
podzimní teploty nám sice poněkud poklesly, 
ale nějaká skulinka k vycházce do přírody, nebo 
za historií se určitě ještě najde. Můžete vyra-
zit např. za drobnými památkami Protivanova 
s Bc. Jánem Kadlecem, nebo na lehkou pracovní 
aktivitu v chráněném území Kosířské lomy, kte-
rou pořádá Středisko ekologické výchovy Iris. 
Ohlédneme se za hlavní návštěvnickou sezónou 
na hradech a zámcích, připravují se akce adventní 

Drobné památky Protivanova
Ekocentrum Iris v listopadu
Evropský festival ptactva 
Exkurze za ptáky v Tovačově

Kult. akce ve Velké Bystřici

Z Charvátského kachního honu

Za krásnou Olomouc

Ukončení návštěvnické sezóny
Městské muzeum Rýmařov

DDM Olomouc

Pochod za obnovu Čes. král.
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O pohár sv. Václava 
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Vážení čtenáři,
a vánoční. Na Výrovce v Hněvotíně si připomněli 
myslivci Den české státnosti, v Olomouci probě-
hl 28. října tradiční pochod za obnovu Českého 
království. Nezapomeňte také navštívit výstavu 
olomouckého výtvarníka Miroslava Šnajdra v Rý-
mařově.
Barevný listopad přeje

   Redakce  

Jak se tak potloukám po té naší Hanácké 
krajině a všude s někým pokecám, vždycky 
přijde řeč na „Hanácky glétováni“. A co to 
vlastně je, to glétováni? Tak, to je ta nejčas-
tější otázka. A já se rozmluvím a není boha 
mě zastavit. Tentokrát vám nebudu vyprávět 
veškeré peripetie a drobné příběhy, jenž jsou 
s glétováním spojeny. A že toho za těch sedm 
let ale je. Tentokrát jenom něco málo z histo-
rie glétováni a hlavně, chci všechny pozvat 
na blížící se glétováni letošní.
Prvotní myšlenka vznikla někdy v roce 2008. 
V následném roce bylo založeno tehdy ob-
čanské sdružení, dnes již spolek „Šikulky 
u Sýkorek“ (ŠuS). Potom následovala dlouhá 
doba přemýšlení (to někdy hodně bolí). Nic-
méně vše se podařilo a v roce 2012 jsme „Ha-
nácky glétováni“ vypustili do života.
První se konalo v Loučanech, druhé v Troub-
kách, třetí v Mezicích, čtvrté v Prostějově, 
páté v Kostelci na Hané, šesté v Loučanech. 
Za celý tento čas bylo uděleno třicetdva glé-
tů. A hlavně, v každé této obci, kterou jsme 
s glétováním navštívili, bylo cítit přátelskou 
atmosféru a tak si také představenstva uvede-
ných měst a obcí zaslouží velký dík za pomoc 
při glétováni.
A že pořád nevíte co to vlastně to „Hanácky 
glétováni“ je? A když Hanácky! tak proč to 
není i Hanácky napsané!
 Tož teda dobře, ať je po vašim. Témto teda 
zvô všeckê lêdičkê ktery só zvědavi co to je, 
to Hanácky glétováni, přêndite v pátek os-
miho lêstopadô tehoto rokô, teda rokô 2019, 
o pěti hodinách odpoledne do sokolovně 
ve Slatinicich na Olomóckô. Nic sebó netáhé-
te, všecko bôde přêpraveny na mistě. 
Všeckê zvó nejenom ŠuSáci.

Cesta „Hanáckyho glétováni“

Všechny srdečně zve přípravný tým spolku „Šikulky u Sýkorek“.

7. hanÁcky glÉtovÁni
Zveme všechny příznivce Hané na historicky sedmé udílení 
„Hanáckyho stavovskyho �léto“, které se koná pod záš� tou

pana Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje.
Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. 
�létováni se uskuteční v sokolovně ve Sla� nicích

v pátek 8. listopadu 2019 v 17 hodin.

HANÁCKÉ
VÉROBEK
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Městys Protivanov leží na náhorní rovině 
s malým sklonem k severu, ve výšce 673 
m.n.m., ve vzdálenosti 13 kilometrů vý-
chodně od Boskovic. Z drsné větrné polohy 
se mylně vysvětloval název – proti vane vítr 
– Protivanov. Poprvé se název připomíná 
v roce 1505. V roce 1547 je již zmíněna ves 
Protivanov, která byla v roce 1873 povýše-
na na městečko. V roce 1760 byla v lese zá-
padně od obce v místě zvaném Sklená Huť 
založena sklárna. Katastr Protivanova má 
tvar čtverce s výběžky k jihu a jihovýchodu. 
Na západě a jihu je zalesněný terén, který 
v místě Skály dosahuje výšky 724 m.n.m. 
Z plošiny odtékají potoky všemi směry, 
na západě napájejí několik rybníků, prame-
ní zde také říčka Punkva, odtékající na jih, 
směrem k Moravskému krasu.

Protivanov patřil k Boskovickému 
panství. V roce 1505 dal Ladislav z Bos-
kovic obyvatelům právo odúmrti – mož-
nost dědit selský majetek. Název obce 
vychází z osobního jména Protivan. 
Na obecní pečeti z roku 1692 je znázor-
něn poříz, postruh, nůž a radlice. Obyva-
telé byli zemědělci, tkalci, kolečkáři, dr-
vaři, zabývali se zde také pletením šňůr 
na výrobu slaměných klobouků. Části 
obce se nazývají Dolní konec, Na bardó-
ně, Niva, Křivda, Horní konec.

Území Protivanova je poseto velkým 
množstvím památek. V minulosti zde 
bylo postaveno deset kamenných a liti-
nových křížů, dva dřevěné, je tu kostel, 
kaplička, socha svatého, dvě Boží muky, 
pomník a pamětní deska. 

Dominantou Protivanova i okolní 
krajiny je kostel Narození Panny Marie 
ve středu obce. Je to jednolodní kostel 
obdélného půdorysu, z jeho průčelí vy-
růstá hranolová věž. Stavba kostela je 
hodnotná barokní architektura z roku 
1772, věž je z počátku 20. století. Kostel 
je chráněn jako nemovitá kulturní pa-
mátka.

Když přijíždíme do obce od Malého 
Hradiska, jako první památku vidíme li-
tinový kříž vpravo od silnice. Kříž i pod-
stavec je natřený světle modře, pod kří-
žem je reliéf Panny Marie. Od kříže jsou 
pěkné výhledy do hanácké krajiny.

Další památkou je stavba Božích muk 
vlevo nad silnicí. Je to kamenný sloupek 
se schránkou ve tvaru domečku. Nahoře 
je kamenný křížek, uvnitř je umístěn ob-
rázek Panny Marie. Dole je nápis: „Ku 
cti a chvále…postaveno v r. 1890“.

Před kostelem vpravo stojí velký ka-
menný kříž. Na podstaci dole je nápis: 
“Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracu-
jete a obtíženi jste a já vás občerstvím. 
Mat.XI.28“. Pod křížem je barevný reliéf 
Panny Marie a vzadu je nápis: „Nákla-
dem Josefa a Josefy Krejčířových z Bu-
kové L.P. 1894“.

U vchodu do areálu kostela a hřbitova 
je umístěn dřevěný kříž, který má naho-
ře na ramenou nápis: „Sv. Misie v L.P. 
1944“. Další dřevěný kříž za kostelem 
má nápis Lidové misie.

Na začátku hřbitova stojí bíle natřená 
kaplička, která má tvar poklony nebo 
hrobky? V kapličce je uvnitř reliéf s Pi-
etou. Nahoře je kříž a nápis v oblouku: 
„Blahoslaveni mrtvi, kteří v Pánu umí-
rají. Z Jan 14.13“, dole je nápis: „Ctitel 
mariánský nezahyne!“.

Na hřbitově je postaven kamenný kříž, 
má zakončení ramen kříže ve tvaru stříš-
ky. Dole je nápis: „Já jsem vzkříšení i ži-
vot, kdo věří ve mne, byť i umřel, živ 
bude. Jan VI.25“. Pod křížem je kulatý 
reliéf s hlavou Panny Marie, na kříži je 

0 0,5 1 1,5 km

Drobné památky ProtivanovaProtivanovsko

Drobné památky Protivanova

kovový Kristus. Na bocích podstavce 
jsou nápisy vpravo: „Svaté a spasitelné 
jest myšlení, za mrtvé se modliti, aby 
od hříchů zproštěni byli, vlevo: „Slitujte 
se nade mnou, aspoň vy přátelé moji, ne-
boť ruka Páně dotkla se mne.“. Vzadu je 
nápis: „Přispěním manželů Barákových 
z Protivanova a pomocí odkazů Fran-
tiška Pospíšila z Protivanova a Josefy 
Zatloukalové z Bukové postaven L.P. 
1896“.

Pod kostelem stojí budova fary z let 
1772–1773 se starším jádrem. Fara je 
kvalitní ukázkou barokního stavitelství 
z druhé poloviny 18. století.

Pod lípou na náměstí byla postavena 
kamenná socha sv. Jana Nepomuckého 
na podstavci. Postava světce je barevná, 
svatý má černý vous a nad ním je pět 
zlatých hvězd. Dole je nápis: „Sv. Jene 
Nepomucký, oroduj za nás!“. Vzadu je 
špatně čitelný věnovací nápis od p. Jana 
Šafránka z roku 1897.

Litinový kříž 
u silnice do Ma-
lého Hradiska

Sloupková Boží muka 
z r. 1890

Kostel Narození 
Panny Marie

Kamenný kříž 
z r. 1894 
u kostela

Kaplička 
na hřbitově

Kamenný kříž 
z r. 1896 
na hřbitově

Barokní fara na náměstí Socha sv. Jana 
Nepomuckého 

na náměstí

Detail hlavy sv. Jana Nepomuckého
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Na náměstí stojí také kombinovaný 
pomník obětem válek. Jedná se o po-
mník postavený po druhé světové válce, 
který je věnován obětem obou světových 
válek. Je na něm 47 jmen padlých a 4 
jména z útrap doma zemřelých v první 
světové válce, dále čtyři jména padlých 
nebo zemřelých a jedno jméno doma ze-
mřelého v druhé světové válce.  Pomník 
je ozdoben státním znakem ČSR, bron-
zové reliéfy Krista, T.G.M. a partyzána 
se samopalem.

Na rozcestí silnic k Žďárné a Nivě sto-
jí pod lípou kamenný kří. Na podstavci 
dole je latinský nápis s chronogramem 
1798, vzadu je nápis: „IHS ANNO 
1798“. Tento kříž jest vystavěn za času 
velebnýho pana faráře Johanesa Pro-
cházky“.

U silnice k Nivě stojí Boží muka. Je 
to robustní čtyřhranná zděná stavba se 
stanovou stříškou a kovovým křížkem. 
Na přední straně je zasklený výklenek 
opatřený kovovou mříží, uvnitř je ob-
rázek Panny Marie a nápis Ave Maria.. 
Dole je na dřevě nápis: „P. Maria beze 
hříchu počatá, oroduj za nás, kteří k tobě 
utíkáme!“. Stavba je chráněna jako drab-
ná sakrální architektura z 19.století, jako 
doklad lidového stavitelství a významný 
krajinotvorný prvek.

U odbočky ze silnice k Repechám stojí 
kamenný křížek, je natřený světlemod-
ře. Nátěr je oloupaný, vpředu má nápis: 
„Pochválen buď Ježíš Kristus, na bocích 
vpravo: „Ježíši, tobě živ jsem. Ježíši, 
tobě umírám. Ježíši tvůj jsem, ať živ, či 
mrtev. Amen“, vlevo: „Pojďte ke mně 
všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste 
a já vás občerstvím“. Vzadu je nápis: 

„Nákladem manželů Nejedlých v Proti-
vanově a milých dobrodinců postaveno 
L.P. 1890“.

V předzahrádce před domem v Bosko-
vické ulici stojí velmi zajímavý litinový 
křížek, který je natřený modrou a bílou 
barvou. Vpředu dole je černý latinský 
nápis s chronogramem, vzadu je ná-
pis: „Za welebniho pana fararze Jakuba 
Stolce gest tento krziz wistawen 1798.“ 
Litinový kříž je nepůvodní z 19. století, 
kříž je chráněn jako nemovitá kulturní 
památka.

V boční ulici byl postaven kamenný 
křížek. Mramorový křížek je zasazen 
do pískovcového podstavce. Na přední 
straně jsou nápisy: „Pochválen buď Ježíš 
Kristus. V tomto znamení zvítězíš, vzadu 
je nápis: „Ku cti a chvále Boží na věč-
nou paměť svých drahých rodičů“. Když 

jsem ulicí procházel, na vedlejší zahradě 
se pásly husy.

Další kříž stojí na konci ulice. Kříž, 
ukřižování i reliéf jsou barevně natřeny. 
Na přední straně má reliéf Panny Marie, 
pod ním nápis: „Pochválen buď Ježíš 
Kristus“. Vzadu je nápis: „Nákladem 
manželů Františka a Františky Baráko-
vých z Protivanova. Památkou na zvěč-
nělého syna Františka postaven L.P. 
1897“.

Nad silnicí k Bukové stojí kamenný 
kříž, který byl v době mé návštěvy re-
novovaný. Na zadní straně má nápis: 
„Z nákladu Franca Trundi a Tomásse 
Korce roku 1803“. Jedná se o hodnotné 
datované kamenosochařské dílo lidové 
provenience v barokním tvarosloví.

Poslední kamenný kříž  stojí mezi 
dvěma stromy v poli na kopci západě 
od obce. V době mé návštěvy byl bohu-
žel nepřístupný.

Za poslední památkou musíme vyra-
zit pěšky na zalesněný vrch Skály, kde 
je na chatce umístěna pamětní deska. 
Je na ní nápis: „Za druhé světové války 
sloužila tato chata jako sídlo odbojové 
skupiny Juraj, úkryt skupiny Jermak a fa-
šisty pronásledovaných občanů z okol-
ních obcí. V roce 1978 bylo toto památ-
né místo opraveno členy ŠCPB Benešov, 
jimi převzato do užívání a slouží jako 
památník odboje.

Při vycházce za památkami Protiva-
nova můžete být okouzleni barevností 
křížů, soch a kapliček. V podzimním 
povětří vás může uchvátit krása okolní 
krajiny. Dávejte si přitom pozor na vítr, 
který může vát proti vám. Za pěkného 
počasí je odtud vidět dolů do podhůří. 
V zimě a za vichřice dávejte pozor, zima 
tu bývá krutá.

   Ján Kadlec
Kamenný 

křížek 
v boční ulici

Kamenný kříž 
z r. 1897 
na konci ulice 
Na Bardóně

Kamenný 
kříž z r. 

1803 během 
renovace Pohled na kříž na poli 

nad obcí

Pamětní deska na chatě na vrchu Skály

Pomník obětí válek 
na náměstí

Kamenný kříž z r. 
1798 na rozcestí 
k Žďárné

Boží muka u silnice 
k Nivě

Kamenný kříž  
z r. 1890 
u silnice 
k Repechám

Litinový kří-
žek z r. 1798 
na Boskovic-
ké ulici

Nově a stylově zrekonstruovaný se-
cesní dům postavený Janem Husičkou 
v letech 1867–1872. Statek s konír-
nou býval ve své době nejkrásnějším 
domem v obci Slatinice. Manželé 
Husičkovi měli dceru Marii, která se 
po I. světové válce provdala za Fran-
tiška Koudelku, důstojníka rakouské 
armády, který se narodil v nedalekých 
Drahanovicích. Marie Koudelková 
Husičková byla zvaná podle hodnosti 
svého manžela „Majorka“.

Dnes je z bývalého statku stylový 
penzion, který svým návštěvníkům 
nabízí ubytování v šestnácti pokojích. 
Pro náročné klienty je připraveno VIP 
apartmá Pekárna, vybavené stylovým 
nábytkem a americkými kamny.

Všem hostům je k dispozici spole-
čenská místnost a dále se v objektu 
penzionu nachází stylově zařízený 
prostor Pekárny. Oba tyto prostory 
lze využít pro firemní večírky, oslavy 
narozenin, rauty a jiné společenské 
akce. Pro školení a semináře nabízí 
penzion vlastní vybavenou školicí 
místnost pro 40 osob.

Rodinný Penzion 

Majorka 

Lázně Slatinice a. s., 
Slatinice 29, 783 42, 
www.lazneslatinice.cz, 
recepce@lazneslatinice.cz
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kovým počtem více než 15 000 pozo-
rovaných jedinců. Nově se na „stupni 
vítězů“ objevila husa velká, která vy-
tlačila kachnu divokou. „Tato čísla 
však neukazují na žádné změny v tren-
dech početnosti zmiňovaných druhů,“ 
upozorňuje Dobruská.

V rámci Evropy nebyla nouze ani 
o zajímavá pozorování vzácných za-
toulanců z dalekých krajin. Například 
v Belgii pozorovali lindušku velkou, 
hnízdící v severní Asii a zimující 
na Indickém poloostrově. V Litvě, 
Švýcarsku a Polsku budníčka pruho-
hlavého, zatoulance ze sibiřské tajgy, 
který již byl letos na několika místech 
kroužkován i v Česku.

Kontakt pro další informace

Gabriela Dobruská, 

dobruska@birdlife.cz, 724 687 996

Praha, 7. října 2019. Více než 29 000 lidí se 
o prvním říjnovém víkendu zúčastnilo Ev-
ropského Festivalu ptactva, největší evropské 
akce zaměřené na pozorování ptáků. 44 part-
nerských organizací BirdLife International, 
v Česku zastoupené Českou společností orni-
tologickou, připravilo pro zájemce více než 
1080 akcí, na kterých byli návštěvníci svědky 
ptačí migrace a pozorovali více než 4,2 milio-
nu ptáků na své cestě do zimovišť. 

V Česku se konalo 38 vycházek, na několik dal-
ších se návštěvníci mohou těšit ještě příští víkend. 
I přes nepřízeň počasí, která dle zpráv od orga-
nizátorů 26 akcí zapříčinila nízkou návštěvnost 
hlavně sobotních vycházek, se jich zúčastnilo 
více než 700 lidí. „Neuvěřitelných 13 000 mig-
rujících ptáků pozorovali návštěvníci vycházky 
na sedle Rašovka na Liberecku,“ uvádí Gabriela 
Dobruská, která Festival Ptactva v Česku koordi-
nuje. „Zde tato akce proběhla poprvé a věříme, 
že návštěvníci, kteří přišli i přes chladné a větr-
né počasí, si ji užili. Zároveň doufáme, že se toto 
místo stane jedním z tradičních míst Festivalu 
ptactva, kde lidé budou mít možnost být svědky 
fascinující ptačí migrace,“ dodává Dobruská.

„Zatímco na některých místech (např. na Nesytu 
a v Boru u Tachova) bylo ještě možné rozloučit se 
s jiřičkami, jinde už lidé přivítali zimní návštěv-
níky ze severu, jako ostralku štíhlou na Řežabinci 
nebo pěnkavy jikavce na sedle Rašovka či v Prů-
honicích,“ doplňuje Dobruská. Zatímco v loň-
ském roce u nás obsadil pomyslnou první příčku 
v počtu pozorovaných jedinců špaček obecný, 
v letošním roce ho předběhl holub hřivnáč s cel-

Lidé při Evropském Festivalu ptactva pozorovali přes 4 miliony ptáků. V Česku dominoval 

holub hřivnáč

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v listopadu 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 4. listopadu od 16 do 18 
hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

Potisk bavlněných tašek
KDY: pátek 8. listopadu od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Tvořivá dílna. S využitím různých výtvar-
ných technik a tisků si každý účastník po-
tiskne bavlněnou tašku. Čisté bavlněné taš-
ky si u nás budete moci zakoupit (20 Kč/
kus). 

Den pro přírodu
KDY: sobota 9. listopadu od 9 do 15 hod.
KDE: Velký Kosíř
Kdo se chcete zahřát u ohně i při zdravém 
pohybu v přírodě, neváhejte dorazit na spo-
lečný úklid a likvidaci vyřezaných dřevin 
v chráněném území Kosířské lomy. Pro 
dobrovolníky bude připraveno občerstvení, 
teplý čaj a tištěné materiály o přírodě regi-
onu. Sraz všech pomocníků v 9 hod. u prv-
ního zastavení Naučné stezky Velký Kosíř 
(Bunička nad Čelechovicemi na Hané). 
Bližší informace E. Zatloukalová, tel. 
603 730 594.

Trénink paměti
KDY: středa 13. listopadu od 16 do 17:30 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris 

Podvečer se zkušenou lektorkou Mirosla-
vou Vyroubalovou, která si pro nás připravi-
la informace o trénování paměti pro všech-
ny věkové kategorie. V praktickém tréninku 
paměti zjistíte, jak si lze snadno zapama-
tovat jména, data, telefonní čísla, nákupní 
seznam apod. Společně si vyzkoušíme ně-
kolik jednoduchých aktivit. Vstup zdarma.

Krmítka pro ptactvo
KDY: pátek 15. listopadu od 16 do 17:30 
hod. 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Tvořivá dílna, při níž si z předem nařeza-
ných dílů vyrobíme dřevěné krmítko. Zá-
roveň si naplánujeme společné vyvěšování 
vyrobených krmítek v parcích města Pro-
stějova. Pokud si budete chtít své krmítko 
odnést domů, zaplatíte 80 Kč za materiál. 

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

Uspáváme ježky
KDY: pátek 22. listopadu, od 16 do 17:30 
hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Benefiční akce – beseda o ježcích, jejich ži-
votě a zimním spánku. Povídání bude 
doplněno ukázkou živých ježků – do-
zvíte se, jak ježek dělá klubíčko, kolik 

má bodlinek, jestli má 
ocásek a jaký má zrak. Pro děti budou při-
praveny hravé ježčí aktivity. Besedy se zú-
častní i vedoucí Stanice pro handicapované 
živočichy v Němčicích nad Hanou. 
Vstupné (kočičí masové konzervy, nebo 
30 Kč) bude věnováno na podporu ježků 
ve stanici.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, ale rádi 
byste na ježky přispěli, můžete nadílku 
donést do Ekocentra Iris, a to každé úterý 
a čtvrtek ve 13–16 hod. až do 17. prosince. 
O předání do stanice se postaráme. 

Léčivá moc bylinek V.
KDY: středa 27. listopadu 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. I téma 
této přednášky budou Bylinky od hlavy až 
k patě, postupně budeme řešit nemoci a ne-
duhy v našem těle od hlavy směrem dolů až 
k patám. Opět nás čeká ochutnávka čaje na-
míchaného autorem z jeho vlastních bylin. 
Poplatek 60 Kč.

Zde přinášíme shrnutí výsledků:
TOP 1 – nejvíce akcí
    Rusko (326)
    Maďarsko (140)
    Polsko (95)
TOP 2 – nejvíce účastníků
    Finsko & Řecko (3500)
    Maďarsko (3128)
    Rusko (2840)
TOP 3 – nejvíce pozorovaných ptáků
    Finsko (1.300.000)
    Švédsko (1.200.000)
    Maďarsko (325.039)
TOP 4 – nejpočetnější druhy
Evropa:
    Berneška bělolící – 918.859
    Holub hřivnáč – 718.625
    Špaček obecný – 309.306
Česko:
    Holub hřivnáč – 15 188
    Špaček obecný – 2 972
    Husa velká – 2 364

V Ptačím parku Jo-
sefovské louky u Ja-
roměře pozorovali 
účastníci například 
slučku malou. Foto: 
Jaroslav Vaněk

I přes nepříznivé počasí se na Josefovských loukách u Jaroměře 
sešlo mnoho zájemců o ptáky a jejich migraci.  
Foto: Josef Rutterle

Vítejte 
u bahňáků. 
Organizátoři 
vycházky v Os-
trově u Macochy 
připravili i pozná-
vací doprovodné 
aktivity. Foto: Marie 
Řičánková
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V sobotu 9. listopadu se uskuteční poslední 
letošní ornitologická exkurze Moravského or-
nitologického spolku na střední Moravě. Zá-
jemci o pozorování ptactva se sejdou v 10.50 
hodin u sádek Hradeckého rybníka v Tovačo-
vě. Za příznivého počasí se účastníci exkurze 
zastaví i na štěrkopískovně v Anníně a na štěr-
kovně u Troubek.

Ornitologická exkurze bude zaměřena 
na pozorování severských druhů ptáků, kteří 
v tuto dobu protahují přes naše území k jihu. 
Jde především o husy běločelé a tundrové, os-
tralky štíhlé, hvízdáky, hoholy a kulíky bledé 
nebo zlaté. Navíc se na Hradeckém rybníku 
objevuje i orel mořský. Na štěrkovnách by se 
již mohly objevit potáplice severní nebo malé, 
případně turpani hnědí a potápky žlutorohé.

i na střední hrázi Hradeckého rybníka. K po-
zorování ptactva bude k dispozici i kvalitní 
stativový dalekohled firmy Meopta. V případě 
velmi špatného počasí se exkurze neuskuteční.

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

Text a foto: Jiří Šafránek

Ornitologové pořádají poslední letošní exkurzi za ptáky v Tovačově

Vážení členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na letošní 
předposlední procházku, která se bude tý-
kat sportovních staveb. Začneme u zimního 
stadionu, kde nám mladý architekt a bývalý 
hokejista Jan Skoček mimo jiné představí 
svou vizi hokejového svatostánku. Dále se 
podíváme podrobněji na plavecký bazén 
a fotbalový stadion. Víte, kde stál ještě ne-
dávno spartakiádní stadion? 

Sraz v sobotu 9. 11. v 10:00 hod. u zimní-
ho stadionu (ulice Studentská)

 
A hned v následujícím týdnu Vás zveme 

na pokračování úspěšného cyklu RE-VI-
ZE Olomouc. Páté setkání bude o tom, jak 
zajistit kvalitu staveb zadávaných městem 
neboli proč se v Olomouci nedaří architek-
tonickým soutěžím. V panelu budou dva 
hosté z olomoucké radnice (Jana Křenko-
vá – vedoucí Útvaru hlavního architekta 
města Olomouce a Miroslav Žbánek – pri-

leta fotografických obrazů vzniklých 
různými postupy. 
Garant: Vladimír Janek (731 444 449).

22.–23.11. • tř. 17. listopadu 47
Výměna zimního vybavení
Než vyrazíte na lyže, překontro-
lujte doma aktuální stav svého 
vybavení. Přineste vše nepotřeb-
né a přijďte si vybrat jiné, větší 
a správné. Nemáte co donést? 
Nevadí, přijďte si pouze vybrat. 
Přijímáme pouze věci pro děti 
a mládež, které nejsou moc staré 
a obnošené.
Oblečení NEPŘIJÍMÁME.
 
22.11. 15:00–18:00 – příjem věcí 
23.11. 9:00–11:00 – nabídka věcí 
23.11. 11:00–12:00 – vracení 
věcí
Garant: Aleš Pátek 
(601 528 623).

26.11. • 9:00–11:30 • tř. 17. lis-
topadu 47 • 
Dopoledne v pohybu
Dopoledne určené pro menší 
děti a jejich rodiče. Tělocvična 
se promění v dětský koutek. Při-
praveny budou různé netradiční 
hry a spousta možností pohybo-
vého vyžití. Na účastníky čeká 
opičí dráha s tunelem, překážky, 
různé míče a další vybavení.
Garant: Aleš Pátek 
(601 528 623).

29.11. • 15:30–17:00 • Janského 
1 • 70 Kč
Betlém v krabici
Adventní dílna, na které si účast-
níci vyrobí originální papírový 
betlém z dárkové krabice. Před-
prodej vstupenek bude zahájen 
18. listopadu 2019 na recepci 
pracoviště Janského 1. 
Garant: Kateřina Valušová 
(725 922 527).

7.11. • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč
Turnaj v Osadnících • Turnaj v desko-
vé hře Osadníci z Katanu je určen všem za-
čínajícím i pokročilým milovníkům této hry. 
Postavte správně vesnice, vytěžte dostatek 
surovin a vítězství je vaše. 
Garant: Radek Ježowicz, 731 444 443).

9.11. • 8:30 • tř. 17. listopadu 47 • 50 Kč
Zlatá pálka 
Turnaj ve stolním tenise, který se počítá 
do celkového hodnocení amatérské ligy. 
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělo-
cvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen 
pro děti a mládež školního věku a probíhá 
ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída. 
Garant: Jaroslav Vraštil (725 499 992).

9.11. • 9:00–12:00 • od 8 let
tř. 17. listopadu 47 • 200 Kč
Sobotní háčkování
Výtvarná dílna pro děti i dospělé. Přijďte 
si vyzkoušet, jak ruční práce uklidňuje, in-
spiruje a přináší radost! Šikovné starší děti 
i maminky si během dopoledne mohou vy-
tvořit šaty pro panenku, tašku, obal na mo-
bil, čepici nebo malou hračku.
Garant: Šárka Marxová (723 525 031).

9.11. • 9:00–12:00 • od 10 let
tř. 17. listopadu 47 • 200 Kč
Sobotní keramická dílna
Keramická dílna, na které se seznámí-
te s různými postupy a technikami točení 
na hrnčířském kruhu. Budeme pracovat 
s hlínou, glazurami, oxidy, ...
Cena zahrnuje 3 hodiny točení, lektorné, 
materiál, 2 výpaly výrobků a glazování 
po prvním výpalu.
Garant: Šárka Marxová (723 525 031).

13.11. • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 
Jak na Sluňákově kreslilo slunce
Vernisáž výstavy prací účastníků tradiční 
Letní fotografické dílny, která probíhala 
ve Sluňákově. Ke shlédnutí bude pestrá pa-

Přehled akcí – listopad 2019

sametová

Připomeňme si poslední velký dějinný zvrat 
v naší společnosti, od nějž uplynulo 30 let. 

Bodem zlomu v procesu přechodu 
od totality k demokracii byly události 

na Národní třídě v Praze dne 17. 11. 1989. 
Výstava Sametová Třicítka nám přiblíží 

průběh těchto dnů na Prostějovsku 
zasazený do celonárodního 
kontextu dějinného vývoje.

Muzeum a galerie v Prostějově,
příspěvková organizace 

budova Špalíčku, Uprkova 18,
8. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační 
a dokumentační potřeby organizace.

Organizace je zřizována a �nancována Olomouckým krajem.

Akce se koná za �nanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Hvízdák chilský

Opravdovou ptačí raritou bude pozorování 
hvízdáka chilského, který se v těchto dnech 
zdržuje na Křenovském rybníku. Jde o kach-
nu, která pochází z Jižní Ameriky. Je tedy zřej-
mé, že nejde o vzác-
ného zatoulance, 
ale o únik z chovu. 
I přesto jej u nás 
v přírodě viděl málo-
kdo. Prohlédnout si 
ho můžete na videu 
Jarmily Kačírková: 
https://youtu.be/
jWYoBHPDBZQ

Později příchozí 
účastníci se mohou 
k exkurzi připojit 

mátor města Olomouce) a dále dva externí 
hosté, kteří mají se soutěžemi dobré zku-
šenosti (Milan Vácha – starosta obce Psáry 
a Igor Kovačević – architekt a organizátor 
soutěží, MOBA a CCEA).

Čtvrtek 14. 11. od 18:00 hod.
Divadlo na cucky
 
Velice se těšíme na setkání.
 
s přáním krásných podzimních dnů

Jana Kiesewetterová
Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek 

779 00 Olomouc, Kosinova 7 
IČ: 22689931 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú.: 
3324717001/5500

www.krasnaolomouc.cz 
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/ 
krasnaolomouc/

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc
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KULTURNÍ PŘEHLED
LISTOPAD 2019

VÝSTAVY
Zámecká galerie
do 22. listopadu 2019
Květuše Burešová  
a Zuzana Muzikant Jeřábková
 - Výstava obrazů
po – pá, 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
1. prosince v 15.00 hodin
Zahájení výstavy obrazů  
Josefa Lady (s prodejem pohlednic)

KONCERTY
Středa 20. listopadu v 19.00 hodinn
Koncertní sál zámku
Kytarový koncert Siempre 
Nuevo
Matěj Freml/Patrick Vacík
(S účastí TV NOE)
Vstupné 120 Kč, pro členy KPH 
100 Kč, ZTP a děti -50%, učitelé 
a žáci ZUŠ zdarma.

DIVADLA
PŘEDPRODEJ V TIC KONICE , TEL. 
582 334 987
V sobotu 9. listopadu ve 14.00 
hodin (odjezd v 7.00 hodin) Trhák 
Muzikál - Praha, divadlo Broad-
way 
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
V sobotu 11. ledna v 19.00 hodin 
Turecká kavárna – KD Jesenec

AKCE
Čtvrtek 14. listopadu v 18.00 
hodin

vání prohlídky je 45 minut. Po dobu prohlíd-
ky mohou být TIC Konice a výstavní galerie 
uzavřeny. Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

KNIHOVNY
KONICE - 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
Křemenec - půjčovní doba: pátek – zimní 
čas 16.00 – 17.30, pátek – letní čas 17.00 
– 18.30 hodin
Nová Dědina - půjčovní doba: sobota – li-
chý týden 14.00 – 15.00 hodin

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

Zasedací místnost na zámku
30 let od Sametové revoluce 
Beseda nejen o Konici - Mgr. Jaroslav 
Nedbal 
  
Neděle 1. prosince v 17.00 hodin
Masarykovo nám. Konice
Rozsvěcení vánočního stromu 

ZÁMEK
Otevřeno od pondělí do pátku 9.00–12.30 
a 13.00–16.00 hod.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice a ex-
pozic Muzea řemesel Konicka, z. s. Víkendy 
mimo sezónu pouze na objednání! Doba tr-

BYSTŘICKÉ BANJO
9. 11. (so) 15.30–22.00 ● KD Nadační
Město Velká Bystřice a MS Band zvou všech-
ny přátele folkové, trampské, country a blu-
egrassové hudby na XXI. ročník přehlídky 
Bystřické banjo. 
Vystoupí skupiny Domino, Jazz za Bukem, 
Madalen, Poutníci, Stráníci, The Adams sis-
ters, THS Brzdaři. V 15.30 vystoupí jako před-
kapela MS Band. 
Přehlídku moderuje lipenská zpěvačka Blanka 
Tornádo Prudilová.
Vstupenky s místenkou v předprodeji do 31. 
10. v KIC Velká Bystřice za 200,- Kč, id 1. 11. 
a na místě za 250,- Kč. Představitelé radnice 
vylosují 3 výherce, občerstvení zajištěno, tra-
diční společné závěrečné zpívání.
 
PRODEJNÍ VÝSTAVKA Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami
14.–15. 11. (čt–pá) 8.00–17.00 ● spolková 
místnost KD Nadační (bezbariérový vstup)
Pořádá Základní organizace Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami Velká Bystřice. 
Na hojnou účast prodávajících i kupujících, či 
jen těch, kteří se přijdou jen inspirovat a podí-
vat, se velice těší členové ZO SPCCH. Nebude 
chybět domácí cukroví a perníčky všech tvarů.
Prodejní exponáty přijímáme ve středu 13. 11. 
2019 v prodejní místnosti od 10.00 do 14 hod.

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
16. 11. (so) 15.00 – 21.00 ● Zámecké náměstí, 
amfiteátr
Program:
V 15 hod. bude na Zámeckém náměstí zahájen 
prodej svatomartinských vín s komentovanou 
degustací. Čeká na vás bohaté občerstvení 
včetně vyhlášených svatomartinských rohlíč-
ků, které pro vás napečou obyvatelé Domu po-
kojného stáří sv. Anny. Ve foyer KD Nadační 
bude otevřena Výstava k 30. výročí sameto-
vé revoluce. Před vstupem do KD se můžete 
podívat na výstavku podzimních prací žáků 
Masarykovy ZŠ. Nebude chybět husí ZOO 
koutek ani benefiční prodej skleniček.
V 17 hod. vyjde z nádvoří ZŠ lampiónový 
průvod v čele se svatým Martinem na koni, 
doprovodem římských legionářů a ohňových 

Listopadové 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 

žonglérů. Trasa průvodu: 8. května – Jirásko-
va – Loučná – Havlíčkova – 8. května – Zá-
mecké náměstí. Po příchodu na náměstí bude 
následovat v amfiteátru Svatomartinské před-
stavení, přehlídka římských formací a ohňová 
show.
V 19 hod. oslaví kapela MS Band výročním 
koncertem 10 let činnosti v KD Nadační.
 
VÝSTAVA REGIONÁLNÍCH TVŮR-
CŮ
17. – 24. 11. (ne-ne) 16.00 ● orlovna
Orel Velká Bystřice vás zve na XVI. ročník 
výstavy prací regionálních amatérských tvůr-
ců, která bude zahájena v 16 hod. vystoupením 
Velkobystřického chrámového sboru pod ve-
dením Ivy Juráňové.
Výstava bude ke zhlédnutí v neděli do 18 hod., 
po–pá od 15 do 18 hod. a so–ne od 9 do 17 
hod.
Vstup volný, změna otevírací doby vyhrazena.
 
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRA-
FIÍ 30 let SVOBODY – Jindřich Štrajt 
a Jan Šibík
23. 11. (so) 17.00–19.00 ● galeriezet
Stremovaná debata fotografů Jindřich Štrajt 
a Jan Šibík. Výstavu můžete zhlédnout do 16. 
ledna 2020.
 
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S JAR-
MARKEM
28. 11. (čt) 16.00–18.00 ● Masarykova ZŠ, 
budova 1. stupně
Tradiční dětský jarmark s vánočními drobnost-
mi, dobroty našich maminek a babiček k jídlu 
i pití, doprovodný program dětí ZŠ. Přijďte se 
před adventem vánočně naladit! Vstup volný.
 
VÁNOČNÍ JARMARK
29. 11. (pá) 15.30–17.00 ● Mateřská škola Zá-
mecká
Naši nejmenší se těší na Vánoce nejvíc. 
Ve školce se na ně při jarmarku budeme těšit 
s nimi. Přitom můžete pořídit něco pěkné-
ho, dát si výborné občerstvení a také pomoci 
dětské onkologii Olomouc nákupem vánoční 
hvězdy.
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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIO-
NU BYSTŘIČKA – LISTOPAD 2019
 1. 11. Svésedlice ● LAMPIONOVÝ PRŮ-
VOD
9. 11. Velká Bystřice ● BYSTŘICKÉ BANJO 
(KD Nadační 15.30 – 22.00)
11. 11. Přáslavice ● DEN VETERÁNŮ
13. – 15.11. Velká Bystřice ● PRODEJNÍ VÝ-
STAVKA SPCCH (spolková místnost KD Na-
dační 8.00 – 17:00)
15. 11. Svésedlice ● SLIVKOŠT
16. 11. Velká Bystřice ● SVATOMARTIN-
SKÉ SLAVNOSTI  (Zámecké náměstí, amfi-
teátr 15.00 – 21:00)
16. 11. Hlubočky ● MUZIKA PRO NEZAU-
JATÉ UŠI
16. 11. Velký Újezd ● POSLEDNÍ LEČ
17.–24. Velká Bystřice ● VÝSTAVA AMA-
TÉRSKÝCH TVŮRCŮ (orlovna 16:00)
22. 11. Velký Újezd ● PŘEDNÁŠKA O VI-
ETNAMU
23. 11. Přáslavice ● 8. BĚH SV. KATEŘINY
23. 11. Velká Bystřice ● VERNISÁŽ VÝSTA-
VY ŠTREIT & ŠIBÍK (galeriezet 17:00)
25. 11. Daskabát ● VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍL-
NA
27. 11. Tršice ● ROZSVĚCOVÁNÍ STRO-
MEČKU
28. 11. Velká Bystřice ● VÁNOČNÍ KOLE-
DOVÁNÍ S JARMARKEM  (ZŠ, přední bu-
dova 16:00 – 18:00)
29. 11. Velká Bystřice ● VÁNOČNÍ JAR-
MARK (Zámecká školka 15:30 – 17:00)
29. 11. Velký Újezd ● ROZSVÍCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU
30. 11. Daskabát ● ROZSVĚCENÍ OBECNÍ-
HO VÁNOČNÍHO STROMKU A VÁNOČ-
NÍ JARMARK
30. 11. Bukovany ● ROZSVÍCENÍ VÁNOČ-
NÍHO STROMU
30. 11. Bystrovany ● ROZSVÍCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU
30. 11. Svésedlice ● ZASTAVENÍ U PUNČE, 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Listopad Daskabát ● ROZSVĚCENÍ VÁ-
NOČNÍHO STROMU NA HŘIŠTI
Listopad Daskabát ● POSLEDNÍ LEČ
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Ukončení návštěvnické sezóny v roce 2019
Letošní návštěvnická sezóna byla příz-
nivě nakloněna i památkám v Olomouc-
kém kraji. Na zámku Jánských Vrch 
vzrostla návštěvnost zhruba o 15%. Hrad 
Bouzov zavírá až 30. listopadu a všechny 
památky mají připraveny vánoční a ad-
ventní akce. 

V období od 1. ledna do 29. října 2019 na-
vštívilo naše památky (hrad Bouzov, zámek 
Jánský Vrch, hrad Šternberk a zámek Velké 
Losiny) celkem 206 506 návštěvníků, což je 
o 7 234 osob více než v loňském roce, kdy 
na památky zavítalo 199 272 návštěvníků. 
Sezónu tedy hodnotíme jako úspěšnou.  

Hrad Šternberk byl v průběhu sezóny 
2019 oblíbeným cílem turistů ze všech kou-
tů České republiky i zahraničí. Ve struktu-
ře návštěvníků převažují rodiny s dětmi, 
dále pak všechny věkové kategorie od dětí 
po seniory. Ze zahraničních turistů převažu-
jí polsky mluvící, následují německy a ang-
licky mluvící návštěvníci. Byla dokončena 
příprava projektu ITI „Šternberské hradní 
návrší – čas proměn hradního parku a pod-
hradí“ na obnovu některých objektů areálu 
hradu a hradního parku v rozsahu cca 60 
mil Kč. Žádost o podporu projektu: CZ.0
6.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209 s názvem 
Šternberské hradní návrší „čas proměn 
hradního parku a podhradí“ prošla úspěšně 
procesem hodnocení a na základě doporu-
čení Centra pro regionální rozvoj ČR  byla 
schválena. V současné době i přes admi-
nistrativní problémy se blížíme k podpisu 
smlouvy se zhotovitelem a zahájení prací. 
V roce 2019 byl zahájen a aktuálně probíhá 
restaurování souboru 13 kachlových kamen 
svezených z celé Evropy, který je financo-
ván z projektu  MAS Šternbersko. Projekt 
tak přispěje k obnově části národní kulturní 
památky. V září byla vydána nová publikace 
„Hrad Šternberk“. Kniha je vydána v roce 
významného výročí – 750 let od první pí-
semné zmínky o hradu. Publikace vychází 
v rámci populární řady věnované nemovi-
tým památkám spravovaným Národním pa-
mátkovým ústavem.  

Na hradě Bouzově doplnila letos prohlíd-
kovou trasu „Hrad se představuje“ výstava 
Bouzov 1895. Jde o velkoformátové foto-
grafie, které zachycují podobu hradu před 
romantickou přestavbou a taky fotografie 
z průběhu přestavby na přelomu 19. a 20. 
století. Z pohledu návštěvnosti byly zajíma-
vé Velikonoce na Bouzově, kdy přišlo 6 299 
osob, což bylo asi o 3 000 více než v roce 
2018. Na „pohádkovém“ hradě si i letos 
televizní a filmové štáby podávaly dveře, 
natáčela se tu vánoční pohádka ČT1 „Prin-

cezna a půl království“, zahraniční seriál 
i fantasy pohádka ve spolupráci s TV Prima 
„Princezna zakletá v čase“. Hrad bude ná-
vštěvníkům otevřen až do 30. 11. Jednorá-
zově se otevře 24. 12., 26. a 27. 12. a 31. 12. 

Na zámku Velké Losiny jsme od 1. 6. 
2019 rozšířili prohlídkovou trasu Lichten-
steinové na Losinách o přípravnu za ku-
chyní. V letošním roce uplynulo 50 let 
od natočení filmu Kladivo na čarodějnice 
od Otakara Vávry, proto návštěvníci mohli 
spatřit výstavu věnovanou tomuto výročí. 
Také se mohli zúčastnit promítání filmu 
přímo na zámeckém nádvoří. V letošním 
roce byla na zámku opravena opět další část 
střechy – tentokrát v části nad zámeckou 
kaplí. Na konci prázdnin začali restaurátoři 
s opravou renesančních parket v zámecké 
knihovně. Restaurování bude pokračovat 
i v příštím roce.

Přehled objektů a  jejich návštěvnosti 
v letošním a loňském roce
Státní hrad Bouzov  
(http://www.hrad-bouzov.cz/) 

ob
do

-
bí

:  

1. 1. 2019 – 29. 10. 2019 107 451
1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 108 186  

Státní zámek Jánský Vrch  
(http://www.zamek-janskyvrch.cz/)

o
b

-
do

bí
:  1. 1. 2019 – 29. 10. 2019 29 994   

1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 25 953 

Státní hrad Šternberk na Moravě  
(http://www.hrad-sternberk.cz/)

o
b

-
do

bí
:  1. 1. 2019 – 29. 10. 2019 31 193    

1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 30 406    

Státní zámek Velké Losiny  
(http://www.zamek-losiny.cz/)

o
b

-
do

bí
:  1. 1. 2019 – 29. 10. 2019 37 868   

1. 1. 2018 – 31. 10. 2018 34 727     

Adventní a  vánoční akce, které na  pa-
mátkových objektech NPÚ ÚPS v  Kro-
měříži proběhnou do konce roku 2019:

SH Bouzov  www.hrad-bouzov.cz
30. 11. 2019
Adventní prohlídky na Bouzově

V sobotu 30. 11. 2019 Vám zpříjemníme 
prohlídku hradu Bouzova povídáním o ad-
ventních tradicích na Hané.  Potkáte již za-

pomenuté postavy, které Vám připomenou, 
že advent není jen Mikuláš a čerti.  Pro děti 
i dospělé bude připravena dílna na 1. nádvo-
ří od 14.00 do 16.00 hodin. Rezervace pro-
hlídek je povinná na telefonu: 775 888 960.
24. 12. 2019
Bouzovské nadělování

Speciální prohlídka na Štědrý den s na-
dílkou v rytířském sále. Můžete si přivézt 
dárečky a pod hradním stromečkem si je na-
dělit. Prohlídka je pouze na telefonickou re-
zervaci. Prohlídka vchází do hradu v 15.00 
hodin. Pro každého návštěvníka máme 
připravenou malou pozornost. Prohlídky 
si prosím rezervujte ve všední dny od 9.00 
do 15.30 hodin na telefonu: 777 360 334.
26.–27. 12. 2019 
Vánoční hrad Bouzov

Prohlídková trasa hradu bude vánočně 
vyzdobena a na 1. nádvoří si můžete za-
zpívat vánoční koledy. Pro děti i dospělé 
bude připravena tradiční vánoční dílna. 
Začátek prohlídek v 15.00 hodin. Dílna 
bude otevřena od 14.30 hodin. Prohlíd-
ky si rezervujte ve všední dny od 9.00 
do 15.30 hodin na telefonu 775 888 960.
31. 12. 2019
Silvestr na Bouzově

Čekání na Nový rok si můžete ukrátit 
na hradě Bouzově speciálními silvestrov-
skými prohlídkami. Prohlídky si rezervuj-
te ve všední dny od 9.00 do 15.30 hodin 
na telefonu 775 888 960.

SZ Velké Losiny 
www.zamek-velkelosiny.cz
28. – 30. 12. 2019
Vánoční prohlídky na zámku Velké 
Losiny
Zámek bude vyzdoben v duchu vánočních 
tradic. Prohlídky zámku budou každou 
hodinu od 10.00 – 14.00 hodin
31. 12. 2019
Kastelánské prohlídky

Vánočně vyzdobenými interiéry zámku 
Vás provede kastelánka zámku. Prohlídky 
půjdou v 10:00, 12:00 a ve 14:00. Dopo-
ručujeme rezervaci ve všední dny 9:00 – 
14:00 na tel.: 773 785 281.

SH Šternberk 
www.hrad-sternberk.cz
Vánoce pro školy 

25. 11. – 13. 12. 2019 (vždy pondělí – pátek) 
Vánoce na hradě Šternberk nabízí kompo-

novaný program zahrnující Vánoční pro-
hlídku hradu a výtvarnou dílnu. V rámci 
prohlídky vánočně vyzdobeného hradu 
představíme nejen symboly Vánoc a je-
jich tajemnou atmosféru, ale také tradice, 
které jsou s vánočním časem již odedávna 
neodmyslitelně spojovány. Děti se dozvě-
dí, jak se slavily Vánoce v době našich 
babiček a jejich předků a jak mohla vy-
padat vánoční výzdoba a oslava Vánoc 
v bohatém šlechtickém sídle. V rámci 
vánoční dílny nabízíme čtyři atraktivní 
výtvarné techniky, kde děti si vyrobí a od-
nesou domů originální vánoční dárečky. 
Dětský vánoční jarmark a knihtisk 
z výšky 
7. 12. 2019

Vrcholem adventu na hradě Šternberk 
bude tradiční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JAR-
MARK, který se uskuteční v sobotu 7. 12. 
2019. Začátek je naplánován na 10 a ko-
nec na 16 hodin. Připraveny budou tvo-
řivé dílničky pro děti i rodiče zaměřené 
na výrobu vánočních ozdob a dekorací, 
svícnů, svíček, malování na sklo, zdo-
bení perníčků a mnoho dalších aktivit. 
Program ve vnitřních prostorách hradu 
doplní dřevěný betlém v životní velikosti 
instalovaný na dolním nádvoří. Vstup-
né na jarmark činí 30 Kč, jednotlivé díl-
ničky si dětí hradí samostatně. Součástí 
jarmarku bude netradiční tiskařská dílna 
KNIHTISK Z VÝŠKY. Dílnu povede pan 
Roman Prokeš, principál studia Bez kliky, 
herec, loutkař, tiskař a výřečník. Zábav-
nou formou seznámí návštěvníky s his-
torií tisku, předvede a vysvětlí techniku 
tisku a každý návštěvník bude mít příle-
žitost natisknout si vlastní upomínkovou 
kartu. 
Vánoční prohlídky hradu 
7. 12. / 14. 12. / 21. 12. 2019

Na prosincové soboty připravujeme 
Vánoční prohlídky hradu Šternberk. 
V rámci prohlídek návštěvníci uslyší za-
jímavé informace o historii Vánoc, vá-
nočních tradicích a zvycích, jak slavila 
Vánoce šlechta i prostý lid. Hrad Štern-
berk bude otevřen v soboty 7. 12., 14. 12. 
a 21. 12. 2019 vždy od 10 do 14 hodin. 
Interiéry hradu doplní slavnostní vánoč-
ní výzdoba, betlémy, historické hračky 
a mnoho dalších vánočních artefaktů. 
Vánoční divadlo pro děti a dětská vá-
noční prohlídka 
14. 12. 2019 

V sobotu 14. 12. 2019 připravujeme 
Vánoční divadlo pro děti. Od 15 hodin 
se v Hodovním sále hradu Šternberk 

představí šternberští ochotničtí komedianti 
– ŠOK, kteří zahrají hned dvě loutkové po-
hádky na naše nejmenší návštěvníky. Ve 14 
hodin bude začínat speciální dětská Vánoční 
prohlídka hradu Šternberk. Výklad průvodců 
bude přizpůsoben dětem a mimo historie hra-
du seznámí naše malé návštěvníky i s historií 
Vánoc. Na prohlídku naváže divadelní před-
stavení. Zájemci mohou tedy absolvovat celý 
program v podobě prohlídky hradu a divadla, 
nebo přijít až na samotné představení.
Poetické prohlídky hradu 
25. 12. 2019

V úterý 25. 12. 2018, na první svátek vá-
noční, zveme od 16 do 18 hodin na Poetické 
prohlídky hradu. V romantickém podvečer-
ním čase připravujeme prohlídky vánočně 
vyzdobeným hradem. Začátky prohlídek jsou 
v 16, 17 a 18 hodin. Mimo informací týkají-
cích se historie hradu a vánočních tradic, usly-
ší návštěvníci půvabné příběhy z knihy Piera 
Gribaudiho “Příběhy vánoční noci ”.  
Silvestrovský hrad 
31. 12. 2019
Závěrečnou akcí 
roku 2018 bude 
S i l v e s t r o v s k ý 
hrad.  V úterý 31. 
12. 2019 budou 
připraveni slav-
nostně naladění 
průvodci a hrad 
vyzdobený v du-
chu vánoc. Pro-
hlídky se usku-
teční od 10 do 15 
hodin. Chybět 
nebude občerstve-
ní a o hudební do-
provod se postará 
flašinetářka. Ak-
tivní návštěvníci 
se mohou zapojit 
do závodu v ori-
entačním běhu 
SILVESTROV-
SKÉ KUFROVÁ-
NÍ. SKI OB Štern-
berk připraví tratě 
pro začátečníky 
i pokročilejší běž-
ce. Start i cíl bude 
přímo na nádvoří 
hradu.

SZ Jánský 
Vrch  
www.zamek-
-janskyvrch.cz

30. 11. – 1. 12. 2019
Vánoce na zámku
Vánoční prohlídky zámku s kulturním pro-
gramem. Seznámíte se s vánočními zvyky, 
tradicemi a výzdobou, ochutnáte tradiční 
vánoční pokrm a poslechnete si adventní mi-
nikoncert. Na vánoční přání si můžete otisk-
nout speciální vánoční razítko aj. Otevřeno 
od 10.00 do 16.00 hodin (poslední prohlídka 
v 16.00 hod). Bez nutné rezervace.
2.–6. 12. 2019
Vánoční program pro základní školy
Při prohlídce zámku se seznámíte s vánoč-
ními zvyky, tradicemi a  výzdobou. Prohlíd-
ky v 9.00 a v 10.00 hod. Nutná rezervace 
na tel.: +420 602 951 712. Vstupné: 50 Kč / 
žák, učitelský doprovod vstup zdarma.
7.–8.12. 2019
Vánoční prohlídky
Prohlídky vánočně vyzdobeného zámku bez 
kulturního programu. Prohlídky v 11.00, 
ve 13.00 a v 15.00 hod. Bez nutné rezervace.

Ukončení návštěvnické sezóny v roce 2019
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O pohár sv. Václava 

Pochod za obnovu Českého království v Olomouci

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za pod-
pory Koruny České pořádal 28. září na střel-
nici v mysliveckém areálu zvaném Výrovka 
v hněvotínských skalách již čtvrtý ročník 
střelecké soutěže o pohár sv. Václava, spo-
jený se setkáním myslivců a přátel mysli-
vosti. 

Nastoupené střelce a účastníky setká-
ní přivítal předseda MS Blata Hněvotín 
MUDr. Pavel Andrš slovy. „Milé dámy, vá-
žení pánové. Jsem rád, že jste se přišli zú-
častnit střelecké soutěže a posezení s námi.
Vítám naše tradiční spolupracovníky, kteří 
nám toto setkání pomohou zkrášlit a vylep-
šit. Doufám, že se Vám zde bude líbit a že 
i počasí na přímluvu sv. Václava a Petra 
dopadne dobře a že si to zde společně uži-
jeme.“ Představil Trubače Koruny České, 
hudebníky Moravského divadla Olomouc, 
hornistky pí. Hopflerovou a Mikeskovou, 
na trombon hrál p. Zapletal, kteří zahájili 
přivítání úvodní fanfárou. „Mezi dalšími 
spolupracovníky, kteří Vás dnes budou ope-
čovávat, je pan Roman Prokeš, který  Vás 
zasvětí do pražení a vaření pořádné kávy, 
samozřejmě i s ochutnávkou. Dále si může-
te zastřílet z historických zbraní, které Vám 
představí členové historického spolku Kirri 
z Pňovic.“ 

V královském městě Olomouci se již sta-
lo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatné-
ho československého státu se zde setkávají 
také ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré 
dobré monarchii. Již pošesté se v pondělí 
28. října ve 14.00 hod. na Žerotínově ná-
městí u secesní vily Primavesi začal formo-
vat průvod vyzbrojený zemskými prapory 
a transparenty. Paní Romana Philippová 
z Vévodství slezského přináší s sebou Re-
likvii bl. Karla I., čímž naše setkání získává 
úplně jiný rozměr. Dalším mocným spojen-
cem se podobně jako v loňském roce stala 
dechová hudba „Vaše Kapela“. Předseda 
Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš 
poté přivítal všechny účastníky a připomněl 
některé historické aspekty. 16. 10. 1918 vy-
hlásil císař Karel I. Národní manifest, které 
přineslo zemím Rakousko Uherské monar-
chie federativní uspořádání. 28. 10. potom 
vyhlásili představitelé Národního výboru 
na Václavském náměstí státní samostat-
nost s tím, že všechny zákony a nařízení 
R-U zůstávají nadále v platnosti a o tom, 
zda budeme monarchií, nebo republikou, se 
rozhodne později prostřednictvím referen-
da, nebo voleb. Národní výbor se mezitím 
přeměnil v revoluční Národní shromáždění, 
které 14. 11. 2018 poté vyhlásilo republiku. 

Městské muzeum Rýmařov v listopadu

Poslední říjnová akce se bude konat ve středu 30. 
října v 18 hodin, a to PŘEDNÁŠKA Mgr. IGO-
RA HORNIŠERA na téma TERČE BRUNTÁL-
SKÝCH STŘELCŮ. Historik Hornišer z brun-
tálského muzea představí tento fenomén a novou 
knihu Střelecké terče ve sbírkách Muzea v Bruntá-
le, která bude na přednášce k zakoupení. 
V Galerii Octopus pak v sobotu 2. listopadu v 16 
hodin zahájíme retrospektivní výstavu významné-
ho olomouckého malíře, kreslíře a hudebníka pana 
MIROSLAVA ŠNAJDRA, který v loňském roce 
oslavil své životní jubileum. Na rýmařovské výsta-
vě budou vystaveny jak známější obrazy výtvarní-
ka, tak i ty dosud nikdy nevystavené. Vernisáž se 
uskuteční za účasti autora. Výstava potrvá do 4. 
prosince. 
Od 7. listopadu bude v komorním prostoru gale-
rie Pranýř rýmařovského muzea k vidění výstava 
SAMET. 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 
V RÝMAŘOVĚ, jejíž vernisáž se uskuteční ve čtvr-
tek 14. listopadu v 17 hodin. Úvodní slovo pronese 
autor výstavy Mgr. Tomáš Lašák a Mgr. Vladimír 
Stanzel. Muzeum k výstavě plánuje vydat také ka-
talog, který se na vernisáži pokřtí. Akce je součástí 
„sametového programu“ všech kulturních orga-
nizací ve městě, který zaštiťuje město Rýmařov, 

kteří se podíleli na vaření guláše 
a přípravě této historické akce, zá-
stupcům Koruny České a hostům. 
Připomněl všem jejich povinnost 
k doplňování tekutin a energie. Je 
pro Vás připraveno pití, železnice, 
klobásky, kabanos, srnčí guláš. Vše 
zdarma v naší režií, tak se průběž-
ně občerstvujte, bez ostychu, jako 
doma. K ukončení slavnostního ná-
stupu zazněl Svatováclavský cho-
rál. Následovala ukázka směru letu 
asfaltových terčů a střelecká soutěž 
byla zahájena. 

Za zvuku virblu a s pocitem účastníků oslav 
101. výročí vzniku samostatného Českého 
království se tedy vydáváme na pochod cen-
trem města, přecházíme obě náměstí a po-
kládáme kytici u sousoší Nejsvětější trojice 
a svoji pouť končíme na Václavském ná-

městí před katedrálou. Zde se loučíme s ka-
pelou a oslava dnešního, a pro nás opravdu 
svátečního dne, pokračuje společným pose-
zením v restauraci U Goliáše.

Foto: T Philipp

a podrobné informace o programu zájemci na-
leznou na stránkách města. 
V pátek 22. listopadu se v 17 hodin ve velkém 
sále Galerie Octopus rýmařovského muzea 
uskuteční PŘEDNÁŠKA dalšího dlouholeté-
ho pracovníka bruntálského muzea, historika 
PhDr. TOMÁŠE NIESNERA na téma ŘÁD 
NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ A BRUNTÁLSKO, 
kterou spoluorganizuje STARÉ SOVINEC-
KO, O. S. Na přednášce budou k prodeji kro-
niky obcí Rýmařovska, které Staré Sovinecko 
vydalo.  

Všichni jste srdečně zváni.
Hezký listopad s kulturou.

S přáním hezkého dne 
Mgr. Michal Vyhlídal 

Městské muzeum Rýmařov 
nám. Míru 6, Rýmařov 

tel.: 554 254 382 
muzeum@inforymarov.cz

Vítězná trojice, zleva druhý Vlastimil Kolečkář, 
uprostřed první Stanislav Coufal a vpravo třetí 
Rudolf Krč.Následovala vzpomínka na kamarády, 

kteří opustili navždy naše řady v minulých 
měsících. K jejich poctě zahráli hudebníci 
Čestnou skladbu, po ní zazněl výstřel z his-
torické zbraně. Poté předal předseda slovo 
mysliveckému hospodáři MS Pavlu Toma-
novi, který seznámil střelce s průběhem stře-
lecké soutěže. Střílet se bude z libovolného 
postoje na 2 x 10 terčů, zdůraznil nutnost 
dodržování bezpečnosti při střelbě a zachá-
zení se zbraní a zákaz požívání alkoholu. 
Představil hlavního rozhodčího Vladimíra 
Lukáše a rozhodčí Pavla Pospíšila a Luďu 
Nezhybu a popřál všem příjemný den a zá-
bavu. Závěrem poděkoval všem členům, 

Již odstřílení první rundy a deseti terčů 
naznačovalo, že určit nejlepšího nebude 
snadné. Začátek byl v 9.00 hod na tak ti, 
kteří nestihli doma posnídat, hned obléhali 
udírnu, o kterou se vzorně staral Stanislav 
Ošťádal starší se svým synem Janem. Vůně 
čerstvě pražené kávy zase přilákala kafaře. 
Dá se říci, že v areálu bylo živo. Střelecká 
soutěž až na menší problém s vrhačkou pro-
bíhala svižně, runda střídala rundu a zane-
dlouho rozhodčí pro plný počet zasažených 
terčů u dvou střelců nařídili rozstřel. O prv-
ní místo bojoval Vlastimil Kolečkář z Určic 
a Stanislav Coufal z Čelechovic na Hané. 

Slavnostního vyhlášení vítězů se ujal 
ředitel a hlavní rozhodčí Vladimír Lukáš, 
který poděkoval všem za hojnou účast, 
„doufám, že se vám tu líbilo a provolávám 
Myslivosti zdar.“ Poté si vzal slovo mysli-
vecký hospodář Pavel Toman, který spo-
lečně s předsedou MS Pavlem Andršem 
předával poháry a věcné ceny s konstatová-
ním. „Senioři nám ukázali, jak se má střílet! 
Když se podívám na ten začátek, vše s dří-
vějším datem narození a když se podívám 
na konec, samé ostudy. Takže Vám seniorům 
chci pogratulovat k úžasným střeleckým vý-
konům a že jste nám ukázali, že střílet lze 
i s dřívějším datem narození. Bylo to krásné 
pozorovat a vidět, jak Vám to jde. Je to krás-
ný pohled.“ 

Po konečném roz-
střelu se na prvním 
místě nástřelem 20 
z 20-ti možných umís-
til Stanislav Coufal, 
druhý stejným nástře-
lem se umístil Vlas-
timil Kolečkář a třetí 
místo nástřelem 18 ze 
20-ti možných, mož-
ná i s pomocí sv. Vác-
lava, obsadil Rudolf 
Krč. Čtvrtý nástřelem 
17-ze 20-ti možných 
skončil Stanislav Ob-

ručník z Olšan a pátý skončil člen MS Blata 
Hněvotín stejným nástřelem Vladimír Lu-
káš. Cenu útěchy s nejmenším nástřelem si 
tentokrát vinou pušky vystřílel Štěpán Fill. 
Tímto skončila oficiální část střeleb. „Dě-
kuji Vám za účast a pro Vás střelbychtivé 
informace, budeme střílet, dokud budou 
holubi. Bavte se dle libosti, ještě je co k za-
kousnutí i co vypít.“

Tak skončil letošní čtvrtý ročník střelec-
ké soutěže konané k poctě sv. Václava a již 
dnes se připravuje ročník pátý.

Rudolf Krč 

Zástupci vedení soutěže

Trio hudebníků Moravského 
divadla Olomouc. zleva pí. Ho-

pflerová, Mikesková, Zapletal

Výstřel 
z historické 

zbraně
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Z Charvátského kachního honu

Již tradičním místem srazu byla místní 
hasičská zbrojnice v Charvátech nedaleko 
Olomouce. Zde se sešli ráno v 5 hodin v so-
botu 12. října na svém prvním společném 
ranním tahu na kachny myslivci MS Pomo-
raví Charváty se svými hosty. 

Nastoupené myslivce přivítal myslivec-
ký hospodář MS Radek Fňukal pověřený 
vedením ranního tahu. „K rybníku zvaném 
Sucháč se budeme přesouvat pěšky, až do-
jdeme za most, držte se prosím v tichosti, 
na rybníce mohou být divoké kachny. Byl 
bych nerad, kdyby nám to uletělo ještě než 
to obestoupíme. Co se týče psů, nechte je 
uvázané, kdo má pejska hlasitějšího, snaž-
te se s ním být trochu v pozadí. Pouštějte je 
až se bude střílet a to za účelem dohledání 
postřelené zvěře. Budeme lovit kachnu di-
vokou a zvěř škodící myslivosti dle zákona. 
První výstřel budu dávat já, až bude lepší 
viditelnost. Zastupujte opravdu v tichosti, 
až bude zastoupeno, posuňte se na 20 me-
trů k rybníku. Hlavně dodržujte bezpečnou 
manipulaci se zbraní a bezpečnou střelbu. 
Ranní rozpravu ukončil provoláním Mysli-
vosti a lovu zdar !“ Poté se vyrazilo mlha-
vým ránem k rybníku Sucháč. Již z povzdá-
lí bylo slyšet gagání kachen, což přispělo 
k rychlejšímu zastoupení rybníka. Mlhovina 
lezla pod kůži nejednomu myslivci, čekají-
címu na rozednění a první výstřel. Po prv-
ním výstřelu se zvedlo jen menší hejno ka-
chen a jak ukázala výlož, nebyly to kachny 
divoké, ale odchované. Letos nás tolik oče-
kávané divoké kachny nemile překvapily. 

A tak po skromné výloži následoval pře-
sun do 2 km vzdálené hospůdky u Davida 
v obci Drahlov. Zde připravená snídaně, 
tvořená domácí klobásou, zlepšila náladu. 

Zahřátí a posilněni jsme se v 9.15 hod. 
vydali k čističce, kde byl určen nástup 
k hlavnímu honu na kachny divoké. Nastou-
pené myslivce po provedeném hlášení hos-

podáře Fňukala, přivítal 
předseda MS Pomoraví 
Charváty Mgr. Jiří Ha-
nák slovy. „Dámy a pá-
nové, přátelé,kamarádi. 
Vítám Vás na druhé 
části dnešního honu. 
S organizací Vás se-
známí hospodář. Já jen 
pár slov k zápisnému a pozvání na poslední 
leč, která proběhne v pohostinství u Davida. 
Bude spojena s mysliveckou zábavou a tra-
diční vědomostní soutěží, na kterou Vás 
Všechny srdečně zvu. Upozornuji na nut-
nost dodržování bezpečnosti při manipulaci 
se zbraní, bezpečnost při střelbě, zákaz po-
žívání alkoholu“ a předal slovo hospodáři. 
„My se vrátíme k Sucháči, kde budeme lovit 
odchované kachny a zvěř škodící myslivosti 
dle zákona. Budeme zastupovat zevnitř, jsou 
tam připraveny štonty. Závodčí nebudou, 
budu Vás zavádět já. Dbejte bezpečné střel-
by, naproti Vás by neměl nikdo být, přesto se 
dívejte kde střílíte. Co se týče psů, sundejte 
jím obojky, je tam spousta bláta a haluzí, 
tak ať se někde nezaháknou a nemusíme pro 
ně lézt do bahna. Je třeba,abychom přišli 
k vodě zároveň.Takže v klidu,nikam nespě-
chejte, dívejte se pod nohy, ať tam někdo 
nesjede a něco se nestane, na vodě kachny 
nestřílejte. Co se týče signálů, jedno zatrou-
bení začátek, dvě konec. Bezpečnost a zá-
kaz alkoholu již byla zmíněna, takže pokud 
nejsou dotazy, můžeme vyrazit. Myslivosti 
a lovu zdar.“ 

Zaznělo Zdar a následoval pěší přesun 
k dva kilometry vzdálenému Sucháči. Babí 
léto se projevilo v plné kráse, sluníčko pěk-
ně hřálo a tak pěkně ubíhala cesta. Po obsa-
zení štontů zaznělo první zatroubení a pada-
la rána za ranou. Zde odvedli nenahraditelný 
kus práce psi, kteří ulovené kachny vynášeli 
z vody.Tato leč se skutečne vydařila, k ráně 

se dostal každý. Po dvo-
jím zatroubení tomu od-
povidal i připravený vý-
řad.V ohrádce z chvojí, 
ohraničené dvěma ohni, 
bylo vyloženo 78 kachen.
Tento sumář obsahovalo 
také hlášení myslivecké-
ho hospodáře přednesené 

před nastoupenými myslivci předsedovi 
MS Mgr. Hanákovi. „Vážení, děkuji Vám 
za účast, dosažený výřad, bezpečnou střel-
bu, kázeň a dovolte mi pozvat Vás ještě jed-
nou na poslední leč k Davidovi. Doufám, 
že  jste se myslivecky a lovecky vyžili, krále 
honu vyhlásíme u Davida.“ S poděkováním 
se přidal také myslivecký hospodář a výřad 
ukončil provolání Myslivosti a Lovu Zdar. 

Zpáteční přesun k Davidovi byl hned 
veselejší. Příjemné prostředí a obsluha hos-
půdky, která již netrpělivě očekávala pří-
chod myslivců, jen podtrhla celkovou atmo-
sféru poslední leče. Čerstvě připravovaný 
oběd maminkou předsedy MS letos tvořil 
guláš s knedlíkem, chutnal všem, nejeden 
myslivec si řekl o nášup. 

Po obědě byl vyhlášen Král honu, kterým 
se stal host z Hněvotína Lubomír Vyma-
zal.Ten také jak se sluší splnil své pasová-
ní Králem za zpěvu Lesu zdar, Lovu zdar 
a ať žije Král přípitkem zelené. Následovala 
volná zábava nakrátko přerušena oblíbenou 
zdejší vědomostní soutěží, pro níž bylo při-
praveno 40 cen včetně 12-ti kachen. Soutěž 
řídil předseda MS společně s hospodářem. 
Skvělá zábava a navazování nových přátel-
ství hojně pokračovalo až do pozdních od-
poledních hodin, kdy přišel čas loučení. 

Odjížděl jsem spokojen jako snad většina 
ostatních a již se těším na další hon, na který 
jsem byl právě pozván. 

Rudolf Krč

Předseda MS blahopřeje Králi honu, 
Lubomíru Vymazalovi


