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●	Drobné	památky	Hejčí-
na

●	ČSOP	–	Ekocentrum	Iris
●	Ozývají	se	chřástali
●	 Ropák	a	Zelená	perla
●	Noc	kostelů	ve	Staré	
Vodě

●	Nabídka	kroužků	
v	DDM	Olomouc

●	Kulturní	akce	ve	Velké	
Bystřici

●	ACHTUNG	FESTUNG!
●	Muzeum	Rýmařov
●	Královské	oslavy	v	Záku-
pech

s  pomalu  se  končícím  školním  rokem  se před námi  rýsují 
tradiční prázdninové akce a hudební  festivaly, v Olomouc-
kém kraji se opět můžeme těšit na XV. ročník mezinárodního 
setkání mistrů  řemesla  kolářského,  kočárnického  a mistrů 
opratí  v  Čechách  pod  Kosířem,  Královské  slavnosti  pro-
běhnou na  zámku v Zákupech,  Ing.  Tomáš Kryl Vás pozve 
na prohlídkový okruh Brno lucemburské, v Konici se sejdou 
příznivci dechovky na Žváčkově festivalu dechových hudeb, 
skauti  zvou  na  zajímavý  program  Noci  kostelů  do  Staré 
Vody, kterou již po mnoho let pomáhají zvelebovat. 

5rok 2022

Vážení čtenáři,
SEV  Iris  v  Prostějově  láká  kromě  jiného  na  vycházky 

do  rozkvetlé  přírody  a  např.  krajina    mezi  Žďárnou  a  Ni-
vou bude určitě stát za to. DDM v Olomouci již připravuje 
kroužky na příští školní rok, tradičně pestrý program bude 
ve Velké Bystřici. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné 
památky další olomoucké městské části. 

V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.
kcolomouc.cz. 

Pohodové letní dny přeje
            Redakce 

Radek Ocelák: Jak je v krajském kontrolním výboru
Od konce roku 2020 jsem 
za Stranu zelených v rám-
ci koalice Spojenci členem 
krajského kontrolního vý-
boru. Následuje krátké 
shrnutí mých dosavadních 
zkušeností.

Krajský kontrolní vý-
bor je poradní a iniciativní 
orgán Zastupitelstva Olo-
mouckého kraje, který má bdít nad dodr-
žováním předpisů v kraji, a to „na úseku 
samostatné působnosti“. Tato formulka 
znamená, že jde pouze o záležitosti pod-
léhající krajské samosprávě. Ty ve skuteč-
nosti tvoří relativně malou menšinu toho, 
co se na území kraje ve veřejné oblasti 
odehrává. Je to vidět mj. na velikosti roz-
počtů jednotlivých subjektů. Větší rozpo-
čet než samosprávné kraje mají v součtu 
jednotlivé obce na jejich území. Ještě 
mnohem větší objem pak má agenda, kte-
rou si stát udržuje pod svými centrálními 
úřady (byť její výkon přenáší na krajské 
úřady – jde o tzv. přenesenou působnost, 
o které samospráva principiálně nerozho-
duje). Přesto i krajskou samosprávou pro-
tékají nemalé prostředky a je co kontrolo-
vat, dostává-li se k tomu vůle. V případě 
stávajícího výboru tomu tak úplně není.

Kontrolní výbory jsou ze zákona zři-
zovány na úrovni obcí i krajů a dobrým 
demokratickým zvykem je předávat ří-
zení kontrolního výboru opozici – podle 
hesla, že koalice vládne, opozice kontro-

luje. V kontrolním výboru 
olomouckého krajského 
zastupitelstva je toto napl-
něno zčásti: předseda vý-
boru je z opozice (ANO), 
většina členů je ale nomi-
nována vládnoucí kraj-
skou koalicí (Spojenci, Pi-
ráti-STAN, ODS). Výbor 
rozhoduje většinou všech 

členů, a koalice – pokud by pracovala po-
dle stranického klíče – by tedy mohla ne-
příjemné nálezy smetat se stolu. Politický 
zájem na „třaskavých“ kontrolách by na-
opak logicky měla mít opozice; koaliční 
člen kontrolního výboru je jaksi už z prin-
cipu předurčen k nenápadné pasivitě.

V praxi takto výbor nefunguje a nepří-
jemné nálezy víceméně nevznikají. Děle-
ní současného výboru je spíše generační 
než stranické. „Zkušenější“ členové jsou 
rozhodnuti se nepředřít (odměny se vy-
plácí za prostou účast na zasedání, bez 
ohledu na aktivitu) a iniciativa zůstává 
na nás „mladších“ (rozuměj těch, kteří se-
díme ve výboru poprvé). Kontrol proběh-
lo od začátku funkčního období přes de-
set, většinu jich navrhl předseda výboru, 
ale všechny skončily konstatováním, že 
nebylo shledáno pochybení. Už to je s po-
divem vzhledem k tomu, že členové mo-
hou ke kontrole navrhovat podezřelé zá-
ležitosti zcela podle svého uvážení. Zní to 
možná neskromně, ale jedinými skutečně 
kontroverzními tématy byla ta, která jsem 

vznesl já sám nebo kolega Michal Drozd 
ze Spojenců – ať už se jednalo o Odpady 
Olomouckého kraje, o podezření na úče-
lové dělení veřejné zakázky při pořádání 
Dnů kraje 2020 minulým vedením, o ma-
sivní politickou inzerci v krajsky dotova-
ném měsíčníku Moravský senior, zamě-
řeném na zvláště zranitelnou populační 
skupinu, nebo o dotace pro prostějovský 
fotbalový klub. Podrobnosti zájemce na-
jde ve veřejně dostupných zápisech.

Poučili jsme se, že cesta kauzy z kon-
trolního výboru k praktickému konání 
zastupitelstva, jemuž máme radit, je dosti 
dlouhá a leckdy neprůchodná. Nebudu da-
leko od pravdy, když prohlásím, že fungo-
vání orgánu je spíše formální a za desetiti-
síce korun, jež každé jeho jednání spolkne 
jen na odměnách, toho občan kraje příliš 
nezískává. To, že kontrolní výbor nehraje 
ve správě kraje významnou roli, lze při-
číst hlavně na vrub opozice, ne však jen 
jí. Citelně jde o důsledek mnohaleté pra-
xe, kdy zákulisní dohody přebíjely princip 
jasného oddělení mezi mocí a její kont-
rolou.

Ve zbytku funkčního období hodlám 
zachovat dosavadní tlak na to, aby kont-
rolní výbor krajského zastupitelstva byl – 
v souladu se svým zákonným vymezením 
– iniciativní a reálně kontrolující institucí 
Olomouckého kraje.

Autor je předseda Zelených v oblas-
ti Jeseníky, člen krajské rady Zelených 
v Olomouckém kraji.
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Drobné památky Hejčína

hospoda, dnes je tak označen bar a herna 
v domě.

Když jsem procházel územím Hejčína, 
bylo horké léto. V parných letních dnech 
si uvědomujeme, jaké dobrodiní řeka při-
nášela. Život vesnice byl s řekou sváza-
ný, přinášela hojnost ryb, poháněla mlýn, 
později elektrárnu, zavlažovala louky, 
napájela dobytek. Nedostatek vody v řece 
pro pohon mlýnů byl zdrojem sporů mezi 
klášterem a městem, nedostatek vody 
ve studních znamenal žízeň. Když nasta-
ne dlouhé období sucha, vážíme si každé 
kapky, kterou nám řeka z jesenických hor 
přináší.

Ján Kadlec

Katastr předměstské obce Hejčína najde-
me severozápadně od centra města. Jeho 
protáhlé, poměrně malé území začíná 
u černovírského mostu na řece Moravě 
a zvedá se až ke svahům Šibeníku. Ves se 
připomíná již v roce 1078, v listině, kte-
rou byl založen klášter Hradisko. Klášte-
ru obec patřila po celou dobu jeho trvání. 
Název značí ves lidí Hajkových.  V Hej-
číně však lidé žili již v pravěku. Při úpra-
vě Tomkovy ulice a Mrštíkova náměstí 
archeologové nedávno objevili doklady 
pravěkého osídlení s mnoha pozoruhod-
nými nálezy, mimo jiné i doklady rybo-
lovu našich předků. Nálezy staré 6000 let 
pocházejí z období kultury s moravskou 
malovanou keramikou, další jsou ze starší 
doby bronzové a přelomu doby bronzové 
a železné. Místo bylo osídleno i v období 
Velké Moravy. Rybářská osada zde byla 
po celý středověk, jak dokládá obecní pe-
čeť, na níž můžeme vidět rybáře na loďce 
plující v řece plné ryb. Starou osadu ob-
tékalo ze tří stran rameno Moravy, jemuž 
se říkalo Moravice, dnes se nazývá Mlýn-
ský potok. V místě zvaném Skalka stával 
mlýn, který se připomíná již roku 1304. 
Podle smlouvy z roku 1530 měl pět mlýn-
ských kol, byl tedy poměrně velký. V roce 
1909 mlýn vyhořel a byl poté přestavěn 
na elektrárnu. Časté záplavy z Moravice 
i okolních vod způsobily obyvatelům Hej-

čína mnoho škod. Četná bahniska a mok-
řiny byly ponechávány na louky a past-
viny, na kterých pastevci pásli dobytek, 
polí bylo málo. Přes „hejčínská bahna“ 
si vozili sedláci nevěsty z pravého břehu 
Moravy na levý jen proto, aby se vyhnuli 
placení „čechelného“ – zdavného poplat-
ku vybíraného pod olomouckým hradem. 
Pod vrcholem Šibeníku bývaly lomy 
na kámen, z něhož se stavěla olomoucká 
pevnost. Po vylámání kamene byly lomy 
zatopeny vodou, později zasypány a dnes 
zde stojí vilová čtvrť.

Střed obce tvoří zajímavá náves, která 
se sice nazývá náměstí, ale je obklopena 
malými přízemními domky. Jsou to pa-
mátkově chráněné dělnické domy z konce 
19. století. Uprostřed návsi v nově upra-
vovaném parčíku stojí malá obdélníková 
kaple s půlkruhovým uzávěrem a malou 
šestibokou věžičkou a křížkem na vrcho-
lu. Podle tabulky nad vchodem je zasvě-
cena svatému Janu Nepomuckému a po-
chází z roku 1821. Sv. Jan Nepomucký je 
český patron, bývá uctíván jako ochránce 
zpovědního tajemství, chránil proti po-

Drobné památky Hejčína
Paměť krajiny uchovaná ve vůni stromů a květin.

Paměť krajiny zachovaná na vesnické návsi.
Řeky jsou naše sestry – zahánějí naši žízeň, nesou naše kanoe a živí naše děti.

náčelník Seattle v r.1855
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mluvě a ve válečném nebezpečí. Před 
kaplí je starší kamenný kříž. Na jedno-
duchém kamenném kříži jetelového typu 
z roku 1745 je osazeno litinové ukřižová-
ní Krista novějšího data. Kříž prošel reno-
vací, socha Krista je nově natřená, parčík 
s lavičkami působí upraveným dojmem.

Další kamenný kříž stojí nedaleko v uli-
ci Dolní Hejčínská. Novogotický kříž ne-
chali postavit v roce 1883 manželé Fran-
tišek a Barbora Vraštilovi z Hejčína, jak 
dokládá nápis na zadní straně. Na kříži je 
litinový stříbrný Kristus, pod ním je reliéf 
eucharistie – posvěcený chléb a víno.

K významným místům Hejčína patří 
od roku 1932 nový kostel sv. Cyrila a Me-
toděje. V kryptě kostela odpočívá jeho za-
kladatel arcibiskup Leopold Prečan.

K drobným památkám Hejčína patří 
také pomníky, pamětní desky a domov-
ní znamení. Občanům padlým v první 
světové válce byl postaven společný 
pomník v Černovíře. U bývalého hřiště 
stával dnes již zmizelý pomník Sokola, 
postavený po roce 1920. Na umělé skalce 
s označením SOKOL byla původně osa-
zená deska s nápisem. Hřiště i pomník již 
neexistují, dnes zde stojí soukromá vila. 

Jiný pomník najdeme 
u silnice pod vysokým to-
polem, poblíž černovírské-
ho mostu. Připomíná vstup 
Rudé armády do Olomouce 
dne 8. května 1945. Na leš-
těném kameni je nad nápi-
sem rudá hvězda. 

Na návsi v domě č. 8 se 
narodila a žila Božena Mrš-
tíková, manželka spisovate-
le Viléma Mrštíka. Pamětní 
deska připomíná její pobyt 
zde v letech 1876 – 1958.

Další pamětní deska je 
na domě č. 8 v ulici Hor-
ní Hejčínská. Připomíná 
památku Antonína Pinky, 
nadšeného divadelníka, po-
praveného nacisty v Brně 
v roce 1942. Desku nechali 
zhotovit v roce 1946 diva-
delní ochotníci z Hejčína 
a Řepčína.

Nad vchodem do domu č. 
68 na Horní Hejčínské ulici  
je zachované domovní zna-
mení - černý orel. „U čer-
ného orla“ se nazývala 

Mrštíkovic náměstí

Kaplička v Hejčíně Pomníček
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Z luk se ozývají chřástali polní. Ornitologové vyzývají veřejnost k mapování ohroženého druhu

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

Praha, 30. května 2022. V průběhu května 
se do Česka vracejí ze subsaharské Afriky 
chřástali polní. Skrytě žijící ptáci potře-
bují k hnízdění louky s vysokou a hustou 
trávou. Je proto obtížné je zahlédnout, 
ale prozrazují se hlasitým nočním mono-
tónním voláním „rép rép“. Připomíná zvuk 
dřevěné řehtačky, který se nese krajinou 
až na jeden kilometr daleko. Chřástal patří 
mezi ohrožené druhy naší krajiny. Aktuál-
ní odhady mluví o 1200 – 1400 volajících 
samcích. Aby Česká společnost ornito-
logická (ČSO) mohla ohrožené chřástaly 
lépe chránit, potřebuje informace o  tom, 
kde jsou. S tím může výrazně pomoci ve-
řejnost, když se zapojí do mapování.

Chřástal polní žije skrytě ve vysoké 
a husté luční trávě, kde si vytváří stezky, 
kterými dokáže velmi rychle a hbitě pro-
bíhat. Člověk o jeho přítomnosti ví ob-
vykle jen díky typickému nočnímu volání 
samce, kterým obhajuje hnízdní prostředí 
a láká protahující samice. 

„Volání samců lze slyšet od poloviny 
května do poloviny července. O výběru 
vhodného stanoviště k hnízdění rozhoduje 
především charakter bylinné vegetace, kte-
rá by měla být alespoň 20 cm vysoká a sou-
časně i natolik hustá, aby se v ní chřástal 
mohl skrytě pohybovat. Často si vybírá 
louky, které jsou sečené nepravidelně, pří-
padně pozdně, nebo extenzivní pastviny. 
Roli hraje také přítomnost mokřin, pra-
menišť a vrbových porostů, kam se mohou 
chřástali skrýt během sečení,“ vysvětluje 
Václav Zámečník, zemědělský specialista 
České společnosti ornitologické. 

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, 
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 a Ministerstvo životního 
prostředí v rámci projektu „Mezigenerační aktivity v přírodě“. 

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na červen tyto akce:
ho prostředí. Spolupořadatelem akce bude 
Elektrowin a. s. s informačním stánkem, 
skákadly a hravými aktivitami na téma 
zpětného odběru elektrospotřebičů. 

Setkání s brouky a motýly 
středa 15. června
Vycházka nejen pro seniory s entomo-
logem Vojtěchem Jiříčkem na chráněná 
území mezi Ohrozimí a Vícovem. Z nich 
nejcennější je Národní přírodní památka 
Za Hrnčířkou. Doplněno zajímavým vý-
kladem a entomologickým pozorováním. 
Ráno odjezd autobusem v 8:10 (st. č. 11) 
do Vícova, návrat do Prostějova z Ohrozi-
mi do 13 hod. Délka trasy asi 6 km.

Zelenomodrý den 
otevřených dveří
pátek 17. června od 14 do 18 hod.
Den otevřených dveří v nové budově Eko-
centra Iris na Husově nám. 67. Návštěvní-
kům ukážeme všechny prvky zelenomod-
ré infrastruktury i energeticky úsporná 
opatření. Vše bude doplněno informacemi 
a hravými i vědeckými aktivitami.

Setkání se studánkami
sobota 18. června
Vycházka nejen pro rodiny s dětmi ze Se-
loutek do Domamyslic kolem několika stu-
dánek. Cestou nás čekají hravé aktivity pro 
děti i informace o studánkách pro dospělé. 
Společně studánky vyčistíme a případně 
upravíme jejich okolí. Ráno sraz v 9:35 

v Seloutkách na autobusové zastáv-
ce (vhodný autobus jede z Prostějova 
v 9:20 ze st. č. 12). Vycházku ukončí-
me kolem 13. hod. v Domamyslicích 

u autobusové zastáv-
ky MHD. Délka trasy 
6 km.

Bylinková procházka 
botanickou zahradou
středa 22. června
Vycházka nejen pro seniory s litovelským 
bylinkářem Vláďou Vytáskem. Společ-
ně projdeme prostějovskou botanickou 
zahradu a dozvíme se spoustu informací 
o zde rostoucích léčivých rostlinách. Za-
čátek vycházky v 10 hod. 

Bylinky prostějovské 
botanické zahrady
středa 22. června
Odpolední vycházka s litovelským bylin-
kářem Vláďou Vytáskem pro ty zájemce, 
kteří se nemohli zúčastnit dopolední akce. 
Vláďa s prostějovskou botanickou zahra-
dou dlouhá léta spolupracuje a zásobuje 
ji léčivými rostlinami. Přijďte si léčivé 
rostliny prohlédnout a dozvědět se mno-
hé o jejich účincích i zpracování. Začátek 
akce v 16 hod. 

Za prameny Nectavy 
a Romže
středa 29. června
Vycházka nejen pro seniory ze Dzbele přes 
Borovou a kolem Sládkovy skály do Ko-
nice. Cestou zkusíme najít pramen říčky 
Nectavy a Fialovu studánku, kde prame-
ní Romže. Ráno společný odjezd vlakem 
v 8:02 do Dzbele, návrat vlakem z Konice 
do 13:30. Délka trasy asi 7 km.

Z Hluboček na Kopeček
středa 1. června
Vycházka nejen pro seniory z Hluboček-
-Mariánské údolí přes Velkou Bystřici 
na Svatý Kopeček. Ráno společný odjezd 
vlakem v 8:35 přes Olomouc do stanice 
Hlubočky-Mariánské Údolí, návrat z Ko-
pečku do Prostějova kolem 14. hod. Délka 
trasy 8,5 km. 

Stezka ke Dni životního 
prostředí
sobota 4. až neděle 12. června
Samoobslužná hravá stezka pro všechny 
generace povede biokoridorem Hloučela. 
Bude zaměřena na problémy životního 
prostředí. Bude se věnovat odpadové pro-
blematice, úsporám energií, šetření vodou, 
významu zeleně apod.  

Ze Žďárné do Nivy
středa 8. června
Vycházka nejen pro seniory ze Žďárné 
k Oborskému dvoru a odtud lesními ces-
tami až k cennému mokřadu v Nivě. Ráno 
odjezd autobusem do Žďárné v 8:10 (st. č. 
11), návrat z Nivy do 13:35. Délka trasy 
asi 8 km.

Den životního prostředí
sobota 11. června od 9 do 12 hod.
Osvětová akce na hlavním prostějovském 
náměstí plná informací a aktivit pro děti 
i dospělé zaměřených na problémy životní-

Právě způsob sečení luk je nejvýznam-
nější faktor ohrožení chřástala polního. 
„Časným sečením chřástali přicházejí 
o prostředí pro hnízdění. V horším přípa-
dě dochází ke zničení hnízd i se sedícími 
samicemi a posečení mláďat a dospělých 
ptáků. Moderní zemědělská technika se ši-
rokým záběrem a vysokou rychlostí může 
zabít až dvě třetiny přítomných ptáků,“ 
vysvětluje Zámečník. Negativní vliv má 
také intenzivní pastva dobytka na travních 
porostech, kdy dochází k takřka úplnému 
spasení a sešlapání vegetace a chybí tak 
nezbytný vegetační kryt k hnízdění. Nelze 
však opomíjet ani ztrátu přirozeného pro-
středí vlivem zástavby krajiny včetně de-
veloperských projektů nebo zalesňování.

Pro ochranu chřástalů je klíčová spolu-
práce ornitologů se zemědělci. „Zeměděl-
ci mohou hnízdění chřástalů podpořit tím, 
že budou kosit od středu do krajů louky, 
a ti budou mít šanci utéct. Pomůže také 
snížení pojezdové rychlosti na 4 km/hod 
nebo posun seče do doby, až budou mlá-
ďata sama vzletná. Pro některé zeměděl-
ce mohou být taková opatření ekonomicky 
nevýhodná, mohou proto využít dotačního 
titulu tzv. agroenvironmentálně-klimatic-
kého opatření (AEKO) na ochranu chřás-
tala polního, které jim ztráty nahradí,“ 
dodává Zámečník. 

Vhodné plochy do AEKO se doplňují 
na základě dostupných dat o hlasové ak-
tivitě samce. Zemědělec získává kompen-
zaci zejména za posun termínu seče až 
po 15. srpnu, což vytváří podmínky pro 

Čejka chocholatá. Foto: Josef Čmel

hnízdění chřástalů dvakrát ročně. Další 
variantou může být i ponechání plochy 
3 ha kolem volajícího samce, přičemž se 
vychází ze zjištění, že hnízdo bývá nej-
častěji do 100 m. Podstatná je zde přesná 
lokalizace volajícího samce a charakter 
biotopu, ve kterém se nachází. 

Jak se může veřejnost zapojit 
do mapování chřástala polního
Chřástali se ozývají nejčastěji mezi 22:00 
a 4:00, mapování je proto potřeba naplá-
novat na noční hodiny. Ideální lokalitou 
jsou louky s vysokou a hustou vegetací. 
Pro mapování je potřebná kvalitní svítilna 
a mobil s aplikací na určení přesné pozi-
ce nebo přímo GPS přístroj. Právě přesná 
pozice má pro ochranu chřástala největší 

Volající samec chřás-
tala polního. Foto: 

Bohuslav Pešek

Ponechaná nepokosená plocha kolem volajícího samce. 
Foto: Václav Zámečník

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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význam. „Ideální je naplánovat takovou 
trasu, aby nejvzdálenější bod otevřené 
plochy nebyl dál než 500 m od nás, aby-
chom mohli s jistotou říci, že jsme volá-

ní slyšeli nebo ne. Pokud uslyšíme volat 
chřástala, pokusíme se jít blíže za hlasem, 
abychom mohli přesněji zaměřit pozici, 
odkud vychází. Za příliš větného počasí 

nemá cenu sčítání provádět, samci nemu-
sí volat, a pokud volají, tak nejsou dobře 
slyšet,“ doplňuje Zámečník. Pro zadávání 
informací o volajících chřástalech slouží 
Faunistická databáze ČSO avif na webu 
birds.cz. Mapovatelé také mohou  zaslat 
informace s přesnou lokalizací volajícího 
samce přímo zemědělskému specialistovi 
ČSO Václavu Zámečníkovi na e-mail za-
mecnik@birdlife.cz. 

Pro získaní kvalitních dat je nutné, aby 
byl každý jedinec zapsán do databáze 
zvlášť spolu s unikátní GPS pozicí. 

Kontakt pro další informace
Václav Zámečník, zamecnik@birdlife.cz, 
776 368 360

Více informací
• Webová stránka Ochrana hnízdišť 

chřástalů polních
• Krátký film Tajemný obyvatel luk
• Edukační omalovánky pro děti Chřástal 

Honzík  

Z luk se ozývají chřástali polní. Ornitologové vyzývají veřejnost k mapování ohroženého druhu

Samec chřástala polního během nočního mapo-
vání a kroužkování. Foto: Ludmila Korešová

Hledají se kandidáti na Ropáka a Zelenou perlu
Ekologové přijímají nominace na Ropáka už po třicáté

Děti Země – Brno vyhlašují již 30. ročník 
ankety o antiekologický čin Ropák a 27. 
ročník ankety o antiekologický výrok Ze-
lená perla. Kandidáty může do půlnoci 
v pátek 10. června 2022 na jejich adresu 
či na jejich e-mail dz.brno@ecn.cz posílat 
kdokoliv, pokud uvede jejich jména a dů-
vod navržení, resp. citaci výroku. Formu-
láře pro vyplnění jsou i na stránce http://
www.detizeme.cz/ropak. 

Ropáka 2020 získal ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy Karel Ha-
vlíček (nestr. za hnutí ANO) a Zelenou 
perlu 2020 ministr životního prostředí 
a poslanec Richard Brabec (hnutí ANO). 
Výsledky obou anket budou zveřejněny 
v pátek 24. června 2022 v 11 hodin na tis-
kové konferenci v Brně. Anketa Ropák je 
nejstarší novodobou anketou o nějakou 
významnou a mediálně známou anticenu.

„Mezi žhavými kandidáty na Ropáka 
může být například poslanec za ODS 
a současný ministr dopravy Martin Kup-

ka za podporu výstavby jezu u Děčína 
s významným škodlivým vlivem na úze-
mí NATURA 2000 a plavebního kanálu 
u Přelouče s riziky pro desítky cenných 
druhů živočichů, což jsou stavby, které 
jsou součástí plánu na kanalizaci Labe 
za více než deset miliard korun,“ říká 
koordinátor obou anket Miroslav Patrik 
z Dětí Země – Brno.

Silným kandidátem na Zelenou perlu je 
podle Patrika třeba poslanec za ODS Petr 
Bendl, který v článku s názvem „České 
farmáře čekají po volbách změny. Kandi-
dáti na ministra zemědělství se na většině 
priorit shodují“ ze dne 31. srpna 2021 tvr-
dí následující: „Musíme se poprat se situa-
cí škůdců. Není to jen kůrovec a nejsou to 
jen brouci, ale také například vlci.“

U kandidáta na Ropáka roku je nutné 
uvést důvod, tzn. prosazování nějakého 
škodlivého záměru, vydání závažného 
rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci 
nějaké „antiekologické“ stavby. Loni bylo 

do ankety nominováno 12 osob. U kandi-
dáta na Zelenou perlu je nutné uvést jmé-
no autora výroku a jeho text a zdroj. Loni 
bylo zasláno 33 výroků.

Titul Ropák 2020 získal ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy Karel Havlí-
ček (nestr. za hnutí ANO) za zodpověd-
nost při schválení studie proveditelnosti 
pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe, 
za prosazování výstavby pátého bloku 
v jaderné elektrárně Dukovany s předlo-
žením návrhu zákona na podporu jader-
ného energetiky, za prosazování novely 
zákona o liniových stavbách s nižší kvali-
tou účasti spolků v řízeních a za manipu-
laci při rozhodnutí Uhelné komise ukončit 
těžbu a spalování hnědého uhlí nejpozději 
v roce 2038 bez řádných podkladů.

Vítězem ankety Zelená perla 2020 se 
stal ministr životního prostředí a posla-
nec za hnutí ANO Richard Brabec, který 
loni na otázku k rychlejšímu prosazová-
ní účinných opatření na ochranu klimatu 

Tisková zpráva ze dne 30. května 2022

občanskými aktivisty v rozhovoru ze dne 
8. února 2020 odpověděl takto: „Přehna-
ný aktivismus vráží do společnosti velký 
klín a je v té morální rovině téměř stejně 
tak nebezpečný jako samotná klimatická 
změna.“

Odkazy na internetové stránky:
Nominační formulář pro anketu Ropák 
roku
http://www.ropak.detizeme.cz/ropak-
-nominace.html

Nominační formulář pro anketu Zelená 
perla roku
http://www.ropak.detizeme.cz/perla-
-nominace.html

Uzávěrka pro zasílání kandidátů do obou 
anket je 10. června 2022. 
Adresa: Děti Země, Cejl 866/50a, 602 00 
Brno, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz. 

Formuláře jsou také na stránce 
http://www.detizeme.cz/ropak.

Kde jinde, než v lese se zapojuje fantazie a děti 
v něm kromě hříbků v mechu vidí také obydlí 
lesních skřítků, studánku, z níž chodí pít víly 
a další zákoutí. Zoo Olomouc se o nadcházejí-
cím víkendu v jeden takový les promění.

Ba co víc. Vše, co v něm malí i velcí spatří, 
bude skutečné. „Děti nám mohou pomoci se-
hnat ty správné ingredience pro čarodějnické 
lektvary, uděláme si pořádek v pohádkové říši 
mezi čarodějnicemi a čaroději, s vodníkem si 
náležitě zarybaříme, vypereme s ním prádlo, 
u čertů si zaskáčeme v pytli, pokusíme se roz-
poznat kůže lesních zvířat, Sněhurce a jejím tr-
paslíkům pomůžeme poskládat rozbité obrázky. 
Těší se na vás nejen zvířata, ale tentokrát i po-
hádkové bytosti. Fotokoutky budou na každém 
stanovišti,“ zve Lucie Skřipská z marketingo-
vého oddělení.

Akce bude probíhat po oba dva víkendové 
dny 4.-5. června 2022, v čase od 10:00 do 16:00

Víkend dětí v pohádkovém lese zoo Olomouc

Program Noci kostelů ve Staré Vodě

Kostel ve Staré Vodě bude otevřený 
v pátek 10. 6. 2022 od 18:00 do 21:00, 
zahájení provede dětský pěvecký sbor 
z Moravského Berouna.
Od 19:30 zahrají na lesní rohy hudebníci 
VLS  z Libavé. 
Od 20:15 potom bude hrát Igor Františák 
z Moravského divadla v Ostravě na kla-
rinet.
O historii kostela, kláštera a obce Sta-
rá Voda bude přednášet historička Jana 
Krejčová.

 Jan Pečínka 
skauti Velký Týnec

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325
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Nabídka kroužků v DDM Olomouc
20. 5. 2022 • 
Olomouc – Sice 

se teprve blíží prázdniny, ale Dům dětí 
a mládeže Olomouc už v těchto dnech 
zveřejnil nabídku kroužků na příští školní 
rok. Kdo si chce vybírat, má teď nejlepší 
příležitost. 
„Na příští rok jsme připravili více než 150 
různých kroužků, ze kterých si vyberou děti 
i dospělí. Nabídka se rychle plní, některé 
kroužky jsou již nyní obsazené, ale pořád 
je z čeho vybírat – za týden od zveřejně-
ní máme víc než 1000 přihlášek, z čehož 
máme radost.“, řekl Radek Ježowicz 
z olomouckého DDM.
Kromě tradičních kroužků je i na tento rok 
připraveno několik novinek. Patří mezi ně 
Digitální kresba, Jóga pro děti, kroužek 
D‘n‘D – hry na hrdiny, nebo nově samo-
statný kroužek Deskových her. 
Již tradičně zabírají největší část nabíd-
ky DDM Olomouc sportovní kroužky. 

V nabídce nechybí ani hudební kroužky 
(kytara, flétna a klávesy) a na své si přijdou 
i zájemci o vaření, dramaťák, šachy nebo 
třeba LARP. 
Většinu z kroužků najdou zájemci na jed-
nom z 3 pracovišť DDM Olomouc – na 17. 
listopadu 47, Janského 1, nebo na Rožňav-
ské 21. Nejsnadnější cestou, jak získat 
podrobné informace o všech kroužcích je 
navštívit www.ddmolomouc.cz nebo na-
psat na adresu propagace@ddmolomouc.
cz. Přehledy kroužků jsou však k dostání 
na každém pracovišti a stručné informace 
mohou zájemci získat i na tel. 585 223 233.

Radek Ježowicz
odd. vnější komunikace

propagace@ddmnolomouc.cz
 tel.: 731 444 443

Pro další informace, fotografie nebo logo 
DDM Olomouc kdykoliv kontaktujte od-
dělení vnější komunikace:
Radek Ježowicz, propagace@ddmolo-
mouc, tel.: 585 223 233, 731 444 443.

Většinou probíhají v tělocvičnách (florbal, 
stolní tenis, bojová umění, aerobik), ale na-
jdou se mezi nimi i výuka plavání, lyžařské 
kurzy pro předškoláky, lezení na stěně, ori-
entační běh, či netradiční sporty. 
Zájemci o tanec mohou přijít v každém 
věku – pro nejmenší je rytmika, mažoret-
ky, roztleskávačky a taneční přípravky, 
školáci se mohou věnovat street dance, 
orientálnímu tanci, nebo stepu a v nabídce 
nechybí ani taneční klub seniorů. 
Kromě tradičních výtvarných kroužků 
nabízí DDM Olomouc i keramiku a toče-
ní na hrnčířském kruhu, dřevodílnu nebo 
kurz tvůrčí fotografie. Své pevné místo 
v nabídce má už i kombinace tradičních 
výtvarných postupů s počítačovou grafi-
kou,  keramikou a nově i s textilní tvorbou. 
Na pracovišti Janského 1 se koná větši-
na technických kroužků – ať už jsou to 
tradiční modeláři a elektrotechnici, nebo 
nejrůznější kroužky počítačové. Pro děti je 
zde Lego klubík a pro starší zase Lego – 
robotika nebo 3D tisk. 
Za zmínku stojí i kroužky přírodovědné 
– svému koníčku se zde věnují ry-
báři, v olomoucké ZOO se scházejí 
členové ZOO klubu, pravidelné 
schůzky v oddílech „Lidu medvě-
dího potoka“ mají i ochránci příro-
dy a v rozáriu jsou úly, o které pe-
čují členové včelařského kroužku. 

Knihovna města Olomouce
2. 6. v 16 hodin 
nám. Republiky – Rokoko – tapisérie 
v gobelínových dílnách a výroba porcelá-
nu v Míšni a v Sèvres s Mgr. Věrou Mič-
kovou v rámci cyklu besed věnovaných 
umění

6., 7., 20. a 21. 6. od 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 naprogramovat. Nutná rezer-
vace 731 123 081, jungmannova@kmol.
cz

7. 6. v 17 hodin 
nám. Republiky – 65 let olomoucké 
ZOO – zooložka Libuše Veselá a historie 
olomoucké ZOO z perspektivy chovu af-
rických zvířat např. žirafy Rothschildovy 
či vzácného adaxe

8. 6.  10 hodin
nám. Republiky, oddělení pro děti a mlá-
dež – Moje oblečení – setkání rodičů 
s úplně malými dětmi v rámci programu 
S knížkou do života. Čeká je hraní a čtení, 
rodiče pak tipy na dětské knížky. 

9. 6. v 17 hodin
nám. Republiky – Maminek není nikdy 
dost: pěstounská péče – s Petrou Su-
chánkovou, autorkou stejnojmenné knihy 
nahlédneme, jakými radostmi i strastmi 
si takový pěstoun prochází. Dozvíme se 
také, co všechno potřebuje člověk, aby se 
pěstounem stal.

14. 6. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Podvečer po-
ezie – setkání s olomouckým básníkem 
Jiřím K. Hrubým a jeho hudebními přáteli 
Jitkou Romanovskou (zpěv), Zdeňkem 
Dohnalem (kontrabas) a Josefem Palcem 
Kadlecem (kytara)

16. 6. od 10 – 12 hodin
pobočka Jungmannova – Dům s chimé-
rami – setkání s Michalem Urbáškem, au-
torem knihy lidsky přibližující život nově 
vznikající Ukrajiny pohledem Čecha pra-
cujícího v reklamní agentuře

16. 6. ve 13 hodin
pobočka Holice – Lodičky z korku – zá-
bavná výtvarná dílnička pro děti s rodiči 
či prarodiči. 3 korkové zátky s sebou!

16. 6. od 13 – 18 hodin
pobočka Brněnská – Dárek pro tatínka 
– dárek svému milovanému rodiči u pří-
ležitosti Dne otců si mohou přijít vyrobit 
již děti od 4 let  

20. 6. od 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her – 
odpoledne s klasickými či novými stolní-
mi hrami, vzájemné předávání tipů i zku-
šeností. Přihlášení na 585 545 123 nebo 
dospele@kmol.cz 

28. 6. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Virtuální foto-
graf – interaktivní beseda spojená s ver-
nisáží nadcházející prázdninové výsta-
vy herních fotografií Martina Benčíka. 

Účastníci se spolu s au-
torem naučí, jak za po-
moci zabudovaného 
fotorežimu lze pořizovat snímky přírody 
či portréty postav z oblíbených počítačo-
vých her. 

SOUTĚŽ
Až do konce prázdnin lze bojovat o knihu 
Terryho Pratchetta – stvořitele Zeměplo-
chy. Soutěžní lístky najdete na webových 
stránkách nebo v úseku fantasy v budově 
na náměstí Republiky

VÝSTAVY 
Budovu na náměstí Republiky do konce 
června oživují fotografie olomouckého 
výtvarníka Ladislava Grossmanna, který 
se věnuje také malbě, grafice a knižním 
ilustracím.

Pobočka Jungmannova představuje Ar-
ménii – zemi na křižovatce kultur a nábo-
ženství díky fotografiím Jitky Brabcové

Pobočka Brněnská zve na druhou část fo-
tografií Jiřího Pasze Všechny barvy nadě-
je anebo jak svět (ne)přichází o školáky, 
zobrazující každodenní život dětí i dospě-
lých z nejchudšího státu západní polokou-
le - Haiti.

Pobočka Holice nabízí výstavu Jitky Mer-
glové-Šufanové s názvem Kreslení mi 
dává volnost. Od 14. června, kdy v 17 ho-
din proběhne vernisáž, ji nahradí snímky 
Koně a jiná zvířena výtvarnice a architek-
ty Evy Macholánové.

Partner 
Zeleného kruhu Olomouc

Partner Zeleného kruhu 
Olomouc

Dramaťák

Dřevodílna

Parkour

Zelené lístečky

Kytara
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Kulturní akce ve Velké Bystřici
1. – 30. 6. / galeriezet / út – pá 9:30 – 
18:00, so – ne 11:00 – 19:00, po – zavřeno
Petr Zlamal: Ptačí zpěvy – výstava 
obrazů
Akad. malíř Petr Zlamal je významný ex-
presivně založený malíř. Narodil se v roce 
1949 jako syn výtečného malíře Wilhel-
ma Zlamala (1915 – 1995). Žije a tvoří 
ve Šternberku, kde se přičinil na realiza-
ci mnohých výstav v Galerii Šternberk. 
V roce 2009 získal cenu města Šternberk 
za významné dílo v oblasti výtvarného 
umění. Výstava potrvá do 28. 7. 2022.

3. 6. / galeriezet / pá 17:00
Mucha Trio – koncert Kruhu přátel 
hudby
Mucha trio je unikátní složení tří mladých 
českých umělkyň: Anna Paulová – klari-
net, Ludmila Pavlová – housle, Johanna 
Haniková – klavír. Společně vystupují již 
od roku 2014, procestovaly velkou část 
Evropy a vystoupily na významných fes-
tivalech. Všechny tři hráčky působí také 
na sólové dráze a jejich syntéza přenáší 
mládí a inspiraci na publikum. Jméno 
souboru je zvoleno na počest malíři Al-
fonsu Muchovi a skladatelce Geraldine 
Mucha.

5. 6. / zámecký park / ne 15:00 – 17:00
Dětský den a Bystřická kuličkiáda
zábavný program pro děti i celé rodiny 
na celé nedělní odpoledne – hry, atrakce, 
soutěže o ceny a oblíbená jarní hra s hli-
něnkami nebo skleněnkami pro všechny 
generace mladých.

10. 6. / ŘK kostel / pá 18:00
Noc kostelů
18:15 Mše, 19:00 koncert Pocta V. Ří-
hovskému. Účinkují Gabriela Němcová 
– mezzosoprán, Ondřej Mucha – varhany. 
Dále výstava, beseda, prohlídka kostela…

10. 6. / KD Nadační / pá 19:30
Dave Freeman: Dovolená 
s rizikem
Klasická dveřová fraška, plná záměn 
a zvratů. Jeden hotelový pokoj, troje 
dveře, jedno okno. Divný hotel a ješ-
tě divnější personál. No a manželské 
nesnáze jsou na světě. Jak už to tak 
bývá, vše dopadne jinak než bychom 
čekali. Derniéra. Hraje Divadelní sou-
bor Osvětové besedy Velká Bystřice. 

11. 6. / Zámecký park / so 11:00 – 23:00
Jsme ze stejné planety
7. ročník mezinárodního pikniku 
– představíme Brazílii, Kolumbii, 
Ugandu a Vietnam. Park bude vonět 
kávou víc než kdy jindy...

11. – 12. 6. / KD Nadační
Pohárek SČDO – Memoriál 
dr. Zdeňka Kokty
50. ročník národního finále soutěže mono-
logů a dialogů amatérských divadelníků. 
sobota 12:30 – 20:00: soutěžní vystou-
pení, vyhlášení výsledků, defilé vítězů 
neděle: rozborové semináře

20. 6. / galeriezet / po 18:00
Absolventský koncert
Představí se absolventi velkobystřické po-
bočky Základní umělecké školy „Žerotín“ 
Olomouc.

25. – 26. 6. / sportovní areál Na Letné
Memoriál Jana Kratiny
Turnaj v miniházené.

26. – 30. 6. / hala Na Letné, hala Masa-
rykovy ZŠ
Olympiáda dětí a mládeže
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 
pořádá Olomoucký kraj společně s Čes-
kým olympijským výborem už podruhé. 
Ve Velké Bystřici proběhnou soutěžní 
utkání starších žáků v házené. https://
odm.olympic.cz/2022.

Mgr. Martina Skálová
vedoucí odboru kultury a informací
skalova@muvb.cz tel: 734 236 506

Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká 

Bystřice

ACHTUNG FESTUNG! – v objetí olomoucké pevnosti
Výstava ACHTUNG FESTUNG! - v obje-
tí olomoucké pevnosti představuje ve čty-
řiadvaceti studentských návrzích dvou 
ateliérů Fakulty architektury VUT v Brně 
širokou paletu možného využití znovu 
objevovaného kulturně – historického 
dědictví unikátního pevnostního organis-
mu na pomezí města a krajiny Olomouce. 
Výstavu můžete shlédnout v muzeu Fortu 
XVII. v Křelově u Olomouce. Buďte sr-
dečně vítáni.

Pevnostní město představovalo od po-
loviny 18. do konce 19. století vrchol 
obranných strategií monarchie i vojenské-
ho stavitelství. Unikátní soubor ústřední 
bastionové pevnosti a jednadvaceti před-
sunutých pevnůstek (tzv. fortů) dal vznik-
nout jedinečnému věnci parků kolem cen-
tra i dodnes patrnému krajinnému prstenci 
velké Olomouce, jehož krajině-ekologic-
ký i rekreační potenciál začíná již nyní 
hrát nezastupitelnou úlohu z hlediska bu-
doucnosti klimatu města i střední Hané.

Město Olomouc dnes hledá svou novou 
identitu, která nemůže být založena pouze 
na silné historii, ale právě na v budouc-
nosti znovu uchopené periferii, kde již de-
setiletí dříme onen jedinečný systém for-
tového opevnění. Ten sdílí spolu s dálnicí, 
nákupními a logistickými centry zbytkové 
území na rozhraní města a krajiny, které 
spojuje pouze pás znevážené černozemě. 
A právě zde v onom znovu posvěceném 

systému nalezlo devatenáct studentů nový 
život i potřebnou organizaci chaotického 
území. Adaptované forty či jejich místa se 
stávají ohnisky rozvoje příměstské rekre-
ace, práce i výuky, a zároveň nečekaným 
pojítkem pro město, periferii i přilehlé 
vesnice, pro lidi i zvířenu, pro veřejné ak-
tivity i zodpovědný postoj k budoucnosti 
vyčerpané Hané.

Zvláštní pozornost v rámci expozice je 
věnovaná reálnému využití fortu na Šibe-

ničním vrchu ve spolupráci s olomoucký-
mi developery. Pětice studentských návr-
hů nabízí proměnu historického reduitu, 
stojícího uprostřed rostoucí obytné čtvrti, 
do podoby nové olomoucké tržnice, zá-
žitkového volnočasového centra zdravé-
ho životního stylu či pomyslného trezoru 
určeného široké veřejnosti i specializova-
ným uměleckým sbírkám.

MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka

Alena Dvořáková, projekt !!!, koláž vertikál v bodech fortů
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Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na vernisáž 
výstavy fotografií šternberského su-
rrealistického fotografa ROMANA 
KUBÍKA s názvem OTISKY A (NE)
ZNAMENÍ, která se uskuteční v Ga-
lerii Octopus rýmařovského muzea 
v sobotu 4. června v 16 hodin. Výsta-
vu zahájí významný básník, prozaik 
a teoretik surrealismu FRANTIŠEK 
DRYJE a filozof a spisovatel ŠIMON 
SVĚRÁK. Výstava, na které s námi 
spolupracuje Sdružení Analogon, po-
trvá do 26. června 2022. 

 

Asociace muzeí a galerií České republi-
ky s podporou Ministerstva kultury. Další 
festivalové akce naleznete na www.mu-
zejninoc.cz.

 
V úterý 7. června v 17 hodin spolu 

s představiteli SDH Rýmařov v komorním 
prostoru Galerie Pranýř rýmařovského 
muzea zahájíme výstavu 150 LET ČIN-
NOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ V RÝ-
MAŘOVĚ. Výstavu 
zahájí Otakar Meissel. 
Těšit se můžete na prohlídku hasičské-
ho auta. Výstava potrvá do 26. června 
2022.

 
V otevírací době můžete rovněž na-

vštívit barokní KAPLI V LIPKÁCH či 
naši externí expozici textilnictví v bu-
dově HEDVY ČESKÝ BROKÁT.

Sledovat nás můžete také na: www.
muzeumrymarov.cz, facebook @muze-
umrymarov nebo instagram @muzeu-
mrymarov.
 

Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním hezkého dne
 

Mgr. Michal Vyhlídal 
Městské muzeum Rýmařov 

nám. Míru 6, Rýmařov 
tel.: 554 254 382 

muzeum@inforymarov.cz

Do této neděle, 29. května ještě 
stihnete výstavu jihočeské solitérní 
malířky EVY PROKOPCOVÉ s ná-
zvem V BODECH A V PLOCHÁCH. 
A do stejného termínu v Galerii Pranýř 
potrvá výstava prací studentů atelié-
ru MALBY 1 Ostravské univerzity, 
který vede významný ostravský ma-
líř DANIEL BALABÁN za asistence 
malířů VÁCLAVA RODKA a IVO 
SUMCE. 

 
V pátek 3. června se s vašimi dětmi 

můžete zúčastnit MUZEJNÍ NOCI 
2022 na téma STROMY JAKO OBY-
DLÍ, která začne v 17:30 před budo-
vou muzea na náměstí Míru. Děti se 
mohou těšit na nejrůznější tematické 
úkoly, výtvarné dílny a meditační cvi-
čení. Akce probíhá v rámci festivalu 
muzejních nocí 2022, který pořádá 

KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVEN 2022

VÝSTAVY
do 5. června / Zámecká galerie

výstava fotografií
Daniel Schulz – Variace na vo-

jenské téma
10. června - 6. července / Zámecká galerie
Vladislava Netuková – Maluji 

pro radost
Vernisáž výstavy obrazů v pátek 10. 

června v 17.00
Po – Pá  9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 / So  
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 / Ne  14.00 – 

17.00

So 11. a Ne 12. června od 9.00 do 17.00 
hodin / Nádvoří zámku Konice 

Bonsai klub Haná – Výstava 
bonsají

Poradenská služba, ukázka tvarování, 
prodej

do 21. června / Otevřeno Út: 14.00 – 16.00 
hodin a Čt: 15.00 – 18.00 hodin / Komunit-

ní centrum, Vrchlického 386 
Výstava výtvarných prací

žáků 2. stupně a nižšího gymnázia 
Konice

KONCERT
Čtvrtek 9. června v 17.00 hodin / Koncertní 

sál zámku  

Absolventský koncert ZUŠ 
Konice

DIVADLO
Pondělí 27. června v 18.00 hodin / Kulturní 

dům Chornice
Zájezd na divadlo – svoz i rozvoz zdarma / 
Zastávky: 16.50 – Slavíkov, 16.55 – Budět-

sko, 17.00 – Konice aut. nádraží,
17.02 – Konice bytovky, 17.05 – Jesenec, 

17.07 – Dzbel, 17:30 – Chornice a po před-
stavení zpět. 

Talk show Ivo Šmoldase  
a Václava Kopty

Předprodej v TIC Konice, tel.: 582 334 987. 
Cena vstupenky 290 Kč, doprava zdarma.

Nová Dědina – půjčovní doba: sobota 
- lichý týden: 14.00–15.30 hodin 

ZÁMEK KONICE
Turistické informační centrum / 
Muzeum řemesel Konicka, z. s.

Po – Pá: 9.00–12.30 a 13.00-16.00 hodin / 
So  9.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 / Ne  14.00 

– 17.00

Mimořádné prohlídky v hlavní turistickou se-
zónu vám zajistíme jen po domluvě předem. 
(V týdnu v informačním centru, nebo se 

správcem zámku, tel.: 724 328 934). Prohlíd-
kové trasy zámku Konice a expozic Muzea ře-
mesel Konicka, z. s., probíhají s průvodcem. 
Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, 
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je 

hodinu před ukončením otevírací doby. Mini-
mální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky trasy „A (expozice 

řemesel a komentovaná prohlídka zámku) 45 
minut. Trasa „B (expozice řemesel) 20 minut.
Vstupenky zakoupíte v informačním centru. 
Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních 
produktů. Vstup do galerie je součástí pro-
hlídkové trasy „A“ nebo samostatně (pokud 

obsluha TIC neprovází).
Více na: www.mekskonice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
Sobota 25. června – Bazar pro dospělé

Pravidelné aktivity v komunitním centru:
Pondělí 16.15 hodin – jóga s Michaelou 
/ Pondělí 17.30 hodin – cvičení pro ženy 
/ Středa 17.00 hodin – cvičení pro ženy / 

Středa 18.00 hodin – jóga s Danou / Čtvrtek 
16.00 hodin – rukodělná dílna

Více informací o provozu KC najdete 
na webu nebo Facebooku města Konice 
a na nástěnce v podatelně městského 

úřadu.
Kontakt: Vrchlického 386, Konice / Jitka 

Klemsová – 702 269 964, Veronika Kutá – 
702 272 819

AKCE
Pátek 10. června / Kostel Narození Panny 

Marie v Konici 
Noc kostelů

Pátek 10. června od 20.00 hodin / Zámecký 
park Konice 

Pouťová zábava – Sax rock
Pátek 17. června od 17.30 hodin / Zámecký 

park Konice 
Legendy se vrací

Arest / Děda Mráz / Flames / Gabriela V. 
G. / Junior / Marasd / Merkur

Sobota 11. června od 20.00 hodin / Zámecký 
park Konice 

Pouťová zábava – Kreyn
Neděle 19. června od 13.00 hodin / Zámecký 

park Konice 
Žváčkův festival dechových 

hudeb – 26. ročník
Babouci / Holóbkova mozeka / Skoroňáci 

/ Záhorienka
Předprodej v Turistickém informačním cent-

ru Konice, tel.: 582 334 987,
do 18. 6. 2022 vstupenka za 100 Kč + dárek 

v hodnotě vstupenky, na místě za 130 Kč

Sobota 25. června / Start od 6.30 do 9.30 
hodin, cíl tamtéž od 10.00 do 19.00 hodin / 

Restaurace Litovel Klasik 
Konické štrapáce a Na kole 

okolo Konice
KČT Přerov a Konice pořádají 45. ročník turi-
stického pochodu a 24. ročník cykloturistické 

jízdy. Více na www.stdostal.unas.cz

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice 

(zámek Konice, 1. patro) – půjčovní 
doba: pondělí, středa, pátek:  

9.00–11.00 a 11.30–16.00 hodin
Služba – balení knih, tel.: 582 396 487

www.konicka.knihovna.cz

Křemenec – půjčovní doba:  
pátek: 17.00–18.30 hodin

http://www.mekskonice.cz
http://www.konicka.knihovna.cz/
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Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–
1872. Statek s konírnou býval ve své době nej-
krásnějším domem v obci Slatinice. Manželé 
Husičkovi měli dceru Marii, která se po I. svě-
tové válce provdala za Františka Koudelku, 
důstojníka rakouské armády, který se narodil 
v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudel-
ková 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 společenská 
místnost a dále se v objektu penzionu nachá-
zí stylově zařízený prostor Pekárny. Oba tyto 
prostory lze využít pro firemní večírky, osla-
vy narozenin, rauty a jiné společenské akce. 

Rodinný Penzion Majorka 

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

Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou 
školicí místnost pro 40 osob.

Historický spolek Kirri
Tak nám to začalo . . . Ptáte se co? Koneč-
ně sezóna . . . akce  . . . Čekali jsme pár 
let, ale jak se říká, kdo si počká . . .

Máme pár akcí za sebou. Tak se společ-
ně ohédneme.

Velikonoční svátky jsme společně osla-
vili v Litovli / 9. 4. / a tradičně v Zoo Olo-
mouc / 16. – 17. 4. /. Čarodějnice jsme 
zase upalovali v obci Pňovice / 30. 4. / 
a opět v Zoo Olomouc / 23. . /.

Dne 9. 4. 2022 proběhla na území měs-
ta Litovle kulturně historická akce, která 
byla nedílnou součástí Slavnostního ot-
vírání turistické sezóny. Byla rozdělena 
na několik stanovišť.

Za muzeem bylo občerstvení pro ná-
vštěvníky akce a expozice žívých zvířat 
v rámci doprovodného programu aktuální 
výstavy v muzeu pod názvem „Když jsem 
já sloužil . . . 

Z města vyšel královský průvod v počtu 
47 kostýmovaných členů, 4 koní, jednoho 
psa a kočáru . . . V rámci průvodu šla jed-
notka biřiců, jednotka střelců z kuše tzv. 
kušníků, rytíři na koních, bubeníci, prapo-
rečník, šlechta a řemeslníci. Průvod začal 
na náměstí a skončil svoji cestu u muzea, 
kde se v dobovém ležení se provedla 
ukázka práva útrpného, na replice dřevě-
ného pranýře.

Před muzeem bylo postaveno dobové 
ležení, ve kterém se předváděly středově-
ká řemesla, středověká katovna, dobová 
lukostřelnice a ukázka středověké ku-

chyně. V rámci středověké katovny byly 
ukázky hlavně na pranýři, který byl histo-
ricky doložen, že stál kamenný na náměstí 
v Litovli.

Na akci se podílelo město Litovel a mu-
zeum Litovel, pivovar Litovel a sýrárna 
Orrero,za spolky Historický spolek Kirri, 
Muzejní společnost Litovelska, Morav-
skoslezká stráž, Společenství MB, Cech 
lukostřelců z Vyškova, Konuvky z.s, jez-
decký klub Portáš.

Účinkující dojeli z Prahy, Brna, Ostravy, 
Vyškova ale i z Litovle samotné. Ve sho-
dě návštěvníků a nás pořadatelů bychom 
chtěli akci za rok zopakovat.

No a protože historických akcí není ni-
kdy dosti, na další 
jsme měli možnost se 
podílet 7. 5. Nedale-
ko Slavkova u Brna 
v malebném údolí 
u obce Rašovice stála 
malá vesnice. Bohu-
žel někdy v dobách 
minulých obec Ko-
nůvky zanikla. O pár 
století později se par-
ta místních nadšenců 
rozhodla připome-

nout její slávu a pořádat zde akce. Tato se 
jmenovala Oživlé Konůvky.

Přizvala spřátelené spolky, zabývající se 
historií a společně na jeden víkend opět 
Konůvky ožily. Dobová středověká kuchy-
ně nabízela historické pokrmy. Niněrista 
hrál po celý den dobovou hudbu, na kte-
rou si dokonce někteří jedinci i zatančili. 
Kovář koval. Děti i dospělí měli možnost 
se zúčastnit lukostřeleckého turnaje.

Hlavní slovo na organizaci měli členo-
vé spolku Konůvky z.s, kteří si přizvali 
na spolupráci Čeládku řemeslnou a His-
torický spolek Kirri. Je povinností zmínit 
další partnery a to obce Heršpice, Hodě-
jice, Nížkovice a Rašovice a Lesy ČR, 
MZM v Brně, Muzeum Vyškovska a Mu-
zeum Bučovic.

No a co nás čeká dále? Slavnosti Pěti-
listé růže, Znojemské vinobraní, Řemesla 
na hradě Sovinci, Zahájení letní sezóny 
na hradě Šternberk . . .

No je toho dosti. Však Vám o tom  ještě 
někdy napíšeme . . .

Kirri 

S úctou a pocitem skutečného kamarádství jsem 
přijal ústní pozvání na oslavu sedmdesátých 
narozenin kamaráda, myslivce Petra Kubíčka. 
Rodáka z Hněvotína a člena tamního Myslivec-
kého spolku Blata Hněvotín, která se konala 
čtrnáctého května na zdejší myslivecké chatě 
zvané Výrovka. S přáním přišlo hodně mysli-
veckých kamarádů, nejen místních, ale i ze Sla-
tinic a Charvát. Na chatě proběhlo tradiční při-
vítání, podání ruky, blahopřání, sklenička dobré 
slivovice samozřejmě nechyběla. 

Mezi myslivci se objevili také rybáři, kama-
rádi z Petrova cechu, jeho druhého koníčka.Ten 
třetí je dnes již jen o vyprávění a to je opravdu 
skvělé. Velkým překvapením pro oslavence byl 
krásný velký marcipánový dort, předávaný mís-
topředsedou MS Pavlem Pospíšilem, na něm 
nechyběla motorová pila, puška, dalekohled, ale 
také křeslo a papuče. Zkrátka vše, co jej živo-
tem provázelo a provázet bude. V tu chvíli byl 
v jeho očích vidět obraz a vzpomínka na dětství 
i zkušeného kmeta. 

Nakrojením dortu ke kávičce pokračovalo 
vyprávění našeho sedmdesátníka, které upou-
talo pozornost nejen mladých,ale i dříve naro-
zených. I když některé příhody a skazky mnozí 
znás již slyšeli poněkolikáté, vždy je se zájmem 
posloucháme. Až roznos bramborového salátu 
s řízkem na chvíli přerušil vyprávění. O to vý-
živnější bylo pokračování, samozřejmě nechy-

Myslivecká sedmdesátka 

běla ani myslivecká latina 
a vtipy. 

Slavilo se až do pozdních 
večerních hodin a kdo ne-
měl s sebou manželku, nesl 
si pro ní domů balíček. Tak 
skončila oslava Myslivecké 
sedmdesátky našeho i přes 
svůj věk aktivního a praco-
vitého člena Mysliveckého 
spolku Blata Hněvotín.Pře-
jeme hlavně hodně zdraví 
a mysliveckých zážitků. 

Rudolf Krč 

Oslavenec Petr 
Kubíček s dortem

Detail dortu
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Absolventi výtvarného oboru ZUŠ V. Ambrose
Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci muzea,

 přijměte srdečné pozvání na vernisáž výstavy 
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ V. Ambrose, 
která se uskuteční tento čtvrtek 2. 6. 2022 v 17 ho-
din v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově, 
náměstí T. G. Masaryka 2. Jak napovídá název, 
výstava představí práce letošního ročníku absol-
ventů výtvarného oboru prostějovské Základní 
umělecké školy Vladimíra Ambrose a nabídne 
ke zhlédnutí díla rozdílných technik a námětů. 
Výstava potrvá do 26. 6. 2022.

 

S pozdravem

Mgr. Markéta Hamzová
tisková mluvčí

Muzeum a galerie v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2

796 01 Prostějov 
mobil: 770 128 305

mhamzova@muzeumpv.cz
www.muzeumpv.cz

Královské oslavy v Zákupech

Předpokládaný konec kolem 20. hodiny.
Občerstvení zajištěno.

 Partneři 

PROGRAM:
10:00 hod.
Státní zámek Zákupy

• zámecké prohlídky obohaceny o hru Miroslava Pošváře 
na harmonium v zámecké kapli

• pro malé návštěvníky zábavní koutky v zámecké zahradě

14:00 hod. 
Kostel sv. Fabiána  
a Šebestiána v Zákupech

• varhanní koncert Mgr. Radek Rejšek; varhaník Pražské Lorety; 
organolog Litoměřické diecéze

• varhanní koncert spojen s odborným výkladem 

16:30 hod.
Státní zámek Zákupy

• slavnostní zahájení výstavy o Karlu I., posledním českém králi 

• hudební vystoupení dalších interpretů vážné a popové hudby
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Těšíme se na vás.
Vstupné do zámeckých zahrad ZDARMA.
Vstupné na varhanní koncert, výstavu a další koncerty 
je DOBROVOLNÉ.

Státní zámek Zákupy a MS Koruna Česká 
ve spolupráci s Litoměřickou diecézí,  
ZUŠ Doksy a pivovarem BORN vás zve na

2. 7. 2022


