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● Ukrajinští uprchlíci 
našli bezpečný azyl 

● Drobné památky Nové 
Ulice

● Sněhule severní 
● ČSOP – Ekocentrum Iris 

v březnu
● Pozor/ Achtung/ změna/ 

Festung! a ŠTW
● Rychlebské hory - „hory 

ticha a zastavení”
● Knihovna města Olo-

mouce
● Olomouc C. a K. pev-

nostní
● Muzeum Rýmařov
● Přehlídka trofejí
● Hněvotínští myslivci 

sčítali zvěř
● Královský průvod krále 

Jiřího
● Událost jara 2022
● Muzeum kočárů

s lítostí bychom Vám chtěli ozná-
mit, že 5. února nás po nemoci 
ve věku 58 let opustil jeden z du-
chovních otců našeho měsíčníku 
RNDr. Martin Tichý. Vděčíme mu 
za nasazení a podporu v dobách 
jeho vzniku v roce 1990, tehdy 
ještě pod názvem „Zelení vzteky“, 
až do roku 1993. Děkujeme, Mar-
tine. R.I.P.

Naše mysl se již druhý týden 
upíná na tragický válečný kon-
flikt na Ukrajině. Poučeni vlastní 
historickou zkušeností vnímáme obrovské utrpení 
prostých Ukrajinců, ale zároveň také narůstající 
odhodlání agresora zastavit.  K obraně společné 
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Vážení čtenáři,
Evropy se přidává stále větší počet 
lidí, jen na finančních sbírkách na-
šich humanitárních organizací se 
již vybralo přes 1 mld Kč. Společně 
to zvládneme, Sláva Ukrajině ! Co 
více je možné podniknout  výtečně 
dokumentuje svědectví Vladislava 
Raclavského „Cesta tam a zase zpát-
ky“ a jeho Iniciativa 2018+. V tomto 
čísle přinášíme další příklady ocho-
ty pomáhat a podpořit dobrou věc. 
Pojďme ! 

V barevné verzi můžete náš měsíč-
ník sledovat na www.kcolomouc.cz. 

           Redakce 

Cesta tam a zase zpátky
Pro řidiče, kteří zvažují zapojení do po-

moci Ukrajincům převozem z hranic 
do Olomouce a okolí, si dovoluji popsat 
svoje první zkušenosti z cesty na hranice 
a zpět. Především – neplánoval jsem jet 
naslepo, o víkendu jsem se zapsal nejprve 
na seznam nabízejících řidičů provozo-
vaný na Google Sites, a v neděli hned jak 
byl zveřejněný také na rozcestník českých 
neziskovek Pomáhej Ukrajině, který vypa-
dá komplexněji a profesionáněji. Výhodou 
a zároveň i stinnou stránkou Google sites 
je, že tam jsou kontakty na řidiče veřejně 
přístupné na Internetu – aby se mohli po-
třební obracet přímo a hned na Vás. To ale 
znamená, že se na Vás může obrátit i druhá 
strana a já jsem hned pravděpodobně jedno-
mu pokusu o ovládnutí telefonu čelil – ale 
o tom později.

Zatímco z koordinačního systému čes-
kých neziskovek zatím směrem k mé osobě 
nic nevzešlo, v pondělí, které jsem zadal 
jako den, od kterého jsem k mání, se s po-
mocí seznamu na Google sites ozvali večer 
hned dva Ukrajinci z Čech s konkrétními 
informacemi o svých příbuzných, kteří by 
potřebovali odvoz. U prvního se ukázalo, 
že právě přešli hranice a hledají někoho, 

kdo je už poblíž, aby je na-
ložil. Protože já jsem doma 
čekal ukázněně na signál, 
hledali dál a našli. Pak přišel 
druhý telefonát – manželka 
a dcera pojedou dnes au-
tobusem na přechod v pol-
ských Beskydech, potřebují do Prahy. Sou-
hlasím – když vyjedu, jsem tam za 5 hodin 
a vezmu je, posílám fotku auta a svoji, aby 
mě poznaly. Mám ale ještě počkat, až bu-
dou mít autobus potvrzený. Za půl hodi-
ny info, že bus byl zrušen, vydají se tedy 
na přechod ráno po přespání pěšky. Mohli 
by dorazit kolem poledne. Jdu spát a v 6 
ráno vyjíždím, abych měl rezervu a byl tam 
včas. U Katowic se dozvídám, že se dostaly 
do autobusu a jedou na hranice, za hodi-
nu zprávu, že vystoupili na místě a že tam 
na mě počkají, je tam vyhřívaný stan. Dce-
ra má 15 let, vše v pohodě. Za půl hodiny 
nové info – je tam zmatek, stan organizátoři 
balí, budou na mě čekat u silnice. Za další 
půl hodiny- vzali je nějací cizinci, se kte-
rými se domluvili anglicky, dovezou mi je 
naproti do Przemyslu, kde je mohu převzat. 
Domlouvám se na bodu na mapě, kde budu 
čekat na parkovišti u obchodu na příjezdu 

z jejich směru, posílám vše SMSkou. Pro-
tože ještě mám čas, stavuji se na parkovišti 
u Teska, kde je uprchlické centrum, jestli 
nemají ještě někoho do Česka, abych vyu-
žil sedmimístné auto. Momentálně nemají. 
Po 15 minutách nová informace – „moje“ 
Ukrajince vezou Češi z Liberce, mohli by 
je vzít do Prahy, ale špatně odbočili, takže 
budou mít zpoždění a přijedou k Przemy-
slu z jiného směru. Dostávám přímé číslo 
na Čechy.

Domlouváme se, že se potkáme na ji-
ném místě pro ně vhodnějším místě, já tam 
mám čas tam přejet. Po setkání se domlu-
víme osobně, kdo je poveze. Půl hodiny se 
probíjím přecpaným centrem Przemyslu 
na druhou stranu města. Po 5 minutách če-
kání se setkáváme a dozvídám se, že jsou 
v polských Beskydech na přechodu už 
od soboty a čekají na domluvenou rodinu 
ukrajinského kolegy z práce, pro kterou 
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mají i domluvené ubytování. Rodina se ale 
pořád ještě nedostala na hranice, protože je-
dou autem v koloně a bude jim to trvat ještě 
nejméně 12 hodin, nedostanou se bus, mají 
imobilního člena rodiny a musí se proto až 
na hranice dostat autem. Chlapi z Liberce 
už musí zítra do práce a nemůžou dál če-
kat. Nabízím, že na ně počkám já, ale kvůli 
nejisté časové perspektivě mi to rozmluví, 
rodina se má šanci se dostat do uprchlic-
kého centra v Mlynech, kde můžou v teple 
počkat na další odvoz. Liberečáci „moje 
Ukrajince“ rádi vezmou až do Prahy, stih-
nou to a přes Wroclaw je to k nim cesta 
v pohodě. Loučíme se a já na dvou benzin-
kách po městě tankuju benzín na zpáteční 
cestu. V příhraničí lze natakovat max. 25 
litrů, to je rozumné k prevenci nedostatku, 
dá se s tím dojet do vnitrozemí a tam do-
tankovat. Všude je ale situace na pumpách 
dobrá, proto tankuji nadvakrát na různých 
benzinkách, abych měl plnou, protože tady 
na východě je Natural přece jen až o 1,5 
zlotého levnější než ve Slezsku u dálnice.

Zvažuju, jestli se vrátit na parkoviště 
u Teska, nebo to zkusit na přechodu Me-
dyna u Przemyslu, na který je to podle na-
vigace jen 9 minut. Jedu na přechod. Pár 
kilometrů před ním musím zastavit u dob-
rovolníka ve vestě, který lidem rukama no-
hama polsky doporučuje, aby tam nejezdili, 
pokud nemusí. Když řeknu, že jedu hledat 
lidi do Česka, říká OK. Nevím, jestli jsme 
si dobře rozumněli, ale jedu. Záhy pocho-
pím proč se to snaží filtrovat. K přechodu 
se staví nová silnice, na staré je jeden úsek, 
kde se jezdí na semafor kyvadlově, takže 
oba směry stojí v koloně, tzvá to 5 změn 
světel, než se dostanu dál. Asi kilometr před 
přechodem nás policie na rozcestí odklání 
do vesnice, k přechodu nesmíme. Přede 
mnou jedou ostatní taky do vesnice, tak se 
jich držím a brzo z navigace pochopím, že 
se k přechodu dá přijet taky z boku od ves-
nice a nezavazet přitom na hlavní trase. 
Parkuje se kolem cesty a na polňačkách. 
Parkuju a vydávám se k přechodu. Je tam 
profi stánek Izraelců a profi stánek pejskařů 
s granulemi, pak různé bufety a směnárna 
a pak improvizovaný humanitární samoob-
služný sklad ukrajinské neziskovky Kyiv 
support – lidé přivážejí materiál a utečen-
ci si fasují, co potřebují. Lidé od hranice 
pěšky směřují buď k přistaveným auto-
busům, které je převezou do Przemyslu, 
nebo jdou bokem k autům, kde se setkávají 

s konkrétními přáteli, kteří na ně už čekají. 
Ptám se dobrovolníka z Kyiv support, jestli 
nemá někoho do Česka. Má radost a vyráží 
do noclehárny hledat, pak se poptává ještě 
jinde, nenachází ale nikoho. Ukazuju mu 
ještě na mapách na tabletu, kudy bych jel 
přes Polsko domů a kam všude bych mohl 
odbočit. Super – vyráží znovu, po delší době 
se vrací, má 5-člennou rodinu, kterou bych 
mohl vzít do Krakowa. Musím ale počkat, 
až si nakoupí a dají se dohromady. Policii 
přesvědčím, aby mě nechala z pole dojet až 
k přechodu, že už tam mám konkrétní lidi 
k naložení. Po dalším čekání a seznamová-
ní se a nakládání vyrážíme. Cestou do Pr-
zemyslu si českoukrajinštinou vyjasňujeme 
situaci – oni míří do Lodže, v Krakově by 
nasedli na vlak a jeli dál, mezitím si otec ro-
diny vygooglil, že v Przemyslu čeká huma-
nitární vlak, který je nabere hned tam, a po-
jede i přes Lodž, takže je nesmysl, abych se 
s nimi probíjel do centra Krakowa a oni tam 
pak hledali spoj s přesupem v Gliwicích.

Po vysazení rodiny na vlak se vracím 
na parkoviště u Teska. Tentokrát mám větší 
štěstí, narazím totiž na ukrajinského orga-
nizátora, který mluví velmi dobře anglicky 
a zasvětí mě podrobně do toho, jak to tam 
funguje. Od přechodu přijíždí autobusy, 
kdo má odvoz, setká se s ním, kdo nemá, 
ale má konkrétní cíl, nahlásí to dobrovol-
níkovi, které vejde do autobudu. Ten pak 
vyjde ven a vyvolává žádané destinace – 
Krakov, Varšava, Lodž, Wroclaw… Taky 
mi vyrábí fixou na kus kartonu tabulku, 
na kterou společně ukrajinsky napíšeme na-
bídku 5 míst do různých měst na Moravě. 
Při příjezdu autobusu takové všichni řidiči 
drží nad hlavou. Na základě toho se sezna-
muju s bodrou Ukrajinkou Nadjou, která 
žije už 20 let v Praze, teď bivakuje na par-
kovišti a organizuje Čechy, kteří se objeví, 
shání jim klienty, pomáhá s rychlejším do-
rozuměním a vyjasněním možností a detai-
lů. Po dvou hodinách se z osmého autobusu 
dočkám. Mezitím uspokojila jiné – Praha, 
České Budějovice, i jedna paní do Brna, 
ale tu přenechávám kolegovi, protože vézt 
v sedmimístném autě jednu paní, která je 
navíc zjevně v dobré kondici, mi nepřipadá 
jako to pravé ořechové. Kromě toho je tady 
totiž spousta i malých dětí a starších lidí, 
kteří s obtížemi vystupují z autobusu s vy-
sokými schůdky.

V půl sedmé večer už potmě a při mínus 
pěti se dočkám – matka se dvěma dětmi, 

jedno kluk asi 2 roky ještě s plínou a dce-
ra asi 5 let, potřebují za manželem (který 
nemá auto) – do Plzně. V té chvíli oceňuju, 
jak důležitá je Nadja. Přes ni jsem schopný 
velmi rychle a jasně vysvětlit návrh – dove-
zu je do Olomouce, budeme u nás před půl-
nocí, můžou se osprchovat, vyspat, a ráno 
je dovezu do Plzně. Žena už předtím jevi-
la známky nervozity, po tomhle návrhu se 
na mě podívá a málem se sesype. Nadja ji 
naštěstí zastabilizuje, mimo jiné jí tvrdí, že 
mě zná dlouho, že jsem absolutně v pořád-
ku a nemusí se mě bát (s Nadjou jsme se se-
známili před hodinou, zná jen moje křestní 
jméno, že jsem z Olomouce a že mám větší 
auto). Pak se mě Nadja ptá, jestli bych to 
nezvládl až do Plzně rovnou. Říkám že ano, 
znám se, dokážu pracovat s ospalostí a včas 
to řešit, mám s sebou 4 litry kofoly s Gua-
ranou. Vysvětluju, že jsem navrhoval pauzu 
kvůli dětem, že je to asi 9 hodin cesty, ale 
nakonec pokud by v autě usnuly, tak by to 
mohly zvládnout. Oksana (jak jsem později 
zjistil její jméno) se zklidňuje a říká, že to 
bere. Nic nechce nakoupit, žádné tyčinky, 
pití, všechno má, hned chce vyrazit, jenom 
se s obavami ptá, jestli by si mohla před 
cestou vedle mého auta zakouřit. Vypálí tři 
kousky a uklidní se ještě víc. Já zatím reor-
ganizuju auto, vzhledem ke golfovému ko-
čárku a bagáži, kterou mají s sebou, jsou tři 
pasažéři akorát – kufr je plný, vzadu na se-
dadlech mají aspoň dost místa na spaní a já 
mám sedadlo spolujezdce pro svůj příruční 
nepořádek. Po preventivním vyčúrání celé 
osádky vyrážíme.

Paní se představuje křestním jménem, já 
taky, a začíná se vyptávat, jestli jsem dob-
rovolník, odkud, co dělám za práci, jestli 
vím, kde je Plzeň, jestli je to daleko… Ne 
všemu, co odpovídám, dobře rozumí, ale je 
čím dál klidnější, už mi důvěřuje. Po ho-
dině cesty všichni usnou. Děti kašlou i ze 
spaní, jsou už obě nachlazené, malý kluk 
víc, je slyšet, že i trochu vykašlává, nebo 
mu ve spánku zatékají hleny z nosu a dráž-
dí ho. Jednu chvíli se probouzí, silně pláče, 
zmítá sebou, mamince trvá dlouho, než ho 
uklidní. Holčička je už větší, šikovná, ne-
chala se i připásat, chlapeček odmítá podse-
dák a i pás – to jsem zapomněl říct, to jsme 
vzdali hned na začátku. Jede schoulený 
mamince na klíně a na prsou. Dálnice jsou 
naštěstí v noci bezpečné, rovné a přehled-
né. Při placení na mýtné bráně u Krakova 
se maminka probouzí a ptá se, jestli jsme 
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už v Česku. Diví se, že ne, a pak mi to do-
chází, vysvětluji jí, že je to mýtná brána, ne 
celnice.

Před hranicemi děláme první přestávku 
na pumpě, chci ještě dotankovat v Polsku, 
kde je to levnější, ale benzín neteče. Sou-
sední řidič jde ke mně a anglicky se mě ptá, 
jestli nevím, jak se tady tankuje, že mu to 
nejde. Společně u pokladny vyluštíme ná-
pis, že jim nejdou terminály na karty, takže 
berou jenom hotovost, proto umožnují na-
takovat až potom, kdy člověk dojde k po-
kladně a zjistí. Hotovost nemám, jedu dál, 
tankuju v Ostravě a pokračuju na jeden zá-
tah za Brno. Tam ale už začínám po půlnoci 
pociťovat první varovné známky hrozícího 
mikrospánku, takže pak do Plzně celkem 4x 
zastavuju na benzínkách a posiluji účinek 
druhého litru kofoly s guaranou kotlíkem 
kávy Americano XL. Kupuju i mamince, 
je vděčná. Když na navigaci vidím, že jsme 
pár kilometrů před Plzní, zastavuju na ben-
zínce s KFC na úrovni Rokycan a půjčuju 
jí telefon, aby zavolala manželovi a zeptala 
se ho, na jakou adresu je mám přivézt (její 
telefon se na roaming nechytá, i v Przemy-
slu mu musela volat přes Nadju). Manžel 
nechce adresu říct, že si pro ni na KFC při-
jede. Za 15 minut mi volá, že u toho KFC 
nás nevidí. Zjišťujeme – světe div se – že 
v Plzni je více filiálek tohoto řetězce. Česky 
mluví velmi špatně, dělá tady krátce řidiče, 
nemá takový styk s češtinou. Podaří se nám 
ale domluvit na místě srazu u Teska v Plzni-
-Borech, tam si jsem přece jenom jistý, že 

na jednu čtvrť Plzně nebude víc než jednou 
Tesko. On to tam má blízko a zná to tam. 
Mě se po čase taky podaří v mapách najít 
Tesko na Borech, zadávám do navigace 
a po další čtvrthodině k němu přijíždíme. 
Těsně přede mnou odbočuje do prázdného 
areálu malé staré auto s ukrajinskou znač-
kou, vzápětí mi volá manžel, že už tam do-
jíždí a nikde mě nevidí. Tož mu vysvětluji, 
že jedu za ním. Následuje rodinné shledání, 
které nebudu popisovat. Nabízím, že můžu 
jet za ním, aby nemusel překládat věci 
a děti, ale nechce ani slyšet. Kamarád, který 
řídí auto, ani nevystrkuje nos. Je jasné, že si 
chtějí zachovat maximum anonymity a úpl-
ně to chápu. Loučíme se, moc mi děkují.

Ve 4 hodiny ráno se cítím fit, tak se roz-
hoduju vyrazit zpět, abych stihl projet již-
ní spojku než se Praha vzbudí. Už na jižní 
spojce se ale musím hodně soustředit a dr-
žet oční víka, takže hned po najetí na D1 
odbočuju do nějakého průmyslového are-
álu, hledám si místo pro auto na krajnici, 
zamykám se a usínám. Po dvou hodinách 
se budím svěží, kolem mě chodí do práce 
zvědavě nakukující lidé z autobusové za-
stávky hned vedle. Vyrážím, ale po půl ho-
dině jízdy znovu tuhnu, takže zase zastavuji 
na benzínce a přidávám další hodinku spán-
ku. Pak už jedu v kuse do Olomouce. Při 
jízdě volá neznámé ukrajinské číslo, mys-
lím si, že další poptávka. Na druhé straně 
někdo cosi zmateně zahuhlá a pověsí. Vzá-
pětí zapípá SMS. Jsem vycvičený z dřívěj-
ších pokusů (asi před 2 lety) prolomit se mi 

v noci podobným způsobem do telefonu. 
Zastavuju a dívám se na seznam zpráv. Ne-
otvírám ji – v názvu figuruje, že jde o kon-
figurační soubor pro telefon…

Takže tolik pár zkušeností z cesty tam 
a zase zpátky. Na osobní bázi mohu sdělit 
lidem, kterým budu důvěřovat, číslo na paní 
Nadju. Zatím nedoporučuju jezdit naslepo, 
na Moravu je opravdu malá poptávka. Nej-
větší nedostatek nabídky jsem zaznamenal 
u Berlína – kdyby si někdo chtěl rozšířit 
akční rádius. Situace se ale může v příštích 
dnech rychle měnit. Určitě budou čím dál 
lépe fungovat organizované autobusy a vla-
ky. Pořád ale má smysl se zapsat na sezna-
my (ideálně s nějakým vedlejším telefonem 
s anonymní SIMkou) a příp. se napřímo 
dmlouvat s paní Nadjou. Ani ona ale pře-
dem neřekne, že někdo bude. Ale vždycky 
ví, jak to vypadalo předchozí den. Pokud 
by někdo jel do Przemyslu „lovit“ k au-
tobusům naslepo, doporučuju vyrazit tak, 
abyste tam byli kolem 9-10 dopoledne, kdy 
začínají dorážet první autobusy. A seznámit 
se na místě s paní Nadjou – zdatnou veselou 
ženou s profesionální tabulkou s tištěným 
červeným nápisem „Praha Brno“. Tahle 
individuální doprava od autobusu až domů 
mi dává největší smysl pro ženy s malými 
dětmi a staré lidi, kteří jedou na konkrétní 
adresu a pro které čekání a opakované pře-
sedání je další výraznou zátěží.

Vladislav Raclavský
www. 2018plus.cz

Ukrajinští uprchlíci našli bezpečný azyl ve Velké Bystřici
Od začátku ruského útoku na Ukrajinu utí-
kají ze země do bezpečí statisíce lidí. Ně-
kolik z nich našlo azyl i ve Velké Bystřici. 
Prozatím jsou ubytovaní v Hotelu Zámek. 

„V hotelu jsme ubytovali skupinu šest-
nácti uprchlíků, jsou to matky s dětmi. Další 
čtyři Ukrajinci si potřebovali po asi čtyřiceti 
hodinách cesty odpočinout, pak budou po-
kračovat dál za svými příbuznými a přáteli. 
Hotel je první pomoc, aby se vyspali, najed-
li a pak se budeme bavit co dál. To, co se 
na Ukrajině děje, je strašné,“ uvedl Marek 
Pazdera, starosta Velké Bystřice. 

S opuštěním Ukrajiny této skupině pomá-
hala Arcidiecézní charita Olomouc. „O po-
třebě evakuace uprchlíků jsme se dozvěděli 

od Caritas Kolomyja, což je organizace, se 
kterou mnoho let na Ukrajině spolupracu-
jeme. Už během víkendu jsme se s žádostí 
o ubytování těchto uprchlíků obrátili na Olo-
moucký kraj. Místostarosta Velké Bystřice 
a náměstek hejtmana Ivo Slavotínek nás 
přes starostu Velké Bystřice spojil s Hote-
lem Zámek. Další uprchlíci patrně přibudou, 
protože řešíme několik skupin, které jsou již 
na cestě,“ uvedl Marek Navrátil, mluvčí Ar-
cidiecézní charity Olomouc.

V hotelu budou uprchlíci pouze kratší 
dobu, pak by se mohli přesunout do několi-
ka malometrážních bytů, které město Velká 
Bystřice nabídlo k dispozici. „Máme čerstvě 
zkolaudovaných pět bytů, které měly fun-

govat jako sociální bydlení. Ti lidé jsou teď 
v situaci, kterou si můžeme sami jen stěží 
představit, a proto jim chceme maximálně 
pomoct,“ uvedl starosta Marek Pazdera. Do-
plnil, že byty jsou nevybavené, proto město 
zvažuje, že osloví s prosbou o pomoc i obča-
ny města. „Zjišťujeme, zda by nám charita 
mohla poskytnout nějaký nábytek a přemýš-
líme i nad tím, že požádáme o pomoc naše 
občany. Upotřebili bychom vše, od nábytku, 
přes sklenice a talíře až po lůžkoviny,“ dopl-
nil starosta Marek Pazdera. 

Petra Pášová
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nesoucího kříž, Bolestného Krista, Bičo-
vání Krista a Krista na hoře Olivetské. 
Nad pramenem stával také kamenný kříž 
se dvěma sochami, který byl nepozornos-
tí zničený v 19. století při pokusu o jeho 
přenesení. Pod kvetoucími kaštany stojí 
budka trafiky na místě, kde do roku 1880 
stával kostelík sv. Kříže. Místo pramene 
nenajdeme, na jeho místě je podzemní 
bunkr a čistírna odpadních vod. Jediným 
památníkem proslulého místa, jež bývalo 
kresleno na starých rytinách tak zůstal ka-
menný kříž z roku 1824 stojící za plotem 
nemocnice. 

Do roku 1930 existoval v místě pod dět-
skou klinikou pramen pitné vody, který se 
nazýval Společenský pramen. Po vysta-
vění kanalizace v ulicích nad pramenem 

Dnešní katastr Nové Ulice přiléhá ze zá-
padu a jihozápadu k centru města Olo-
mouce. Zasahuje až do prostoru, kde stojí 
Husův sbor a k parku, který se rozkládá 
kolem místa vyhořelé měšťanské střelni-
ce. Výraznou dominantu tvoří kopec Ta-
bulový vrch, bývaly zde lomy a cihelny 
města. Ještě v 19. století jsme zde mohli 
najít prameny, vodní toky, rybníky a jezír-
ka. Do likvidace většiny původních domů  
před výstavbou sídliště byla Nová Ulice 
výletním a oddychovým místem, ve sva-
hu se rozkládaly okrasné zahrady. Území 
prošlo rozsáhlými změnami, jež se týkaly 
především vojenské historie. 

Až do obležení olomoucké pevnos-
ti pruskými vojsky v roce 1758 stávaly 
před městskými branami zastavěné před-
městské ulice, jež se nazývaly Litovelská, 
Vozovka, Gošikl, Střední ulice a Zelená 
nebo také Plačtivá ulice podle směru, 
který vedl ke hřbitovu. Území patřilo 
městu, stejně jako špitály se hřbitovy, za-
hrady, střelnice či popraviště. Kolem pro-
stějovské státní silnice postavené v letech 
1727–1740 vznikala po roce 1768 nová 
obec nazvaná Nová Ulice, od roku 1788 
v nynějším katastru. Na tomto území mů-
žeme pátrat po místech bývalých kostelů, 
kaplí, hřbitovů a křížů. 

V polovině nynější Litovelské ulice stá-
val až do roku 1758 komplex budov špitálu 
sv. Jakoba a Lazara se hřbitovem a kaplí. 
Původně byl určen pro nemocné malomo-

censtvím a vznikl již někdy ve 14. století. 
V 16. století zde byla i zvláštní dětská ne-
mocnice. Gotický kostel měl vysokou věž 
zakončenou čtyřhrannou helmicí. V okolí 
špitálu byla jezírka a rybníky na místě za-
topených lomů. Pod Šibeníkem, v místě 
dnešní ulice Pod lipami vyvěral minerální 
pramen, jemuž se přisuzovalo velké stáří 
a zvláštní léčivá moc.

V místě dnešní ulice Štítného stávala 
osada Gošikl s kaplí sv. Felixe Adauta 
(římský mučedník ze 4. st.), připomínaná 
v roce 1360. V roce 1492 byl u ní zřízen 
hřbitov, který sloužil hlavně v době moru, 
osada, kaple i hřbitov zanikly při výstav-
bě pevnosti.

Na rohu ulice Wolkrovy a bývalého 
Ječmínkova náměstí stával již od 13. sto-
letí špitál původně nazývaný sv. Ducha, 
později Panny Marie Pomocné podle kap-
le, ke špitálu patřil hřbitov. Ve špitále byli 
ubytovaní kromě nemocných, neduživých 
a starých lidí také pocestní, kteří po zavře-
ní bran nemohli do města. Když se roku 
1642 zmocnili Olomouce Švédové, spálili 
a zbořili kapli i špitál. Po jejich odchodu 
byl špitál znovu vystaven, v roce 1716 byl 
v barokním slohu postaven ze sutin nový 
kostel „Panny Marie v poli“. V roce 1758 
byly všechny budovy odstraněny. 

Mírné návrší na Šibeníku bylo místem 
poprav. Město Olomouc zde vykonávalo 
hrdelní právo. Stávala zde šibenice, po-
dle knihy Floriana Louckého z roku 1746 

„na popravním místě je zde od nepamě-
ti vysoká šibenice k nemalému odlišení 
od ostatních měst. Má šest sloupů, z nichž 
dva prostřední jsou podstatně zvýšeny, 
čímž tvoří dvojitou šibenici, jaké podobné 
není v celé zemi“. K místu se vztahova-
ly mýty a pověry související s kouzelnou 
mocí věcí, které se týkaly popraveného. 
Zvláště ceněný byl provaz z oběšeného 
a dřevěné třísky ze šibenice.

Drobné památky Nové Ulice 
Paměť krajiny mizející v kanalizaci a pod dlažbou ulic.

Třpytící se voda, která proudí v potocích a řekách není jenom voda, nýbrž krev na-
šich předků, zurčení vody je hlas našich předků.                 náčelník Seattle v r.1855

0 500 1000 m

Mimo špitální hřbitovy existovaly 
další hřbitovy před Střední bránou, nad 
křižovatkou Foerstrovy a Hněvotínské 
ulice a velký městský hřbitov U Dřevě-
ného zvonu, který byl v místě nynějšího 
výstavního pavilonu A až do roku 1926.  
Všechny katolické hřbitovy byly ozna-
čeny křížem, nejdříve dřevěným, později 
kamenným. Vedle hřbitova U Dřevěného 
zvonu byly v 19. století také hřbitovy ži-
dovský a evangelický. 

Paměť krajiny postupně mizela s vý-
stavbou bastionové pevnosti a bouráním 
domů předměstských ulic. V letech 1839–
1846 pokračovala stavba velkých fortů 
na Šibeníku a Tabulovém vrchu. 

Jedním z míst, jež si dlouho zachováva-
lo své kouzlo, byl Křížový pramen. Pod 
vrátnicí Fakultní nemocnice vyvěral vod-
ní pramen, známý již v dávných dobách. 
Nad pramenem stával kostelík svatého 
Kříže, uváděný v roce 1514 jako stojící 
volně v poli. V roce 1618 postavil nový 
kostelík Bartoloměj Heilig z Nemilan. 
Za okupace města Švédy byla v roce 1642 
u kostelíka zřízena šance a všechny budo-
vy kolem byly zbourány. V roce 1676 byl 
kostelík znovu postaven. Florián Loucký 
o něm v roce 1746 píše : „Pod kostelíkem 
sv. Kříže je tzv. Křížová studna, kde pod 
klenbou zřízenou jako kaple vytéká voda 
rourou z návrší, a voda ta je nejlepší z ce-

lého zdejšího okolí“. Voda z  Křížového 
pramene byla svedena v roce 1844 vo-
dovodem do Křížové studny na Horním 
náměstí v místě, kde stojí nová Arionova 
kašna. Sem chodili pro dobrou vodu lidé 
z celého vnitřního města. V roce 1744 ne-
chal postavit olomoucký primátor Kryš-
tof Dimpter na základě poslední vůle své 
manželky Anny k pramenu Křížovou ces-
tu na čtyřech sloupech. Autorem je sochař 
Jan Michal Scherhauf. Křížová cesta ved-
la od kostela Panny Marie v poli po pravé 
straně císařské silnice, kde ji nyní protíná 
Albertova ulice. Po stavbě nemocnice 
byly v roce 1904 kamenné sloupy pře-
místěny ke kostelu sv. Michala. U severní 
zdi kostela můžeme spatřit sochy Krista 

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1715

Bičování Krista Kristus nesoucí kříž Kristus vzkříšený

Kříž od pramene

Olomouc od Nové Ulice
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přestal pravidelně vytékat, dnes již ani 
nelze najít jeho místo.

Z původní zástavby Nové ulice je za-
chován kostel Panny Marie Pomocné 
z roku 1774–1780. Je obklopen sochami 
a křížem, pod kostelem býval do roku 
1901 hřbitov.

U silnice nad schodištěm ke koste-
lu můžeme spatřit vlevo barokní sochu 
Vzkříšeného Krista z poloviny 18.století, 
vpravo stojí socha sv. Jana Nepomucké-
ho z roku 1715, světce, který byl vzýván 
jako ochránce proti moru. Socha Panny 
Marie z poloviny 19. století původně stá-

Hřbitov na Tabulovém vrchu nad No-
vou ulicí byl zřízen roku 1901. Uprostřed 
něj stojí kamenný kříž s Maří Magdalenou 
z r.1736. Byl sem přenesený od zrušeného 
vojenského hřbitova u Hněvotínské ulice. 
Malý kamenný kříž pod lípou před hřbito-
vem pochází z r. 1805. Ke hřbitovu vedly 
lipové aleje, jejich zbytky ještě můžeme 
vidět u cesty od vodojemu a za hřbitovem 
směrem k Neředínu.

Zaniklé kamenné kříže stávaly na kři-
žovatce ulic Hraniční a Čajkovského 
a křižovatce Vojanovy s Brněnskou ulicí. 

Na konci původní staré zástavby  Nové 
ulice je odbočka ke hřbitovu. U nárožního 
domu je hluboko v zemi zapuštěný hra-
niční kámen. Označoval hranici katastru 
města Olomouce a Slavonína. Je jedním 
z posledních, které zůstaly na původ-
ním místě a označovaly hranici katastru 
i panství. V dobách, kdy neexistovaly 
podrobné mapy a katastrální úřady bylo 
potřeba označit jejich hranice nezpochyb-
nitelným způsobem. V místech zlomu 
hranice a významných terénních útvarů 
se hranice označovala nasypanými kupa-
mi hlíny, pod nimiž byly uloženy železné 
okuje, keramické střepy a někdy i lidské 
kosti. Na stromech rostoucích na hranici 
se dělaly záseky. Později se zasazova-
ly hraniční kameny s vyrytým znakem 
panství a letopočtem. Nezpochybnitelné 
hranice byly důležitou součástí platného 
právního řádu, změny musely odsouhlasit 
obě zúčastněné strany. Potvrzování hranic 
se dělo zajímavým rituálem, který se opa-
koval vždy po několika letech, nebo při 
řešení sporu. Rychtáři obcí, nebo správci 
panství se sešli k obchůzce celé hranice. 
Vzali sebou mladé chlapce a staré muže 
z obce. Staří potvrdili umístění mezní-
ků a dostali za to „truňk“, mladí u každé 
značky obdrželi pořádný výprask, aby si 
hranice dobře zapamatovali a mohli je po-
tvrdit i po mnoha letech.

Ve Fakultní nemocnici nad vrátnicí stojí 
mohutný a rozložitý strom. Je to památný 

strom – buk lesní starý přes 250 let, pa-
matuje si ještě místo Křížového pramene 
uprostřed polí a luk. V areálu nemocnice 
rostou další památné stromy, jsou to buk 
lesní a dub červený, které mají přes 200 
let. Porůznu ještě můžeme objevit po-
zůstatky okrasných zahrad, staré stromy, 
zahradní architekturu, altán nebo kašnu. 
Vodní pramen se zurčící vodou již zde 
nenajdeme, na jeho místě je kryt, čistírna 
a nebezpečí radioaktivity. Pro naše před-
ky byl tak významný, že k němu postavili 
nádhernou barokní Křížovou cestu. 

Studánky s dobrou vodou byly odpra-
dávna posvátné. Měly zázračnou moc 
uzdravovat, lidé je uctívali, chránili 
a ošetřovali. Jejich místa byla zdrojem 
života, základem energie, dodávala sílu, 
byla nezbytná při očistě. 

Na Tabulovém vrchu postupně mizí 
poslední nezastavěné plochy, krajina se 
mění, její pamět‘ však ještě zůstává na ně-
kolika zajímavých místech, která můžeme 
postupně objevovat. Na občerstvení pout-
níkovi však nemůžu doporučit vodu ze 
studánky, tu si musí vzít  s sebou.

Ján Kadlec

la na Tabulovém vrchu u vodojemu vedle 
lípy, která zůstala na místě poblíž nově 
stavěného domu. Panna Marie Immacu-
lata stojí na zeměkouli obtočené hadem, 
držícím v tlamě jablko. Kamenný kříž 
u kostela sem byl přenesený roku 1915 
z Tabulového vrchu, pochází z roku 1824. 
Původně zde ještě stával prostý hranol 
s křížkem na vrcholu a se jmény padlých 
z farnosti za první světové války.

Pod kostelem na rohu Pionýrské a Čaj-
kovského ulice stojí  kamenný kříž s ukři-
žovaným Kristem, podle nápisu na zadní 
straně  vysvěcený 31. srpna 1842.

Nad výpadovkou na Brněnské ulici sto-
jí na mohutném podstavci socha Panny 
Marie z roku 1776. 

Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10 
750 02 PŘEROV 1
Česká republika

tel.: +420 776 746 980 – nonstop
tel.: +420 606 324 763 – kontaktní osoba pro média
e-mail: info@mos-cso.cz

Bankovní spojení: 32434831/0100

www.mos-cso.cz

Sněhule severní se objevují v polích

Ornitologové v těchto dnech vyráže-
jí do polí a hledají sněhule. Nejde však 
o zimní obuv, ale o severské pěvce, kteří 
se u nás výjimečně a vzácně zastavují kon-
cem zimy, kdy táhnou na sever Evropy. 

Sněhule severní jsou černo-hnědo-bílí 
pěvci o něco málo větší než naši vrabci. 
Jejich kontrastní zbarvení je dobře chrání 
před predátory v zasněžených zoraných 
polích. Zde rády odpočívají v době tahu 
a také hledají potravu – semena polních 
plevelů.

Přes naše území protahují jednotlivý 
ptáci nebo menší hejnka sněhulí. Nejčas-
těji se objevují ve východních Čechách 
a na jižní a střední Moravě. V letošním 

únoru se objevila i větší hejna 
sněhulí v počtu od 30 až do 99 
ptáků. Největší hejno bylo 
pozorováno u obce Jedovnice 
v okrese Blansko. V menším 
počtu se objevily na Prostě-
jovsku, Přerovsku, Vyškovsku 
a na Kroměřížsku.

Ornitologové zjistili, že 
tam, kde se sněhule severní 
jednou zastaví, je velmi pravděpodobné, 
že se objeví i v následujících letech. Proto 
v těchto dnech procházejí holá a nehostin-
ná pole a doufají, že je opět po roce uvidí. 

Text a foto: Jiří Šafránek

Video Zdeněk Abrahámek:  https://
youtu.be/GRkYJkZHpAY

Video Adolf Goebel:  https://youtu.
be/6004LP_41J4 
Video Adolf Goebel:  http://youtu.be/
fFxVNwsw4es

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 91, 
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na březen tyto akce:
Bělecké stezky
středa 9. března
Vycházka nejen pro seniory nás zavede do lesů 
mezi Ptením a Běleckým mlýnem. Projdeme 
se lesními cestami s informačními panely na-
učných stezek. Vystoupíme k pozorovatelně 
Habrky a kolem nové vodní nádrže sejdeme 
k Běleckému mlýnu. Ráno odjezd v 8:02 vla-
kem do Ptení. Návrat z žel. zastávky Zdětín 
nejpozději ve 13:20. Délka trasy asi 6 km.

Rozkvétající Průchodnice
středa 16. března
Vycházka nejen pro seniory na chráněné 
území Průchodnice. Tento skalnatý vrch tvo-
ří vápencové skalisko s dvěma průchozími 
jeskyněmi, na jaře tu najdeme kvetoucí sně-
ženky a další rostliny jarního aspektu. Ráno 
společný odjezd z aut. nádraží v Prostějově 
v 9:30 přes Konici do Ludmírova (st. č. 1), 
návrat do 13:30. Délka trasy asi 3 km.

Vitčický les
středa 23. března
Vycházka nejen pro seniory do nejjižněji 
položeného chráněného území prostějov-

ského okresu. Projdeme 
se jarním lesem, navštíví-
me nízkou rozhlednu i dře-
věný kříž v lese. Ráno společný odjezd auto-
busem v 9:10 do (st. č. 2), návrat do Prostějova 
nejpozději ve 13:20. Délka trasy asi 4 km.

Ukliďme si Hloučelu
sobota 26. března
Tradiční společný úklid obou břehů říčky 
Hloučely v úseku mezi Kosteleckou a Ti-
chou ulicí. Sraz v 9 hod. U Abrahámka. 
Po ukončení akce bude pro účastníky úklidu 
připraveno opékání dobrot na ohýnku. Pro 
děti i dospělé budou na trase vyvěšeny hravé 
úkoly a informace na odpadové téma.   

Litovelské Pomoraví
středa 30. března
Vycházka nejen pro seniory povede lužními 
lesy CHKO Litovelské Pomoraví ze Střeně 
do Litovle. Část trasy povede Lesánkovou 
naučnou stezkou. Cestou uvidíme rozkvétající 
jarní rostliny (sněženky, bledule). Ráno odjezd 
v 8:00 vlakem z hl. nádraží do Střeně (s pře-
stupem v Olomouci). Návrat vlakem z Litovle 
do Prostějova do 14 hod. Délka trasy asi 8 km. 

Vycházka za zvířátky
úterý 1. března
Vycházka pro rodiny s dětmi v době jar-
ních prázdnin. Cestou budeme plnit různé 
hravé úkoly, pozorovat pobytové stopy 
zvířat a na závěr hledat poklad. Ráno spo-
lečný odjezd v 10:02 vlakem z hl. nádraží 
do Zdětína, návrat z Lutotína do 13:20 hod. 
Délka trasy 5 km. 

Geologická a vlastivědná 
vycházka Prostějovem
středa 2. března
Vycházka nejen pro seniory s geologem 
Václavem Kopečným doplněná vlastivěd-
ným výkladem Pavla Kracíka. Budeme 
hledat ukázky využití hornin našeho regio-
nu na stavbách, dlažbě i pomnících našeho 
města. Sraz 9:30 před muzeem na nám. T. G. 
Masaryka. Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

Panna Marie Immaculata
Reliéf Piety
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Rychlebské hory - „hory ticha a zastavení”
žování stezek, respektování místních pod-
mínek, filozofie “musíš si to zasloužit” 
manifestovaná vyloučením elektrokol, se 
do Rychleb zatím nedostal velký kapitál, 
který by nějak významně ovlivnil pova-
hu tohoto unikátního přírodního území. 
A místní lidé, jak se zdá, zatím nevolají 
po budování sjezdovek, velkých hotelů, 
obřích lanových parků a visutých “stezek 
v oblacích”. 

Před několika lety vznikla na jednom 
z Ranních klubů, které probíhaly na Ja-
vornicku,  myšlenka propagovat Rychleby 
jako “hory ticha a zastavení”. Na setkání 
ranních klubů přicházeli občané, byli 
tam zváni i zástupci místních samospráv, 
a slogan hor ticha a zastavení byl postup-
ně představen a jeho význam s místními 
aktéry prodiskutováván.

V diskuzích se ukázalo, že myšlenka 
Rychlebských hor jako klidného a civili-
zací nepolíbeného koutu naší země je li-
dem blízká a vystihuje současnou povahu 
tohoto hornatého výběžku Jesenicka. Je to 
právě tato kvalita - relativně malý počet 
turistů, odlehlost, divokost a neexisten-
ce těžké turistické infrastruktury, kterou 
se tyto hory mohou pyšnit. Takových 
míst již u nás nezbývá mnoho a podobné 
kvality se stávají čím dál více jedinečné 
a vyhledávané, a to ne jen “baťůžkáři” 
a tuláky, ale i běžnými mainstreamovými 
turisty či dovolenkáři. 

Aby tyto jedinečné kvality zůstaly za-
chovány, je potřeba, aby byly vnímány 

jako takové všemi skupinami obyva-
tel, od místních samospráv, občanů až 
po podnikatele v turistickém ruchu. Toto 
je, myslím, ještě důležitější, než případné 
vytvoření CHKO Rychlebské hory, které 
je díky kvalitám a hodnotě oblasti nabí-
ledni a odborně připravená, nicméně pro 
něj zatím nebyla dostatečná společenská 
poptávka a politická podpora. 

Tlaky na ukrajování přírodního bohat-
ství Rychleb tu jsou a jistě ve větší míře 
budou stále přicházet  - důležité pro tento 
region bude obecné povědomí o kvali-
tách, které ho činí jedinečným a které je 
potřeba hájit a ochraňovat. Věřme, že tyto 
hory ticha a zastavení najdou oporu mezi 
většinou vrstev zdejších obyvatel a odola-
jí snahám je nějakým zásadním způsobem 
učinit z hlediska budoucnosti destruktiv-
ně “atraktivním”. 

Lukáš Morávek
jesenický rodák, radní města Jeseník, 

člen Strany zelených, aktuálně žije v Ry-
chlebských horách

Poslední měsíce a roky jsme si zvykli 
přijímat proud negativních zpráv o příro-
dě a její ochraně na Jesenicku a v oblasti 
Králického Sněžníku. Kůrovcová kalami-
ta, sporná rozhodnutí Správy CHKO Je-
seníky v lokalitách s nejvyšší ochranou, 
neřízený rozvoj těžkého turismu v oblasti 
Dolní Moravy, výstavba a dokončení roz-
hledny na Králickém sněžníku, přehrada 
pod Paprskem - to jsou příklady sympto-
mů doby, která stále skrze své odpovědné 
instituce nepochopila, že “zájmy přírody” 
jsou ve skutečnosti zájmy člověka a jaké-
koliv další ukrajování toho nejcennějšího, 
co nám tu ještě z málo dotčeného pří-
rodního ekosystému zbylo, bude pro nás 
a další generace fatální. 

Přesto - existuje určitá naděje, že se po-
stup extenzivní civilizace podaří zastavit 
a nastane vědomá snaha většiny společ-
nosti svůj rozvoj co nejvíce ladit podle 
dlouhodobějších cílů, než je krátkodo-
bý profit. Minimálně v oblasti letmého 
průzkumu voxu populi na Facebooku to 
vypadá, že velká část lidí už nechce dal-
ší monstr-atrakce v přírodě, přeplněná 
parkoviště, nové lanovky a mizení cenné 
přírody. 

Rychlebské hory v tomto ohledu zatím 
zůstávají stranou zájmu developerů a vel-
kých investic. Krom fenoménu Rychleb-
ských stezek, kde se podařilo vybudovat 
zcela přírodní systém trailů a provozovat 
stezky v duchu blízkém měkkému turis-
mu - např. přírodní kemp, komunitní udr-

Pozor/ Achtung/ změna/ Festung! a ŠTW
Vážené dámy, vážení pánové,
vzdor nesnesitelné politické situaci by-
chom Vás rádi informovali o  novinkách 
a změnách.
 
Zítra, tj. v pátek 4. 3., bude možné napo-
sledy shlédnout výstavu Achtung festung 
/v objetí olomoucké pevnosti. V 16.00 za-
hájíme komentovanou prohlídku výstavy 
studentských prací a  od  17.00 proběhne 
diskuse s  odborníky o  potenciálu olo-

moucké periferie, která je (zatím) spíše 
nedůstojným pozadím této významné his-
torické stopy Olomouce.
A hned v sobotu 5. 3. v 9.00 si můžete pro-
větrat hlavu na  pěším výletě s  reflexí pro-
blematiky pevností na rozhraní města a kra-
jiny. Vše podstatné v  přiložené pozvánce, 
ale pozor, z  technických důvodů rušíme 
poslední komentovanou prohlídku 8. 3.! 
Krajský soud v  Ostravě zatím nerozho-
dl ve  věci Šantovka Tower. Soud jednání 

odročil na  24. březen 2022. Právní zá-
stupkyně našeho spolku, jakožto osoby 
zúčastněné na  řízení, byla na  místě a  její 
přítomnost se vyplatila. Vynaložíme proto 
rádi další finanční částku na profesionální 
zastupování a  i  na  Vás se brzy obrátíme 
s  prosbou o  podporu. Zachovejte nám 
prosím přízeň, i když jsme si vědomi, že ji 
teď mnohem víc potřebuje jiný adresát.

S pozdravy, za spolek Martina Mertová

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Knihovna města Olomouce
Knihovna města Olomouce se připojuje 
k celostátně vyhlášenému Březnu – měsí-
ci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně 
čtenář a čtení. Oceníme nejvěrnějšího čte-
náře, tj. takového, který na nás přes obdo-
bí pandemie nezapomněl. 
Na akce doporučujeme telefonickou či 
mailovou rezervaci

1., 14., 15., 28. a 29. 3. 16 – 18 hodin
pobočka Jungmannova – Roboti – 
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví 
z LEGO stavebnice svého robota a naučí 
se ho sami díky základním příkazům na-
programovat. 731 123 081, jungmanno-
va@kmol.cz

3. 3. 16 hodin
nám. Republiky – Právo není suchopár 
– s JUDr. Jarmilou Podivínskou se v rám-
ci cyklu přednášek EuForAll se sejdeme 
nad Všeobecným občanským zákoníkem 
1811 a občanskými zákoníky z let 1950 
a 1964. Potěší úsměvné případy ze soud-
ních síní. 585 545 123, dospele@kmol.cz

7. a 8. 3. 13 – 17 hodin
pobočka Brněnská – Book Art – tvorba 
dekorací ze starých knih pro děti od 6 let 
i dospělé

8. 3. 17 hodin
nám. Republiky – Somaliland: neexistu-
jící země – MVDr. Jan Kirner a africké 
nástrahy při zakládání veterinární ordina-
ce či tvorbě biobanky genetického materi-
álu. 585 545 123, dospele@kmol.cz

10. 3. od 14 hodin
pobočka Holice – Turnaj v Dobble – nut-
no se přihlásit do 8. března. 730 815 117, 
holice@kmol.cz

10. 3. 16 – 18 hodin 
nám. Republiky – výroba 3D záložek 
– kreativní dílna s využitím 3D tiskáren 
a 3D per. 585 545 123, dospele@kmol.cz

14. – 18. 2. v půjčovní době
oddělení pro děti a mládež, nám. Republi-

ky – Knižní olympiáda – možno vyzkou-
šet si speciální disciplíny např. čtenářskou 
střelbu nebo sprint.

16. 3. 10 hodin
oddělení pro děti a mládež, nám. Repub-
liky – Za zvířátky s batolátky – projekt 
věnovaný podpoře čtenářství již od naro-
zení pokračuje setkáním rodičů s úplně 
malými dětmi. Budeme si hrát, povídat 
a číst. Potěšíme tipy na zajímavé dětské 
knížky. 585 545 126, detske@kmol.cz

17. 3. 17 hodin
nám. Republiky – Poporodní úzkosti 
a deprese – jak se narození dítěte může 
stát noční můrou? Veronika Pešková vy-
světlí a zároveň poradí, jak si užívat ma-
teřství. 585 545 123, dospele@kmol.cz

21. 3. 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her 
– hráči deskových her mohou společně 
strávit příjemné odpoledne s klasickými 
či novými stolními hrami. 585 545 123, 
dospele@kmol.cz 

21. – 26. 3. 
nám. Republiky – Pamlsková sbírka 
– v rámci výstavy fotografií psů, kteří 
hledají nový domov, nabízíme možnost 
zanechat v knihovně psí pamlsky, granu-
le, kapsičky či konzervy. Předáme do olo-
mouckého psího útulku.

22. 3. 16 – 18 hodin 
nám. Republiky – kreativní dílna Hrátky 
s hlínou – možnost vyzkoušet si volné 
modelování, práci s klasickou i samotvrd-
noucí hlínou, práci s různými hrnčířskými 
nástroji a malování výrobků různými dru-
hy barev.

22. 3. 17:15
pobočka Brněnská – Tajemné kruhy 
v obilí – historie i současné výskyty kru-
hů v obilí se známou badatelkou Tonič-
kou Plíškovou. 731 611 842, brnenska@
kmol.cz

8. 2. od 13 – 16 hodin
pobočka Neředín – 
Za medvídky do po-
hádky – knihohrátky pro děti od 3 
let, pohádky, tvoření a další aktivity. 
737 115 178, neredin@kmol.cz

24. 3. 16:30 hodin
pobočka Jungmannova – Četnictvo 
v Olomouci – Jiří Vaněček představí his-
torii olomoucké pátračky i letecké hlídky, 
k vidění budou ukázky výstroje a výzbro-
je. 731 123 081, jungmannova@kmol.cz 

29. 3. 17 hodin
nám. Republiky – Tajemný a ohrožený 
Madagaskar – Ing. Jitka Vokurková ze 
ZOO Olomouc se podělí o poznatky ze 
svých cest do endemicky zajímavého Ma-
dagaskaru 585 545 123, dospele@kmol.
cz

1. - 2. 4. Noc s Andersenem
Nocování v knihovně podporující čtení 
a čtenářské dovednosti, spojené se sou-
těží a odhalující noční tajemství budov, 
ve kterých bydlí knihy, čeká na mladé 
čtenáře již tradičně na náměstí Republiky 
a na pobočkách Brněnská a Jungmanno-
va. Čtenáři od 9 do 12 let se mohou hlásit 
u svých knihovnic.

VÝSTAVY 
Budovu na náměstí Republiky oživují až 
do konce března fotografie psů hledají-
cích nový domov, které knihovna připra-
vila ve spolupráci s olomouckou poboč-
kou Ligy na ochranu zvířat ČR.

Pobočka Brněnská zve na Zimní variace 
– snímky členů fotografické sekce Vlas-
tivědné společnosti muzejní v Olomouci. 

Pobočka Holice představuje výrobky lidí 
s duševním onemocněním, kteří navště-
vují Dům sv. Vincence Charity Olomouc.

Na pobočce Jungmannova si nenechte 
ujít fotografie Jiřího Pasze Barvy naděje 
aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky.
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Zahájení nové návštěvnické sezóny 2022 na hradě Šternberk
Počátkem března se znovu otevřou brány 
hradu Šternberk a bude zahájena návštěv-
nická sezona 2022. Po dvou letech, kdy 
jsme byli nuceni otevřít hrad až později 
v průběhu roku, se rádi vracíme k tradič-
nímu termínu. Na první prohlídky roku se 
mohou návštěvníci těšit v sobotu 5. břez-
na 2022. Navštívit hrad Šternberk bude 
možné i nadcházející soboty 12., 19. a 26. 
března 2022.

Po celý březen si mohou návštěvníci 
vybrat ze dvou okruhů. Zvolit mohou 1. 
základní okruh „Šlechtické reprezentační 
prostory“, kde budou prohlídky začínat 
v 10, 12 a 14 hodin. Nebo zamířit na 2. 
základní okruh „Život na šlechtickém síd-
le“, jehož prohlídky začínají v 11, 13 a 15 
hodin. Je samozřejmě možné projít okruhy 
oba, neboť na sebe plynule navazují. Jeli-
kož se jedná o zahájení sezóny, zakončí-

me všechny prohlídky v Liechtensteinské 
kuchyni, kde připravíme pro návštěvníky 
drobné občerstvení. 

Věříme, že si v březnu naleznete čas 
k návštěvě hradu Šternberk a zahájíte 
společně s námi novou sezónu. Těšíme se 
na viděnou.

Začátky prohlídek:
• 1. okruh „ Šlechtické reprezentační pro-

story „: 10.00 / 12.00 / 14.00
• 2. okruh „Život na šlechtickém sídle“: 

11.00 / 13.00 / 15.00
Vstupné:
• Základní – 180 Kč
• Snížené (senioři, studenti) – 140 Kč
• Děti (6 – 17 let) – 70 Kč
• Děti do 5 let – zdarma  

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL




Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh



OLOMOUCC.aK.PEVNOSTNÍ
280letodzahájenístavbytereziánsképevnosti17422022

CísařskokrálovskápevnostOlomoucperlapevnostníarchitektury
18.století;symbolmoci,symbolsílyavyspělostivojenskéhostavitelství,
aletakésymbolzastavenírozvojeměsta.Pevnostv18.stoletínezbytná,

v19.stoletínenáviděná,sobrovskouradostíbouraná,dnesznovu
"objevovaná"jakodůležitýprvekvevývojiměstaazároveň

atraktivníturistickélákadlo...
Zjistěte,jakjsousolomouckoupevnostíspjatiprotišvédskýobránceBrna
JeanLouisRaduitdeSouches,vojenskýinženýrPierrePhilippeBechade

deRochepin,pruskýkrálFriedrichII.,královnaMarieTerezieči
jejívnukcísařFrantišekII.

Objevtepevnostníobjektydochované,zaniklé,zapomenuténebo
jennašimočímrafinovanéskryté.


...příběhyvsouvislostech.






sobota19.března2022,13:30hod.
srazuLitovelskébrányČechovýchsadů(Hynaisova/Palackéhoul.)



vstupné:110Kč
(60Kčděti6–14let)



(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
Přihláškajeautomatickypovažovánazapřijatouaplatnou,nebudepotvrzována.

Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na vernisáž 

nové výtvarné výstavy v Galerii Octopus 
rýmařovského muzea, a to významného 
krnovského malíře, sochaře, grafika a 
typografa SVATOSLAVA BÖHMA s ná-
zvem Cesty, která se uskuteční za přítom-
nosti autora již tuto sobotu 26. února v 16 
hodin. Výstava kreseb a dřevěných reliéfů 
pak bude k vidění do 27. března 2022.

 

Zároveň si v Galerii Pranýř budete 
moci prohlédnout výstavu soutěžních fo-
tografií z IX. ročníku fotografické soutěže 
JAK VIDÍM JESENÍKY. Ta bude trvat do 
27. března 2022.

 
Ve čtvrtek 3. března v 17 hodin pak pro-

běhne v prostoru velkého sálu Galerie Octo-
pus přednáška CTI JESENÍKY! s autory 
k jejich nové působivé publikaci ČTI JESE-
NÍKY, která bude na přednášce k prodeji. 

 

Sledovat nás můžete 
také na: www.muzeu-
mrymarov.cz, facebook 
@ m u z e u m r y m a r o v 
nebo instagram @muzeumrymarov.

 
Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním hezkého dne
 
Mgr. Michal Vyhlídal 

Městské muzeum Rýmařov 
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Myslivecký areál zvaný Výrovka se stal 
v sobotu 26. února místem srazu mysliv-
ců Mysliveckého spolku Blata Hněvotín, 
kteří se sešli na první větší společné akci 
po vyhlášeném rozvolnění covidových 
opatření. Jarní sčítání zvěře je tradiční 
mysliveckou akcí a v tento den proběh-
lo v celém Olomouckém kraji. Bohužel 
u nás ne zrovna v očekávaných počtech. 
Nastoupené myslivce i s dětmi přivítal 
předseda mysliveckého spolku Pavel An-
drš a hned v úvodu informoval myslivce 
o obdržené pozvánce na přehlídku trofejí, 
která se koná 24., 25. a 26. března od 9.00 
do 18.00 hod. v příkazkém sále domu 
zvaném Záložna. Součástí informace byla 
také volba zástupců na sněm OMSU, 
který se koná tamtéž v neděli 27. března. 
Vzhledem k větrnému počasí a spoustě 
popadaných suchých stromů bude sou-
částí dnešního sčítání také brigáda na od-
klízení popadaných a polámaných stro-
mů, které ohrožují nejen stavby, umělou 
noru, ale také návštěvníky areálu. 

Poté se vyšlo do honitby, po návratu 
sčítačů a hlášení o počtech zaječí a srnčí 
zvěře spolu s údaji o bažantí zvěři, která 
byla hlavně sledována a sčítána u zásy-
pů v době strádání, kdy i na Hané ležel 
sníh. Samozřejmě nechyběla ani infor-
mace o jejich kondici po právě dozníva-
jící zimě.Tak mohl myslivecký hospodář 
Pavel Toman ve spolupráci s myslivec-
kou stráží a aktivními členy a čekateli 
na základě celoročního sčítaní a dnešního 
hlášení sčítačů oznámit konečný výsledek 
sčítání a našeho mysliveckého hospodaře-
ní. I přesto, že jsme loňský podzim hlavní 
hon zrušili, současný způsob zemědělské 
výroby a současná skladba krajiny moc 
nepřeje v naší honitbě bažantí zvěři. U za-
jíců a srnčí zvěře naplňujeme kmenový 
stav, u bažantů se jedná o stav cílový. Po-
těšitelné je, že v naší honitbě máme 90 až 
100 koroptví. 

Po sčítání se skupina myslivců ještě 
vrhla na uklid polámaných a suchých 
stromů, které ohrožovaly uzavřený ob-
jekt umělé nory a náhodné návštěvníky 
areálu. Za tuto práci si zaslouží zvláštní 
uznání a pochvalu následující členové 
MS.Špičák Miroslav, Kubíček Petr,Krč 
Richard,Nezhyba Luděk,Šohaj Ondřej 
a Handl Vlastimil s Dočkalem Mirosla-
vem, kteří pro brigádníky připravili pří-

www.floracanis.cz 
www.facebook.com/floracanis 
www.vystavanamest.cz  

Olomoucká zoo pospolu s ostatními za-
hradami v republice z řad Unie českých 
a slovenských zoologických zahrad si 
je plně vědoma více než vážné situace 
na Ukrajině. Proto se připojuje k výzvě 
o podporu tamních zoologických za-
hrad. Současně po prokázání se přísluš-
nosti k ukrajinské národnosti umožňuje 
všem těmto lidem, rodinám, dětem vstup 
do Zoo Olomouc zdarma. „Reagujeme 
na aktuální dění spřátelených zahrad 
na Ukrajině a současně od dnešního dne 
zveme k návštěvě ukrajinské občany, kte-
ré válka vyhnala z domovů a hledají pro 
sebe i své děti místo, kde se budou ale-
spoň na chvíli cítit lépe,“ dodává ředitel 
Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.
Stanovisko Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad k válce na Ukrajině

Vážené kolegyně, kolegové, uživatelé honiteb,
dovolujeme si Vás informovat, že letošní hodnocení trofejí 

proběhne ve čtvrtek 3. března 2022 v Příkazích.
Jemu předchází svoz trofejí do Příkaz v úterý a středu 1.–

2. 3. 2022  – od 12 do 18 hodin.
Vzhledem k tomu, že se v loňském roce kvůli Covid hod-

nocení a chovatelská přehlídka neuskutečnila, je možnost 
předložit silné či významné trofeje ulovené i v minulém my-
sliveckém roce 2020.

Prosím Vás tímto o informaci, kolik a jakých trofejí plá-
nujete předložit z roku 2020? (kvůli kapacitě stojanů a uspo-
řádání sálu).

Vlastní přehlídka trofejí se uskuteční od čtvrtka 24. 3. 
do pátku 26. 3. 2022 (viz plakát v příloze). Okresní sněm 
pak v neděli 27. 3. 2022, po jehož  skončení budou trofeje 
vráceny zpět.

Pozvánky na Sněm a veškeré myslivecké tiskopisy (plány, 
štítky k trofejím, povolenky) budeme na konci tohoto týdne 
zasílat v obálce na adresy zástupcům vašich honiteb. 

 
S pozdravem myslivosti zdar!

RNDr. Jiří Zbořil 
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc 

Českomoravská myslivecká jednota z.s.  
Okresní myslivecký spolek Olomouc 
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc 
tel: +420 731 031 818  
email: omsolomouc@email.cz 
web: www.omsolomouc.cz 
www.facebook.com/OMSOlomouc 

Hněvotínští myslivci sčítali zvěřUkrajina – podpora tamních zoo a vstup do zoo zdarma

Přehlídka trofejí

jemné posezení ve vy-
hřáté společenské 
místnosti s malým ob-
čerstvením tvořeném 
ohřátým kabanosem 
s chlebem a kafíčkem. 
Tak skončil v Hně-
votíně jeden z mnoha 
sčítačích dnů.

Rudolf Krč 

Skupina sčítačů zvěře

Sundávání ulomených větví

www.facebook.com/vystavapsu 
www.prirodakolemnas.eu 

Stanovisko UCSZOO vychází z podsta-
ty, že zoologické zahrady a akvária jako 
odborné instituce na mezinárodní úrov-
ni spolupracují při záchraně biodiverzi-
ty a ohrožených druhů zvířat bez vazby 
na politické postoje. Tuto úlohu však 
nelze plnit ve válečném stavu, a proto 
je UCSZOO připravená poskytnout, pří-
padně koordinovat pomoc ukrajinským 
zahradám a jejich zaměstnancům, pokud 
o to požádají.

Podle informací ukrajinské zoo proza-
tím zvládají statečně a s plným nasazením 
vojenský stav na Ukrajině.

V této chvíli je prostřednictvím Zoo 
Praha zřízen sbírkový účet, na který 
UCSZOO doporučuje směřovat veške-
ré finanční prostředky pro pomoc vál-
kou zasažených zoologických zahrad 
na Ukrajině.

Account number/Číslo účtu: 43-
6804660247
Bank code/Kód banky: 0100
IBAN No.: CZ2401000000436804660247
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Account name/Název účtu: ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA – POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT
Bank name/Název banky: Komerční banka a.s.
Bank address/Adresa banky: Na Příkopě 33 
č.p. 969, Praha 1, 114 07
Beneficiary name/Název příjemce: Zoolo-
gická zahrada hl. m. Prahy
Beneficiary address/Adresa příjemce: 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7, 171 00
Variable symbol/Variabilní symbol: 2022
Remittance information/Zpráva pro pří-
jemce: Ukrajina/Ukraine

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325
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Královský průvod krále Jiřího
Na vědomost se dává lidu Litovelskému 
a lidu žijícímu v nedalekých osadách, že 
9.4. léta páně 2022 se do královského 
města Litovel vrátí král Jiří z Poděbrad, 
který se narodil na nedalekém hradě Bou-
zově.

V rámci Slavnostního otevření turistic-
ké sezóny v Litovli v sobotu 9. 4. 2022 
se bude konat bohatý historický program 
v muzeu Litovel a jeho blízkém okolí. 

Z náměstí Přemysla Otakara v 10:00 
dopoledne bude vycházet královský prů-
vod krále Jiřího z Poděbrad, který se vrátí 
do svého rodného kraje, projde s králov-
ským dvorem město Litovel a zastaví se 
u pár památek města. Litovelští měšťané 
a lid žijící v nedalekých osadách se mo-
hou zúčastnit a přidati se do průvodu, ať 
již v kostýmu či v oděvu prostém . . .

V budově muzea bude v prvním patře 
probíhat každoroční Velikonoční jarmark, 
plný řemesel, týkajících se velikonoc jako 
je pletení pomlázky či zdobení kraslic, 
různými tradičními technikami . . .  

Přízemí budovy muzea budou moci na-
vštívit děti i dospělí dílničky, na kterých si 
mohou vyzkoušet a naučit se psát listiny 
středověkým způsobem brkem a pečetit, 
pomocí pečetního vosku a pečetidla – ty-
páře. Dále se tam bude tvořit z přírodních 
materiálů . . . 

Za muzeem na dvoře bude probíhat do-
provodný program k aktuální výstavě mu-
zea „Když jsem já sloužil to první léto . . .“

Před budovou muzea v parku bude 
stát dobové středověké ležení, ve kterém 
ukončí svoji cestu královský průvod krále 
Jiřího z Poděbrad. Hned po něm započne 
ukázka práva útrpného, kde král sjedná 
nápravu práva a hříšní lidé města litovel-
ského budou řádně souzeni a posléze i po-
trestáni, dle práva . . . 

Poté ležení ožije ve středověkém duchu 
. . . Mistr zbrojíř bude seznamovat kolem-
jdoucí se svými zbraněmi jak chladnými 
tak i palnými ve zbrojnici . . . Mistr ostré-
ho meče jinak řečený popravčí bude dále 
pokračovat s vymáháním práva a sezna-
mováním odsouzených se svými hračka-
mi  . . . Lučistník ukáže a naučí jak lovit 
divoké prase lukem . . . V řemeslech se 
objeví různé techniky tkaní jako jsou ka-

retkování, lucetkování . . . 
V průběhu dne bude několik vystou-

pení Historický spolek Kirri z Pňovic 
předvede nejprve jak vypadá jeden den 
v katovně u mistra popravčího a poté se-
známí návštěvníky akce s vývojem nejen 
palných zbraní od středověku až po naši 
dobu . . . Národopisný soubor PANTLA  
předvede v několika vstupech velikonoč-
ní zvyky . . .

Na tomto projektu se společně podílí 
Historický spolek Kirri, Národopisný sou-
bor PANTLA, Muzeum Litovel, Muzejní 
společnost Litovelska, město Litovel, Svo-
bodná stráž Moravskoslezská z. s.  

David  Křížan   
tel: 728413069, kirri@email.cz 

Událost jara 2022
Váženým starostům, zastupitelům obcí 
a měst, ředitelům soukromých či státních 
organizací.Prosím věnujte pozornost těmto 
důležitým informacím.

Vážená veřejnosti, letošním rokem vstu-
puje celá Evropa do stoletého výročí úmrtí 
posledního Českého krále a Rakouského 
císaře Karla I  F.J. , který byl v roce 2004 
blahoslaven papežem Janem  Pavlem II 
ve Vatikánu.

 Muzeum kočárů připravuje akce  k vý-
ročí císaře a slavnostně vypravuje  historic-
ký cestovní kočár jedoucí po pamětihod-
ných místech Olomouckého kraje, vezoucí 
arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského 
z Hříště, který se 16. prosince 1917 setkal 
s císařem v Olomouci. Jeho Majestát císař 
Karel I. se tehdy zúčastnil slavnostního ob-
noveného vysvěcení  kostela Panny Marie 
Sněžné kde se s kardinálem setkali. Mno-
ho korunovaných hlav hostila během své 
dlouhé historie Olomouc coby moravská 
metropole i sídlo biskupů a arcibiskupů. 
V Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem 
najdete jejich vyzdobené kočáry. V Olo-
mouci pobývala opakovaně Marie Terezie, 
František Josef I. zde nastoupil na trůn 
a do města se častokrát vracel a vedl zde 
i jednání s jinými panovníky. Chybět ne-
mohl ani poslední císař a poslední český 
král Karel I. Františk Josef.

Do vaší obce či města  zavítá 26. břez-
na 2022  cestovní kočár vezoucí kardinála 
a  urozenou společnost v čele s váženým 
cechmistrem kočárnickým a doprovodem 
jedenácti účinkujících.Považte, že akce to-
hoto druhu se jinde na území ČR nekoná. 
Jde o zviditelnění vaší obce, města nebo 
památky a propojení všech generací v na-
šem kraji. Proto by bylo velmi důstojné ob-
čanům každé naplánované zastávky dopřát 
tuto podívanou. Samotná akce je velmi ná-
ročná a nákladná. 

V programu spatříte postavy dávné his-
torie, cechmistra, mistra kočího, lokaje 
a podkoní, muzikanta, kardinála a jízdní 
hlídku několika mužů 1. Hulánského re-
gimentu pro ochranu všech cestujících. 
Kočár plný osob a zavazadel přiváží také 
dárky, které na místě zastavení rozdáváme 
dětem.

Také vám starostům nebo určeným oso-
bám, které nás budou na určeném místě 
zastávky vítat, předáme  Pamětní list a svě-
cený věneček jako vzpomínku na císaře. 

Věneček pak každý umístí dle svého uvá-
žení na místní památku, Boží muku, kříž, 
zvonici, kapličku či kostelík nebo i radnici.

Vážení starostové, zastupitelé,  ředitelé, 
rád bych Vás upřímně požádal, aby jste také 
hlavně informovali vaše spolky, hasiče, so-
koly,  soubory,  sportovce, školky i školy. 
Mnozí z nich jsou v místech aktivní a mů-
žou vám s organizací pomoci. Jde o to, aby 
jste si vytvořili v daném místě zastávky ně-
jaký program a veřejnost se zdržela.

Někteří z vás již dříve vyslaly požada-
vek a chtěli, abychom do vaší obce či měs-
ta cestovním kočárem přijeli. A tak věřím, 
že letošní akce nazvané také „ Událost jara 
2022 „ mnohé z vás potěší.

Muzeum kočárů v Čechách pod Ko-
sířem  1.dubna  2022  slavnostně otevírá 
novou výstavu s odhalením kočáru Ra-
kouského arcivévodu  a pozdějšího císaře 
Karla I  F.J. Program s koncertem Dity Ho-
řínkové a Richarda Pachmana pod názvem 
„ příběh Ježíše-cesta krále-pašije “ začne 
v 17.00 hodin. Na  akci je nutná rezervace 
a další informace najdete na    www.histo-
rickekocary.cz

Na tyto  mimořádné  události a setkání 
všech generací s kardinálem vás srdečně 
zve 

Václav Obr.
Nenechte si ujet tento cestovní kočár 

a s ním kouzlo dávné doby.

Místní společnost Koruny České Vás zve na 

slavnostní mši svatou ke 100. výročí úmrtí 

Blahoslaveného Karla I.
v Zákupech v kostele sv. Fabiána a Šebestiána 
v pátek 1. dubna 2022 v 17 hodin.
Slavnostní mše bude sloužená generálním vikářem  
Mons. Martinem Davídkem za přítomnosti 
zákupského děkana R.D. Grzegorze Jacka 
Wolanského. 

Po mši svaté bude na zámku v Zákupech požehnán 
obraz bl. Karla určený pro zámeckou kapli.
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Koncert 
Dity Hořínkové 
a Richarda Pachmana

UDÁLOST JARA

PŘÍBĚH JEŽÍŠE – CESTA KRÁLE – PAŠIJE

Součástí slavnostního programu je odhalení 
historického kočáru Rakouského arcivévodu 
a pozdějšího posledního císaře a českého krále, 
blahoslaveného Karla I  F.J.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem tímto 
otevírá novou výstavu unikátních 
zrestaurovaných exponátů ke stoletému 
výročí úmrtí císaře.

Programem provází Václav Obr a hosté.

Restaurování kočárů finančně podpořil Olomoucký kraj.

NUTNÁ REZERVACE 
na emailu: vaclav.obr@seznam.cz, další kontakty: www.historickekocary.cz

1. dubna 2022 v 17.00 hodin

Vážení,
jsem nesmírně rád, že vás mohu opět in-

formovat a pozvat na naše ojedinělé plá-
nované akce začínající 26. března 2022 .

Mnozí z vás, kteří naše muzeum ně-
kdy navštívili, pocítili touhu se vrátit, aby 
spatřili dokončené celé muzeum a nové 
exponáty.

Neustále pracujeme na tom, abychom 
mohli ukázat další zrestaurované kočáry 
a předvést jejich krásu na největší slav-
nosti  Josefkol, pořádaného 23. a 24. čer-
vence 2022 v zámeckém parku v Čechách 
pod Kosířem.

Sledujte naše nové stránky www.histo-
rickekocary.cz, aby vám nic neuniklo. Po-
dívejte se také na  naše účinkování s nej-
větším kočárem na YouTube pod názvem 
„Marie Terezie - obyčejná hříšnice“. 

 
S poděkováním všem za spolupráci.
V úctě

Václav Obr

Muzeum kočárů

Partner 
Zeleného kruhu Olomouc

Partner Zeleného kruhu 
Olomouc


