
společně uzavíráme 28. ročník vydávání našeho 
měsíčníku. Nejprve bychom rádi poblahopřáli 
členům spolku Za krásnou Olomouc za obdržení 
Ceny za statečnost od Nadačního fondu proti ko-
rupci a popřáli jim i Olomoučanům hodně úspě-
chů v boji s megalomanským developerským 
projektem Šantovka Tower. Stále můžete podpořit 
jejich sbírku na nezbytné právní služby v této věci 
na www.krasnaolomouc.cz. Budou pokračovat 
akce  na záchranu 44 ha kvalitní orné půdy u Hně-
votína, Knihovna města Olomouce oslaví 130. vý-
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Vážení čtenáři,
ročí svého vzniku, pozveme Vás na Silvestrovskou 
prohlídku hradu Šternberka, vnuk posledního čes-
kého krále Karel Habsbursko Lotrinský oslaví 59. na-
rozeniny. V režii Střediska SOS proběhlo v restauraci 
Fontána poetické setkání spoluobčanů bez rodinné-
ho zázemí a bylo o ně dobře postaráno. V Muzeu ko-
čárů mají ještě několik volných vstupenek na Tříkrá-
lový koncert. Chtěli bychom poděkovat za novoroční 
přání i za zájem, který jste nám v průběhu roku vě-
novali. Přejeme Vám hezké prožití Vánočních svátků 
a úspěšné vykročení do nového roku. 

    Redakce  

Olomouc 19. prosince 2019
Od 17 hod. se v prostoru před Krajským 
úřadem  v  Olomouci  sešli  příznivci  Mi-
lionu  chvilek  na  demonstraci  s  názvem 
„Konec  vlády  jedné  straky“.  V  tomto 
článku  přinášíme  text  hlavního  projevu 
a také videozáznam z akce. Bohužel do-
šlo ke krátkému  technickému přerušení 
přenosu  zhruba  uprostřed,  právě  když 
se ujímal slova pan Jeníček z Prostějova. 
Proto je záznam ve dvou částech.
Hlavní náplní akce byla podpora požadav-
ků Milion chvilek pro demokracii z posled-
ního shromáždění v Praze. Věnovali jsme 
se ale i místním tématům – především jsme 
zvali a zveme všechny bez rozdílu názoru 
na Andreje Babiše či jakékoli jiné politic-
ké preference na shromáždění „Na obranu 
orné půdy u Hněvotína“, kterým usilujeme 
o zvrácení tohoto hanebného rozhodnu-
tí olomouckého krajského zastupitelstva. 
Shromáždění se bude konat 28. ledna od 16 
hod. opět na prostranství před Krajským 
úřadem naproti olomouckého hlavního ná-
draží. Další podrobnosti o kauze Hněvotín 
najdete zde.
Protože na minulém shromáždění 17. listo-
padu 2019 se přítomní hlasováním shodli, 
že bychom se mohli věnovat i jiným míst-
ním tématům, využili jsme naše shromáž-
dění 19. prosince také k průzkumu, která 
témata přítomní považují za nejdůležitější. 
Kvůli tmavé roční době jsme o tom místo 
zelenými a červenými kartami hlasovali 
rozsvícením displeje mobilního telefonu. 
Zhruba můžete výsledky posoudit ve vi-
deozáznamu, kdy kamera po každé otázce 

Komunita 2018+ text: Vladislav Raclavský

postupně zabírá celé shromáždění s hlasují-
cími. Postupně se budeme snažit hlasy co 
nejlépe spočítat a výsledky zveřejníme.
Odkazy na obě videa na YouTube najdete 
níže, pod nimi následuje ještě samotný text 
hlavního projevu pro ty, kdo mají raději text 
než hlučící obraz.
KRÁSNÉ  VÁNOCE  A  TĚŠÍME  SE 
NA DALŠÍ SETKÁVÁNÍ V ROCE 2020

Text hlavního projevu:

Dobrý den, 
jmenuji se Vladislav Raclavský a vítám Vás 
na shromáždění Milionu chvilek pro demo-
kracii svolané pod názvem „Konec vlády jed-
né STRAKY“. Mám pocit, že už bych skoro 
nemusel nic dalšího říkat, když tohle heslo 
zhuštěně vyjadřuje to, co se zdá nad Slunce 
jasné. A mohli bychom se rozejít. Bohužel 
to má dva háčky. (1) Postoj Andreje Babiše 
ke svým selháním, a (2) názor jeho voličů 
na tato selhání. To první by přitom nevadi-
lo, kdyby nebylo toho druhého. V diskusích 
s jeho příznivci se stále opakuje – proč pro-
testujete proti výsledku voleb? Jistě že mů-
žeme tvrdit, že to je nesmysl, že přece není 
možné tolerovat něčí těžké selhání jen proto, 
že předtím získal hlasy ve volbách. Jistě že 
můžeme přepočítávat váhu hlasu, ukazovat, 
že ve skutečnosti Andrej Babiš ani se svými 
komunistickými a jinými zoufalými spojenci 
nemá ve společnosti ani u voleb většinu. Mů-
žeme také apelovat na spojenectví liberálních 
stran, aby se tato skutečná většina přetavila 
na mandáty v parlamentu.

Důležité je ale podle mého názoru také pře-
mýšlet, v čem je zakopaný pes. Já osobně 
si myslím, že pořád v tom samém. Pro ur-
čitou část voličů je prostě morálka druhot-
ná, prvotní je vlastní pohodlí a peníze. To 
velmi dobře chápal Husák. Teprve zřetelné 
a téměř totální zadření ekonomiky vedlo 
nakonec k jeho pádu. Po krátké Havlovské 
anomálii znovu na tuhle kartu vsadil Klaus, 
po něm Zeman. Mezitím byly jen krátké 
pauzy, kdy kocovina z obou pánů nakrátko 
převážila jazýček vah. Teď máme Babiše, 
který je ze všech výše zmíněných technolo-
gů moci ten nejobratnější. 
Takže stojíme před rozhodnutím – rezigno-
vat a čekat, až se v každodenním reálném ži-
votě jeho voličů začnou postupně stále více 
projevovat jeho zhoubné kroky v ekonomi-
ce. Nebo můžeme pokračovat, ale hrozí nám 
uvíznutí ve věčném opakování neúčinné-
ho. Já rezignovat nechci. Proto přemýšlím 
a hledám, v čem je zakopaný pes. A proto 
mám rád Milion chvilek, protože také nere-
zignují a také přemýšlejí.
A teď konečně k čemu jsem došel. Přestože 
cítím povinnost nerezignovat a protestovat, 
je podle mě potřeba si připustit, že volební 
argument má svoji logiku. Je taky důležité 
nelhat si do vlastní kapsy a neupínat se k fa-
lešným iluzím. Kdyby se všechny demokra-
tické strany spojily a Babiš by byl poražen, 
spojenci by se brzy a rychle zase rozháda-
li, měli by zase svoje aféry a brzy bychom 
mohli být tam, kde jsme byli. Možná by se 
už nevrátil Babiš, ale povstal by jiný oligar-
cha. Jeden se nedávno zjevně do politiky 

Pokračování na str. 6
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Malá osada Okluky je místní částí obce 
Malé Hradisko. Leží v hlubokém údolí 
stejnojmenné říčky. Najdeme ji dva kilome-
try za Stínavou u odbočky silnice do údolí. 
V létě se sem přestěhuje do chalup a chat 
velká část obyvatel Prostějova. 

Osada nemá vlastní katastr, domky osady 
jsou roztroušeny směrem východ – západ 
v délce přes jeden kilometr v údolí. Na ně 
navazují nově postavené chaty a areál bý-
valého pionýrského tábora. Na svazích 
okolo jsou z obou stran lesy. Nad údolím 
se rozkládá zalesněný ostroh se zbytky 
středověkého hradu Čertův hrádek. První 
písemná zpráva o potoce a lese Okluky je 
v zemských deskách uvedena v roce 1358. 
Název Okluky, lidově Vokloke znamená 
okliku, potoční zátočinu nebo také místo 
oklučené – vyklučenou část lesa. Osada 
neměla samostatnou pečeť, patřila do far-
nosti Protivanov. Majitelé se často střídali. 

Původně zde již v 16. století stál vodní mlýn 
a později bylo kolem něj přistavěno něko-
lik domů. Osada byla založena kolem roku 
1780 při parcelaci panského dvora v Malém 
Hradisku. V roce 1762 ji od Leopolda z Di-
trichštejna koupil klášter Hradisko, po jeho 
zrušení ji vlastnil Náboženský fond. V roce 
1825 ji koupil znojemský obchodník Ig-
nác Wahlmüller a po něm ji získali Mens-
dorffové z Boskovic do 1848. Části osady 
jsou horní myslivna hraběte Boskovické-
ho, spodní myslivna knížete Lichtenštejna. 
Horní mlýn byl přestavěn na administrativ-
ní budovu pionýrského tábora. Obyvatelé 
byli chalupníci, dříve tkalci, potom krejčí, 
pracovali v lese a ve mlýně. Dříve se zde 
kopala namodralá hlína, která se přidávala 
do vápna na líčení domů. Roku 1890 tu bylo 
8 domů a 43 obyvatel, v roce 1969 11 domů 
a 52 obyvatel. Dnes jsou trvale obývané tři 
domy s devíti obyvateli.

K památkám malé osady patří kaplička 
a zbytky hradu. Kaplička Panny Marie Rů-
žencové v horní části u bývalého mlýna je 
stavba z roku 1757. Je to čtvercová kaple 
s půlkruhovým uzávěrem, na střeše je čtyř-
hranná věžička zvonice. Zvon z roku 1757 
byl ulit zvonařem Melchiorem Schwanem 
z Olomouce. Ke dni svátku Panny Marie 
Růžencové se u kapličky koná pouť.

Na ostrožně nad říčkou Oklukou jsou po-
zůstatky středověkého hradu Čertův hrádek. 
Západní sráz je prudký, skalnatý. Východní 
svah je mírnější, a proto je chráněný valem 
a příkopem. Zmiňuje se jako Čertův hrádek 
v letech 1512–1519, kdy už byl dlouho pus-
tý. Nalezená keramika pochází ze 14. stole-
tí. Vznikl na přelomu 13. a 14. století, měl 
strážní funkci na obchodní cestě, nebo jeho 
vznik souvisel s těžbou železné rudy v oko-
lí. V době markraběcího tažení proti Vicovu 
Jana z Ozera z Boskovic byl asi v roce 1389 

rozbořen a zanikl. Roku 1788 byly při sáze-
ní stromků vykopány železné koňské pod-
kovy a dlouhý – „turecký“ nůž. V roce 1805 
jsou v popisu Plumlovského panství uvádě-
ny základy hradu. V roce 1972 tu provádělo 
sondy Prostějovské muzeum, odkryly se 
části valu, byly zjištěny pozůstatky zdiva 
a v půdě byly nalezeny keramické střepy ze 
14. století.

K technickým zajímavostem patří bývalý 
vodní mlýn a pozůstatky náhonu. Rybník 
byl proměněn v přírodní koupaliště.

O bývalém hradu se v jeho okolí zacho-
valo několik pověstí. Jedna z nich je o lou-
pežnících. Opuštěný hrad si po válkách 
opravili loupežníci, kteří přepadali obchod-
níky, jedoucí po kupecké cestě z Plumlova 
do Boskovic. Lid je nazýval čerty. Někteří 

uměli hrát na hudební nástroje. Chodili hrát 
i hraběnce Morkovské na boskovický hrad. 
Byli pěkně ustrojeni, nikdo by v nich nepo-
znal loupežníky. Pozvali hraběnku na svůj 
hrad, ta přijela v kočáře, ale cestu si sypa-
la hrachem, aby poznala cestu zpět. Když 
přijela k hradu, byl prázdný. Uvnitř našla 
zakrvácenou sekeru a na zemi uťatý prst se 
zlatým prstenem. Prst vzala sebou a ujížděla 
od hradu. Loupežníci ji pronásledovali, ale 
nedohonili, protože poznala podle hrachu 
cestu domů. Po cestě hodila hrst hrachu 
a prst s prstenem do rybníka v Hrochově. 
Odtud je místní pověst o zlaté louži. Hra-
běnka potom pozvala vojáky z Brna, kteří 
hrad dobyli a loupežníky pochytali a popra-
vili.

0 0,5 1 1,5 km

Drobné památky OklukProtivanovsko

Drobné památky Okluk

Jiná pověst vypráví o mlynářce. Do dce-
ry mlynáře se zamiloval vůdce loupežníků, 
pozval ji na námluvy na hrad. Když přišla 
na hrad poznala, že je to doupě loupežníků. 
Když byli opilí a spali, unikla a vše řekla 
otci. Ten se vydal na Plumlovský hrad a pán 
s vojskem loupežníky přepadl a vyvraždil.

Další pověst je o pokladu. Na hradě je 
velká jáma. Vykopal ji oklucký mlynář, 
který měl stále sen o pokladu. Vzal si pytel, 
motyku a šel za ohýnkem na hrad. Nic však 
nenašel, bída na mlýně zůstala.

Okolí Okluk tvoří rozsáhlé lesy, místní 
památka a kouzelné přírodní prostředí vás 
může přivítat i v zimě. Osadu jsem navštívil 
několikrát a tak přidávám obrázky se zimní 
atmosférou. Při návštěvě možná najdete po-
klad, ale nemusí být zrovna hmotný.

   Ján Kadlec

Plánek zbytků hradu Čertův hrádek

Kaplička Panny  
Marie Růžencové  

– čelní pohled

Zvonek ve věži 
zvoničky

Říčka Okluka Pohled na osadu s ostrožnou hradu

Zalesněná ostrožna

Dolní hájenka
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hnízda trvá několik měsíců. Snížená hnízda 
dosahují nyní v průměru lehce přes 30 cm 
výšky a průměrně 140 cm šířky. Odvezly se 
plně naložené čtyři vozíky hnízdního mate-
riálu, tzn. kompostu, větví, ale také plastů 
a hadrů.

A právě plastům na hnízdech se věnoval pro-
jekt Krajina pro čápy ve své první polovině 
v rámci tzv. Čapích dnů. „Prostřednictvím 
her jsme upozorňovali na nebezpečí, které 
pro malá čápata představují obyčejné pro-
vázky. Žáci pak od nich uklízeli okolí, aby je 
čápi nemohli zanést na hnízdo a mláďata se 
do nich následně zamotat,“ vysvětluje Gab-
riela Dobruská z České společnosti ornito-
logické, která projekt koordinuje. „Pohled 
do hnízda, ve kterém jsou zapletené nejrůz-
nější odpadky, připomene vážnost a blízkost 
tohoto nebezpečí,“ dodává Dobruská.

Program vyvrcholí o víkendu 10.–12. ledna 
Ostrava/Praha, 11. prosince 2019. Hnízdo 
čápů bílých je důkladná stavba, která vy-
drží desítky let a čápi ji každoročně vrst-
ví. V některých případech může hmotnost 
hnízda dosáhnout až tunu, a proto je třeba 
ho odborně snižovat. Na přelomu podzi-
mu a zimy letošního roku členové Slezské 
ornitologické společnosti, pobočky České 
společnosti ornitologické, snížili v rámci 
projektu Krajina pro čápy čtyři vytipovaná 
hnízda v Moravskoslezském kraji. Zajistili 
tak bezpečnost hnízd pro své okolí na něko-
lik dalších let.

Jednalo se o hnízda ve Staré Bělé, Raduni, 
Polance nad Odrou a ve Vítkově, která by 
kvůli své velikosti mohla být svému okolí 
nebezpečná. „Hnízda měla v průměru oko-
lo 80 cm na výšku, 185 cm na šířku a vážila 
několik set kilogramů,“ uvádí Patrik Moli-
tor, který celou akci koordinoval a se svými 
kolegy zajistil.

S jistým nadhledem by si průměrně vyso-
ký člověk mohl na hnízdech ustlat a zdřím-
nout. To však nebyl zájem ornitologů. „Pro 
snížení takového hnízda nepotřebujete jen 
fyzickou sílu, ale hlavně netrpět závratěmi. 
Nehledě na to, že všechna hnízda kromě 
„vítkovského“ byla na sloupech elektrické-
ho vedení, takže to chce také kus pořádné 
odvahy a trpělivost,“ doplňuje Molitor.

Trpělivost je důležitá i z toho důvodu, že 
vyřídit všechny náležitosti kolem snížení 

Ornitologové snížili čapí hnízda v Moravskoslezském kraji

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v lednu 2020 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.

tvořivá dílna

Keramika
KDY: pondělí 13. ledna od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny. 

Kdo navštěvuje ptačí kr-
mítka na Hloučele?
KDY: středa 15. ledna od 10 do 11 hod. 
KDE: biokoridor Hloučela, sraz v 10 hod. 
u dostihové stáje Cavalo
Krátká vycházka určená seniorům a dal-
ším zájemcům. Projdeme se biokoridorem 
Hloučela a budeme pozorovat ptáky, kteří 
přilétají na krmítka. Seznámíme se s nejčas-
tějšími druhy a současně krmítka doplníme 
vhodnou potravou. Na sousedním poli roz-
hodíme i krmení pro dravce. Pro zájemce 
budou k zapůjčení dalekohledy. 

Putování se Zimní králov-
nou
KDY: sobota 18. ledna od 8:30 do 13 hod.
KDE:  sraz  na  vlakové  zastávce  ve  Pte-
ní v 8:30 (odjezd vhodného vlaku v 8:02 
z Prostějova hl. n.)

Vycházka zimní krajinou v okolí Běleckého 
mlýna nejen pro rodiny s dětmi. Cestou nás 
čeká objevování krás zimní přírody a hravé 
úkoly pro děti i dospělé. Na závěr se mohou 
účastníci ohřát v restauraci Bělecký mlýn. 
Návrat do Prostějova vlakem ze zastávky 
Zdětín, odjezd ve 13.02. Poplatek 30 Kč/
dítě.

Mezi Velkým Kavkazem 
a Araratem (nejen o bota-
nice z expedice ZO Hoře-
pník)
KDY: sobota 18. ledna od 13:00 do 16:30 
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Přednáška s promítáním o rostlinách, pří-
rodě, hlavním městě Gruzie Tbilisi a míst-
ních poměrech Gruzie a Arménie. Součástí 
odpolední akce je křest publikace „Rostliny 
mokřadů Drahanské vrchoviny“. Všichni 
účastníci dostanou knihu zdarma. Akci po-
řádá Základní organizace ČSOP Hořepník.

Návštěva přírodovědné 
expozice v prostějovském 
muzeu 

KDY:  středa  22.  ledna 
od 10 do 11:30 hod. 
KDE:  muzeum  v  Prostějově,  sraz  před 
vchodem v 10:00
Akce určená seniorům a dalším zájemcům. 
Společná prohlídka expozic s pracovnicí 
muzea RNDr. Vladimírou Jaškovou. Pro-
jdeme si nově vybudovanou geologickou 
expozici a dozvíme se spoustu zajímavos-
tí o geologické minulosti Prostějovska. 
Vstupné do muzea si hradí každý sám. 

Keramika
KDY: pondělí 27. ledna od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris 
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč 
za osobu na 2 pracovní hodiny.

Bylinky od hlavy až k patě
KDY: středa 29. ledna od 18:30 do 20 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Zahajujeme cyklus večerních přednášek 
litovelského bylinkáře Vládi Vytáska o vy-
užití léčivých rostlin pro léčbu různých ne-
mocí a potlačení bolesti. Tradičně nás čeká 
ochutnávka čaje namíchaného autorem 
z jeho vlastních bylin. Poplatek 100 Kč.

Snižování hnízd bylo financováno Morav-
skoslezským krajem a z dobrovolných darů 
České společnosti ornitologické určených 
na opravy čapích hnízd a projekt Let o ži-
vot. Všem dárcům moc děkujeme!

Za spolupráci při redukci místních hnízd 
děkujeme především Moravskoslezskému 
kraji a firmě ČEZ, a. s., ale také Technickým 
službám v Polance nad Odrou a ve Vítkově.

Kontakt pro další informace

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

Patrik Molitor,  
Patrik.Molitor@seznam.cz

Projekt České společnosti ornitologické Kra-
jina pro  čápy, zaměřený na osvětu jaké ne-
bezpečí pro čápy představují lidské odpadky, 
byl v oblasti Moravskoslezského kraje podpo-
řen grantem Moravskoslezského kraje.

Poznámka:

Čápům a dalším stěhovavým ptákům může 
Česká společnost ornitologická pomáhat i díky 
podpoře dárců v mezinárodní kampani Let 
o život (Flight for survival). Ta se především 
zaměřuje na boj s nelegálním lovem tažných 
ptáků ve Středomoří a také na zlepšování pod-
mínek na hnízdištích. 70% darů posílá Česká 
společnost ornitologická partnerským organi-
zacím do Středomoří, 30% využívá na ochra-
nu stěhovavých ptáků v Česku. Kromě oprav 
čapích hnízd nejen v Moravskoslezském kraji 
sem patří ochrana hnízd synantropních ptáků 
při stavebních úpravách, značení hnízd ptáků 
v polích a jejich ochrana před zemědělskou 
technikou, vytváření nových hnízdních příle-
žitosti a další aktivity. 

Hnízdo čápů bílých 
na komíně ve Vítko-
vě před zahájením 
snižování.

Hnízdo ve Vítkově po dokončení 
snížení. Ideální je vytvořit v hnízdě 
mělkou misku.

Čápi na stavbu hnízda používají větve a drny. 
Po vyhnízdění proto rychle zarůstá rostlinami.

Ideálním nástrojem pro snižování hnízda čápů 
je lopatka nebo rýč.

Hnízdo v Polance nad Odrou před zahájením 
snižování. Hnízdo čápů bílých je důkladná 
stavba, která vydrží desítky let.

Ornitologové v hnízdě v Polance nad Odrou 
našli i plastové odpadky.

Hnízdo v Polance nad Odrou po dokončení 
snižování. Takto poslouží několik dalších let.

Čápi hnízdo kaž-
doročně přistavují 

a hmotnost některých 
se může vyšplhat až 

na tunu. Aby čápi 
a jejich okolí nebyli 

v ohrožení, je vhodné 
hnízdo snižovat.
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že učitelé jsou členy šermířské skupiny Adorea, která patří 
k nejznámějším a nejkvalitnějším scénickým skupinám v 
republice. Mladí olomoučtí šermíři jsou tedy dokonale při-
pravování i na účinkování při různých kulturních akcích, 
které pořádá město Olomouc nebo třeba hrad Helfštýn.
Jsem rád, že Magistrát města Olomouce tento projekt fi-
nančně podpořil a umožnil i olomouckým šermířům trávit 
svůj volný čas kvalitně a tvůrčím způsobem“ uvedl Eduard 
Zacha, z DDM Olomouc. „Na oplátku zase mladí šermíři 
pravidelně svými vystoupeními zdobí kulturní akce, pořá-
dané pro olomoucké občany“, dodal.

Eduard Zacha
pohyb@ddmolomouc.cz
 tel.: 725 922 533

Olomouc, 12. 12. 2019 – Historicky první-
ho setkání mladých šermířů z celé republiky 
se o víkendu zúčastnili i členové kroužku 
Historického šermu Domu dětí a mládeže 
Olomouc. 

Na společném setkání, jehož pořadatelem 
byl tentokrát DDM Prahy 2, se setkali mla-
dí šermíři z Olomouce, Prahy, Chrudimi, 
Pardubic i Písku. Jedním z Iniciátorů toho-
to společného soustředění byl i Dům dětí a 
mládeže Olomouc. V rámci bohatého pro-
gramu se mládež zdokonalovala ve svém 
šermířském umění a samostatně připravova-
la i choreografii scénického šermu. Sobotní 
večer byl korunován dvěma vítězstvími olo-
mouckých účastníků v šermířském turnaji.
K vysoké úrovni výuky historického šermu 
v Olomouci přispívá významně skutečnost, 

Celorepublikové setkání mladých šermířů
začal tlačit a vůbec to není lehká váha. Stojí 
proto před námi úkol řešit podstatu problé-
mu – postupně trpělivě zvětšovat společen-
ství těch, pro které stojí morálka, zákony, 
společný prospěch a dlouhodobý udržitelný 
zisk nad slevami a akcemi. Dnešní doba 
a Andrej Babiš nám k tomu dávají ideální 
příležitost. Dávají nám možnost obracet 
pozornost lidí kolem nás k faktům. A jen 
na nich pak musíme nechat, aby si sami se-
četli 1 + 1.
Teď bych měl zvolat: takže vemte si letá-
ky a alou na nádraží… Myslím si, že právě 
takhle Milion chvilek svoje poslední ak-
tivity zamýšlel. Nesmíme zůstat uzavření 
v ghetu spravedlivých. Musíme oslovo-
vat spoluobčany a musíme to dělat pro ně 
přijatelným způsobem. V Praze to klaplo. 
Olomouc není Praha, přesto je průběh akce 
na hlavním nádraží v Praze povzbuzením. 
Ale tohle až nakonec, předtím bych ještě rád 
řekl pár dalších věcí.
Právě proto, že jako hlavní účel naší dneš-
ní akce vidím vykročení z gheta (a taky 
proto že slunečný teplý den vypadá jinak), 
jsem nezval nikoho k dalším proslovům 
a snažím se akci zkrátit na potřebné mini-
mum. Původně jsem chtěl na tomto místě 
ještě přehledně shrnout některá známá, ale 
i méně známá fakta ke kauzám Andreje Ba-
biše pro Vaše použití v komunikaci se svým 
okolím. Zdaleka ne každý má totiž čas sle-
dovat všechno. Text mám připravený, ale 
nebudu ho teď číst. Dám pro Vaše využití 
na náš web 2018plus.cz a odkaz na článek 
budu také samozřejmě sdílet na Facebooku, 
rozešlu mailem na zájemce o informace 
a dám odkaz na náš Twitteru. Pokud na nás 
nemáte kontakt, protože jste přišli poprvé, 
jsme na webu, Facebooku a Twitteru jako 
komunita pod názvem 2018plus Olomouc 
a můžete nám také poslat mail na adresu 
2018plus@seznam.cz, ze které rozesíláme 
informační servis. Po skončení tady vepře-
du máme malé vizitky se všemi kontakty, 
můžete se stavit. Pro Ty, kdo by chtěli plac-
ku Milionu chvilek, tady máme také ještě 
jejich omezené množství k rozebrání.
Vy, kdo jste byli na našem shromáždění 17. 
listopadu nebo sledujete náš místní info-
servis, tak víte, že jsme se tam hlasováním 
jednoznačně shodli, že se chceme snažit 

zvrátit rozhodnutí krajského zastupitelstva 
otevírající možnost zástavby 44 ha nejkva-
litnější orné půdy za humny města Olomou-
ce, u Hněvotína. Pro představu, je to plocha 
téměř celého historického centra Olomouce. 
Pokud o této hanebnosti nic nevíte, pak Vás 
veškerým svým neodolatelným šarmem pro-
sím, abyste si o tom na našem webu přečetli 
a zvážili podpis naší petice. Kromě toho ví-
táme pomoc při získávání dalších signatářů, 
včetně známých osobností, které se snažím 
oslovovat. A hlavně prosím, abyste pokud 
s naším požadavkem na revokaci rozhodnu-
tí kraje budete souhlasit, VŠICHNI PŘIŠLI 
na protestní shromáždění na TOTO MÍSTO 
v úterý 28. ledna od 16 hod. Pozveme na něj 
především pana hejtmana a další poslance 
krajského zastupitelstva za vládnoucí koali-
ci ANO, ODS a ČSSD, kteří těsnou větši-
nou 28 hlasů tuto věc v zájmu privilegova-
ného developera protlačili.
Kromě toho, že je to hanebnost, je to záro-
veň jasná ukázka toho, že Andrej Babiš není 
řešením, ale jen pokračováním starých pro-
blémů. Hnutí ANO v krajském zastupitel-
stvu jde na ruku developerovi, kterému tady 
šly na ruky předchozí politické garnitury 
řadu let. Proto jsou naše osvěta a protesty 
v této věci příležitostí ukázat lidem, že ne-
mají hledat Spasitele, že pomocná ruka pro 
lepší vládu v téhle zemi je na konci jejich 
vlastní paže.
Na zmíněném shromáždění 17. listopadu 
jsem byl také velmi potěšen, že kromě vý-
razné kauzy Hněvotín, která zahýbala tímto 
městem a okolím, přítomní také jednoznač-
ně hlasovali pro to, abychom se případně 
zabývali také jinými místními problémy, 
pokud se na jejich důležitosti shodneme. 
Není tady teď velký prostor pro diskusi 
o jednotlivých dalších tématech, ale proto-
že na Facebooku a webu měla anketa v září 
poměrně malý dosah, hlasovalo málo lidí, 
a naopak na veřejném shromáždění 17.11. 
hlasovalo přes 200 lidí. Proto bych si u Vás 
teď rád udělal malý průzkum místních té-
mat, která považujete za důležitá. Svůj sou-
hlasný názor můžete vyjádřit rozsvícením 
displeje mobilu, otočeného směrem k nám, 
výsledek si nafotíme a uvidíme, která téma-
ta mají u Vás výraznou přízeň a která ne. 
Abychom něco užitečného zjistili, tak sa-
mozřejmě není rozumné považovat všechna 

témata za ta nejdůležitější, musíte si trochu 
vybírat.
Nebudu se už ptát na klima, které v anketě 
na Facebooku posbíralo nejvíc hlasů, pro-
tože kauza Hněvotín, které se věnujeme, 
je nejvýraznějším místním tématem v té-
hle oblasti. A dál to vezmu popořadě podle 
toho, kolik hlasů získalo které téma v anketě 
v září:
1. Považujete za důležitou nezávislost mé-

dií, v místních podmínkách např. vyvá-
ženost informací ve zpravodaji radnice 
a kraje? Měli bychom o tomto tématu 
diskutovat a věnovat se mu?

2. Považujete za důležité problémy s dopra-
vou v Olomouci?

3. Považujete za důležitý problém dluhy 
města a způsob vynakládání peněz města, 
jeho priority?

4. Považujete za důležitou ochranu pamá-
tek, omezení výšky Šantovka Tower, 
oponenturu rozšíření Šantovky přes břehy 
Mlýnského potoka?

5. Považujete za velký problém cenu bydle-
ní a sociální problémy v Olomouci?

6. Považujete za velký problém podmínky 
pro podnikání v Olomouci?

A nakonec malý průzkum:
    • Kdo z Vás sleduje náš FB ?
    • Kdo odebírá informační maily?
    • Kdo čerpá pozvánky na akce jen a pouze 
z hromadných mailů Milionu chvilek?
MILÍ PŘÁTELÉ,
nakonec bych chtěl už říct jen jednu věc. 
Milion chvilek dokázal v této zemi něco do-
sud nevídaného – když lidé něco chtějí, cho-
dí znovu a znovu, a jsou aktivní. Rád bych 
Vám za to poděkoval. Mám pocit, že se tady 
rozjíždí vlak, který nepůjde snadno zastavit 
a který může v této zemi rozjet mnoho dob-
rého a užitečného. Děkuju, že nastupujete 
a jedete. A když budete sledovat náš info-
servis, můžete se příležitostně podle svých 
možností přidat i k lokomotivám… 
Takže poslední otázka: Přijdete  v  lednu 
znovu? 

Konec vlády jedné straky

Dům dětí a mládeže Olomouc 
je jedním z největších zařízení 
pro volný čas dětí, mládeže i do-
spělých v Olomouci. Každý rok 
umožňuje veřejnosti realizovat 
své kulturní, technické, sportovní 
i přírodovědné zájmy ve více než 
150 kroužcích, provozuje Infor-
mační centrum mládeže a orga-
nizuje řadu příležitostných akcí a 
dětských táborů. DDM Olomouc 
nabízí „volný čas na přání pro 
všechny“ na třech pracovištích – 
tř. 17. listopadu 47, Janského 1 a 
Rožňavská 21.
https://www.ddmolomouc.cz/
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Jindřich  Štreit  a  Jan  Šibík:  30  let 
svobody
1. 12. – 20. 12. (po – pá) 8:30 – 17:00 ● ga-
leriezet
Jindřich Štreit – nestor české fotografie. Prv-
ní impulz k fotografování dostal od otce. 
Od roku 1994 je samostatný fotograf. Je čle-
nem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých 
výtvarníků, Foto Forum Praha a Umělecké 
besedy v Praze. 
Jan Šibík, ikona české reportážní fotografie, 
vystavuje snímky z doby sametové revoluce. 
Fotografie zobrazují okolnosti celkem čtyř 
událostí – demonstrací v Československu v le-
tech 1988-1989, pádu berlínské, samotné sa-
metové revoluce v Československu a revoluce 

Lednové kulturní akce ve Velké Bystřici

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

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

v Rumunsku. 
Výstavu můžete zhlédnout do 16. ledna 2020.
 
Tříkrálová koleda
4. – 5. 1. (so – ne) 9:00 – 17:00 ● obchůzka 
městem
Lidová obchůzka s koledováním tří králů do-
stala v posledních letech nový rozměr díky 
sbírce České katolické charity. Za váš příspě-
vek na dobrou věc budete od koledníků odmě-
něni zpěvem, vůní kadidla, tradičním nápisem 
K+M+B 2019 na dveřích a hlavně dobrým po-
citem v duši. Akce cyklu Hanácký rok v Bys-
třici, koná se za finanční podpory Olomouc-
kého kraje.
 

Tříkrálový koncert
5. 1. (ne) 18:00 – 19:00 ● kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele
I velcí králové přišli s dary do Betléma, aby 
se poklonili narozenému Ježíškovi. Cimbálo-
vá muzika Záletníci a Hanácký mužský sbor 
Rovina jej uctí v kostele u jesliček lidovými 
zpěvy a muzikou.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici, koná se za 
finanční podpory Olomouckého kraje.
 
Vernisáž výstavy - Katarina Bohac 
Linares: Ženy světa
18. 1. (so) 17:00 – 19:00 ● galeriezet
Katarina Bohac Linares je česko-venezuelská 
umělkyně, která v České republice založila 
galerii latinského umění Latin Art Gallery s cí-
lem propagovat to nejlepší z latinskoamerické-
ho a mezinárodního umění ve střední Evropě.
 
Městský ples
25. 1. (so) 19:00 – 02:00 ● Hotel Zámek
Hraje SYRINX, CM Záletníci a DJ´s Pat a 
Mat, vystoupí Mažoretky Bohuňovice, Pole 
dance Apokalips Olomouc. V průběhu večera 
se můžete těšit na bohatou tombolu, občerst-
vení během celého plesu zajistí personál Ho-
telu Zámek a slavnostní večer bude moderovat 
Zuzana Vodičková.
Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč od 6. led-
na v Kulturním a informačním centru ve Velké 
Bystřici. Rezervace na tel. č. 734 236 502.
 
Aprílové divadlení
5., 12., 19., 26. 4. (ne) 18:00 – 20:00 ● Kultur-
ní dům Nadační
Osvětová beseda Velká Bystřice připravila 
divadelní přehlídku s názvem Aprílové diva-
dlení:
Ceník: Permanentka (Rošáda, Velká zebra, 
Královny, Past na myši + volný vstup na do-
provodný program) 450 Kč
Permanentní vstupenky jsou v prodeji v Kul-
turním a informačním centru ve Velké Bys-
třici. Vstupenka je na konkrétní místo (řada a 
sedadlo) a bude platná na všechna hlavní před-
stavení přehlídky. Současně bude opravňovat 
držitele k bezplatnému vstupu na představení 
doprovodného programu. 
Permanentní vstupenky budou v předprodeji 
až do 15. března 2020..

SLAVNOSTNÍ POKLEPÁNÍ ZÁ-
KLADNÍHO KAMENE

Dobrý den, 
v pátek 20. prosince 2019 v 10 hodin pro-

běhlo na hradě Šternberk „Slavnostní pokle-
pání základního kamene“ při příležitosti za-
hájení stavby v rámci projektu Šternberské 
hradní návrší – čas proměn hradního parku 
a podhradí.

Předmětem projektu je záchrana a obnova 
vybraných částí areálu. Jedná se především 
o historické objekty předhradí při vstupu do 
areálu, obnovu objektu Ledovny, Lesovny a 
zatraktivnění hradního lesoparku. Realizací 
projektu se zvýší atraktivita objektu pro ná-
vštěvníky, standard poskytovaných služeb 
a rozšíří se nabídka a servis návštěvníkům. 
Akce se zúčastnila generální ředitelka Ná-
rodního památkového ústavu Ing. arch. 
Naděžda Goryczková a další představitelé 
politického a kulturního dění.

SILVESTROVSKÝ HRAD
TTERMÍN: 31. 12. 2019, 10–15 hodin
VSTUPNÉ: 200 Kč / 140 Kč / 530 Kč
Závěrečnou akcí roku 2019 bude Silves-
trovský hrad. V úterý 31. 12. 2019 budou 
připraveni slavnostně naladění průvodci a 
hrad vyzdobený v duchu vánoc. Prohlídky 
se uskuteční od 10 do 15 hodin. Chybět ne-
bude občerstvení a o hudební doprovod se 
postará flašinetářka. Aktivní návštěvníci se 
mohou zapojit do tradičních aktivit, které 
připraví SKI OB Šternberk. Pro tento rok 
plánují orientační běžci závody v krátkém 
bludišti, kde si návštěvníci vyzkouší orien-
taci na malém prostoru.

Slavnostní poklepání základního kamene a závěr roku na hradě 

Šternberk

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2020
přeje

Tomáš KRYL
tomas.kryl@email.cz

www.nejlepsipruvodce.cz
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Pročtené vánoční 
svátky s vašimi 

blízkými a šťastný 
nový rok 

Vám přeje

Knihovna 
města 
Olomouce

Knihovna města Olomouce Spouštíme dárcovskou kampaň: Potřebuje moderní Olomouc 

mrakodrapy?PRVOTINY 2020
Slova kanadského básníka a fenoména so-
ciálních sítí Attica: „Někdo píše pro zábavu, 
jiní píšou, protože kdyby nepsali, slova by 
se rozbujela, zhnisala a protrhla hráze jejich 
duše. Některá slova jsou bezpečnější na pa-
píře.“, doprovázejí vyhlášení 13. ročníku 
věkově a tematicky neomezené literární sou-
těže PRVOTINY 2020, pořádané Knihovnou 
města Olomouce. Neváhejte a posílejte své 
dosud nezveřejněné práce v oblasti poezie (5 
básní) nebo prózy (20 stran, v delším textu 
označte soutěžní pasáže) opatřené jménem, 
rokem narození a kontaktem na adresu pr-
votiny@kmol.cz nebo je můžete odevzdat 
v kterékoliv pobočce knihovny do 31. srpna 
2020.

Právo není suchopár
Knihovna spolu s neziskovou společností 
EuForAll, o.s. se zaměřuje i na historii práva. 
V budově na náměstí Republiky se ve čtvr-
tek 9. ledna 2020 v 16 hodin sejdeme s JUDr. 
Jarmilou Podivínskou a představíme si staro-
věké pojetí práva, popovídáme si o tom, jak 
k právu přistupovali v Mezopotámii, Athé-
nách a Římě. Nebudou chybět ani úsměvné 
případy ze soudních síní i předsíní. 

Obyčejní lidé v neobyčejných časech
Vernisáží a následnou besedou ve čtvrtek 9. 
ledna 2020 od 16:30 hodin bude na poboč-
ce Brněnská zahájena výstava, která doku-
mentuje osudy židovských osobností našeho 
kraje. Ve dvanácti příbězích se seznámíme 
s hrdinstvím a utrpením obyčejných lidí, při-
pomeneme i patnáctiletého Ottu Wolfa, který 
skrýval před nacisty v lesích u Tršic. 

Mnozí už víte:
Šantovka Tower je developerský projekt na 
bytovku, která výrazným způsobem změní 
panorama města Olomouce. Postavena má 
být v jinak přísně střeženém ochranném pás-
mu památkové rezervace. Nemuselo by tomu 
tak být! Pokoušíme se uklidit na stole a za 
pomoci právních analýz kauzu uzavřít. Váš 
finanční příspěvek se pro tyto účely díky Na-
daci Via/ Živá komunita a díky serveru Daru-
jeme.cz zdvojnásobí! Pojďte s námi do toho!
Za projevenou důvěru a podporu moc děku-
jeme! 

Martina Mertová
Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek 

779 00 Olomouc, Kosinova 7 
IČ: 22689931 

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

Velká Británie - včera, dnes, zítra
Horkým tématem provede posluchače pan 
Miroslav Krša z Eurocentra v Olomouci, 
který má za sebou opakovanou studijní i pra-
covní zkušenost ve Velké Británii, a který se 
směřováním Británie dlouhodobě zabývá. 
Těšíme se ve čtvrtek 16. ledna 2020 v 16:30 
hodin na pobočce Jungmannova.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí 20. 
ledna 2020 od 15 do 18 hodin v budově na 
náměstí Republiky. Přivítáme i na další zá-
jemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové 
stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. Přihlášení 
buď v knihovně nebo na deskovky@kmol.
cz. Přednost mají členové klubu.

Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky 
mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat 
své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostat-
ními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky nebo 
využijí vlastního těla při studiové střílečce 
The Shoot či sadě sportů Sports Champions. 
Těšíme se v úterý 21. ledna 2020 od 16 do 
18 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 
585 545 129. 

Plyšouni
Celostátní projekt S knížkou do života vě-
novaný podpoře čtenářství dětí již od naro-
zení pokračuje setkáním rodičů či prarodičů 
s těmi úplně malými dětmi ve středu 22. 
ledna 2020 od 10 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Čeká nás krátký program inspiro-
vaný plyšovými hračkami. Dospělé potěšíme 
tipy na zajímavé dětské knížky. 

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

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

Léčivé bylinky
Odbornice na léčivé rostliny Dagmar Lango-
vá vysvětlí zájemcům, jak se zbavit toxinů a 
plísní pomocí bylin, tedy jak harmonizovat 
tělo přírodní cestou a posílit imunitu. Těší se 
na pobočce Brněnská v úterý 28. ledna 2020 
v 17 hodin.

Francie literární
Povídání o literárních cestách a básnických 
poklescích pana Františka Všetičky nás čeká 
na náměstí Republiky v úterý 28. ledna 2020 
od 17 hodin. Číst se bude z knihy fejetonů 
Francie literární, básnické sbírky Návratnost 
nóny a z Všetičkova překladu poémy Minuta 
od Piotra Horzyka. 

Přednáška 
Jaroslava Bačovského 

v úterý 28. ledna 2020
v 18:30 hodin 

Arcidiecézní muzeum  
Olomouc (Mozarteum)

Besedou provází 
herec a moderátor 

Vladimír Hrabal

"Na cestách po Jižním Tibetu a Andamanských ostrovech" 
Zážitky a obrázky z cest lékaře a cestovatele Jaroslava Bačovského

VÝSTAVY
Budovu na náměstí Republiky do 31. března 
2020 oživují snímky krajin, zejména v podo-
bě panoramatických fotografií, autora střední 
Moravy Petra Fialy. Jeho oblíbenou krajinou 

jsou blízké Jeseníky, ale 
příležitostně nepohrdne 
ani focením architektury, 
lidí či zvířat. 
Pobočka Jungmannova 
nabídne až do konce úno-
ra 2020 obrazy tvořené 
technikou akvarelu absol-
ventky FF UP v Olomou-
ci Květoslavy Kulczycké. 
Vystavená dílka navozují 
atmosféru rodinných vý-
letů, zachycují malebné 
horské potoky či zimní 
náladu.

RNDr. Lenka Prucková,  
ředitelka

pruckova@kmol.cz 
Knihovna města Olomouce,  

příspěvková organizace

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.,
nám. T. G. Masaryka 2

vernisáž 14. 11. 2019 v 17 hodin
15. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Z HRADUDO ZÁMKU
Alexandra Detinská

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

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
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Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. 
Statek s konírnou býval ve své době nejkrásněj-
ším 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 na-

Rodinný Penzion Majorka 

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

rozenin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení 
a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí 
místnost pro 40 osob.

Štědrý večer ve Středisku SOS už potřicáté

Je tomu už neuvěřitelných třicet let, co se ve Středisku 
SOS pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci, zro-
dila myšlenka uspořádat štědrovečerní posezení pro 
lidi bez vlastního rodinného zázemí. To úplně první 
proběhlo v tehdejší provozovně Čajkovského. A od té 
doby pravidelně každý rok organizuje Středisko SOS 
nejen sváteční posezení 24. 12., ale také v předvánoč-
ním čase navštěvují jeho pracovníci a dobrovolníci  
osamělé či nemohoucí seniory s vánočním balíčkem.

„Letos jsme navštívili a obdarovali vánoční nadíl-
kou přes sto seniorů, a to díky materiálním darům od 
spoluobčanů i od firemních dárců. Dalších třicet sedm  
osob bez vlastní rodiny jsme pozvali na Štědrý den k 
prostřenému stolu do restaurace Fontána, aby sváteční 
chvíle prožily společně. Zpívání koled s hudebníky - 
dobrovolníky, duchovní promluva, vánoční menu, dár-
ky pod stromečkem, vzájemné sdílení, to vše vytvořilo 
příjemnou vánoční atmosféru.“ popisuje pracovník 
Střediska Jan Kučera.

A dále pokračuje: „Každý rok je něčím odlišný. Le-
tos nás např. mile překvapila návštěva studentů církev-
ního gymnázia, kteří také přispěli svými dárečky do 
vánočních balíčků, aby udělali radost. Děkujeme všem 
dárcům, kteří nás podporují a ví o naší činnosti. 

Děkujeme Vám všem, že nám pomáháte pomáhat.
Olomouc, 24. 12. 2019

kontakt: Mgr. Jan Kučera
tel.: 585 220 050
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Trubači

Z příkazského bažantího honu

Myslivecký dům v Příkazích nedaleko 
Olomouce zaplnili 23. listopadu účastníci 
letošního prvního bažantího honu. Hned 
za dveřmi společenské místnosti prováděl 
zápis účastníků předseda revizní komise 
Ing. Stanislav Bartoň. Dnešní kuchyňskou 
směnu, která pracovala již od brzkých ran-
ních hodin, tvořili Martin Peřina, Ivo Špun-
da, Jiří Přidal a Jitka Piterková. Po snídani 
byl nástup v 9,15 hod. před budovou Zálo-
ženského domu, stojícího naproti Myslivec-
kému domu. Tři trubači, Radim Porvalík, 
Pavel Pozdíšek a Daniel Pávek, přivítali 
nastoupené myslivce skrze své lesnice a do-
provodným zpěvem. 

Z příkazského bažantího honu

zajíci a dvě lišky. Slavnostní výřad zahájili 
trubači Dykovým „Dost již je lovení, čas je 
ukončení, Lověně buď zdar.“ Následovalo 
hlášení hospodáře o počtech ulovené zvě-
ře. Předseda MS poděkoval nastoupeným 
účastníkům společného honu za ukázněnost 

„Pane předsedo, k dnešnímu honu na-
stoupilo 43 střelců a 7 honců,“ znělo hláše-
ní mysliveckého hospodáře Ivo Lakomého. 
Předseda MS Příkazy začal svůj krátký uví-
tací projev slovy: „Vážené dámy, Vážení pá-
nové, Vážení myslivci. Dovolte, abych Vás 
přivítal jménem svým a jménem MS Příka-
zy na dnešním tradičním společném honě 
na drobnou zvěř u nás v Příkazích“ a předal 
slovo hospodáři. „Dovolte, abych i já Vás 
přivítal na dnešním honu, který bude mít 
šest lečí. Lovit se bude zajíc a převážně ba-
žant kohout. Přesouvat se budem pěšky. Co 
se týče bezpečnosti, je to nebezpečné, jsou 
zde samé oplocenky. Leče jsou obstavené, 
tak nestřílejte na nízko táhnoucí zvěř, střílíte 
proti chlapům. Vedoucím honců je Petr Pur 
a Petr Vaca, dbejte jejich pokynů. Závod-
čím první řady bude předseda MS Zdeněk 
Čapka a druhé řady ten vysoký v řadě Jiří 
Javor. Vystřelené patrony do kapes a pak 
na vůz. Přeji Vám příjemnou zábavu, rovné 
broky a provolávám Lovu Zdar.“ „Zdar“, 
zaznělo náměstím. „Začínáme vesele, jako 
dobří přátelé,“ zazpívali trubači a nástup 
byl ukončen. 

Pěší přesun k lesu netrval dlouho a zača-
la se zastupovat první leč, která byla hned 
v začátku přepažena oplocenkami, které 

značně ztěžovaly přesun 
honců. Ne jinak tomu 
bylo i v dalších čtyřech 
lečích. Ve 12,30 hod. 
proběhla na lovecké cha-
tě zvané Myslivna, sto-
jící uprostřed lesa, sva-
čina. Klobása z udírny, 
chléb a nealko. Posilně-
ni jsme vyrazili do třetí 
leče. Až v páté leči byla 
ulovena liška a tak bylo 
zaděláno na Krále honu. 

Opět to byl předseda MS, ale tentokrát ten 
minulý. Lovecké štěstí i letos neopustilo 
současného předsedu MS a ulovil druhou 
lišku. Tím vznikl menší problém, spočíva-
jící v určení Krále honu. Situaci vyřešil sou-
časný předseda MS, který řekl. „Já jsem vy-
hlašovatelem soutěže a proto určuji Králem 
honu střelce první lišky“ a tak se také stalo. 

V 15,15 hod. byl na louce u Lovecké 
chaty připraven výřad. V záři ohňů a pras-
kajícího dřeva leželo v ohrádce z chvojí 
83 bažantích kohoutů, jedna slepice, čtyři a bezpečnou střelbu. „Možná jsme počítali 

o deset až patnáct ulovených kohoutů víc, 
ale výsledek je takový, jak vidíte. Za dosaže-
ný výřad bych chtěl hlavně poděkovat hon-
cům a pejskařům.“ 

Spokojenost a dík vyjádřil myslivcům 
také myslivecký hospodář, který přidal po-
děkování také trubačům, kteří svým vystou-
pením dali celému honu slavnostnější ráz. 

Dále bylo přistoupeno k splnění povin-
nosti a to vyhlášení Krále honu, kterým se 
dnes stal bývalý předseda MS pan Vladimír 
Bluma. Z rukou předsedy MS a myslivec-
kého hospodáře převzal bažantího kohouta 
a pamětní list Krále honu. Lesem zaznělo 
„Ať žije král.“ Závěrem pozval předseda 
MS všechny do Mysliveckého domu na Po-
slední leč, kde je připravena bohatá zvěřino-

vá tombola a zvěřinový guláš. „A provolá-
vám dnešnímu Lovu zdar,“ zahřmělo Zdar 
a vykročilo se směrem k obci do Myslivec-
kého domu. 

Zde již nás netrpělivě očekávala kuchyň-
ská směna a začala roznášet jídlo. Probí-
hající volnou zábavu chvílemi přerušoval 
prodej losů, ale zážitků bylo dost, tak bylo 
o čem stále hovořit.V 18,55 hod. začalo lo-
sování tomboly, její průběh a konferování 
řídili tradičně dva osvědčení konferenciéři 
a hecíři, předseda MS Zdeněk Čapka a fi-
nanční hospodář slyšící na jméno Artur, 
vlastním jménem Václav Klimeš. Smíchu 
tam bylo plno. O půl osmé byl vylosován 
výherce hlavní ceny, kterou byl divočák. 
Výhercem se stal místní člen a trubač Pavel 
Pozdíšek ml. 

Ukončením tomboly zpravidla nastává 
čas loučení. Ne jinak tomu bylo i zde. Část 
místních i hostů však zůstala a pokračovala 
ve volné zábavě. Odjížděl jsem po dvacáté 
hodině velice spokojen a pln krásných lo-
veckých zážitků.

Rudolf Krč

Ranní nástup

Svačina u Myslivecké chaty

Z leva král honu Vladimír Bluma, hospodář Ivo 
Lakomý, předseda Zdeněk Čapka

Král honu  
při plnění své povinnosti

Přípitek na krále honu
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Arcivévoda Ferdinand Zvonimír navštívil Prahu 

Ferdinand Zvonimír, pravnuk posledního 
českého krále a první v pořadí následnictví čes-
kého trůnu po svém otci a současné hlavě rodu, 
arcivévodovi Karlovi, navštívil v minulých 
dnech Prahu.

Arcivévoda Ferdinand, který je v součas-
nosti známý jako úspěšný automobilový zá-
vodník, během své krátké návštěvy Prahy si 
prošel Pražský hrad a Svatovítskou katedrálu, 
kde byli jeho předkové korunováni na české 
krále (naposledy jeho jmenovec Ferdinand V. 
roku 1836), i další hlavní turistické atrakce na-
šeho hlavního města jako Karlův most a Staro-
městské náměstí, přičemž neopomněl ochutnat 
české pivo v jedné z restaurací v centru Prahy. 
Cestou z Prahy se pak ještě zastavil na zámku 
Český Šternberk. Podle jeho slov na sociálních 
sítích ho Praha okouzlila a rozhodně plánuje 
přijet znovu.

Přestože zavítal do Prahy soukromě jako tu-
rista, jeho návštěva vzbudila velkou pozornost: 
Informovala o ní významná média jako Nova, 
Echo24 či Blesk a to ve velmi pozitivním du-
chu. 

zdroj foto: Ferdinand Habsburg (@fhabs-
burg62) na Instagramu


