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Vážení čtenáři,
také v tomto čísle pod vedením Bc. Jána Kadlece zalovíme v drobných památkách Prostějovska, ohlédneme se za výsledky anket Ropák roku a Zlatá perla
roku, podíváme se, kudy se ubírá česká kinematografie, v rámci letošního ročníku Noc kostelů bylo možno navštívit 1509 kostelů a modliteben, nasajeme
atmosféru jízd zvláštních vlaků na trati Tovačovka.
Skauti se činili při dalších úpravách poutního místa

Noc kostelů
V průběhu letošního ročníku
jsme mohli navštívit 1509
kostelů a modliteben, kde
bylo připraveno 7 304 programů. V Prostějově se do
této celostátní akce zapojilo
také Muzeum historických
kočárů v Čechách pod Kosířem. Slavnostně vyzdobený kočár vozil poutníky od
kostela Povýšení sv. Kříže
ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, Sboru českých bratří,
kostelu sv. Jana Nepomuckého a Husově sboru.

Stará Voda na Libavé a budou pokračovat zase 21.
a 22. září. Pozveme Vás na vycházku po bojišti u
Tovačova i na tradiční setkání milovníků řemesla
kočárnického Josefkol v Čechách pod Kosířem,
zajímavý řemeslný jarmark můžete navštívit na
zámku v Konici.
Poklidný závěr školního roku přeje
Redakce

Památky Stichovic
Ekocentrum Iris v červnu
Ropák 2017 a Zelená perla
DDM Olomouc v červnu
Skauti ve Staré Vodě
Knihovna města Olomouce
Výstava v Dobromilicích
Zahájení turistické sezóny
Zvláštní vlaky ke Dni dětí
Víkend otevřených zahrad
TIC Konice v červnu
Kulturní akce ve Velké Bystřici
Černá věž Drahanovice
Lvy si rozebrali dinosauři
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Plumlovsko
Drobné památky Stichovic

0 0,5 1

Kaple sv. Andělů
strážných

1,5 km

Vesnice Stichovice leží těsně pod hrází
Plumlovské přehrady u silnice z Prostějova do Plumlova. Od roku 1950 patří
k Mostkovicím. Její katastr má obdélníkový tvar, protažený od severu k jihu.
V jižní části se nachází hráz Plumlovské
přehrady a pod ní jejím katastrem protéká říčka Hlučela, je zde na ní také jez,
kde začíná Mlýnská strouha. V jižní části
jejího území jsou rozsáhlé chatové osady. Vesnice se nachází ve staré sídelní
oblasti, jsou tu doloženy neolitické kultury, hroby a sídliště, našly se tu římské
mince i poklad stříbrných mincí z doby
třicetileté války.
První písemná zpráva o Stichovicích je
v listině kláštera Hradisko z roku 1078,
kdy je zde uvedeno jedno popluží jako
majetek kláštera. Název Stichovice vzniBudova bývalého panského dvora

Drobné památky Stichovic

Oltář v kapli

kl z osobního jména Stich, je to
ves lidí Stichových, někdy se jim
ale také říkalo Mstichovice, snad
podle osobního jména a slova mstíti se.
Na pečeti z roku 1742 je nápis „Petczet
diediny Stichowic 1742“. Patří do farnosti Mostkovice. V průběhu 12. a 13.
století patřila mnoha drobným majitelům. Od 14. století se po Stichovicích
nazýval rytířský rod, snad podle tvrze
nebo dvora.
V roce 1459 jsou Stichovice spojeny
s Plumlovem a majiteli se stávají páni
z Kravař až do vymření rodu v roce
1466. Poté vlastní ves významný rod
pánů z Pernštejna. Roku 1532 potvrdil
Jan z Pernštejna zřízení bratrského sboru ve Stichovicích, který je roku 1590
připomínán v urbáři. Dosud je tu místo

V Olečkách, jemuž se říká Na Zborku, našly se tu lidské kosti, snad tu byl
i bratrský hřbitov. V roce 1599 koupil
Plumlovské panství Karel z Liechtenštejna. Liechtenštejnové ves vlastnili
až do konce I. světové války. V letech
1880–1990 byla obec sloučena spolu
s Mostkovicemi s Prostějovem.
Ani Stichovicím se v minulosti nevyhnuly různé pohromy a útrapy, jako byl
mor, cholera a vojsko. V roce 1866 zde
na choleru zemřelo 10 lidí. Části vesnice se nazývají Dědina, Kalvárie, Francisberk, Olečke. Na samotě býval mlýn
Zlechov, který mlel až do roku 1914.
V roce 1932 byl zbořen, bývalo tu také
občerstvení, po vypuštění přehrady byly
jeho pozůstatky zkoumány archeology.

3

měsíčník zelených hnutí • 5. 2018 • zelení A DOBA

Kaple s křížem a lípami na návsi

Další mlýn Františka Umlaufa byl zrušen po vybudování přehrady. Pozemky
panského dvora byly v minulosti rozparcelovány. Nad vchodem do dvora můžeme vidět kamenný erb majitelů. Obyvatelé se živili jako rolníci a tkalci.
Ke zdejším památkám patří kaple, tři
kříže, pomník a pamětní deska. Na návsi stojí kaple nebo zvonice sv. Andělů
strážných z roku 1793. Je to čtyřboká
zděná stavba, která byla opravena v roce
1991. V makovici se našel pamětní zápis z roku 1891. Podle obecní kroniky se
ve vesnici udržovala pověra, podle níž
se ve zvonici kaple zvonilo proti bouř-

ce a krupobití. Když se blížila bouřka,
nesměl nikdo jiný než starosta Pokorný
zvonit proti kroupám, jeho zvonění mělo
větší váhu. Když bouřka odezněla, chodil starosta po obci a chlubil se, jak úrodu zachránil. U kaple mezi dvěma lípami
stojí kamenný kříž, který má na podstavci reliéf Panny Marie Bolestné a vzadu
nápis: „Postawen z nákladu Antona Ticháčka Nro. 30 1848“.
Nad vesnicí v soukromé zahradě můžeme vidět kamenný kříž, který má
na podstavci tři reliéfy – reliéf Panny
Marie Bolestné a dvou svatých, které
jsem nemohl poznat pro nepřístupnost
památky. Vzadu má nápis: „Postawen
z na-kladu Antona Ticháčka 1847 Nro.
30“.

U silnice k Ohrozimi stojí podstavec
kamenného kříže, který je velmi poškozený erozí. Vrchní část kříže chybí,
místo ní je tam připevněný malý kovový
křížek. Nápis vzadu je nečitelný. V soupisu křížů je uvedeno, že kříž postavil
na místě dřevěného kříže Jan Kopečný.
Na návsi u kaple je z velkých kamenů
postavený pomník obětem první světové
války. V přední části pomníku je zasazená bílá mramorová deska se zlatým nápisem: „Vám bratři, kteří jste se svobody
nedočkali“ a pod ním 18 jmen mužů padlých na bojištích. Pomník byl odhalen při
velké slavnosti v pondělí 16. října 1921.
Na stavbu byl použit kámen z „taliánské
skály“ – lomu, který vznikl při stavbě
Plumlovské přehrady.

Kamenný kříž
z r. 1848
u kaple
Podstavec
kamenného
kříže u silnice
do Ohrozimi

Kamenný erb
nad vchodem
do dvora

Kamenný kříž z r. 1847 nad vesnicí
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Drobné památky Stichovic

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v červnu tyto akce:

Kamenný pomník padlých na návsi

akce pro veřejnost

vycházka pro veřejnost

Den dětí na Hloučele

Setkání s přírodou – Bělecké pozorovatelny zvěře

KDY: 1. června, od 15:00 do 19:00
KDE: Bistro Hloučela U Matesů, ul.
Pod Kosířem
Ve spolupráci s Bistrem Hloučela U Matesů pořádáme hravé i vzdělávací odpoledne
na Hloučele. Pro děti budou připraveny nízké lanové aktivity, tvořivé činnosti i stanoviště zaměřená na přírodu Hloučely. Další program zajišťuje Bistro Hloučela U Matesů.
osvětová akce

Den životního prostředí

Pamětní deska Františka Cinka na zdi kaple

Na kapli je umístěna u vchodu pamětní deska věnovaná zdejšímu rodákovi
prelátovi mons. Františku Cinkovi, který
byl apoštolským protonotářem, prorektorem UP a děkanem Cyrilometodějské
teologické fakulty v Olomouci. (20. 7.
1888 – 3. 9. 1966).
Dva kříže u Stichovic v minulosti zanikly. U polní cesty do Ohrozimi býval
kříž, o kterém je v soupise uvedeno, že
kříž postavila v roce 1886 Barbora Kopečná. Další kříž stával v místě vojenského letiště.
Pohled na věž
na hrázi s vypuštěnou přehradou

K technickým zajímavostem v obci
patří hráz Plumlovské přehrady, bývalý
vodní mlýn a také vojenské letiště postavené v roce 1935.
Mezi přírodní zajímavosti patří dvě
lípy u kaple, bývalo tu také zřídlo „sirkové vody“ v potoku pod domkem hrázného.
V obecní kronice jsou popsány zdejší
zvyky a obyčeje. Byl dodržován církevní
rok, slavily se Ostatky, Císařsky hode,
provádělo se stínání berana a mlácení
kohouta cepem, a Honění krále mládenci na koních. Ještě v roce 1888 chodil po vesnicích pohodný – ras, jemuž
se říkalo Katovský. Bydlel v Ohrozi-
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mi a chodil po sedlácích ve vesnicích.
V poledne zvláštním způsobem zatloukl
na okno. Dostal pohoštění nebo bochník
chleba, vybíral též seno nebo slámu pro
svého koně. Důvěřovalo se mu a věřilo,
že pomůže kravám, aby hodně dojily.
Před Katovským šel postrach, aby dobytku neuškodil.
Když přijedete do Stichovic, asi už
nepotkáte rasa Katovského, ale zjistíte,
že hráz Plumlovské přehrady stojí zde
a měla by se správně jmenovat podle
ní. Okolí přehrady a místní památky vás
mohou zaujmout.
			 Ján Kadlec

Výpusť v hrázi Plumlovské přehrady

KDY: sobota 9. června, od 9:00 do 12:00
KDE: nám. T. G. M. v Prostějově
Oslava Dne životního prostředí v Prostějově.
Představí se řada organizací zabývajících se
přírodou či ochranou přírody (Český svaz
ochránců přírody, Okrašlovací spolek, Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz,
Bonsai klub Haná, Záchranná stanice v Němčicích nad Hanou). Pro děti i dospělé budou
připraveny aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, k dispozici bude Vodní bar,
ukázka dravců a sov ze záchranné stanice,
prosklený včelí úl. Během celého dopoledne
bude hrát živá hudba, v 11.00 představení
Maňáskového divadla Sluníčko.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 11. června, od 16:00
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.

KDY: sobota 16. června, od 8:30 do 15:00
Kde: lesy v okolí Běleckého mlýna
V rámci celosvazové akce „Setkání s přírodou“ projdeme lesy v okolí Běleckého mlýna
a pokusíme se najít a navštívit všechny pozorovatelny zvěře. Hledání pozorovatelen bude
spojeno s plněním hravých úkolů a přírodovědných aktivit zaměřených na život v lese.
Vycházku zakončíme v příjemném prostředí
restaurace Bělecký mlýn.  
Sraz na vlakové zastávce Zdětín v 8:30, odjezd vhodného vlaku z Prostějova v 8:02. Návrat vlakem ze Zdětína, odjezd 14:33.
zájezd pro veřejnost

Zájezd pro seniory: Rejvíz
a Lázně Jeseník

KDY: sobota 23. června, od 7:00 do 19:00
KDE: odjezd v 7:00 z Joštova nám.
v Prostějově
Na úvod si projdeme krásnou trasu k mechovému jezírku na Rejvízu. Potom přejedeme
do Lázní Jeseník, zde nás čeká vycházka kolem studánek na Studničním vrchu, kde se nachází na šedesát pramenů, pomníků, vyhlídek,
památných skal a křížů. Navážeme návštěvou
balneoparku, což je speciální „vodní zahrada“, v níž se můžete brodit potůčky, vyzkoušet Priessnitzovy lavičky nebo Priessnitzovy
střiky, popř. i přírodní sprchy se studenou pramenitou vodou. Návrat kolem 19. hod. Cena
200 Kč. Nutno se předem přihlásit na iris@
iris.cz.

KDY: pondělí 25. června,
od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.
zájezd pro veřejnost

Prosiecka a Kvačianska dolina

KDY: sobota 30. června, od 5:00 do 21:00
KDE: Chočské vrchy - Prosiecka a Kvačianska dolina
Navštívíme národní přírodní rezervace Prosiecka
a Kvačianska dolina – dvě kouzelné vápencové doliny v Chočských vrších, známé svou rozmanitostí
a bohatou květenou. Projdeme trasu z Prosieku
do Kvačan, lemovanou horskými potoky, vápencovými skalami, soutěskami, prameny, vodopády,
navštívíme mlýny Oblazy, Jánošíkovu hlavu, vyhlídky Velký a Malý Roháč. Délka trasy asi 13 km,
chůze 4 až 5 hodin, střední obtížnost. Krátký úsek
nutno překonat po žebřících. Při zpáteční cestě zastavení v Bešeňové (termální koupaliště, bešeňovské travertiny, studánky apod.).
Odjezd v 5:00 z Joštova náměstí v Prostějově. Návrat do 21 hod.
Cena zájezdu 500 Kč. Nutno se předem přihlásit
na iris@iris.cz a zaplatit poplatek, buď převodem
na účet 1500222309/0800 (do poznámky napište
své jméno), nebo hotově v kanceláři Ekocentra Iris
na Husově náměstí 67 v Prostějově. S sebou platný
cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas) a slovenskou měnu (euro). Cestovní pojištění si zařizuje každý sám.  

Kontakt:

tvořivá dílna

Keramika

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov a MŽP v rámci projektu Pomáháme přírodě

ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67,
796 01 Prostějov
tel. 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris
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Výsledky anket „Ropák 2017“ a „Zelená perla 2017“
Tisková zpráva ze dne 27. dubna 2018
V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé
publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že
na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce
vyspělých druhů – Homo sapiens sapiens
(člověka moudrého) a Petroleus mostensis
(ropáka bahnomilného).
Celkem 90 členů nezávislé Komise ze
103 rozhodlo o vítězi 26. ročníku ankety
„Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby
či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození
životního prostředí) a 23. ročníku ankety
„Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan
Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.

Titul Ropák 2017 získal
1) Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD)
– Česká republika (231 bodů)
za podání změny zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, společně s poslancem Františkem Adámkem (ČSSD)
v únoru 2017 v rámci novelizace stavebního zákona a její silné prosazování, na základě které jsou spolky vyloučené z účasti
v územních a ve stavebních řízeních pro
stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko
EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., tzn.
především pro stavby s lokálním negativním vlivem na životní prostředí a přírodu;
novela stavebního zákona s touto změnou
byla schválená Poslaneckou sněmovnou
dne 27. 6. 2017.

Zelenou perlu 2017 získal
1) Ján Štuller, vládní zmocněnce pro jadernou energetiku (177 bodů)
„Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost
s jadernou energetikou, je velice čestné,
průzračné a potřebné, protože to patří
k základním potřebám člověka vedle pitné
vody, potravin a střechy nad hlavou.“
z přednášky „Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR a jeho plnění“
na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT
(3:40–4:05 minuta)

https://slideslive.com/38901778/narodni-akcni-plan-rozvoje-jaderne-energetiky-v-cr-a-jeho-plneni, 19. 5. 2017

V anketě Ropák 2017 se na dalších dvou místech umístili:
2) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (182 bodů)
za hlavní podíl při schválení novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, Poslaneckou sněmovnou dne 5. 9. 2017, která omezí jeho účel,
neboť se cca o 85 % ruší počet staveb, tj.
na cca 300, u kterých se bude provádět
zjišťovací řízení o jejich ekologických vlivech, ruší se právo veřejnosti na vyjádření
k posudku EIA, na jehož základě vydává
úřad stanovisko EIA, a vládě dává právo
rozhodnout, které stavby nebudou podle
tohoto zákona posuzovány, neboť mají výraznou převahou veřejného zájmu,
za účelovou nečinnost při schvalování
poslaneckých návrhů na změnu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v rámci schválení novely stavebního zákona dne 27. 6. 2017, které znamenají tyto
významné změny: a) spolky jsou vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.,
b) investoři mohou obejít řádné správní
řízení o zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů s účastí spolků,
neboť místo rozhodnutí bude nově postačovat jen podkladové závazné stanovisko,
vydané úřadem bez vlivů spolků, a c) lze
prohlásit uložená kompenzační opatření
za zásah stavby do území evropské soustavy NATURA 2000 za plně funkční, ačkoliv
tomu tak reálně ještě není,
za odpovědnost při odmítnutí České republiky podpořit přísnější emisní limity
pro velké spalovací zdroje podle nejlepších dostupných technik na úrovni Evropské unie (dokumenty BREF), čímž ČR
podpořila zájmy průmyslu a nikoliv zdraví
evropské populace; navzdory tomu byly
přísnější emisní limity členskými státy dne
28. 4. 2017 schváleny.
3) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy – Česká
republika (161 bodů)
za trvalé prosazování výstavby cca

380 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 300–400 mld. Kč do roku 2045,
neboť na jednání ministrů dopravy zemí
Visegrádské skupiny konané dne 31. 1.
2017 podepsal memorandum, které předpokládá financování této stavby z evropských peněz, přestože ekologická, dopravní, ekonomická i právní hlediska tento
projekt silně zpochybňují, přičemž by mj.
došlo k významnému zásahu do fungování
zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů střední Evropy.

V anketě Zelená perla 2017 jsou
na dalších dvou místech tyto výroky:
2) Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)
(152 bodů)
„Divočina bez člověka není možná.“
z diskuse o podobě NP Šumava v pořadu
„Parlamentní volby 2017: Předvolební debata na téma zemědělství a životní prostředí“ (1:24:37-1:24:40 hodina)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11966400156-parlamentni-volby-2017/217411033281006-predvolebni-debata (a také https://www.youtube.com/
watch?v=BqeCIrS-HCE), 6. 10. 2017
3) Antonín Schubert, předseda Svazu obcí
NP Šumava a starosta Modravy (126 bodů)
„Míra demagogie ekoaktivistické kampaně podporované některými vládními
politiky, státními úředníky, vědci, herci,
zpěváky a všemi veřejnoprávními médii, má svou historickou paralelu v roce
1938.“
z článku ŠUMAVA: Neetická kampaň
ekologistů
h t t p : / / n e v i d i t e l n y p e s . l i d o v k y. c z /
sumava-neeticka-kampan-ekologistu-d5e-/p_spolecnost.aspx?c=A170222_195653_p_spolecnost_wag, 24.
2. 2017

Děkujeme těmto partnerům za letošní
podporu:
AusterlitzPro s. r. o., Moravská banka
vín, restaurace Vegalité, EkoCentrum
Brno, Ekologický institut Veronica, Denikreferendum.cz, časopis Sedmá generace
a Ekolist.cz.
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DDM Olomouc v červnu 2018
pátek 1. 6. 2018 • 9:00–13:00
• Rožňavská 21

Floor cup o pohár MZDM
• Osmý ročník tradičního florbalového tur-

naje pro žáky základních škol do 13 let. Přihlásit se mohou osmičlenné týmy smíšených
družstev všech olomouckých škol. Účastníci
si musí přinést své hole a dresy nebo rozlišováky. Záštitu nad akcí převzal primátor Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Bližší informace a přihlášky: Jarmila Břečková (731 444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).

2. 6. 2018 • 9:00–13:00 • sportovní hala Milo
• 6–18 let • 250 Kč
Badmintonový turnaj DDM • Badmintonový turnaj pro děti z kroužků Domu dětí
a mládeže. Turnaj je určen pouze pro aktivní a bývalé členy kroužků DDM Olomouc.
Bližší údaje najdete v příloze akce.
Bližší informace: Eduard Zacha (725
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 7. 6. 2018 • 15:30–16:30 • Janského
1 • 20 Kč
Kouzelný svět bylinek • Pro všechny zájemce každý čtvrtek v květnu a červnu od 15:30
komentovaná prohlídka bylinkové zahrádky
Domu dětí a mládeže Janského 1. Dozvíte se
k čemu zde pěstované bylinky slouží, jak se
uchovávají a také vždy něco z bylinek ochutnáte. Sraz a vstupenky na recepci.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451,
icm@ddmolomouc.cz).
sobota 9. 6. 2018 • 9:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 40 Kč
O zlatou pálku – velké finále • Finále turnaje ve stolním tenise. Nejlepší hráči
budou mezi sebou bojovat o titul, zahrát si
však může přijít kdokoli. Registrace začíná
v 9:00. S sebou si vezměte pálku, přezutí
do tělocvičny a sportovní oblečení. Turnaj je
určen pro děti a mládež školního věku a probíhá ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída
(včetně víceletých gymnázií).
Bližší informace: Martina Gallo (731
444 445, sport@ddmolomouc.cz).
9.–10. 6. 2018 • Moravičany – Olomouc
(řeka Morava) • 1100 Kč

Víkend na raftu • Víkendové vodácké

putování s nocováním ve vlastních stanech
v kempu v Litovli. Součástí sjezdu je seznámení účastníků s bezpečnostními pravidly
na vodě, získání základních dovedností pro
manipulaci s raftem. Společný program, večer u ohně, vaření, kytara a hry.
1. den (sobota) – Odjezd dopoledne společně
vlakem z Olomouce do Moravičan, odkud se
vyjede po Moravě směr Litovel. Příprava raftů, rozdělení, bezpečnostní pravidla. Plavba
trvá asi 2–3 hodiny. Zbytek program v kempu, stavění stanů, vaření, hry. Oběd zajištěn.
Doprovodné auto poveze rafty, materiál, stany a batohy.
2.den (neděle) – Odjezd ráno z Litovle směr
Olomouc po Malé vodě. Plavba trvá kolem 4
hodin přes Hynkov, Horku až do Olomouce.
Po cestě bude zajištěn oběd.
Celková trasa 35 km. Jede se za každého počasí.
Vhodné pro: děti od 10 do 18 let nebo rodiny
s dětmi, které zvládnou alespoň trochu pádlovat.
Bližší informace a přihlášky: Aleš Pátek (601
528 325, turistika@ddmolomouc.cz).

čtvrtek 14. 6. 2018 • 17:00 • tř. 17. listopadu
47 • 40 Kč
Turnaj v Mölkky • Turnaj ve finské hře
Mölkky, ve které hráči sbírají body trefováním očíslovaných kolíků. Zahrají si malí
i velcí a ten nejšikovnější si jednu sadu kuželek odnese domů.

Bližší informace: Radek Ježowicz (731
444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 14. 6. 2018 • 15:30–16:30 • Janského
1 • 20 Kč
Kouzelný svět bylinek • Pro všechny
zájemce každý čtvrtek v květnu a červnu

od 15:30 komentovaná prohlídka bylinkové
zahrádky Domu dětí a mládeže Janského 1.
Dozvíte se k čemu zde pěstované bylinky
slouží, jak se uchovávají a také vždy něco
z bylinek ochutnáte. Sraz a vstupenky na recepci.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451,
icm@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 21. 6. 2018 • 15:00–18:00 • Rožňavská 21
Rozloučení se školním rokem • Tradiční ukončení školního roku se zájmovými
kroužky na Rožňavské, kde děti předvedou
své dovednosti. Vystoupí taneční přípravka,
hrát k poslechu, tanci i pro pobavení bude
tradičně hudební skupina Dětský domov
Lazce. Připraveny budou nejrůznější atrakce,
soutěže a závody pro děti. Bližší informace:
Jarmila Břečková (731 444 446, roznavska@
ddmolomouc.cz).
22.–24. 6. 2018 • Olomouc

Fimfárum 2018 • 22. ročník festivalu tvoři-

vosti a fantazie lidí se zdravotním postižením
i bez, jehož cílem je vytvoření prostoru pro
vzájemné setkávání. Letošní ročník je inspirován Asií. Podrobný program včetně časového harmonogramu naleznete týden před
konáním festivalu na webových stránkách
SPOLU Olomouc nebo v DDM Olomouc.
Festival pořádá SPOLU Olomouc a DDM
Olomouc za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc.
Bližší informace: Alena Vaníčková (725
922 623, ug@ddmolomouc.cz).   
VÝSTAVY
do 30. 6. 2018 • tř. 17. listopadu, Galerie
DDM
Tužkou, hlínou, světlem, barvou, ... • Výstava výtvarného oboru Domu dětí a mládeže Olomouc. Pro návštěvníky je připravený
pestrý výstavní soubor prací členů výtvarných kroužků, představující různé tvůrčí postupy od kresby, malby, grafiky, přes fotografii a grafický design, až po prostorové práce
z keramiky či dřeva.
Bližší informace: Vladimír Janek (731
444 449, estetika@ddmolomouc.cz).
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Skauti pracovali ve Staré Vodě
Stará Voda u Libavé byla o uplynulém víkendu místem konání 24. ročníku mezinárodního skautského projektu Obnova Staré
Vody. Do areálu poutního kostela se sjelo
celkem 127 skautů a skautek. Mezinárodní účast byla silně zastoupena 17 účastníky
z Kanadského Whitby a Ottawy (provincie
Ontario), kteří jsou 2 týdny hosty skautského střediska z Dub nad Moravou. Přidalo se
také 15 skautů - harcerů z polského Krakova, Ratiboře a Hlubčic. Další státy reprezentovala jedna studentka z Ruska a jedna
Němka.
Hlavní prací bylo čištěni bývalé klášterní zahrady a trosek kláštera od náletových
křovin, které jsme vysekávali a ihned pálili. Tato část poutního místa má být zapsána
do památek místního významu po odsouhlasení ministerstvem kultury. Stejnou práci jsme realizovali také kolem obnoveného
rybníka, kde náletové křoviny bují dvojnásobnou silou. Druhá mezinárodní skupina
uklízela Starovodský hřbitov od loňského
listí, sekala se tráva mezi hroby a upravovala se květinová výsadba na hrobech.
Uklízelo se také v kostele po podzimních
stavebních pracích a z Města Libavé jsme
převezli posledních 6 keramických dílů křížové cesty, které po 4 roky vyráběly děti ze
základní školy v Havířově. Mimo klasická
zobrazení každé zastavení připomíná jednu zaniklou vesnici ve vojenském prostoru Libavá. U kaple Královské studánky se
rovněž sekla tráva a čistil se průchod vody
od pramene k potoku. Na cestě od kostela

Knihovna města Olomouce
PRVOTINY 2018
Knihovna města Olomouce vyhlašuje 12.
ročník věkově a tematicky neomezené literární soutěže PRVOTINY 2018. Neváhejte
a posílejte své dosud nezveřejněné práce
v oblasti poezie (5 básní) nebo prózy (20
stran, v delším textu označte soutěžní pasáže) opatřené jménem, rokem narození
a kontaktem na adresu prvotiny@kmol.cz
nebo je můžete odevzdat v kterékoliv pobočce knihovny do 31. srpna 2018.

ke studánce jsme zasypávali štěrkem výtluky a kaluže.
Na nádvoří u kostela jsme vykopali jámu
pro vybudování základu k postavení symbolického kříže českoněmeckého smíření
a porozumění. Kříž z nerezového mřížkovaného kovu je vyroben s péčí rodáků v Německu a bude postaven před poutí ke svaté
Anně. Během poutního víkendu 20.a 21.
července bude provedeno jeho vysvěcení
při bohoslužbách. Do tělesa kříže budou
moci poutníci vhazovat drobné kamínky
z míst, odkud na pouť přišli.
V sobotu večer po setmění se v kostele shromáždili všichni účastníci akce
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a po krátké rozmluvě jsme se zapálenými
svíčkami vyšli na světelný průvod ke Královské studánce. Ten je také námi obnovenou
tradicí spojenou s historií poutí do tohoto
místa. Po zpěvu skautské večerky u pramene jsme roznesli hořící svíčky do míst,
kde jsme během dne pracovali, a kde dříve
stávaly domy zaniklé vesnice. Do tmy tak
svítila symbolická okna dnes již neexistující
vesnice. Na další pracovní skautský víkend
se sjedeme 21. a 22. září.
JUDr. Jan Pečínka,
skautské středisko Ladislava Ruska

Britské pohádky, legendy a nadpřirozené
postavy
Mgr. Tereza Kalousková, absolventka historie a anglické filologie, nás provede v úterý
5. června 2018 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky britskými pohádkami. Potkáme se s čarodějnicemi a moudrými čaroději, draky, selkie a elfy. Jak to bylo s králem
Artušem? Co dělá zlá macecha ve variaci
Jeníčka a Mařenky s nevlastními dětmi?
Doporučujeme rezervaci na 585 545 123
nebo dospele@kmol.cz
Pět mrtvých psů v Jezuitském konviktu
Olomoucký autor bestsellerů Michal Sýkora, jehož detektivky se staly předlohou
několika televizních minisérií s detektivy
od Nejsvětější Trojice, zve své příznivce ve středu 6. června 2018 v 17 hodin
do kaple Božího těla v Jezuitském konviktu
v Univerzitní ulici č. 3. Dotkne se Případu
pro exorcistu, Modrých stínů i Pěti mrtvých
psů. A právě z této napínavé knihy bude
Michal Sýkora v nezvyklém barokním prostředí číst. O hudební doprovod se postarají
Roman Kubínek a Hana Přichystalová.
Anna Zemánková a její zázračná květena
Na náměstí Republiky budeme ve čtvrtek
7. června 2018 v 16 hodin hostit vnučku
malířky, kreslířky a olomoucké rodačky
Anny Zemánkové – pražskou kunsthistoričku Terezii Zemánkovou. Příjemné povídání
o olomoucké rodačce doplní nový film obdivující její nadčasovou tvorbu a účastníci
besedy se seznámí s její velkou monografií,
vydanou v českém, anglickém a francouzském jazyce v nakladatelství Kant u příležitosti loňské profilové výstavy v Galerii L´art
brut ve švýcarském městě Lausanne.
Hráčské kluby pokračují
Síťovačka – počítačové hry po síti – se
opět rozjede na náměstí Republiky v úterý
12. června 2018 od 15 do 17 hodin se hrou
Trackmania Nations Forever. Rezervovat
místo si můžete v oddělení pro dospělé čtenáře, pokud nemáte čtenářský průkaz, zaregistrujte se.

Klub deskových her zve v úterý 19. června
2018 od 16 do 19 hodin v budově na náměstí Republiky všechny fanoušky bez ohledu
na věk na Krycí jména, Temná znamení,
Trans Amerika, Scotland yard, Istanbul
a další. Můžete si přinést i vlastní hry a změřit síly s ostatními. Přihlásit se lze deskovky@kmol.cz nebo v dospělém oddělení.
Cesta za pokladem
Od čtvrtka 20. června až do 20. září 2018
se mohou přihlášené pirátské posádky (naši
mladí čtenáři) zapojit   v oddělení pro děti
a mládež v budově na náměstí Republiky
do prázdninové soutěže, přičemž úkoly
budou zveřejňovány jak v knihovně, tak
na webových stránkách www.kmol.cz.

VÝSTAVY
Michala Zothová – Tři směry
Reprodukce děl tří odlišných autorů – impresionisty Clauda Moneta, českého pohádkového malíře Josefa Lady a nizozemského malíře perspektivních paradoxů M. C.
Eschera – nabízí od června do srpna 2018
výstava Michaly Zothové na pobočce Brněnská.
Zbyněk Zácha – Blues rock jazz
Prostory na náměstí Republiky do konce
června 2018 oživují fotografie bluesových,
rockových či jazzových koncertů a hudeb-

níků. Strhující okamžiky
plné emocí a mnohdy
téměř sportovních výkonů fotí Z. Zácha
na hudebních festivalech BluesAlive, Bounty Rock Cafe Open Air, na Československém jazzovém festivalu v Přerově, na Mohelnickém dostavníku, ...
Focení muziky je pro něj spojením jeho
vnímání světa skrze hudbu a obrazy světel
a stínů, tónů a emocí, které se v nás tímto
probouzí.
Irena Válková – Obrazy a kresby
Olomoucká malířka, členka skupiny „Olomoučtí“ představuje svou tvorbu do června
2018 v prostorách pobočky Jungmannova.  
Tak šel čas... 1918, 1938, 1948, 1968 – výzva pro Olomoučany
Máte doma fotografie z let 1918, 1938, 1948
a 1968? Chcete se podělit o své vzpomínky s ostatními? Neváhejte, přineste nebo
zašlete fotografii či dokument týkající osmičkových let našich dějin do 30. června
2018 do kteréhokoliv oddělení či pobočku
knihovny a podílejte se tím na výstavě, kterou oživíme prostory závěrem roku..
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Výstava obrazů výtvarné skupiny NASLISE
Regionální muzeum Dobromilice
Rovenská výtvarná skupina 6 umělců, kteří
se NAŠLI, žijí a působí, v okolí Šumperku
vystavovali svá díla po celý měsíc květen
v našem muzeu. Každý, kdo se přišel na výstavu podívat, si mohl i některý z obrazů
zakoupit.
Při páteční vernisáži 4. května 2018 byli
přítomni všichni členové skupiny a svá díla
představili. Zakladatelem skupiny je
František Krňávek, který maluje olejomalbou nejen zajímavé, ale také skryté akty. Druhým spoluzakladatelem je
Petr Kučera (rodák z Prostějova), který maluje malířskou špachtlí a svá díla
vnímá jako impresionismus. Jediným
uměleckým fotografem skupiny je Antonín Štefurák. Ve skupině jsou také 3
ženy a to Jaromíra Posmýková, která
je rovenská rodačka a zaujala ji technika
voskové batiky, Iva Zamykalová podlehla výtvarné technice zvané enkaustika

a Ivana Strouhalová, která své díla maluje
suchým pastelem. Výstava je právě proto
zajímavá, že v sobě skloubí hned několik
uměleckých technik a témat.
Výstava byla v Regionálním muzeu k vidění od 4.–27. května 2018.
Denisa Zatloukalová,
Regionální muzeum Dobromilice
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Zahájení turistické sezóny
Celkem 15 obcí navštívil cestovní kočár
na zahájení turistické sezóny v Muzeu historických kočárů v Čechách pod Kosířem,
spřežení doprovázené hlídkou I. Hulánského
regimentu při něm urazilo více než 50 kilometrů. Kromě váženého cechmistra kočárnického Václava Obra vezlo spřežení také
vyslance JCKV Karla I., potomka uznávaného stavitele kočárů Václava Brožíka z Plzně
a také lidové muzikanty a umělce. V Plumlově a ve Slatinicích probíhalo krmení koní,
na jednotlivých zastávkách se po slavnostních projevech také zpívalo, tančilo, hodovalo i vyplácelo kolomazné. Nikdy nechybělo
také pozvání na XI. ročník Josefkolu  21.–22.
července 2018 v Čechách pod Kosířem.

Město Tovačov a Komitét pro udržování památek
z války roku 1866
si vás dovolují pozvat

NA VYCHÁZKU PO BOJIŠTI U TOVAČOVA
Z ROKU 1866

Sobota 14. července 2018

Zvláštní vlaky k oslavě Dne dětí na „Tovačovce“ 26. 5. 2018
Kdo by neznal jedenáctikilometrovou železniční lokálku, klikatící se úrodnou krajinou
střední Hané mezi jejími největšími městy
Kojetínem a Tovačovem. Trať je známá tím,
že po ní už od roku 1981 nejezdí pravidelné
osobní vlaky, ale naopak výrazně ulehčuje
okolním silnicím tím, že po ní proudí významná část místní nákladní zátěže – zejména štěrkopísky ze skašovských jezer a dnes
už opět i prefabrikáty z tovačovského závodu
GOLDBECK.  
Od roku 2007 se na trati pravidelně objevují i příležitostné zvláštní osobní vlaky, o jejichž organizování se stará zapsaný spolek
Kroměřížská dráha. Za uplynulých 11 let už
spolek na trati uspořádal 44 akcí se zvláštními vlaky a ta poslední tedy otevřela dvanáctou sezónu.   Soupravu zvláštního vlaku
tvořila stylová souprava z 50. let minulého
století – roztomilá zelená malá parní mašinka

„BéEska“, trojice červených vagónků typu
Clm s dřevěnými lavicemi a rovněž červený
motorový vůz M131.1 „Hurvínek“. Zatímco
parní lokomotivu BS200, vyrobenou v roce
1954 v pražské továrně ČKD a po celou
svou provozní kariéru sloužící v cukrovaru
v Němčicích nad Hanou, z totálního vraku
zprovoznil a dodnes provozuje brněnský
spolek Klub přátel kolejových vozidel, motorový vůz „Hurvínek“ byl pro tuto akci zapůjčen z brněnského depa Českých drah.    
Za zmínku ale určitě stojí také fakt, že
tovačovská dráha má po letech úpadku opět
velkou naději na návrat pravidelné osobní
dopravy. Prvním krokem k tomuto znovuzrození učinili společně město Tovačov, Mikroregion Střední Haná, závod GOLDBECK
Tovačov a právě spolek Kroměřížská dráha
podepsáním Společné deklarace zájmu o trať
Kojetín – Tovačov v dubnu tohoto roku.

Deklarace doslova uvádí, že „Jednoznačným cílem všech zúčastněných stran
je přivést trať Kojetín – Tovačov v horizontu let 2025 až 2030 do stavu moderní
regionální dráhy, která při využití návazností na spoje revitalizované hlavní tratě
Brno – Přerov a taktéž modernizované tratě
Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí/Zlín
převezme na poli veřejné dopravy páteřní roli v dopravní obsIužnosti regionu.“.
Prvním krokem k naplnění tohoto cíle by
mohlo být zahájení pravidelné sezónní dopravy mezi Kojetínem a Tovačovem o všech
letních víkendech, které se připravuje už pro
rok 2019. Zda se podaří tyto vize naplnit,
to bude záviset také na zájmu a podpoře ze
strany široké veřejnosti. Osudy toho projektu
můžete sledovat na www.prototypy.cz/tovacovka. Foto: Michal Boček.
Rostislav Kolmačka

Zahájení: 10.30 hod. u autobusového nádraží v Tovačově
Hlavní program:
• Prohlídka tovačovského bojiště a seznámení s průběhem
srážky u Tovačova z 15. 7. 1866
• 13.00 hod. – položení věnce u pomníku pplk. Behra
• Ukončení vycházky okolo 14.00 hod.
Před vycházkou se bude v Dubu nad Moravou od 9. 00 hod.
konat pietní akt k uctění památky padlých vojáků.
www.tovacov.cz

www.1866.cz

e-mail: komitet@1866.cz
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Víkend otevřených zahrad na památkách
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad vznikl ve Velké Británii a probíhá
vždy druhý červnový víkend. Z památek
ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži můžete navštívit zámeckou zahradu
v Buchlovicích, Květnou či Podzámeckou
zahradu v Kroměříži, dále zámecké zahrady v Lysicích, v Rájci nad Svitavou,
na Jánském Vrchu či na Raduni. Termín
letošního ročníku je 9. – 10. června 2018.
V České republice je zvykem, že se do
akce zapojují i zahrady běžně přístupné,

Rodinný Penzion
Majorka

avšak s originálním programem koncipovaným speciálně pro tuto akci. Obvyklou formou je komentovaná prohlídka o historii,
současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.
Cílem Víkendu otevřených zahrad je zvýšení
informovanosti, povědomí i zájmu lidí o zahradní umění, zahradní architekturu, parky,
zahrady a veřejné prostory. Víkend představuje jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přináší lidem zážitek z poznání.
www.vikendotevrenychzahrad.cz
Na zámku Jánský Vrch se speciální komentované prohlídky uskuteční v sobotu 9.

června 2018. Průvodce návštěvníky seznámí
s historií zahrad a parku, s místními rostlinami, s péčí a údržbou, pověstmi k danému
místu, zahradní architekturou a dalšími zajímavostmi. Vstup bude umožněn i do běžně
nepřístupných částí – zahrada u kaple, francouzská zahrada. Jednotné vstupné 50,- Kč.
Další informace na www.zamek-janskyvrch.
cz.
Mgr. Dagmar Šnajdarová,
pracovník PR NPÚ ÚPS Kroměříž,
573 301 435, 725 308 460,
snajdarova.dagmar@npu.cz

KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVEN 2018

VÝSTAVY
Zámecká galerie

Výstava obrazů konických
malířů

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

V sobotu 9. 6. v 16 hodin

Březsko – hřiště (vinohrádek)

COUNTRY ODPOLEDNE

Výstava otevřena do 3. června 2018,
17.00 hodin
Vstupné - dobrovolné

hraje kapela POSLEDNÍ KOVBOJ

Výstava uměleckých řemesel

LEGENDY SE VRACÍ

Zámecká galerie

Výstava otevřena od 9. 6. do 29. 8. 2018

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený Janem Husičkou
v letech 1867–1872. Statek s konírnou býval ve své době nejkrásnějším
domem v obci Slatinice. Manželé
Husičkovi měli dceru Marii, která se
po I. světové válce provdala za Františka Koudelku, důstojníka rakouské
armády, který se narodil v nedalekých
Drahanovicích. Marie Koudelková
Husičková byla zvaná podle hodnosti
svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový
penzion, který svým návštěvníkům
nabízí ubytování v šestnácti pokojích.
Pro náročné klienty je připraveno VIP
apartmá Pekárna, vybavené stylovým
nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se v objektu
penzionu nachází stylově zařízený
prostor Pekárny. Oba tyto prostory lze
využít pro firemní večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné společenské akce.
Pro školení a semináře nabízí penzion
vlastní vybavenou školící místnost pro
40 osob.

FESTIVALY, KONCERTY a AKCE

Libuše Fraňková – patchwork,
Hana Kozubová – krajka/tapiserie/loutky, Eva Tobišková – knižní
vazba, Šárka Uličná – řezbářství,
Milena Vacková – keramika, Iva
Vanžurová – krajka/hedvábí

Zahájení výstavy v pátek 8. 6. 2018
v 17.00 hodin
Vstupné - dobrovolné

KPH
Ve čtvrtek 14. 6. v 19 hodin
Koncertní sál zámku Konice

zve SDH Konice

V pátek 15. 6. v 18 hodin

festival rockových kapel hrajících na konicku převážně koncem minulého století
V neděli 17. 6. v 13 hodin

ŽVÁČKŮV FESTIVAL XXIII.ročník

velký festival dechových hudeb za doprovodu mažoretek a moderátorů
Zámecký park v Konici

V sobotu 23. 6. v 17 hodin

RECITÁL

Pavla Aschenbrennerová
a host Jirka Řehulka
Koncertní sál zámku

Kytarový koncert

FESTIVAL KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ
SLAVNOSTI 2018

Vstupné – dobrovolné

Matyáš Novák – klavír

Josef Šimek a Jaroslav Večeřa

ZÁMEK
Prohlídková trasa s průvodcem.

Od 1. 6. 2018 do 2. 9. 2018 je otevřeno od pondělí do pátku v 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hod., v sobotu 9.00 –
12.30, 13.00 – 17.00 hodin a v neděli
14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker, již
zapsané do světové Guinessovy knihy
rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek
prohlídky vždy v celou hodinu, kromě
12.00 hod. Poslední prohlídka je hodinu
před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2)
osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut.
(Po dobu prohlídky může být TIC Konice
uzavřeno, děkujeme za pochopení). Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905.

KNIHOVNA

1. patro zámku

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00–11.00 a 11.30–16.00
www.konicka.knihovna.cz

V pondělí 2. 7. v 19 hodin

Koncertní sál zámku

Vstupné 120 Kč – předprodej v TIC Konice

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
Telefon: 582 397 250, mobil: 601 590 007,
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc
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Červnové kulturní akce ve Velké Bystřici
DĚTSKÝ DEN A BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA
3. 6. (ne) 15.00 – 17.00 ● Zámecký park
V neděli odpoledne oslavíme s dětmi jejich
svátek. Zveme je i jejich rodiče do Zámeckého parku na hry a soutěže o odměny, které
budou mít soutěžící děti spolu s kornoutem
zmrzliny zdarma. Čeká je malování na obličej, motokáry, koníci i něco dobrého k jídlu
a pití. Současně s Dětským dnem bude probíhat Bystřická kuličkiáda - oblíbená jarní
hra s hliněnkami nebo skleněnkami pro
všechny. Vyzkoušejte si svou šikovnost i
štěstí. Zaručeně se pobavíte a můžete i vyhrát.
ZAHRADNÍ SLAVNOST
15. 6. (pá) 15.30 – 18.30 ● Zámecký park
Slavnostní ukončení školního roku se
spoustou zábavy, dobrého jídla a pití
v zámeckém parku spojená s pasováním
předškoláků na školáky. Můžete se těšit
na zkrášlovací salon, test rytířských dovedností, tvarovací balonky, tombolu, tvořivou dílničku i výborné občerstvení. Zveme všechny děti i dospělé z širokého okolí.
Za deště se akce přesouvá do KD Nadační.

Hněvotínští myslivci hodnotili

KONCERT HOLANDSKÉHO ORCHESTRU
15. 6. (pá) 19.00 – 20.30 ● hotel Zámek
V divadelním sále hotelu Zámek se vám
představí The Hague chamber music ensemble. Délka koncertu 70 min, vstupné
90,- Kč.
HANÁCKÉ NASHVILLE
16. 6. (so) 16.00 – 24.00 ● amfiteátr, Zámecký park
„Bystřické zpívání pod širákem“ - country,
folk, tramp a bluegrass. Vystoupí skupiny
Arrest, MS Band, Akvarel, Country Karma,
Dunibuch, Flám, Kelt Grass Band, Madalen, New River Train, Proč ne band.Možnost přespání ve vlastních stanech v parku.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
KONCERT KPH – Štěpán a Jan Matěj RAKOVI
17. 6. (ne) 19.00 – 20.00 ● Husův sbor
Závěrečný koncert sezóny 2017/18.
Unikátní kytarový koncertní projekt otce se
synem. Na rozdíl od klasického kytaristy
a skladatele Štěpána Raka, jde jeho syn Jan
Matěj Rak vlastní cestou, neboť se již 15 let
zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si
zpracoval pro sólovou kytaru.

Černá věž Drahanovice
si Vás dovoluje pozvat na

Výstavu plastikových modelů letadel
a vojenských automobilů
(ze soukromé sbírky Jiřího Theibera ze Lhoty pod Kosířem)
Výstava potrvá od 2. června do 1. srpna 2018
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T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
20. 6. (st) 16.30 – 24.00 ● areál Kynologického klubu Velká Bystřice
Největší běžecká akce pro veřejnost u příležitosti celosvětových oslav Olympijského
dne v různých městech České republiky. Příprav a pořádání se chopila TJ Sokol Velká
Bystřice. Po obou stranách přilehlého údolí
Lošovského potoka na vás čeká 5 km okruh
ve stylu “trail running”. Žádný asfalt, jen
zpevněné cesty, lesní pěšiny se zajímavými technickými pasážemi. Účastníci 10 km
trasy poběží okruh 2x. Přihlásit se můžete
pouze on-line na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/velka-bystrice-2018/,
přihlášení na místě není možné.

Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková
vedoucí odboru kultury a informací
zbankova@muvb.cz tel: 734 236 506
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz

Obecní Kulturní dům v Hněvotíně se stal
14. dubna místem konání Výroční členské
schůze zdejšího Mysliveckého spolku Blata
Hněvotín. Po úvodním přivítání všech přítomných členů, hostů a schválení programu
VČS a volbě skrutátorů a mandátové komise, byla schůze zahájena. Předseda MS
Luděk Nezhyba přednesl hodnotící zprávu
za uplynulý myslivecký rok, v jehož průběhu
nastala celá řada změn jak ve vedení MS, tak
organizační činnosti. V závěru zprávy poděkoval všem členům MS, kteří se na zajištění
všech akcí pořádaných MS podíleli. Zvláště
pak Pavlu Pospíšilovi,Vlastimilovi Handlovi za vzornou údržbu mysliveckého areálu
a střelnice, Aloisu Hrubému a Miroslavu Špičákovi za zajištění a dopravu krmiva.  Místopředseda MS Rostislav Parák ve své zprávě
hovořil o oblastech spolupráce s ostatními
spolky v obci, zvláště pak zdůraznil nutnost
zvýšení spolupráce s vedením obce, kdy nám
zvláště pan starosta vychází ve všem vstříc.
Na dobré úrovni je spolupráce s místním hasičským sborem, který nám přislíbil, že nám
v rámci cvičení zaleje všech 500 kusů keřů
černého rybízu, které myslivci letos vysadili na polních cestách mezi obcemi Hněvotín
a Lutínem. Což vytváří předpoklad, že se
keře nejen ujmou, ale i vytvoří v brzké době
kryt pro drobnou zvěř. Následovala zpráva
mysliveckého hospodáře Pavla Tomana, která obsahovala závěry ze společného úsilí členů MS při rozvoji myslivosti, ochraně přírody a vztahu k laické veřejnosti. Potěšitelnou
oblastí našeho spolku je kynologie, další pozitivním prvkem je, že dokážeme zabezpečit
dostatek krmiva pro zvěř v období strádání
a jeho rozvoz do krmných zařízení.Což samozřejmě není zásluha jednotlivce, ale týmu
obětavých myslivců, kteří nelehkou situaci
hlavně drobné zvěře v naší honitbě citlivě
vnímají a krom péče o zvěř ji i uvážlivě loví.
V roce 2017 bylo uloveno oproti plánu lovu:bažant kohout plán 15 uloveno 8, zajíc plán

Předsednický stůl zleva místopředseda Rostislav Parák, předseda MS Luděk Nezhyba, hospodář Pavel Toman, fin. hospodářka Bára Mrákavová

81 uloveno 69 poté
byl lov zastaven,
kachna plán 17,
uloveno 11, holub
hřivnáč uloveno 34,
srnčí plán 6, sraženo
na silnici 4 kusy a 2
uloveny, černá zvěř
uloveno 8 kusů, liška uloveno 28 kusů
včetně norování, jezevec 2 kusy, kuna
4 kusy, straka 8
kusů. Znepokojujícím faktorem je stav
koroptví a bažantů,
dokážeme udržet
cílové stavy, ale
v současné moderní
agrární krajině se
naše úsilí stává stále
marnějším, dochází
k úbytku krytiny,
zemědělská technika, chemie. Tato
činnost se neprojevuje jen na zvěři,
ale i na zpěvném
ptactvu, hmyzu, bylinách a dřevinách.
Je jen na nás, jaká uděláme opatření, zda se
dokážeme s nepřízní tohoto trendu aktivně
vyrovnat a změnit ho. Ano, je to nelehký
úkol, nicméně stále si myslím, že je prostor
pro změnu, pro brzkou odpověď na otázku,
jak podmínky pro pernatou změnit. Finanční
hospodářka Bára Mrákavová svou kladnou
zprávou potěšila všechny členy MS, které
letos čeká finančně náročná rekonstrukce
areálu Výrovka a mysliveckého zařízení
v honitbě. Předseda revizní komise Pavel
Andrš, který se členy komise prováděl kontrolu účetnictví, konstatoval, že je paní prekéřka vede svědomitě. Po přijetí nového člePředseda MS blahopřeje Rostislavu Parákovi k pětapadesátinám

Obsluhu a roznos guláše
prováděl Pavel Pospíšil

Otevřeno:
středa 13–17 hodin, sobota a neděle 10–12, 13–17 hodin.

Celkový pohled na účastníky VČS

na a projednání dvou žádostí o členství přišlo
na řadu blahopřání jubilantům a předání dárkových balíčků. Sedmdesátku oslavil Jaroslav Ondrýsek a František Chochola, dalším
oslavencem byl Stanislav Ošťádal st. a Rostislav Parák.V klidném a pracovním duchu
proběhla také diskuze, která se týkala hlavně
otázek kolem zabezpečení připravovaných
klubových zkoušek a stavebních úpravách
areálu.Plán práce na rok 2018 byl obsažen
v jednohlasně odhlasovaném usnesení.Podávaný srnčí guláš byl chutnou tečkou za letošním jednáním VČS,která dále pokračovala
v přátelské atmosféře.
Rudolf Krč
Předseda MS blahopřeje
Jaroslavu Ondrýskovi
k sedmdesátinám
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Lvy si rozebrali dinosauři českého filmu
Filmovou cenu Český lev může leckdo
považovat za zbytečnou manýru „Pražské
kavárny“ a elitářských umělců, kteří si žijí
ze státních rozpočtů. Události zároveň nelze
upřít vliv na veřejnost, v určování toho, jakým směrem by měla upřít svoji pozornost
v české filmové tvorbě. Cena se zkrátka podílí na vytváření obecného vkusu a dogmatu, co je a není kvalitní. Z hlediska profesního jde i o klíčovou příležitost zafinancovat
další tvorbu, protože od cen se často odvíjí
i její další finanční podpora. Dokonce se
vžil pojem „symbolický kapitál“ kdy producenti „směňují u státního fondu filmové
ceny za peníze“ v budoucích filmových rozpočtech. V hodnocení národní kinematografie se však letos ukázali akademici jakožto
zdrženliví a snad i zpátečničtí.
Co jsou ti „akademici“ vůbec zač? Jsou
to tvůrci, kteří již Českého lva za svou práci
dostali. Takovýchto tvůrců, herců a hereček
se za dobu existence ceny nashromáždily
stovky. Je logické, že působením času tato
generace oceněných stárne. A často stárnou
i jejich názory a dobrý vkus pro hodnocení

uměleckých děl. Největší počet sošek letos
dostala „Bába z ledu“ Bohdana Slámy. Jedná se o film bezesporu kvalitní a poctivý,
s myšlenkou i diváckou vřelostí. Přesto nepřináší nic nového, co by mohlo vrátit naši
zemi na mapu filmového světa. Je smutné,
že oproti tomu například debut Terezy Novotné „Špína“, který dokáže svým pojetím
a formou současné podobě světového uměleckého filmu konkurovat, proměnil pouze
jednu sošku za střih.
Podobně za kameru získal lva Vladimír
Smutný a film „Po strništi bos“. Smutný
je známý svými pokrokovými kamerovými
postupy z devadesátek. Nedá se však říci,
že by je od té doby aktualizoval, či někam
rozvinul.
Zatímco ocenění pro Slámu bylo očekávané a v jistém zpátečnickém pohledu je
i spravedlivé, cena pro nejlepší dokument
ukazuje, že se akademici ve sféře tohoto
žánru vůbec nepohybují. Oceněný snímek
„Červená“ Olgy Sommerové je dramaturgicky kvalitním, ale jinak konvenčním
dílem bez autorské invence a překvapení.

Nejvíce připomíná v Česku
zakořeněnou estetiku a formu
televizních dokumentů. Zároveň byly v sekci nominované další 2 filmy, které vzbudily
rozsáhlé diskuze a ohlasy. „Svět podle Daliborka“ Víta Klusáka, který je stylizovaným portrétem prostějovského neonacisty,
byl již v soutěžích na festivalech po celém
světě. Kontroverzní snímek, plný absurdního a místy empatického humoru, je vizuálně vytříbeným dílem. V kontextu naší země
dosud neviděným. „Hranice práce“ Apoleny Rychlíkové jsou o investigativní akci
novinářky Saši Uhlové, která se půl roku
nechala zaměstnávat na nejhůře placených
pracovních pozicích a vše skrytou kamerou
natáčela. I když je snímek formálně spíše
reportážní, radikálně odhaluje veřejnosti
dosud spíše periferní téma pracujících chudých. Oba tyto filmy je pak stále možno
shlédnout na ivysilani.cz
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