod-
ní cestě zaniklá ves Březák. První písem-
ná zpráva o vesnici je z roku 1566, kdy 
se uvádí jako pustá, její pozemky dává 
Eder ze Štiavnice vsi Protivanovu. Ná-
zev Repechy vznikl z německého „beim 
reichen Bach“ – potok bohatý na vodu, 

ale je také verze Rehbach – Srnčí potok. 
Na pečeti z roku 1754 měla obec ve zna-
ku sekyru, motyku a rýč. Patřila do far-
nosti Protivanov a panství Boskovice. 
V roce 1480 se uvádí na Rypachu, roku 
1566 byla pustá. V letech 1717 – 1727  tu 
byla sklárna,  roku 1727 byla při sklárně 
obnovena ves. Po zrušení sklárny zůstalo 
v osadě dvanáct kolonistů, v roce 1793 
tu bylo 17 čísel, až do roku 1848 byli 
vrchností Mensdorffové.

1. září 1943 proběhlo vystěhování 
obce, dokončeno bylo 31. října, zůstalo 
tu jen 5 rodin. Za německé okupace byla 
vesnice poškozena, část zničena. Její 
katastr sloužil jako vojenská střelnice 
a cvičiště. Po válce se v roce 1945 vrátila 
jen část obyvatel, část odešla do pohra-

ničí. Obyvatelé byli rolníci, byla tu také 
výroba obuvi, šindelářství a dělání dříví.

K místním památkám patří kaplička, 
zvonice, dva litinové, jeden dřevěný kříž 
a jeden hraniční kámen.

Na pravé straně silničky v obci stojí 
kaplička Panny Marie Královny nebes. 
Malá kaplička pochází z roku 1862, 
uvnitř na oltáři je socha Panny Marie, 
na stropě výzdoba a nápis „Zdrávas Krá-
lovno“. Byla tam ještě soška sv. Jana 
a andělé ze dřeva, bohužel byly ukrade-
ny. Kaplička je vzorně udržovaná, stará 
se o ni paní Šrámková, bývá v ní jednou 
ročně na konci října mše, při níž se se-
jdou obyvatelé a rodáci, potom následuje 
pohoštění a zábava.

V horní části vesnice stojí mezi starý-
mi lipami zvonice. Je to čtyřboká stavba 
krytá šindelem, má zaoblené rohy, má 
zvon ve zvonici a dřevěný křížek na vr-
cholu Nad vchodem je prázdný výkle-
nek. Zvonice je chráněna jako nemovitá 
kulturní památka. Je to dílo lidového sta-
vitelství z konce 18. století a je ceněná 

jako výrazný výtvarný a urbanistický 
prvek. Zvonilo se v ní ráno, v poledne 
a večer, a jak říkají místní „kdež někdo 
omře, ináč né“.

Před zvonicí pod lípami stojí litino-
vý kříž. Kříž je barevně natřený, na ka-
menném podstavci je nápis: „Postaven 
l. 1882 od obyvatelů obce Repech s při-
zpěním jeho Ex. uroz. pana hraběte Men-
sdorffa a jiných dobrodinců“.

Další litinový kříž stojí u křižovatky 
a je po opravě. Původní kříž byl ukraden. 
Nový kříž byl vsazen a vysvěcen v roce 
2008. Na desce nápis: „Obnoveno 2008. 
Občanské sdružení Bousín Repechy“.

Na rozcestí polních cest k Bousínu byl 
v roce 2010 zasazen dřevěný kříž. Je zde 
pěkná vyhlídka do kraje a tak byl kříž 
doplněn lavičkou a nově také dřevěnou 
rozhlednou. Na kříži je nápis: „Občan-
ské sdružení Bousín a Repechy 2010“. 
Na tabulce vedle kříže je nápis: „Repe-
chy – Honzíkův kříž 621 m.n.m. Ku cti 
a chvále Boží a na památku těch, kteří 
položili své životy pro záchranu dru-
hých. Kříž postaven a vysvěcen v září 
2011“. Místo s dřevěným křížem, lavič-
kou a rozhlednou bylo postaveno na pa-
mátku Jana Usnula, který se 9. června 
2011 u jezu na Mlýnském potoce v Olo-

0 0,5 1 1,5 km

Drobné památky RepechProtivanovsko

Drobné památky Repech

mouci Řepčíně vrhl pro topícího se 13 
letého žáka. Měl 24 let, byl instruktor 
raftingu. Pět týdnů bojoval o život, ale 
nakonec jej skolila zákeřná infekce a ze-
mřel 16. července 2011.

Pomník obětí první světové války 
v obci není, i když v ní padli dva muži. 
Na dolním konci obce nad rozcestím stá-
val kříž, který již zmizel.

K místním technickým zajímavostem 
patří hraniční kámen na dolním konci 
vesnice u lesa. Na kameni jsou vzadu 
písmena a letopočet: WFVL 1731

Ve vesnici se dříve udržovaly místní 
zvyky, jako církevní rok, hody a procesí 
do Sloupu a Suchdola. Poutníci chodili 
do Protivanova a potom společně s far-
níky na „prokcesi“. 

Ke zdejším slavným rodákům patřil 
Kašpar Žáček. Počátkem 19. století byl 
zdejším rychtářem, proslul jako lidový 
léčitel. Léčil 5 bylinami ze své zahrady, 
léčil „Hrubou“ nemoc – padoucnici, vy-
léčil i dceru hraběte Ditrichštejna a za to 
má v paláci Ditrichštejnů ve Vídni sochu. 
Tajemství svých léků si vzal do hrobu.

Malá vesnička s několika drobnými 
památkami se postupně stává centrem 
turistiky. K občerstvení pěších i cyklistů 
slouží dřevěný srub a do krajiny se mo-
hou podívat z nové rozhledny.

   Ján Kadlec

Nový dřevěný kříž 
na památku Jana 
Usnula

Obnovený litinový 
kříž u křižovatky

Detail nápisu 
na hraničním 
kameni

Kaplička 
Královny 
nebes

Litinový kříž 
u zvonice

Pohled 
na zvonici 
s dřevěnou 
střechou

Zvonice 
mezi 
lípam

Zvonička 
se zvonem 
a dřevěným 
křížkem
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Týden Skleněného zabijáka – lidé budou pátrat po skleněných plochách, které zabíjejí ptáky

Praha, 26. září 2019. První říjnový tý-
den budou lidé po celém světě pátrat 
po místech, kde ptáci narážejí do skel. 
Prosklené plochy v oknech nebo pláš-
tích budov, ale třeba i na zastávkách 
hromadné dopravy nebo v protihlu-
kových stěnách představují pro ptáky 
neviditelného zabijáka, který má roč-
ně na svědomí v Česku odhadem mi-
lion ptačích životů. Údaje získané při 
hromadném mapování ptáků zabitých 
o skleněné plochy poskytnou ornitolo-
gům přesnější čísla a jasné argumenty 
pro jednání s majiteli nebezpečných 
objektů.

V týdnu od 30. září do 6. října se lidé 
po celém světě vydají ke skleněným plo-

chám ve svém okolí a při akci Global Bird 
Rescue pořádané organizací FLAP Cana-
da budou pátrat po ptácích, kteří se nára-
zem do zrcadlící nebo průhledné plochy 
zabili nebo poranili.

Do akce se pod záštitou České společnosti 
ornitologické zapojí i lidé v Česku. „Ma-
povat ptáky zabité o skla může opravdu 
každý. Stačí obejít skleněné plochy v oko-
lí. Když pak lidé najdou zabitého nebo 
zraněného ptáka, je důležité zadat infor-
mace o nálezu – datum, čas, místo a fo-
todokumentaci – do databáze birds.cz,“ 
vysvětluje Lukáš Viktora, který se v Čes-
ké společnosti ornitologické problematice 
kolizí ptáků se skleněnými plochami vě-
nuje.

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v říjnu 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.

Keramika
KDY: pondělí 7. října od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

Houby známé i neznámé
KDY: pátek 11. října od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Beseda s přerovským mykologem Jiřím 
Polčákem o houbách spojená s ukázkou 
našich hub. Na závěr určování donesených 
hub.

Den zvířat v záchranné 
stanici
KDY: sobota 12. října od 10 do 15 hod.
KDE: Němčice nad Hanou, Komenského 
nám. 38
Akce pro veřejnost v Záchranné stanici pro 
zraněné volně žijící živočichy v Němči-
cích nad Hanou. Pro děti budou připraveny 
hravé aktivity, pro dospělé informace o zá-
chranné stanici a její činnosti. Pořádá ZO 
ČSOP Haná. Vstupné 30 Kč/osoba.

Vycházka Kolářovými sady
KDY: pátek 18. října od 16 do 17:30 
KDE: Kolářovy sady, sraz v 16 hod. 
u hvězdárny 
Vycházka pro seniory a další zájemce nej-
krásnějším prostějovským parkem. Postup-
ně projdeme celé sady a ukážeme si vzácné 
a zajímavé dřeviny. Účastníci získají infor-
mační letáčky o prostějovských parcích.

Den stromů
KDY: sobota 19. října, od 9 do 12 hod.

KDE: nám. TGM v Prostějově
V rámci celosvětové akce Den stromů pro-
běhnou na nám. TGM aktivity pro všechny 
věkové skupiny. Informace pro dospělé, vý-
stava o stromech, hravé, výtvarné a naučné 
aktivity pro děti. Po celé dopoledne živá 
hudba a kulturní vystoupení. 

Keramika
KDY: pondělí 21. října od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris 
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny.

Léčivá moc bylinek IV.
KDY: středa 23. října od 17 do 19 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Další z cyklu přednášek bylinkáře Vládi 
Vytáska o využití léčivých rostlin pro léčbu 
různých nemocí a potlačení bolesti. Téma-
tem této přednášky budou Bylinky od hlavy 
až k patě. Opět nás čeká ochutnávka čaje na-
míchaného autorem z jeho vlastních bylin. 
Poplatek 50 Kč.

Seniorské sázení na Hlou-
čele
KDY: pátek 25. října, od 15 do 16:30 
KDE: biokoridor Hloučela, sraz v 15 hod. 
u Cavala
Akce nejen pro seniory, kdy společně vy-
sadíme keře na vybraných místech podél 
cyklostezky. Nářadí i drobné občerstvení 
zajistíme.

Večerní přírodou
KDY: pátek 25. října, od 18 do 20:30 
KDE: sraz v 18:00-18:30 u občerst-

vení U Abrahámka 
Večerní vycházka pro rodiny s dětmi bioko-
ridorem Hloučela. Cestou nás budou čekat 
zastavení zaměřená na smyslové vnímání 
usínající přírody. S sebou si vezměte lucer-
ničku nebo lampion. Putování zakončíme 
u ohýnku, možnost opékání vlastních dob-
rot. Start od Abrahámka v době od 18:00 
do 18:30. Poplatek: 30 Kč/osoba.

Sázení stromů na Kosíři
KDY: sobota 26. října, od 9:30 do 12 hod. 
KDE: ovocný sad Oulehle
Společně budeme dosazovat staré krajové 
odrůdy třešní v sadu Oulehle. Nářadí a drob-
né občerstvení bude připraveno. Účastníci 
sázení se mohou stát patrony vysazených 
stromků a získat „list patrona“. Sraz účast-
níků bude přímo v sadu Oulehle (u bílé 
myslivecké chatky) v 9:30, nebo na nádraží 
v Kapli v 8:40 (vhodný vlak z Prostějova 
odjíždí z hl. nádraží v 8:02).

Podzimní prázdniny - pří-
městský tábor v Ekocentru 
Iris
KDY: 29. a 30. října 2019, každý den 
od 7.30 do 16.00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Je určen pro děti 1. stupně ZŠ. Po oba dny 
bude pro děti připraven celodenní program 
– tvořivé aktivity, přírodovědné a sportovní 
hry. Cena: 700 Kč (oběd, 2 svačiny, pitný 
režim, materiál na tvoření, pedagogický do-
zor,...). Nutno se předem přihlásit na iris@
iris.cz

Opravdovou raritou bude pravděpo-
dobně pozorování hvízdáka chilského, 
který se v těchto dnech zdržuje na Kře-
novském rybníku. Jde o kachnu, která 
pochází z Jižní Ameriky. Je tedy zřej-
mé, že nejde o vzácného zatoulance, 
ale o únik z chovu. I přesto jej u nás 
v přírodě viděl málokdo.

Evropský festival ptactva je nejvý-
znamnější podzimní akcí pro ornito-
logy, pozorovatele ptáků i milovníky 
přírody. Ptačího festivalu se každo-
ročně zúčastňují desetitisíce zájemců 
o pozorování ptáků a to až ve 40 ze-
mích světa.  

V sobotu 5. října se můžete zúčastnit Evropského 
festivalu ptactva v Tovačově na Přerovsku. Zá-
jemci o pozorování ptactva se sejdou v 8 hodin 
u sádek Hradeckého rybníka a společně s prů-
vodci z Moravského ornitologického spolku se 
projdou po hrázích Křenovského a Hradeckého 
rybníka. 

Ornitologové je seznámí se zde žijícími druhy 
ptáků a zasvětí je do jejich poznávání v době 
tahu. Účastníci dostanou možnost pozorovat ptá-
ky i prostřednictvím dalekohledů, které vyrábí 
přerovská Meopta – optika.

V těchto dnech je možno na rybnících u Tova-
čova pozorovat několik druhů racků, čejky cho-
cholaté, kulíky zlaté i bledé, jespáky bojovné, 
hvízdáky, kopřivky a čírky. Možná se již objeví 
i první severské husy nebo orel mořský. 

Evropský festival ptactva 2019 proběhne i v Tovačově

Hvízdák chilský – foto Jarmila Kačírková

Foto z exkurzí MOS: Jiří Šafránek

V České republice akci pořádá Česká spo-
lečnost ornitologická a její regionální po-
bočky, případně ve spolupráci s dalšími 
organizacemi na ochranu přírody nebo eko-
logickou výchovu. Akce je zaměřena na po-
zorování a poznávání tažných druhů ptáků 
a je určena pro veřejnost. Seznam všech 
akcí pořádaných v rámci Evropského festi-
valu ptactva v ČR najdete na: www.cso.cz.

Činnost Moravského ornitologického spol-
ku a pořádání ornitologických exkurzí pro 
veřejnost je podpořeno dotačním progra-
mem statutárního města Přerova.

Jiří Šafránek

Jednou z častých obětí 
skleněných ploch je 
červenka obecná. Foto: 
Eva Bernadová/Faunistická 
databáze ČSO birds.cz
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Podrobnosti: Radek Ježowicz (propagace@
ddmolomouc.cz, 731 444 443).

18.–20.10.2019 • Ochoz u Konice • 6–16 let • 
900 Kč
Zpátky na tábor • Stýská se vám po létu? 
Vraťte se s námi alespoň během víkendu zpát-
ky na tábor! Víkendová akce na táborové zá-
kladně v Ochozu u Konice pro všechny, kteří si 
chtějí užít babí léto plné her a soutěží. 
Podrobnosti: Radek Ježowicz (propagace@
ddmolomouc.cz, 731 444 443).

19.10.2019 • 8:30–13:00 • tř. 17. listopadu 47 • 
7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka • Turnaj ve stolním tenise, který 
se počítá do celkového hodnocení amatérské 
ligy. S sebou si vezměte pálku, přezutí do tě-
locvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen 
pro děti a mládež školního věku a probíhá 
ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída (včetně 
víceletých gymnázií). Pět nejlepších výsledků 
z možných osmi se počítá do celkového hod-
nocení s možností postupu do červnového Vel-
kého Finále!
Výsledky turnaje naleznete na https://keramlat-
sod.wixsite.com/mysite.
Podrobnosti: Jaroslav Vraštil (sport@ddmolo-
mouc.cz, 725 499 992).

24.10.2019 • 15:00–
18:00 • Rožňavská 21 • 
Sousedské slavnos-
ti • Podzimní slavnost 
pro rodiče s dětmi nejen 
z poselského sídliště. 
Čeká nás trocha legra-
ce, hudby, her, soutěží 
a k poslechu bude hrát 
Popová škola z Dětské-
ho domova Olomouc. 
Podrobnosti: Jarmi-
la Břečková (roznav-
ska@ddmolomouc.cz, 
731 444 446).

29.–30.10.2019 • spor-
tovní hala Milo • 6–18 
let • 700 Kč
B a d m i n t o n o v é 
soustředění • Pod-
zimní soustředění bude 
zaměřeno na osvojení 
a zdokonalení techniky 
úderů, pohybu po kurtu 
a také základní badmin-
tonové taktiky.V úte-
rý proběhne drobný 
badmintonový turnaj 
s věcnými odměnami 
pro všechny účastníky 
(medaile, poháry, míč-

ky, omotávky, ...). Soustředění je obzvláště 
vhodné je pro začátečníky. S sebou si vez-
měte raketu, míček (pokud máte), sportovní 
oblečení, sálovou obuv, dostatek pití a ma-
lou svačinku.
Podrobnosti: Eduard Zacha (pohyb@ddmo-
lomouc.cz, 725 922 533).

29.–30.10.2019 • 8:00–16:00 • tř. 17. listo-
padu 47 • 6–15 let • 600 Kč
Podzimní prázdniny • Příměstské pod-
zimní prázdniny jejichž náplní bude zejmé-
na sportovní program a všestranné pohybo-
vé aktivity v tělocvičně i venku. Připravena 
však je i prohlídka minizoo, deskové hry 
v Herním klubu, dovádění v podzimním 
parku, pouštění draků, dopravní hřiště, ko-
loběžky a další aktivity. S sebou potřebujete 
pevnou sportovní obuv, obuv do haly a spor-
tovní oděv, láhev na pití. Zajištěn bude pitný 
režim, teplý oběd a svačina 2× denně
Podrobnosti a přihlášky: Aleš Pátek (turisti-
ka@ddmolomouc.cz, 601 528 623).

28.9.2019 • 9:30–12:00 • tř. 17. listopadu 
47 • 50 Kč
Dopoledne s koloběžkou • So-
botní dopoledne věnujeme projížďce 
po Olomouci a okolí. Zájemcům mů-
žeme po předchozí domluvě koloběžku 
zapůjčit. Akce je určena jak pro děti, tak 
rodiče. Možnosti kam vyjet jsou Lovec-
ká chata, Bohuňovice nebo Poděbra-
dy. Domluvíme se na místě v závislosti 
na zájmu přihlášených, jejich výkonnosti 
a taky počasí. 
Koloběžka je moderní sportovní náčiní, 
na které mohou jezdit děti i dospělí. Je 
ideálním způsobem, jak zvýšit fyzickou 
kondici, posílit více svalů naráz a vyu-
žít tak smysluplně a aktivně volný čas. 
Jízda na koloběžce je jednoduchý, avšak 
komplexní pohyb, kde se spálí až o tře-
tinu více energie než na kole. Účastník 
zapojuje nejen dolní a horní končetiny, 
ale také břišní i zádové svaly.
Podrobnosti: Aleš Pátek (turistika@
ddmolomouc.cz, 601 528 623).

11.10.2019 • 15:30–17:00 • Janského 1 
• 30 Kč
Zahradní slavnost s drakiádou • 
Zábavné odpoledne na zahradě plné zají-
mavých stanovišť s  tématikou podzimní 
přírody. Děti za soutěžení obdrží sladkou 
odměnu. V rámci akce proběhne i malá 
drakiáda a kroužek Ze zahrádky do ku-
chyně připraví něco  na zahřátí. Akci fi-
nančně podpořila Komise městské části 
Povel.
Podrobnosti: Kateřina Valušová (janske-
ho@ddmolomouc.cz, 725 922 527).

12.10.2019 • 9:00–14:00 • Poděbrady • 
1–12 let • 100 Kč
Medvědův pohár 2019 • Otevřený 
závod pro děti a mládež v dětském troj-
boji. Závod je složený z překážkové opi-
čí dráhy, suchého slalomu a jízdě na kole 
nebo odrážedla (podle věku). Závodníci 
narození v roce 2014 a později mají pre-
zenci od 9:00 do 9:30, starší závodníci 
od 11:00 do 11:30. 
Podrobnosti a přihlášky: Aleš Pátek (tu-
ristika@ddmolomouc.cz, 601 528 623).

17.10.2019 • 17:00–20:00 • tř. 17. listo-
padu 47 • 6–99 let • 40 Kč
Turnaj Herního klubu • Turnaj 
Herního klubu v některé z novinek le-
tošního roku. Bude vybrána jednoduchá 
hra, jejíž pravidla budou na začátku vy-
světlena, a poté už se bude jenom hrát. 

Přehled akcí – ŘÍJEN 2019

Tyto zastávky jsou díky hustému polepu pro 
ptáky bezpečné. Foto: Josef Rutterle

Informace k akci:

Jak se mohu zapojit?
Vydejte se od 30. září do 6. října 2019 
ke skleněným plochám ve vašem okolí 
a pátrejte po mrtvých a zraněných ptácích 
v blízkosti těchto míst. Ideální je vypravit 
se na mapování brzy ráno, kdy ještě mrt-
volky nejsou odklizené úklidovými četami.

Doporučujeme se zaměřit hlavně na pro-
sklené budovy (obytné, kancelářské, ob-
chodní, průmyslové). V zájmu vaší bezpeč-
nosti naopak nedoporučujeme protihlukové 
stěny, kde je pro zmapování potřeba pohy-
bovat se v místech se zvýšenou dopravou.

Uložte si do mobilu číslo na nejbližší zá-
chrannou stanici, v případě nálezu zraně-
ného ptáka. Kontakty na záchranné stanice 
najdete na stránkách zvirevnouzi.cz nebo 
využijte stejnojmennou mobilní aplikaci.

Prosíme, respektujte při mapování soukro-
mý majetek a zákazy vstupu.

Co vše je dobré sledovat?
Při nálezu mrtvého nebo zraněného ptáka 
si zaznamenejte:
• datum a čas nálezu
• co nejpřesnější místo a ideálně i orienta-

ci stěny budovy (S/J/V/Z), u které jste 
ptáka našli

• nález vyfoťte se skleněnou plochou 
na pozadí, ne pouze detail uhynulého/po-
raněného ptáka

• o jaký druh se jedná (pokud ho máte vyfo-
cený, přesné určení zajistí ČSO)

Co s nasbíranými údaji?
Údaje z mapování vložte do ornitologické 
databáze Avif na adrese birds.cz.

Po registraci/přihlášení stačí zadat datum 
a čas vycházky, místo nálezu (obec a ide-
álně bodem v mapě určete i přesné místo) 
a do poznámky zadejte orientaci skleněné 
plochy a heslo „Týden Skleněného zabijá-
ka“ (krok 1). Pak se tlačítkem Uložit do-
stanete do kroku 2, kde zadáte ptačí druh 
a v poli Aktivita zvolte možnost zraněný 
pod skleněnou plochou či mrtvý pod skleně-
nou plochou. Nezapomeňte nahrát fotografii 
a zvolte tlačítko Přidat pozorování.

Pokud jste na stejném místě našli více ptá-
ků, zadejte další druh (krok 2). Pro zadání 
dalšího místa zvolte tlačítko Uložit a za-
čněte od kroku 1.

Pokud nemůžete vložit údaje do výše uve-
dené databáze, můžete nám je poslat e-
-mailem na adresu viktora@birdlife.cz.

Jak to pomůže ptákům?
Zraněným ptákům pomůžete přímo vy pře-
dáním do péče záchranné stanice a díky 
nasbíraným údajům získáme dobrý argu-
ment, o který se budeme moci opřít při 
jednání s majiteli a provozovateli nebez-
pečných staveb.

DALŠÍ INFORMACE
https://birdsafe.ca/gbr/
https://www.birdlife.cz/ptaci-a-skla/

Týden Skleněného zabijáka – lidé budou pátrat po skleněných plochách, které zabíjejí ptáky

Díky údajům z mapování získají ornitolo-
gové přesnější čísla a jasné argumenty pro 
jednání s majiteli nebezpečných objektů. 
„Z dosavadních zkušeností při jednání 
s majiteli a provozovateli nebezpečných 
skleněných ploch víme, jak je důležité mít 
data, o která se můžeme opřít,“ říká Vik-
tora.

Mezi ptačí oběti skleněných ploch přitom 
patří jak malí pěvci jako například čer-
venka nebo sýkora, tak i větší draví ptá-
ci jako je poštolka či krahujec. „V roce 
2016 jsme zvolili ptákem roku červenku 
obecnou, častou oběť prosklených zastá-
vek, abychom na problematiku upozornili. 
Naše pozornost se v průběhu let přirozeně 
rozšířila i na další rizikové plochy,“ do-
dává Viktora.

Skleněné plochy lze zabezpečit tak, že je 
lidé pro ptáky zviditelní. „Silueta jednoho 
dravce nefunguje. Ze všeho nejdůležitější 
je zajistit, aby ptáci měli možnost včas si 
prosklených ploch všimnout a bezpečně 
se jim vyhnout. K tomu slouží například 
barvy na sklo, samolepící fólie nebo sa-

molepky s nejrůznějšími motivy. Na tvaru 
ani barvě nezáleží, musí být ale maximál-
ně 10 cm od sebe a z vnější strany – jinak 
by v případě zrcadlení nebyly vidět,“ zdů-
razňuje Viktora.

Odhady odborníků hovoří o milionu ptáků 
v Česku a jedné až dvou miliardách ptáků 
na celém světě, kteří každoročně zahynou 
po nárazu do skleněné plochy.

Kontakt
Lukáš Viktora (k dispozici od 1. 10.), 

viktora@birdlife.cz, 777 579 542

Gabriela Dobruská, dobruska@birdlife.
cz, 724 687 996

Někteří ptáci, jako tento králíček obecný, náraz 
do skla přežijí. Bývají ale otřesení a malátní, 
snadnou kořistí pro predátory. Ti s větším štěstím 
se vzpamatují a odletí. Jiní musí po nálezu 
člověkem jít do záchranné stanice. Foto: Tomáš 
Oplocký/Faunistická databáze ČSO birds.cz
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Finanční gramotnost v praxi
Dnes žijeme ve společnosti, kde se dá žít 
na úvěr, tedy za vypůjčené peníze. Aby-
chom se v tom světě neztratili - probereme 
spolu podmínky úvěru, splácení, vymáhá-
ní pohledávek, exekuce, insolvence. V bu-
dově na náměstí Republiky budou v úterý 
15. října 2019 v 17 hodin přednášet lektoři 
obecně prospěšné společnosti yourchance.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí 21. 
října 2019 od 15 do 18 hodin v budově 
na náměstí Republiky. Přivítáme i na další 
zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či 
nové stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. 
Přihlášení buď v knihovně nebo na des-
kovky@kmol.cz . 
  
Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Repub-
liky mohou přijít všichni, kteří si chtějí 
porovnat své znalosti, hbitost a rychlý úsu-
dek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími 
chytráky nebo využijí vlastního těla při 
studiové střílečce The Shoot či sadě sportů 
Sports Champions. Těšíme se v úterý 22. 
října 2019 od 16 do 18 hodin, vhodné je se 
předem přihlásit na 585 545 129. 

Co by se stalo, kdyby…
Program a výtvarná dílnička inspirovaná 
knihami Daisy Mrázkové je pro děti od 7 
let s doprovodem připravena v oddělení 
pro děti a mládež na náměstí Republiky 
v podzimní prázdninové úterý 29. října 
2019 od 9:30 do 10:30 hodin. 

Výtvarné dílničky
Podzimní prázdniny lze prožít 29. října 
2019 i v knihovně – na pobočce Neředín 
od 14 do 17 hodin budeme vyrábět zá-
ložky, na pobočce Brněnská od 12 do 17 
hodin podzimní dekorace na stůl, poličku 
nebo do okna.

Jordánsko
Cestopisná beseda věnované neprávem 
opomíjené pouštní zemi na Blízkém vý-
chodě potěší v úterý 5. listopadu 2019 
v 17 hodin v budově na náměstí Repub-
liky všechny, kteří rádi vyrážejí do světa 
za poznáním. 

VÝSTAVY
Budovu na náměstí Republiky oživují snímky 
vsetínského rodáka Pavla Machalky (*1959) ži-
jícího v Přerově. Jeho tzv. street foto bude mož-
no zhlédnout až do konce roku 2019. 

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

Mladý olomoucký autor 
Martin Benčík představuje 
do konce října na pobočce Brněnská fotografie 
katedrály Sv. Václava a dalších známých i ne-
známých olomouckých kostelů a bazilik. Ně-
která místa jsou i veřejnosti nepřístupná. 

RNDr. Lenka Prucková, ředitelka
pruckova@kmol.cz 

Knihovna města Olomouce,  
příspěvková organizace 

Knihovna města Olomouce

Partner 
Zeleného kruhu 

Olomouc

Milí členové a příznivci spolku Za krásnou 
Olomouc,

festival Den architektury se blíží a my 
máme radost, že i město Olomouc se zapo-
jilo do organizace a připravilo si velice zají-
mavý program v oranžerii ve Smetanových 
sadech s názvem „Jak by Olomouc změnili 
studenti architektury“

Již zítra 20. 9. 2019 od 17:00 hod. proběh-
ne veřejná diskuze k zahájení výstavy, která 
potrvá až do 13. 10. 2019.

Součástí výstavy bude řada velice zajíma-
vých diskuzí, které vřele doporučujeme:

• 24. 9. 2019, 17:00 – Příprava a strategie 
zeleně pro město Olomouc

• 1. 10. 2019, 17:00 – Budoucí podoba Žiž-
kova náměstí v Olomouci

• 7. 10. 2019, 17:00 – Historická analýza 
zaměřená na zeleň na Horním náměstí 
v Olomouci.

s přáním krásných dnů

Jana Kiesewetterová

Za krásnou Olomouc

PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO 
VELKOLEPOSTÍ DÍLA 

6. 9. -  3. 11. 2019
Srdečně Vás a Vaše přátele zveme na výstavu obrazů Václava Brožíka do hlavní budovy muzea, 

nám. T. G. Masaryka 2.

od 15.00 do 17.00  

Proběhne komentovaná 
prohlídka  spojená 

s výtvarným tvořením 
v rámci kreativního 

odpoledne.

10. zaří

20.	9.–13.	10.	2019	|	oranžerie	ve	Smetanových	sadech
OTEVÍRACÍ	DOBA:	úterý	až	pátek:	15–18	hodin	|	sobota	a	neděle:	14–18	hodin
+	během	veřejných	diskusí

Veřejná	diskuse	k	zahájení	výstavy
pátek	20.	9.	2019	|	17:00

Příprava	strategie	zeleně	pro	město	Olomouc
úterý	24.	9.	2019	|	17:00

Budoucí	podoba	Žižkova	náměstí	v Olomouci
úterý	1.	10.	2019	|	17:00

Historická	analýza	zaměřená	na	zeleň	na	Horním	náměstí	v	Olomouci
pondělí	7.	10.	2019	|	17:00

	JAK	BY	OLOMOUC	
ZMĚNILI	STUDENTI	
ARCHITEKTURY
výstava	prací	studentů	Fakulty	architektury	ČVUT	v	Praze	-	ateliéru	vedeného	architekty	
prof.	Ing.	arch.	Michalem	Kohoutem	a	doc.	Ing.	arch.	Davidem	Tichým	PhD.	
a	ateliéru	krajinářské	tvorby	vedeného	Ing.	Radmilou	Fingerovou.

Středisko SOS pořádá sbírku pánské obuvi

Humanitární organizace Středisko SOS pro vzá-
jemnou pomoc občanů v Olomouci pořádá sbírku 
pánských zimních bot pro lidi žijící na ulici. Pánská 
obuv bude poskytnuta potřebným v rámci projektu 
„Výdej bezplatné materiální pomoci“, který podpo-
ruje magistrát města.

Pánské boty – nejlépe zimní, mohou dárci přinášet 
do provozovny střediska v Praskově ulici (zastávka 
tramvaje U Bystřičky), otevřeno je v pondělí až pá-
tek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Sbírka bude probíhat v podzimním období. 

Děkujeme všem občanům Olomouce a okolí za je-
jich materiální dary. Středisko SOS má v Olomouci 
rozmístěno celkem 41 kontejnerů s logem srdce, kam 
je možné darovat pěkné věci. Věci, které již nepotře-

bujete, mohou posloužit i dalším lidem. Pomůžete po-
třebným a zároveň se zachováte ekologicky.

Chceme také pozvat všechny, kdo chtějí ušetřit, 
aby navštívili rovněž naše provozovny v Kateřinské 
10 a ve Slovenské 8. Za nízký příspěvek si můžete vy-
brat šatstvo, obuv, hračky, knihy, školní či sportovní 
potřeby, nádobí a jiné drobné předměty denní potřeby.

PŘIJĎTE, UŠETŘÍTE  
A PROSPĚJETE SOBĚ I JINÝM!

Případné další informace poskytne: 
Mgr. Jan Kučera – tel. 585 220 050
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KULTURNÍ PŘEHLED
ŘÍJEN 2019

VÝSTAVY
Zámecká galerie
do 11. října 2019
Jaromír Krosch – Obrazy
18. října – 22. listopadu
Květuše Burešová a Zuzana 
Muzikant Jeřábková
 - Výstava obrazů
Vernisáž prodejní výstavy je v pátek 18. říj-
na v 17.00 hodin
po – pá, 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin

KONCERTY
Sobota 12. října v 18.00 hodinn
Koncertní sál zámku
Václav Hudeček a hosté - Má 
vlast
(S účastí TV NOE)
Vstupné 200 Kč, ZTP a děti 100 Kč. Předpro-
dej 150,- Kč v TIC Konice do 11. 10. 2019. 
Tel.: 582 334 987

DIVADLA
KD Jesenec
Pondělí 21. října v 19.00 hod.
Turecká kavárna
Tři příběhy téměř detektivní  
– Robert Thomas
Václav Vydra / Naďa Konvalinková / Jana 
Boušková / Matěj Hádek     Předprodej 
v TIC Konice, tel. 582 334 987.

DIVADLA – PŘEDPRODEJ V TIC KONICE:
V sobotu 9. listopadu ve 14.00 hodin 

(odjezd v 7.00 hodin) Trhák Muzikál - 
Praha, divadlo Broadway 

V sobotu 23. listopadu v 19.00 hodin  
Zavolejte Jeevese! – Živnostenský 

dům Konice
Ve středu 11. prosince v 19.00 hodin 

Čarodějky v kuchyni – KD Jesenec

ZÁMEK
Otevřeno od pondělí do pátku 9.00–12.30 
a 13.00–16.00 hod.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice a expo-
zic Muzea řemesel Konicka, z. s. Doba trvá-
ní prohlídky je 45 minut. Po dobu prohlídky 
mohou být TIC Konice a výstavní galerie uza-
vřeny. Vstupenky zakoupíte 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
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

AKCE
V sobotu 9. října v 17.30 hodin

Obřadní síň zámku
Setkání občanů s vedením města 

Konice  
  

V pátek 25. října v 17.00 hodin
Masarykovo nám. Konice

Uspávání broučků 

V neděli 27. října ve 14.00 hodin
Na Březském vrchu

12. Konická drakiáda 
 

V neděli 27. října v 16.00 hodin
Na Březském vrchu

Den vzniku samostatné ČSR 
Společné položení věnce a vztyčení vlajky 

u mohyly

Předprodej vstupenek s místenkou na Bystřic-
ké banjo, které proběhne 9. listopadu v KD 
Nadační, probíhá až do 31. 10. 2019 v Kul-
turním a informačním centru Velká Bystřice. 

Říjnové 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 

Podrobnosti k akcím:
PODZIMNÍ BAZÁREK
11. 10. (pá) 14.00 – 18.00 ● orlovna
12. 10. (so) 8.00 – 12.00 ● orlovna
Mateřské centrum Bublinka vás zve do orlov-
ny, kde si můžete nakoupit oblečení a vybave-
ní pro vaše malé.
 
MYSLIVECKÁ SLAVNOST – HU-
BERTSKÁ MŠE
20. 10. (ne) 10.00 – 15.00 ● kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele
Farnost Velká Bystřice vás zve na slavnostní 
Hubertskou mši a následné bohaté zvěřinové 
občerstvení ve farním dvoře.
 
DEN TURISTICKÝCH INFORMAČ-
NÍCH CENTER
24. 10. (čt) 10.00 – 18.00 ● Kulturní a infor-
mační centrum
Turistické informační centrum Velká Bystřice 
vás zve na návštěvu svých prostor. Těšit se 
můžete na balonek a drobný dárek pro děti.
 
DRAKIÁDA
26. 10. (so) 13.00 – 16.00 ● pole u hřbitova
Zábavné odpoledne s pouštěním draků.
 
KABARET 100
26. 10. (so) 19.00 – 21.00 ● KD Nadační
Repríza programového pásma folklorního 
souboru Haná k 100. výročí založení repub-
liky. Dobová hudebně-taneční fikce o historii 
Velké Bystřice.
Předprodej vstupenek s místenkou za 50,- Kč 
od 1. října 2019 v KIC Velká Bystřice.

Cena vstupenky v předprodeji je 200,- Kč, 
na místě 250,- Kč. Můžete se těšit na Addams 
sisters, Brzdaři, Domino, Hot Jazz Šůtrs, Ma-
dalen, MS Band, Poutníci, Stráníci.
 

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL




Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh



OLOMOUCSOCIALISTICKÁ
OdVítěznéhoúnoraksametovémuListopadu19892019


Připomeňtesi41rokůrudétotality.

Jakjsmese„Sovětskýmsvazemnavěčnéčasy“budovalisocialismus.
Jakjsmepřejmenovaliulice,jakazakolikjsmenakupovali,jakjsme

provedliměnovoureformu,nebojakjsmežilisokupačníarmádouaStB.
Každodennípříběhylidízaželeznouoponouaostnatýmdrátem.

Fenoményprvomájovýchprůvodů,spartakiád,pionýru,agitačních
středisekabrigádsocialisticképrácenebovýjezdníchdoložeka

devizovýchpříslibů.


...příběhyvsouvislostech.





neděle6.října2019,13:00hod.
sraznatř.17.listopadu8předPrávnickoufakultouUP



vstupné:80Kč
(50Kčděti6–14let)


(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
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Dokumentarista Jindřich Andrš, známý 
díky svému krátkému filmu Poslední šichta 
Tomáše Hisema, jenž získal zvláštní uznání 
na MFDF Jihlava v roce 2017, připravuje 
svůj celovečerní debut Nová šichta. Ten 
na jeho úspěšný krátký dokument navazuje 
a sleduje horníka Tomáše, který si po zavře-
ní dolu musí jít hledat jinou práci. Uspěje? 
Andrš popisuje svůj chystaný snímek, kte-
rým by rád vzdal hold již mizející době fo-
silní.

„Jaký máte vztah k počítačům?“ „Asi 
dobrý. Pokud tedy může člověk navázat 
vztah se strojem.“ Tak odpověděl horník 
Tomáš, který dvacet let pracoval na uhel-
ném dole Paskov. A ihned mne zaujal. Šlo 
o úvodní otázku k rekvalifikačnímu kurzu 
objektově orientovaného programování, 
do kterého se přihlásil, když se rozhodlo, že 
jeho důl bude uzavřen. Pro mne tím začaly 
dva roky natáčení Tomášovy snahy zcela 
změnit vlastní život. Otázky, zda Tomáš tuto 
výzvu pokoří a zda se horník může přeučit 
na programátora, pro mne však nebyly tou 
hlavní hnací silou, proč jej sledovat. Ostatně 
naučit se programovat se pro Tomáše uká-
zalo být tím snad nejmenším problémem. 
Film natáčím hlavně s vírou, že se stane zá-
dušní mší za umírající éru fosilní.

Kdo jiný než Tomáš, který během dvou 
let s nadsázkou skočil z éry analogové 
do éry digitální, má právo tento civilizač-
ní posun zhodnotit? Práce na dole je pro 
mě stále jakýmsi inkubátorem upřímnosti, 
ryzosti, nezbytnosti spoléhat se na vlastní 
pudy a instinkty. Důl vypadá jako špína, 
ale ve skutečnosti je to čistota. A bylo pro 
mě fascinující sledovat s kamerou Tomáše 
vstupujícího do světa, který je úplně jiný. 
Do světa, kde si člověk tvoří svou „image“, 
spíš než aby ji ztělesňo-
val. Do světa, ve kterém 
je důležitější spíš to, jak 
se něco říká, než co se 
říká.  Do světa, ve kte-
rém je pro mnohé z nás 
těžké dohlédnout smysl 
našeho každodenního 
konání. Drama Tomá-
šova příběhu pro mě 
spočívá v nutnosti se 
na tento svět adaptovat 
a zároveň neztratit sama 
sebe.

Příkladem komu-
nikační hry, kterou si 
Tomáš musel osvojit, 
byl i pracovní pohovor. 
Na otázku: „Proč se 
chcete stát programáto-

Rekviem na konci fosilní éry

rem?“ odpověděl: „Dvacet let jsem 
dělal na šachtě, a když ji zavřeli, 
musel jsem se rozhodnout, co dál 
dělat.“ Lektor sebeprosazování mu 
však poradil: „Abys práci získal, 
musíš říct, že být programátorem je 
tvůj sen. Že k tomu směřuješ celý 
život, baví tě to a že i na dole jsi 
o přestávkách zkoušel programo-
vat.“ Jak se k tomu postaví Tomáš, 
který celý život říkal věci tak, jak jsou? Při-
jme, že jde o pouhé „zdůraznění pozitivních 
argumentů“? A začne touto řečí opravdu 
mluvit? 

Dva roky, které jsem s Tomášem díky 
natáčení zažil, byly pro něj v mnoha ohle-
dech zlomové a obsahovaly mnoho situací, 
ve kterých být natáčen bylo to poslední, co 
by si přál. Občas jsem přemýšlel nad tím, 
proč byl ochoten těch padesát osm natáče-
cích dní absolvovat. Navíc zadarmo, proto-
že většinu času vznikal film jako studentský 
a některé dny jsme točili třeba dvanáct hodin 
v kuse. Snad uvěřil tomu, že i když je film 
o něm, primárně o něj samotného nejde. Že 
je součástí příběhu, který jej překračuje, 
a proto stojí za to určité utrpení podstoupit, 
aby byl zachycen.

Během natáčení jsem se mnohokrát ocitl 
na hraně své filmařské etiky a párkrát jsem 
ji i překročil. Třeba když jsem vpadl s ka-
merou do hornických šaten, aniž bych to 
měl domluvené, nebo když jsem trval na na-
točení některých citlivých scén, které byly 
pro všechny zúčastněné nepříjemné. Při 
tom jsem si uvědomil, že nejsem v honbě 
za skvělým filmem ochoten jít přes mrtvoly 
a překračovat určité meze slušnosti a inti-
mity. A že pokud mám v této práci pokra-
čovat, musím najít jinou cestu. V určitém 

bodě natáčení jsem například začal být vůči 
Tomášovi a ostatním protagonistům zcela 
upřímný v tom, co chci v konkrétních situ-
acích natočit. Zjistil jsem totiž, že když To-
mášovi před natáčením řeknu, že potřebuju 
zachytit, jak vypadá v určité situaci třeba 
nejistě a nezkušeně a proč je to pro film dů-
ležité, na jeho chování to nebude mít žádný 
vliv a psychice nás obou to pomůže. Stejně 
tak jsem časem začal s některými protago-
nisty pracovat jako s neherci. Určité situa-
ce by šlo observačně natočit jen s velkým 
psychickým vypětím všech zúčastněných. 
Díky jejich talentu a nenucenosti se však 
tyto situace daly natočit s odstupem, a do-
konce se stejnou autenticitou. Díky tomu si 
film drží přísně observační formu. Jeden di-
vák mi na testovací projekci řekl, že i když 
celou dobu nepochyboval o tom, že se dívá 
na dokument, jeho zážitek se podobal spíše 
sledování hraného filmu.

Když jsem film začínal natáčet, byl jsem 
přesvědčený, že firemní prostředí je stu-
dené a falešné. Že v něm není prostor pro 
osobitost v lidských vztazích, v mezilidské 
komunikaci ani v jejích cílech. Natáčení 
filmů mě však baví především proto, že je 
beru jako svůj osobní výzkum, a stejně tak 
i u tohoto filmu jsem byl neustále překvapo-
ván a udivován. Dnes si myslím, že jsou fir-

my toxické, ale jsou i takové, kde se 
spolu lidé baví stejně jako na šachtě 
a jejich práce dává smysl. A tak je pro 
mě svět zase o něco složitější.

 
Nová šichta
Námět, scénář, režie: Jindřich Andrš
Střih: Lukáš Janičík
Zvuk: Šimon Herrmann
Kamera: Tomáš Frkal
Producenti: Miloš Lochman,  
Augustína Micková
Dramaturg: Jan Gogola ml.

Česká premiéra a kinodistribuce je 
plánovaná na jaro 2020 .

Jindřich Andrš

Podívat se za humna a zjistit, že tamní lidé nekoušou: 
Olomoučtí Přátelé přírody odjíždějí už na desáté setkání se svými německými 
partnery

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 
„Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi 
ovlivňujeme svět kolem sebe.“
Olomouc | www.malaliska.cz | facebook.
com/malaliska.cz

OLOMOUC/METZINGEN - V jihoněmec-
kém Metzingenu proběhne 24. – 28. září 
2019 pětidenní společný česko-německý 
program zaměřený na poznávání přírody, 
kultury, historie a současnosti Švábska. 
A také Čechů a Němců, kteří spolu stráví 
aktivní volný čas. Z Olomouce se na part-
nerské setkání se svými kolegy vypraví 19 
členů zdejší skupiny Přátel přírody.

Podobná setkávání uskutečňují členové 
spolků Přátel přírody z Olomouce a Metzin-
genu od roku 2012 střídavě na obou stra-
nách společných hranic v místech, kde oba 
partneři působí. Metzingenští tak již něko-
likrát nahlíželi pod pokličku dění na Hané, 
v Jeseníkách a v Beskydech a Moravané 
zase poznávali kouzlo Švábska, německého 
regionu vklíněného mezi Bavorsko, Švýcar-
sko a Francii. Cílem dlouhodobého partner-
ství je pomoci odbourávat léty zakořeněné 
předsudky mezi našimi dvěma národy za-
ložené často na nepodložené nevraživosti 
a učit se spolupracovat v propojené Evropě. 
Nejedná se ale o žádné teoretické seminá-
ře, ale naopak o společné výlety do přírody, 
exkurze po historických památkách, vaření 
tradičních regionálních specialit a společné 
trávení volného času vůbec. Za ta léta si 
někteří ze členů vybudovali i osobní vazby 

a těší se na další setkávání, ke kterým vždy 
přiberou někoho nového.

Tentokrát čeká členy obou skupin, jež 
jsou součástí celosvětového hnutí „Friends 
of Nature“ (Přátelé přírody), například vý-
jezd do vulkanické krajiny k Bodamskému 
jezeru, návštěva skanzenu a workshop pe-
čení švábských koláčů tak, jako kdysi, nebo 
ekologická exkurze v bývalém vojenském 
prostoru. Do kraje za Stuttgartem jedou 
Češi v době vinobraní, a tak ani vinařská 
tvář Švábska nezůstane stranou.

„Čím jsou naše společné aktivity speci-
fické? Konají se v malých skupinách, napří-
klad Češi se na místo dopravují minibusem 
a v místě je bude očekávat dvacítka míst-
ních Přátel přírody. Během programu jsme 
tak hodně v kontaktu,“ říká za olomoucké 
Přátele přírody předseda Hynek Pečinka.

„Společný program se snažíme za-
měřovat tak, aby si účastníci co nejví-
ce mohli na věci sáhnout a vyzkoušet 
si je. Aktivity probíhají zážitkovou 
formou a vůbec nevadí, že někdo 
neumí česky, nebo naopak německy. 
Účastníci si mezi sebou vždy pomo-
hou,“ doplňuje za německou stranu 
koordinátorka Sabine Yildirim.

Spolupráci olomouckých a metzingen-
ských Přátel přírody dlouhodobě podporuje 
mezivládní Česko-německý fond budouc-
nosti a statutární město Olomouc. Zváni 
jsou k ní všichni lidé s otevřeným pohle-
dem na svět ochotní si jednou za rok udělat 
na partnery necelý týden času. Znalost jazy-
ka sousední země se nevyžaduje.

Kontakt pro média:
Hynek Pečinka, 

tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz

Foto: archív Jindřicha Andrše

Protagonista nového filmu Tomáš Hisem

Vpravo režisér Jindřich Andrš
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Z Hněvotínské pytlácké noci

VII. pouť za obnovení Českého království

Druhou zářijovou sobotu byl v Hněvo-
tíně u Olomouce uskutečněn pro veřej-
nost dlouho diskutovaný projekt první 
Pytlácké noci. Tuto pořádali členové 
Mysliveckého spolku Blata Hněvotín 
společně s místním Spolkem dobrovol-
ných hasičů. K poslechu a tanci hrála 
oblíbená skupina Trifid vedená Zdeň-
kem Dvořákem. Organizační a realizač-
ní tým tvořilo 9 členů MS a přibližně 
stejný počet členů SDH. Vstupné bylo 
50 Kč. 

Začalo se úderem osmnácté hodiny 
a areál hasičské zbrojnice se pomalu za-
čal plnit. Chladné počasí se jistě proje-
vilo také na účasti, ve dvaadvacet hodin 
bylo návštěvníků 150. Pro ně připravili 
myslivci srnčí guláš, domácí klobá-
sy a železnici. Srnčí guláš, který vařil 
doma místopředseda MS Pavel Pospíšil 
s manželkou a pomocníky Vymazalem,  
Nezhybou a Špičákem, byl skvělý. Jeho 
kvalitu chválili všichni strávníci. Hasi-
či zase připravili výbornou živáňskou 
a makrely. Samozřejmě nechybělo neal-
ko i alko,káva a čaj pro zahřátí. 

Mezi návštěvníky Pytlácké noci byl 
také starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák 
s manželkou a 1. místostarosta Miloslav 
Antl. Hudba hrála do půlnoci, ve 23,00 
bylo provedeno losování vstupenek. 
Hlavní cenou byla srna. Losování pro-
váděl Richard Krč a šťastnou vstupenku 
vytáhla Petra Hájková. Šťastným maji-
telem vylosované vstupenky byl 1.mís-
tostarosta obce Miloslav Antl, kterému 
srnu předá Lubomír Vymazal. Blaho-
přejeme. 

1. září, v samotném závěru prázdnin, jsme 
se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, 
abychom se na tomto významném morav-
ském poutním místě přimluvili za návrat 
principů a hodnot, které platily v době, kdy 
v čele naší země stál blahoslavený král Ka-
rel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucem-
burků i Jagellonců. 

Za pěkného slunečného počasí vyrážíme 
z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zem-
skými vlajkami. Početná skupina poutníků 
z Vévodství slezského nese s sebou relikvii 
bl. Karla, kterou paní Romana Philippová 
převzala od představeného Zemské Modli-
tební ligy císaře Karla za mír mezi národy 
PhDr. Milana Nováka při odhalení Náměstí 
C. a K. Karla I. v Horních Tošanovicích 16. 
srpna a která dodává naší Pouti úplně jiný 
duchovní rozměr. 

Stoupáme vzhůru po Císařské cestě a ko-
lem lovecké chaty se dostáváme k bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie. Po posilující Mši 
svaté se přesouváme k Rozhledně Františ-
ka Josefa I., která je zároveň také kaplí sv. 
Kříže. Na dnešní den připadá 122. výročí 
položení základního kamene panovníkem, 
který u nás vládl dlouhých 68 let. Tuto sku-
tečnost jsme si připomněli položením kytice 
u jeho pamětní desky a za asistence řady ná-

Den bez aut v Olomouci

Místní společnost Koruny České v Olomouci připomněla v neděli 22. 
9. tradiční evropskou akci, jejímž cílem je alespoň jeden den v roce 
omezit individuální automobilovou dopravu a upřednostnit prostřed-
ky MHD či kolo. Vypravili jsme tradiční Historickou tramvaj spo-
lečnosti Českomoravská – Kolben – Daněk a.s. z roku 1930, která, 
vyzdobena zemskými prapory, za značného zájmu kolemjdoucích 
hodinu kroužila kolem historického jádra Olomouce s bezplatnou 
přepravou cestujících. Této možnosti využilo přibližně 200 pasažérů. 

Foto: Václav Andrš

Závěrem se dá říci, že se akce vyda-
řila. Sice ne po stránce výdělku, který 
by byl dán na nákup krmiva pro zvěř, 
ale splnila to hlavní o co nám šlo – po-
bavit občany obce – a to se dle ohla-
sů zúčastněných podařilo. Proto bych 
chtěl vyjádřit touto cestou poděkování 
všem myslivcům a hasičům, kteří se 
na přípravě a průběhu této akce jakým-
koliv způsobem podíleli a věřím, že 
v započatém budou také v příštím roce 
pokračovat.  

Rudolf Krč  K poslechu a tanci hrála skupina TRIFID

U udírny a klobás 
Bc. Libor Orava a Luděk 
Nezhyba

Stánek s gulášem Pavel Po-
spíšil s manželkou a dcerou

Starosta u stanku s makrelama

Poslední kontrola vstupenky výherce.

hodných poutníků jsme společně zazpívali 
Svatováclavský chorál i Císařskou hymnu. 
Pavel Andrš ve svém krátkém projevu vy-
zdvihl společné vlastnosti JCKV Františka 
Josefa I. a jeho prasynovce, kterými bylo 
jejich silné duchovní založení, pevný cha-
rakter a výrazné sociální cítění. Oba měli 
velké problémy se zaváděním účinnějších 
a ničivějších zbraní do armády, např. FJ I. 

zavádění tanků odmítal větou „koně by si 
nezvykli...“ Následovala prohlídka roz-
hledny a po dobrém obědě pomalý návrat 
do Bystřice pod Hostýnem. 

Děkujeme členům Matice svatohostýnské 
a Duchovní správy za to, že nám umožnili 
pouť uskutečnit. Pánbůh zaplať.

Foto: Václav Philipp
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