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Vážení čtenáři,
v čase prázdnin a dovolených se ještě objektivem
Blanky Martinovské ohlédneme za Svátky města
Olomouce a průvodem ke cti sv. Pavlíny, patronky
města.   Prázdninová nabídka nejrůznějších kulturních aktivit je velmi pestrá, zahrnuje například Helfštýnskou pouť s ekumenickou bohoslužbou a přímluvou za mistry kováře, tradiční historickou vycházku
po bojišti u Tovačova, mezinárodní setkání mistrů

řemesla kolářského a kočárnického, mistrů opratí
a milovníků historických kočárů Josefkol, v srpnu
nás čeká Mohelnický dostavník a víkendový managementový tábor v Ondraticích u Prostějova.
Na řadu akcí Vás pozve Josef Čermák ze spolku
PagoPago, rušno bude ve Velké Bystřici i na skautských akcích. Pěkné prázdniny i dovolené přeje
Redakce

Památky Plumlova 1
Ekocentrum Iris v červenci
Život v lese
Společně proti leukémii
Plujeme (Navigamus)
Káva od srdce
Středisko SOS
Malá liška
Knihovna města Olomouce
Mohelnický dostavník
Helfštýnská pouť
Myslivci na Dnech obce
Průvod ku cti svaté Pavlíny
Přehled akcí ve Velké Bystřici
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Plumlovsko
Drobné památky Plumlova I.
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Drobné památky Plumlova I.

Stavba zámku
od jihu

Detail výzdoby průčelí zámku

Průčelí zámku z nádvoří

1,5 km

Město Plumlov leží na hlavní silnici
z Prostějova do Boskovic, nad údolím
říčky Hloučely. Městem je od roku 2000.
Od roku 1980 k němu patří také vesnice
Soběsuky, Žárovice a Hamry. Jeho katastr má tvar hrušky postavené na výšku.
Město protíná hlavní silnice od Prostějova k západu. V jižní části se nachází les
Obora a les na Zlechovském vrchu. Pod
zámkem je na řece Hloučele Podhradský
rybník z roku 1490 a pod ním zasahuje
na jeho území vodní plocha Plumlovské přehrady. Západně od centra se ještě nachází rybník Bidelec. Severní část
je mírně kopcovitá a jsou zde převážně
pole, protéká jí potok Roudník, v jehož
horní části se nachází přírodní rezervace. Plumlov se nachází ve staré sídelní
oblasti, první písemná zpráva o hradu je
Pohled na Plumlovský zámek

z roku 1273, o vsi Plumlově v roce 1322.
Název Plumlov vznikl z německého pojmenování květinové louky – Blumenau,
je také výklad, že je to ze slovanského
Lubno – Lubnov - libé místo. Znak městečka vychází z pečeti z roku 1602, ta je
odvozena ze znaku majitelů panství pánů
z Kravař a Pernštejnů, je na něm zavinutá střela a zubří hlava. Farnost byla
původně Mostkovice již v roce 1353,
farnost v Plumlově je od roku 1848. Majitelem plumlovského panství byl v roce
1273, kdy je první zmínka o plumlovském hradu, Přemysl Otakar II a jeho
syn Mikuláš Opavský. V roce 1322 jsou
zde páni z Kravař, tehdy je první zmínka o podhradí. Od roku 1384 je Plumlov
městečkem s právem trhu. V roce 1495
se majiteli stali Pernštejnové a v roce

1599 Liechtensteinové, poslední vlastníci panství, kteří významně ovlivnili zdejší život a tvář městečka. Ani Plumlovu
se v minulosti nevyhnuly pohromy, jako
byly mor, cholera, nebo vojsko v letech
1643, 1741 a 1866. Velký požár městečko zasáhl v roce 1828. Části města jsou
zámek s podhradím a historickou částí,
zástavba kolem další dominanty – kostela Nejsvětější Trojice a místní část Stráž.
Obyvatelé byli v minulosti převážně rolníci a tkalci.
Protože památek je v Plumlově velké
množství, rozhodl jsem se je rozdělit
do dvou částí. V té první bude především
zámek s blízkým okolím a památky jižně
od hlavní silnice. Ve druhé části budou
popsány památky severně od hlavní silnice s dominantou kostela.
Stavba
zámku
od východu

Zámek a bývalý hrad je nejvýznamnější památkou Plumlova. Celý areál
zámku je chráněn jako nemovitá kulturní
památka, kterou tvoří zřícenina hradu,
Nízký zámek, Vysoký zámek, hospodářský objekt v nádvoří, socha sv. Petra
z Alcantary, lesopark a ohradní zeď.
Zřícenina hradu na skalnaté vyvýšenině vyplňuje střed nádvoří zámku. Hrad
z druhé poloviny 13. století měl čtyřbokou dispozici a v jeho severním průčelí byla věž. Po demolici v letech 1801
– 1805 zbyly jen zbytky zdiva, sklepů,
studny a věže.
Zámek zvaný Vysoký byl postaven
v letech 1680 – 1688. Vznikl podle plánů
Karla Eusebia z Liechtensteinu a stavěl
jej jeho syn Jan Adam. Původně měl být
čtyřkřídlý, ale když v roce 1684 zemřel
projektant Karel Eusebius, zájem o stavbu opadl a tak bylo dokončeno jen jedno
křídlo, které se vypíná na vysoké skále

Kamenný erb z r. 1612 na starém pivovaru

nad hladinou Podhradského rybníka.
Vzniklo tak neobvyklé dílo, výjimečné
svým tvarem, velikostí a štukovou výzdobou. Podle pověsti o půrkrabím Karlu Kuncovi zvaném Kunckódl, jej stavěli
poddaní ze všech panství Liechtensteinů.
Byla přitom postavena vysoká dřevěná
rampa pro dopravu kamene z lesa Obora za rybníkem. Přitom zahynulo mnoho
poddaných a půrkrabí potom po smrti
nedošel klidu a strašil v okolí. Zjevoval
se každé noci na koni a šíleně projížděl
místnostmi a uličkami Plumlova v hodině duchů. Zjevoval se také v podobě
velkého černého psa, naposledy jednomu stařečkovi, který šel do lesa Obora
na houby.
Na Tyršově náměstí v centru stojí
socha sv. Floriána. Pod lípou je socha
Socha sv. Floriána na náměstí

svatého, na podstavci má nápis v oválné kartuši: „Swaty Floriane chraň nás
od ohně 1749“. V pamětní knize Plumlova je zapsána výzva ke sbírce na opravu
sochy od čerstvě založeného sboru dobrovolných hasičů z roku 1882 a vložený
lístek s výběrem částek na opravu.
Socha sv. Petra z Alcantary stojí vpravo
před vjezdem do areálu zámku. Na velkém podstavci je barokní socha sv. Petra,
patrona Brazílie a nočních hlídačů. Sv.
Petr z Alcantary byl španělský mnich,
který žil velmi asketickým životem. Je vyobrazen v mnišském plášti s velkým dřevěným křížem. Ikonograficky neobvyklá
barokní socha je bez nápisu a letopočtu.
V seznamu křížů a soch chybí, pochází
z druhé třetiny 18. století a je chráněna
jako nemovitá kulturní památka.
Socha sv. Petra z Alcantary
před zámkem
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Drobné památky Plumlova I.

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v červenci tyto akce:

Brána do podhradí

vycházka pro rodiny s dětmi a další zájemce

Den na loukách Velkého
Kosíře

Kamenný erb nad vchodem

Svatý obrázek na sloupku u mlýna

Za hrází v Oboře stojí vysoký kamenný kříž. Je opravený, na podstavci má
reliéf Panny Marie Bolestné a na přední
straně nápis: „Za války světové byl tento kříž r. 1915 bouří vyvrácen a v osmé
výročí všeobecné mobilizace znovu postaven r. 1922, když farářem byl p. Alois
Pavlíček“. Obnoven byl v roce 2006.
Vzadu má nápis: „Tento křiš je postaven
nakladem Františka Kalného Nro: 46:
Plumlova 1852“. Dole: „Znovuzřízen
nákladem Fmy ing V. Souček a ing. V.
Šamánek v Prostějově“. Podle pověsti
Kamenný kříž
v Oboře
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o purkrabím se zde naposledy zjevil dědečkovi při
sběru hub.
Na Tyršově náměstí se nachází pomník
obětí první světové války. Tvoří jej velký
sedící lev na kamenném podstavci, pod
ním je vpředu černá žulová deska s nápisem: „Obětem II. odboje Svaz bojovníku za svobodu, Jednota v Plumlově“.
Pod ním 8 jmen obětí první světové války a 7 jmen obětí druhé světové války.
Na bocích podstavce a vzadu je dalších
54 jmen mužů padlých v první světové
válce.

U mlýna je pod zámkem obrázek Panny Marie na sloupku.
K technickým zajímavostem Plumlova
patří hráz Podhradského rybníka, bývalý
vodní mlýn pod zámkem a bývalý panský pivovar na Hlavním náměstí, který
fungoval v letech 1590–1883. Na štítové
zdi má zachované kamenné erby.
Další památky a příběhy z historie
Plumlova si popíšeme ve druhém článku.
V něm se budeme věnovat stavbě kostela Nejsvětější Trojice a dobytí městečka
Švédy za třicetileté války.
			
Ján Kadlec

Pomník padlých
s českým lvem

KDY: úterý 10. července, od 9:00 do 15:00
KDE: sraz v 8:30 na nádraží v Čelechovicích na Hané
Vycházka na jižní svahy Kosíře spojená s pomocí přírodě. Najdeme tu pozůstatky prvohorního moře a dozvíme se, kdo na těchto místech
žije dnes a jaké podmínky pro život potřebuje.
Vyzkoušíme si, jak se hrabe posečená louka
a dozvíme se, kdo námi shrabané seno využije.
Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení. Délka trasy asi 6 km. Sraz v 8:30 na nádraží
v Čelechovicích na Hané. Návrat do Prostějova
do 15 h.
akce na pomoc přírodě

Víkend pro přírodu na Kosíři

KDY: sobota a neděle 14. a 15. července,
vždy od 9:00 do 16:00
KDE: Čelechovice na Hané
Víkendová akce na pomoc přírodě v Přírodním
parku Velký Kosíř. Každé ráno sraz v 9 hod.
u prvního zastavení naučné stezky nad Čelechovicemi. Zapojíme se do hrabání a úklidu
sena v chráněných územích. Nářadí zapůjčíme,
svačinu i oběd pro všechny zajistíme. S sebou
si vezměte dostatek pití. Bližší informace u E.
Zatloukalové, tel. 603 730 594, iris@iris.cz.
Uvítáme, pokud se předem nahlásíte, ale není to
podmínkou účasti na akci.
vycházka pro rodiny s dětmi

Hmyzí vycházka Ohrozim

KDY: úterý 17. července, od 8:00 do 15:00
KDE: Ohrozim, Plumlov
Vycházka pro rodiče s dětmi plná hravých úkolů
o motýlech, mravencích, broucích a dalších zástupcích hmyzí říše. Sraz v Ohrozimi na zastávce v 8:00, odjezd vhodného autobusu z Prostějova v 7:35. Návrat

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

do Prostějova z Plumlova
v odpoledních hodinách. Délka trasy asi 7 km.
Poplatek 30 Kč/dítě.

vycházka pro rodiny s dětmi

Naučnou stezkou k vrcholu
Stráž

KDY: úterý 31. července, od 9:50 do 15:00
KDE: Smržice a okolí
Vycházka ze Smržic povede údolíčkem podél
naučné stezky na kopec Stráž a alejí starých
krajových odrůd zase zpět. Děti čeká spousta
šifer, kešek, hledaček a zábavných úkolů. Odjezd z Prostějova v 9:50 ze stanoviště č. 9. Návrat do Prostějova v 15:05. hod. Délka trasy asi
6 km. Poplatek 30 Kč/dítě.

Kontakt:

ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67,
796 01 Prostějov
tel. 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

ČSOP – Hořepník: managementový tábor v Ondraticích
• Pomozte nám s obnovením biotopů suchých trávníků
na bazických píscích v okolí pískového lomu v Ondraticích.
• Máme mnoho ochranářské práce a na vše nestačíme,
proto hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli.
• Staňte se našimi pomocníky v naší činnosti pro zachování cenných částí přírody.
• Získejte nové zkušenosti pro další práci při ochraně
přírody. (mozaiková seč, archeofyty, obnova biotopů)

Bývalý mlýn v podhradí

Co budeme dělat?
• - hrabat pokosenou trávu, odstraňovat vyřezané křoviny a pokácené stromy.
• večer posezení u ohně.
• koupání v Drysickém lomu,
• po celou dobu akce občerstvení zdarma.
Začínáme v pátek ráno 10. 8. 2018 přípravou místa k táboření.
Stany, karimatky a spacáky sebou.
Malé děti a psi nejsou překážkou.
Pokud se rozhodnete k účasti, nahlaste se na:
733 726 381, horepnik_csop@centrum.cz
Nahlášení je důležité pro nákup potravin.
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Skautské tábory?

Život v lese
Milí přátelé, členové i další příznivci
spolku Ekologická organizace PagoPago v současné době mohou žít i pracovat
v lese. Na práci v lese je nejkrásnější skutečnost, že můžete být v lese, aniž byste
museli dojíždět do práce ve městě, což se
Vám nepoštěstí, i když žijete na venkově.
Doba a naše návyky nás přivedly do situace, kdy jsme nuceni využívat auto každodenně. Budujeme stále nové silnice,
dojíždíme denně za prací, nákupy, do škol,
plováren, za svými myšlenkami a přáními.
Chodíme pozdě spát, odpočíváme pouze
v době dovolené a každý náš krok provází
všudypřítomný hluk.
Vaše situace se však může změnit ze dne
na den. Pracujeme ve dvou lokalitách a to
Hrubý Jeseník- Čertova stěna a Oderské
vrchy - Klokočůvek. Obě lokality jsou dostatečně vzdálené civilizaci. Jsou zde stromy, potoky s pitnou vodou, pokoj a klid.
Naším domovem je příroda. Žijeme ve stanech, vaříme čaje z čerstvých bylinek,
sbíráme maliny a další lesní plody. Každé
ráno jdeme do práce, přičemž zdoláváme
převýšení 250 výškových metrů. V Jeseníkách Loupeme kůru z poražených kmenů,
abychom zabránili šíření kůrovce. V Oderských vrších ožínáme ručními kosami vysazené stromy, aby je nezadusily ostružiny.
Každý pracuje svým tempem a ve vlastním
rytmu. Práce je placená od úkolu. Ráno nás
budí ptačí zpěv a večer usínáme se západem slunce. Podle mne je takový život normální a je nám dán rytmem přírody. Každý
může najít své místo a smysl pokud může
být denně přítomen v přírodě.
Nadchází léto a mnoho lidí odjíždí
za krásami přírody do vzdálených zemí. Je
smutné, že za krásami přírody musíme jezdit tak daleko. Je to způsobeno tím, že naše
činnost vede k devastaci přírody. A když ji
zničíme, máme dost peněz na to, abychom
odjeli tam, kde ještě zůstala zachována.
Paradoxní na celé věci je to, že do této oblasti vezeme peníze a tím dáváme tamějším
obyvatelům prostředky k devastaci přírody
abychom, až tam přijedeme příště, měli
stejný komfort a luxus jako doma. Ano žijeme v paradoxní situaci. Toužíme po přírodě a abychom se do ní dostali alespoň
na pár dní celý rok, ji ničíme.
Nyní se nabízí jedinečná příležitost pracovat v přírodě a vykonávat činnost, která
je s přírodou v souladu. Málokdo z Vás
na dovolené v přírodě stráví každou vteřinu svého života v přírodě. Většinou během dovolené sedíme mnoho času v autě,
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restauraci, hotelu, na kole, motorce, v balonu, neustále něco řídíme, jdeme na horu
a dolů odněkud někam a tam se najíme.
Práce v lese se za posledních sto let hodně změnila, ale jsou místa kde je stejná
jako před sto lety. Ticho, klid a hory. Práce
lidských rukou, jednoduché pracovní nástroje, studánky s pitnou vodou, ptačí zpěv,
přátelé, hvězdy nad hlavou a láska v srdci.
S pozdravem a přáním pokojného dne
za spolek Ekologická organizace PagoPago Josef Čermák

ticky na pěstování ovocných dřevin, péči o dřeviny, výtvarné umění,
život na statku, základy
včelaření a práce s koněm. Volné termíny
jsou od 1.7 do 14. 7. Místo konání ekocentrum Tři Dvory 2 Litovel. Spaní v prostorách ekocentra. Každý den je jiný program
spojený s výlety do Litovelského Pomoraví, aktivní činnost s koněm, workshopy
a výtvarné dílny, hudební nástroje vítány.
Děti od 15 let se mohou zúčastnit brigády
loupání kůry v lokalitě Skřítek - Čertovy
skály v Jeseníkách. Spaní ve stanech, jídlo,
pití a dozor zajištěn. DPP.
Pobytový tábor: termín 9.7.-14.7 cena
3500 Kč
4.7 -9.7. cena 3500 Kč
Příměstský tábor: termín 9.7.-13.7 cena
1600 Kč.7.-6.7. cena 1600 Kč

S.O.S Jeseníky

Milí přátelé, zveme vás na letošní akce
spolku spojené s nadcházejícím létem.
24. 6. Svátek třešní
Zahájení sezony loutkového divadla
spolku Ekologická organizace PagoPago
30. 6. Člověk tvůrce
Začíná termín pro podání žádostí grantového projektu na výsadby ovocných dřevin
v krajině
1.7. Svátek meruněk a otevření nových
prostor Galerie v prostorách centra praktické ekovýchovy Tři Dvory 2 s celoročním
provozem
7.7. Člověk tvůrce
8.7. Svátek mirabelek
Celé léto probíhá práce na kůrovcové
kalamitě v Jeseníkách a Oderských vrších.
Celé léto pracujeme na realizaci dokumentárního filmu s názvem“ Přírodní statek“.
Celé léto probíhá projekt „Ovocný strom
nejstarší kulturní dědictví“ besedy, semináře, workshopy.
Na letošní léto nabízíme pro ty, kteří ještě hledají smysluplné vyžití pro svoje děti
- pobytový a příměstský dětský letní tábor,
termín je otevřený.
Tábor je stejně jako loni zaměřen tema-

Milí přátelé, rádi bychom Vás i Vaše přátele požádali o pomoc a nabídli Vám možnost práce v lese na dohodu o provedení
práce. Jedná se o loupání kůry pokácených
stromů napadených kůrovcem. Lokalita
Hrubý Jeseník - CHKO Skřítek-Sobotín.
Pracuje se ručními loupáky. Spaní ve stanech přímo na pracovišti. Stromy je nutné
sloupat z kůry, dříve než se vylíhne nová
generace kůrovce. Je to jediná možnost
jak šíření kůrovce v této lokalitě zamezit.
Plat je 210 Kč za kubík oloupaného dřeva. Začínáme v pondělí 18. června. Svojí
prací v lese můžete přispět k zamezení šíření kůrovce do oblastí Hrubého Jeseníku.
S sebou stan, spacák, pevné boty, dlouhé
kalhoty, jídlo.
Kontakt:
776131404
Hlaste se telefonicky nebo přihlášku posílejte na email: ekaterinacermakova@
gmail.com

Dobrodružství a nezapomenutelné zážitky pro děti, jistota a finanční dostupnost pro rodiče
Skautské letní tábory jsou vyvrcholením
celoroční činnosti oddílů a letos na nich
zažije dobrodružství přes 30 tisíc dětí.
Skauti každoročně pořádají nejvíce táborů v Česku. Během letošních prázdnin
jich proběhne více než tisíc.
„Skautské tábory probíhají v přírodě,
v lese nebo na louce, kde kluci a holky spí
v typických podsadových stanech nebo v indiánských tee-pee. Průměrná délka skautských táborů je 14 dní, některé oddíly ale
táboří i tři týdny nebo na klasický tábor
navážou táborem putovním,“ uvádí tisková
mluvčí skautů Barbora Trojak. „Při hledání
tábořiště je hlavním kritériem přístup k pitné vodě, naopak bez elektřiny se velmi dobře obejdeme,“ dodává.

Průměrná cena skautského tábora se pohybuje mezi 800 a 1000 Kč za týden. Výjimečná cenová dostupnost je daná zejména
tím, že jde o tábory nekomerční a vedoucí
na nich působí jako dobrovolníci – bez nároku na odměnu věnují přípravě a pobytu
na táboře své vlastní volno.
Na kluky a holky čeká na skautském táboře nabitý program. Aktivity jsou často zarámované celotáborovou hrou, která pracuje
s dětskou fantazií. Kromě toho se děti učí
novým dovednostem a starají se o samotný
chod tábora. Nakupují, zatápí v kamnech,
připravují jídlo, řežou dřevo nebo chystají
program pro ostatní. Ve všech těchto činnostech se projevují důležité principy skautingu:
kluky a holky vede k samostatnosti, přebírání
odpovědnosti a spolupráci ve skupině. Díky

intenzivnímu programu, který kombinuje
hry, sport, zábavu i povinnosti také děti snadno zapomenou na mobily i počítače.
Skautské tábory vedou zkušení vedoucí,
kteří složili tzv. vůdcovskou zkoušku, akreditovanou u Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, a mají kvalifikaci Zdravotníka zotavovacích akcí.
Nespornou výhodou skautských táborů
je, že se děti mezi sebou i s vedoucími dobře
znají z celoroční skautské činnosti. Ani rodiče tak nemusí mít obavy. A nemají. Skautek a skautů v Česku za posledních 12 let
přibylo 50 procent a mezi rodiči se skauting
těší mimořádné důvěře.
Jan Zahradník,
s použitím www.skaut.cz

Společně proti leukémii
O víkendu 8. – 10. června se na 25 čerpacích stanicích po celé republice již
po jednadvacáté uskutečnila společná
sbírka skautů a Nadace pro transplantace kostní dřeně s názvem Společně proti
leukémii!. Skauti a skautky projíždějícím autům umývali okna a řidiči jim
na oplátku mohli do zapečetěné kasičky
vhodit dobrovolný příspěvek. Do letoška
takto na boj proti leukémii vybrali téměř
9 milionů korun.
Transplantace kostní dřeně je velmi

nákladná procedura. Zatímco samotnou
transplantaci hradí zdravotní pojišťovny,
vyhledání vhodného dárce – a s tím spojené vytvoření registru potenciálních dárců
kostní dřeně – je hrazeno pouze z prostředků, které se podaří nadaci získat od dárců a sponzorů. Jen vyšetření důležitých
transplantačních HLA znaků nových dárců každý rok přijde na 3 miliony korun.
„Cílem sbírky je pomoc lidem postiženým
leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby.
Výtěžek získaný od řidičů půjde na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Bude sloužit k úkonům nutným před samotnou operací a k rozšiřování Českého národního registru dárců kostní dřeně,“ uvedla
mluvčí sbírky a skautka Lucie Kolischová.
V Olomouci jste skauty mohli letos potkat na benzínce u Globusu. Na dobrou věc
se povedlo vybrat skoro 39.000 Kč, v celé
ČR se povedlo vybrat 156 834 Kč.
Více na https://www.skaut.cz/protileukemii.
Jan Zahradník,
olomouc.skauting.cz

Plujeme!
Lipno hostilo vodní skauty a skautky z celého Česka
Více než 1 300 vodních skautů a skautek
z celého Česka i zahraničí se o uplynulém
víkendu zúčastnilo setkání Navigamus
2018 na lipenské přehradě. Od čtvrtka 7.
června do neděle 10. června na ně čekal
program s motivem plaveb čínského admirála Čeng Che.
„Účastníci byli po celou dobu rozděleni
na několik flotil, které mezi sebou soutěžily
o post osobní flotily čínského císaře. Ve flotilách byli vždy skauti a skautky z různých
měst, aby měli možnost poznat i kluky a hol-

ky z druhého konce republiky. A klání nakonec skončilo výhrou pro všechny – císař se
totiž rozhodl, že stát se součástí jeho flotily
si zaslouží všechny posádky, “ uzavírá Lucie
Kolářová.
Kdo jsou vodní skauti? Vodní skauti jsou
součástí celostátní organizace Junák – český
skaut. Oddíly, resp. přístavy, sdružují více
než 4000 kluků, holek i dospělých členů.
Jejich program je obohacen vodními sportovně-turistickými aktivitami: sjíždí řeky
a plachtí na vodních plochách, to vše často
na originálním typu plavidla, české skautské

pramici. Letos slaví vodní skauting v Česku
100 let své existence.
Název akce „Navigamus“ je latinským
překladem slova ze známé písně českyć h vodních skautů a znamená „plujeme“.
O organizaci a program Navigamu 2018 se
postaral dobrovolnický tým z Jihočeského
kraje Junáka – českého skauta. Navigamus
se koná jednou za tři roky a jednotlivé kraje
se v jeho organizaci střídají.
Barbora Trojak,
tisková mluvčí Junáka
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Už podruhé jsme se přesvědčili, že Praha umí být hodně zelená

Káva od srdce
Skauti z Velkého Meziříčí vydělali ve své charitativní kavárně 160 tisíc pro rodinu s těžkým
osudem. Stačily jim na to tři dny
Káva od srdce, tak nazvaly meziříčské
skautky svůj projekt na podporu rodiny
Řezáčových, zasažené tragickou dopravní nehodou. O víkendu 15. – 17. června
2018 ve své improvizované kavárně prodávaly dezerty, limonády a kávu. Výsledek všem vyrazil dech.
„Tolik lidí jsme vůbec nečekaly. Byly jsme
hrozně překvapené, když začali přicházet
a najednou se plnily kasičky. Nad těmi se
nám na městě smáli, když jsme je tam přišly
zapečetit. Že se jich tolik prý nikdy nemůže
naplnit. To bylo něco, když jsme je tam pak
přinesly zpět, naprosto zaplněné,“ popisu-

je devatenáctiletá skautská vedoucí Marie
Procházková. Spolu s Ilonou Havlátovou
ze stejného skautského střediska ve Velkém Meziříčí se inspirovaly u skautů z Moravských Budějovic, kteří podle stejného
principu pořádají dobročinnou kavárnu už
několik let. Svůj projekt ve Velkém Meziříčí nazvaly Káva od srdce a zhruba rok před
samotnou akcí začaly plánovat. Vyráběly
domácí sirupy, pekly perníčky, vyřizovaly
povolení na úřadech, zajišťovaly propagaci.
Výtěžek své akce skautky a skauti věnují
rodině Řezáčových, kterou před několika
lety potkala na cestě z Velkého Meziříčí

do nedalekého města těžká nehoda. Její následky si nese dodnes: Milan Řezáč chodí
o berlích a stará se o svou ženu Lenku, která
je po probuzení z komatu upoutaná na invalidní vozík. Jejich syn Milan je od nehody
ve vegetativním komatu, sám dokáže pouze
dýchat a lehce pohybovat hlavou.
Celý příběh rodiny Řezáčových, bližší informace, menu, otevírací dobu, večerní čajovnu, nabídku aktivit a spoustu dalších věcí
najdete na: www.kavaodsrdce.webnode.cz
Barbora Trojak,
tisková mluvčí Junáka

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s.
Středisko SOS pro vzájemnou pomoc
občanů, z. s. v Olomouci má v současné
době tři provozovny:
1) Praskovu 16 - otevřeno po až pá od 9
do 18 hodin, v so od 8 do 12 hodin
2) Rooseveltovu 9 a - otevřeno po až pá
od 9 do 18 hodin, v so od 8 do 12 hodin
3) Slovenskou 8 - otevřeno po až pá od 9
do 17 hodin, v so od 8 do 12 hodin.
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Uvítáme, když nám přinesete oblečení, knihy, sklo, porcelán, hračky a drobné
elektrické spotřebiče a jiné drobné věci
do domácnosti. Když nás navštívíte, sebe
třeba pěkně levně ošatíte a dobrou věc podpoříte.
Zájemci o zaměstnání v našich provozovnách mohou volat na telefonní číslo
585 220 050.
Máme po městě Olomouci rozmístěno
41 bílých kontejnerů na textil s logem červeného srdce.

Děkujeme srdečně za zveřejnění, těšíme
se na další spolupráci.
Přejeme Vám krásné dny, pevné zdraví
a zůstáváme v úctě a s pozdravem
za Středisko SOS pro vzájemnou pomoc
občanů, z. s.
Mgr. Jan Kučera,
člen výboru spolku, telefon 585 220 050.

Už podruhé jsme se přesvědčili, že Praha umí být
hodně zelená
V Praze byl na návštěvě takřka každý a její hlavní
památky známe všichni nazpaměť. Přitom málokdo
z turistů nahlédne během svého pobytu pod obal, který se mu nabízí, a příště absolvuje zase jen ten povinný Hrad, Karlův most, Václavák, Staromák (možná
ještě i jiný -mák) a třeba Petřín. Není to případ jen
Prahy, ale snad každé metropole na světě. Proto je
vítaným osvěžením, když vám někdo hlavní město
ukáže z jiné stránky, která stojí za to. Takové osvěžení
už podruhé zažila dvacítka účastníků našeho výjezdu
„Za přírodou do metropole“, který navazoval na předloňskou pozitivní zkušenost. Ta letošní se konala
od čtvrtka do neděle 7.–10. června.
Během těchto tří dní a nutného času na cestu k tomu
jsme stihli objevit další zajímavá zákoutí Prahy a jejího těsného okolí. Čtvrteční večer patřil poznávání nočních exteriérů a interiérů Karlína, kde jsme

– nedaleko stanice metra Florenc – byli
i ubytovaní. V pátek ráno jsme vyrazili
na Zbraslav, odkud jsme po prohlídce
areálu zámku, přestavěného z bývalého
slavného kláštera, pokračovali na kopec Závist. Zde se, nad údolím, kterým
tekla Berounka, rozprostíralo v době
bronzové největší keltské oppidum v Českých zemích. Nyní jsou tam po něm samozřejmě jen sporé stopy, ale jeho velikost naznačená v krajině vás ohromí i tak.
Dál nás cesta zavedla do Dolních Břežan, kde jsme navštívili Olivův pivovar
a někteří z nás se i stihli vykoupat v rybníku Pazderák za vsí. Večer nás pak zastihl
na Žižkově ve výborném steakovém baru.
Nebyl nikdo, kdo by si nepochutnal, spíš
byl problém dopravit přejedená těla zpátky do hostelu.
V sobotu bylo v plánu strávit nejprve
půlden komentovanou prohlídkou Žižkova. Přejeli jsme tedy na „Jiřák“, neboli
náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se k nám
připojil Mirek z pražských Přátel přírody. Trasou přes známý vysílač, neznámý
židovský a více známý Olšanský hřbitov
jsme se z ulic plných secesních činžovních domů a paláců přesunuli do panelové části Žižkova, která vznikala od 70.
let 20. století demolicí právě těch starších
budov. Demolici měla podlehnout celá
čtvrť, stroje zastavily až události podzimu
1989 a je to pro zachování rázu Žižkova
určitě dobře. Kvůli vedru, které bylo už
v poledne docela nepříjemné, jsme utnuli
vycházku, posilnili se v zahradní restauraci a odjeli se ochladit do Dalejského
údolí. Turistická značka k němu vedla
z Řeporyjí, kam jsme přijeli městským
autobusem, a pokračovala po dně Dalejského údolí, které je zároveň dnem pravěkého moře. Své četné nálezy odsud no-

a ještě kousek k návštěvě Stromovky v katastru Holešovic. Bývalá Královská obora založená už ve středověku je nyní přetvořena v anglický
park, kde jsou vzrostlé stromy protkány sítí stezek, vodních kanálů, luk
a rybníků. Je zde i renesanční místodržitelský letohrádek a zahradní restaurace. A hlavně potřebný stín, takže se tu velmi dobře trávil další horký
den. Před odjezdem jsme ještě zajeli
tramvají a metrem na Václavské náměstí, dali si rozchod a někteří v jeho
rámci kávu v klimatizované kavárně.
Po vyfocení kavárenské skupinky
pod koněm jsme odkráčeli Jindřišskou ulicí na hlavní nádraží a za chvíli nám jel vlak, který nás v pořádku
a včas dopravil do Olomouce.
Myslím, že dobré tradice se mají pěstovat, a z našich výjezdů za zelenou Prahou
už se taková tradice asi stala. Účastníci
hned na konci akce hlasitě požadovali
opakování, a tak si myslím, že opět napřesrok bychom mohli vyjet za přírodou
do metropole. Už potřetí. Praha totiž té
přírody nabízí nepřeberně, stačí jen opustit tradiční turistické lokality. A to my
dobře umíme.
Přehled našich akcí pro naše členy i veřejnost najdete na www.malaliska.cz/
akce2018
Hynek Pečinka, spokojený vedoucí
akce
Výběr z fotek několika autorů je
na https://mala-liska.rajce.idnes.cz

sil Joachim Barrande, Jaroslav Foglar
se svými skauty sem chodil na půldenní
výpravy do Červeného dolíku a lidé mají
toto místo plné přírody nadosah MHD
v oblibě i dnes. Hrozící bouřka nás ale
přiměla změnit plán a v půli trasy odbočit
ven z údolí do hostince U Černého kohouta v Klukovicích. Zde jsme z kryté terasy
na skále sledovali první přívalový déšť
a před pokračující bouřkou se schovali
dovnitř, abychom následujících několik
hodin neplánovaně strávili při tanci s folkrockovou kapelou.
Soboty ale ještě neměl být konec. Někdy kolem 10. hodiny večerní jsme přejeli
z Klukovic do centra města a rozprchli se
na Muzejní noc. Ráno jsme se pak vzájemně chlubili, kdo s kým kde byl
a co tam viděl – a nebylo toho málo.
Neděle vůbec nepatřila jen od- Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška
jezdu. Využili jsme celé dopoledne „Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi
ovlivňujeme svět kolem sebe.“
Olomouc | www.malaliska.cz | facebook.
com/malaliska.cz
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Knihovna města Olomouce
Prázdninová půjčovní doba
Knihovna města Olomouce zachovává stávající půjčovní dobu, a protože děti mají
prázdniny, otevíráme pro ně navíc dětské
oddělení na náměstí Republiky i dopoledne (9 – 11 hodin). Neobvykle bude zavřeno
pouze v sobotu.
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.
Zábavná knihovna
Po celé prázdniny si v půjčovní době mohou
čtenáři pobočky Brněnská vyzkoušet úkoly,
do nichž se zapojují všechny smysly.
Prázdninový příběh
Šikovné děti mohou popsat svůj nejlepší
zážitek z prázdnin, ale tak, aby každé slovo začínalo popořadě písmenem z abecedy
(od A do Z). Na neuvěřitelné historky se
těšíme do 7. září 2018 na adrese brnenska.
detske@kmol.cz
Pokud je tento úkol pro ně těžký – pak
na pobočku Neředín mohou přinést nebo
poslat (neredin@kmol.cz) svoji prázdninovou povídku ztvárněnou v klasické formě.
Povídání s drakem Bodo
Hravé aktivity pro děti od 0 do 6 let s rodiči či prarodiči si v rámci celostátní akce
S knížkou do života připravily knihovnice
v oddělení pro děti a mládež na náměstí
Republiky ve středu 4. července 2018 v 10
hodin. Děti budou hodnému drakovi Bodo
pomáhat starat se o jeho zvířecí kamarády
a seznámí se s knížkami vhodnými pro svůj
věk.

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celé prázdniny každou středu od 9:30 do 11 hodin rodiče
či prarodiče s dětmi od 3 do 9 let na Prázdninové putování s pohádkou. Připraveny jsou
pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další
překvapení. Knihovnice se těší na všechny
příznivce tříhlavých draků, krásných princezen, ošklivých čarodějnic a hloupých
Honzů. Středa 11. července 2018 je zaměřena na úplně malinké děti s jejich aktivními
rodiči v rámci programu S knížkou do života (Book start).
Pískování mandal
Vyzkoušet si neotřelou techniku mohou
účastníci kreativní dílny, která bude probíhat v úterý 17. července 2018 od 14:30
do 18 hodin. Nezávisí na šikovnosti, knihovníci vše vysvětlí, k dispozici budou různě složité šablony mandal a barevné sady
křemičitých písků. Vytvoření mandaly trvá
1, 5 hodiny, počet míst je omezen, nutná rezervace předem na dospele@kmol.cz nebo
585 545 123.

VÝSTAVY
Markéta Evjáková - obrazy
Výstava slabozraké autorky probíhající
v rámci 24. ročníku festivalu Dny umění
nevidomých na Moravě nabízí až do konce srpna 2018 na pobočce Jungmannova

obrazy plné radosti, pozitivního myšlení a dětské
hravosti. Markéta Evjáková dříve pracovala
především uhlem a rudkou, dnes díky možnosti zvětšení především na počítači. Slavnostní vernisáž v úterý 3. července 2017
v 15 hodin doprovodí hudba v podání Martiny Michailidisové a Radky Rozkovcové.
Fotografická sekce VSM potřetí
Až do konce září 2018 oživuje budovu
na náměstí Republiky třetí společná výstava
fotografií aktivních členů fotografické sekce
Vlastivědné společnosti muzejní (Zdeněk
Vích, Josef Beran, Karel Hula, Jindřich
Flusek, Radomír Kratochvíl, Jana Vykydalová, Ladislav Pecha, Gustav Foret, Stanislav Páleník, Renáta Krátká)..
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.
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

PROCHÁZKY OLOMOUCÍ
Vážení přátelé,
dovoluji si Vám oznámit, že se v těchto dnech na trhu objevila má knižní prvotina PROCHÁZKY OLOMOUCÍ, vydaná nakladatelstvím Albatros Media.
V celkem sedmi kapitolách se můžete vydat na tematické okruhy po hanácké metropoli
tak, jak je znáte z mých pravidelných vycházek, jichž se mnozí z Vás již léta účastníte.
Pokud byste měli o publikaci zájem, najdete ji ve všech dobrých knihkupectvích, nebo si
ji můžete objednat v e-shopu, prostřednictvím následujícího linku: http://www.albatrosmedia.cz/tituly/38530795/prochazky-olomouci/
Příjemné chvíle s knihou Procházky Olomoucí přeje a za milou přízeň upřímně děkuje
V úctě Váš
Tomáš KRYL
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43. MOHELNICKÝ
18
20

DOSTAVNíK
Pořádá agentura
Pavel Aligátor
Nenkovský
IČO: 40322823

®

Festival se koná za finanční podpory Olomouckého kraje, města Mohelnice
a Nadace Život umělce. Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Mgr. František Jura.

30. 8 .-2. 9. Bouzov – Loštice – Mohelnice
AG FLEK, ALIBABA, ANTIKVARTET, BLUE NIGHT, BODLO,
BONSAI Č. 3, BRZDAŘI, COP, D.N.A., DEVÍTKA, DOMINIKA,
EPYDEMYE, FAUX PASE FONET, FLERET & ZUZANA ŠULÁKOVÁ,
FOLK TEAM, GRUPA FURMANA PL, CHOROŠI, ISARA,
JAROSLAV SAMSON LENK, JAROSLAV WYKRENT & IN BLUE,
JARRET, LÍSTEK, MADALEN, MARIEN, MAROD, MÁTA,
MIKE FOJTÍK & PŘÁTELÉ, NEW BRIDGE, PĚTNÍK, PLYŠ,
POZDNÍ SBĚR, PRANIC, PROČ NE BAND, RENDEZ–FOU,
RENÉ TESÁK MATLÁŠEK, SELF MADE, SMOLAŘI,
SPIRITUÁL KVINTET, STRÁNÍCI, ŠPUNT, TERRAKOTA,
THE ADDAMS SISTERS, THE McMILLAN´S BROTHERS,
T-QUARTET, TRANZAN, VADIM & Co., VODNÍCI,
WILLIE JONES BAND USA/SK, X–TET, ŽALMAN A SPOL. a další.
Tři scény, filmová soutěž, dostavnická pošta, hlídání dětí s programem, divadlo pro děti
i dospělé, osadní táborový oheň, nedělní mše …

www.mohelnickydostavnik.cz

Mediální
partneři:
Sponzoři:
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Helfštýnská pouť
Studio Bez kliky ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově a zapsaným spolkem Helfštýn
pořádá ve sváteční dny 5. a 6. července Helfštýnskou pouť. Těšte se
na bohatý program plný vystoupení, řemesel a výtvarných dílen.
Dvoudenní akce začne ve čtvrtek 5.
července. Mimo běžně zpřístupněné
hradní expozice historické mincovny, archeologie a uměleckého kovářství ozdobí Helfštýn řemeslníci
a kumštýři ze širokého okolí. Řemeslný jarmark vyroste na II. nádvoří
a nabídne přehlídku rukodělné výroby. Různé techniky a materiály
představí tvůrci osobně. Těšit se
můžete na výrobky z proutí, keramiky, kovu a mnohé další. Na III.
nádvoří v blízkosti historické kovárny zaplanou ohně výhní a kováři
rozezní hradní kovadliny.
Pořadatelé chystají také výtvarné
a řemeslné dílny pro celé rodiny.
Památku na pouť si tak nemusíte kupovat, ale můžete si ji rovnou sami
vyrobit. V zábavné části programu
vystoupí principál Studia Bez kliky
se svou show o historii zbraní, děti
potěší loutková divadla. Vynikající
ekvilibrista Jan Hlavsa z Cirkusu
LeVitare pobaví, ale i ohromí, když
nad svou hlavou rozpohybuje vše
od kuželek, přes nože až po hořící
kolíky.
Část akce se odehraje i nad helfštýnskými hradbami. Vrcholnou
částí programu by totiž mělo být
velké sokolnické představení. Naopak prostor ke zvolnění a zamyšlení poskytne venkovní ekumenická
bohoslužba s přímluvami za mistry
kováře.
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Myslivci na Dnech obce
Významným dnem v životě občanů Hněvotína se stal Den obce, který se uskutečnil v obci
ve dnech 21. až 23. června a zúčastnili se ho
nejen stávající občané, ale také rodáci z Hněvotína. Den byl zahájen průvodem, který tvořily všechny společenské organizace působící
v obci, včetně myslivců. Ti také připravili pro
občany a hosty pravý kančí guláš a na hřišti
provozovali tři stánky s občerstvením, kde
krom nápojů a guláše nechyběl ani gyros.
I přes chladné počasí, které se samozřejmě
projevilo také na účasti, zajistili myslivci provoz všech tří stánků až do 03,00 hodin ráno
Slavnostní projev starosty Hněvotína Ing. Dvořáka
ze soboty na neděli a od 10,00 do 17,00 hod
v neděli. Zkonzumováno bylo 75 litrů guláše
a 45 kg gyrosu. Konzumenti nešetřili chválou, jak jim připraveStánek gyros
né myslivecké pochutiny chutnaly, proto se s pochvalou připojuji také já.
Výborný guláš připravila trojka kuchařů amatérů ve složení
Libor Konečný, Miroslav Špičák a Lubomír Vymazal, za ten by
se nemusel stydět žádný profík. Gyros připravili Pavel Pospíšil,
Rostislav Parák a Monika Pospíšilová. Občerstvení obsluhovali
Pavel Andrš, Libor Orava, Hana Nezhybová, Pavel Toman, Miroslav Dočkal a Stanislav Ošťádal st., pokud jsem na někoho
zapomněl, tak se omlouvám, poděkování si opravdu zaslouží
všichni. Celou přípravu a zajištění provozu stánků řídil předseda Mysliveckého spolku Blata Hněvotín Luděk Nezhyba a dal
Stánek s nápoji

tak jasně najevo,
že myslivci nejsou
jen bouchači, ale
že pro obec a její
občany dovedou
také něco udělat
a když je potřeba,
dovedou přiložit
ruce k dílu.

Noční snímek tří kuchařů.

Rudolf Krč

VSTUPNÉ:
PLNÉ 100 Kč, SNÍŽENÉ 60 Kč,
DĚTI DO 6ti LET ZDARMA

Spokojení návštěvníci

Naše děvčata
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Průvod ku cti sv. Pavlíny 1. 6. 2018
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Průvod ku cti svaté Pavlíny
Ostatky sv. Pavlíny jsou uloženy v chrámu sv.
Mořice, kde se nachází její oltář. Průvod ku
cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je
součástí Svátků města. Také v letošním roce
přijali pozvání pana primátora vlajkonoši zemí
Koruny české, kteří předvedli Olomoučanům
zemské prapory.

Svatá Pavlína je patronkou města Olomouce. Stala se
jí 23. října 1623 poté, co město sužovala těžká morová
epidemie a uspořádaný prosebný průvod s jejími ostatky pomohl mor zažehnat.

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc
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Přehled prázdninových akcí ve Velké Bystřici
BYSTŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
14. 7. (so) 15.00–24.00 ● amfiteátr, Zámecký park, Zámecké náměstí
Program:
15.00 - „Krakonošův klobouk“ - písničková
pohádka nejen pro děti
16.30 - Soutěž dětí O páže markýze Bykulè
17.00 - The 6 Fireballs (50s ROCK’n’ROLL
BAND)
18.00 - Soutěž dospělých O markýze Bykulè
19.00 - Divadlo Duha Polná „Tři na lavičce“
22.00 - ZZ TOP tribute (jižanský rock)
Během programu se můžete občerstvit
na Zámeckém náměstí.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
28. 7. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet, Zámecké nám. 775
Václav Kupka: Akty
Václav Kupka se narodil v roce 1933 v Těškovicích u Opavy, dětství prožil v Hněvotíně u Olomouce.
Po studiích na gymnáziu v Olomouci
a právnické fakultě v Praze působil jako advokát v Olomouci.
Je členem unie výtvarných umělců Olomoucka, vystavoval na společných výstavách i samostatně v České republice
i v zahraničí. Působí jako editor, píše poezii
a články o výtvarném umění.

HANÁCKÉ WOODSTOCK
& BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN
4. 8. (so) 12.30 – 24.00 ● Zámecké náměstí,
amfiteátr
Velkobystřická kulturní společnost, o.s.
a Radio Haná Skyrock Vás zvou na 8. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock do Zámeckého parku a amfiteátru
ve Velké Bystřici.
V rámci programu se návštěvníkům představí skupiny Wohnout, 5th Avenue Blues/

PL, Dark Gambale, Synkopy 61, Kamil
Střihavka & Leaders, Distant Bells (Pink
Floyd), Pumpa, Everlasting Dark.
Na Zámeckém náměstí (v zóně bez vstupenky) můžete navštívit Bystřické pivní salón,
v nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídla
a pochutiny po celé odpoledne až zhruba
do půlnoci. Rockerům mladším 13 let vstup
povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma. Za 7 zakoupených vstupenek získáte 1
zdarma. V 1.15 a ve 2.00 odjezd svozových
autobusů směr Olomouc a Hlubočky z parkoviště u zámku. V zóně se vstupenkou
(v oploceném areálu) stojany na zamčení
kol – bez hlídání. Srdečně všechny zveme!
Velká Bystřice žije mnohožánrovou kulturou a také rockový festival je jednou z procedur našich kulturních lázní, která osvěží
průběh letošního léta!
Vstupenky jsou v předprodeji v Kulturním
a informačním centru ve Velké Bystřici
a v Informačním centru města Olomouce
do 31. 7. za 300,- Kč, od 1. do 4. 8. (tedy
i na místě) za 400,- Kč.

VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ
POZNÁVACÍ JÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA A DEN
REGIONU BYSTŘIČKA
11. 8. (so) 9.30 – 16.00 ● obce mikroregionu Bystřička, Svésedlice
program 14.00 – 02.30
Zveme širokou cyklistickou veřejnost k návštěvě všech obcí regionu Bystřička. V letošním roce se uskuteční již VIII. ročník této
poznávací jízdy.
Zahájení se koná v 9.30 v amfiteátru ve Velké Bystřici, kde účastníci obdrží kompletní
informaci a malé pohoštění. Účast na zahájení akce není povinná, průběh je individuální včetně nástupního místa a každý účastník si trasu volí sám.
Akce bude zakončena ve Svésedlicích, kde

na vás čeká bohatý kulturní program i občerstvení. Po celou dobu programu je vstup
volný. V losování o ceny můžete vyhrát let
balonem.
Mapky k výletu získáte ve dnech 1. 7. - 11. 8.
na jednotlivých obecních úřadech obcí regionu Bystřička, v informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí v Olomouci a v Kulturním a informačním centru Velká
Bystřice, Zámecké náměstí 775 v době Út-Pá 9.30–18 hod. , So-Ne 11–19 hod. nebo
v den konání akce na jednotlivých kontrolních místech.
Rozvoz z akce včetně kol zajištěn.

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
18. 8. (so) 9.00 - 24.00 ● Zámecký park,
amfiteátr
Město Velká Bystřice a Sbor dobrovolných
hasičů Velká Bystřice vás srdečně zvou
do areálu Zámeckého parku u amfiteátru,
kde se uskuteční soutěž hasičských družstev
mužů a žen. Soutěž bude ukončena ve 14
hodin.
Od 19 hodin jste zváni k amfiteátru na hasičskou zábavu se skupinou NEGATIV.
Bohaté občerstvení během soutěže i zábavy
zajištěno.

SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP
25. - 26. 8. (so, ne) 8.30–17.00 ● hala MZŠ,
hala Na Letné
Mezinárodní turnaj mladších a starších žáků
v házené.
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

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

