
období koronavirové pandemie nám všem dává 
pořádně zabrat, ale jak říkávala moje babička, 
všechno zlé je pro něco dobré. Podvědomě si ka-
ždý z nás dělá inventuru věcí a hodnot, které jsou 
pro něho skutečně důležité, pevnější charakterové 
kontury získává řada přátel, nebo bývalých přátel, 
spolupracovníků, sousedů, pádné důkazy své ne-
kompetentnosti předložila i řada politiků. Mnohé 
vztahy se posílily, jiné ochladly, ale v zásadě jsme 
oprášili starou pravdu, že problémy se mají řešit 
v rodině. Přišli jsme na to, že si umíme ušít ochran-
nou roušku a že to umí i řada domácích výrobců, 
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Vážení čtenáři,
ty z ČVUT mají punc kvality nejvyšší a vyjdou nás 
podstatně levněji, než ochranné pomůcky našich šik-
mookých přátel, jak by řekl Bolek Polívka. Díky České 
filharmonii, Nadaci VIA a mnoha větších i menších 
mecenášů se vybralo několik desítek milionů ko-
run na výrobu ventilátorů. A protože reprodukční 
křivka virového onemocnění pomalu, ale vytrvale 
klesá, můžeme  se těšit na okamžik, kdy sejmeme 
svoji ochrannou roušku a zhluboka se nadechneme. 
Společně – a na přímluvu blahoslaveného Karla – to 
zvládneme. Pevné zdraví přejee

    Redakce  

To dobré v době koro-nové

Koronavirus, omezený kontakt, roušky, 
pandemie, přetížené telefonní linky, systém, 
který tak úplně nestíhá, a do toho stále se 
zvyšující čísla nakažených jak v naší repub-
lice, tak ve světě. Zavřené 
hranice. Ze všech stran se 
na nás valí špatné zprávy. 
Mnozí z nás přišli ze dne 
na den o práci. Nikdo už 
nezpochybňuje, že korona-
virus je nebezpečný, všem 
změnil téměř ze dne na den 
životy..

Je už ale načase 
přiznat, že může 
přinést i něco 
dobrého!
Poslední týdny jsou pro 
všechny náročné. Vláda 
omezila více a více objektů 
a činností, až máme takové 
malé domácí vězení s výjimkami. Počítáme 
ekonomické ztráty. Děti mají nucenou „do-
mácí“ školu, která ale na rozdíl od té dob-
rovolné může být značně náročná. Narůstá 
strach o naše prarodiče. Co v tom tedy vidět 
pozitivního?

Konečně si můžeme uvědomit, co je doo-
pravdy důležité! Už dlouho, jestli kdy vůbec, 
jsme neměli na sebe a své rodiny tolik času. 
Už dlouho jsme neviděli tolik příběhů lidské 
soudržnosti, ať už je to šití roušek, starost 

o své staré sousedy, ocenění a snaha pomáhat 
těm, kdo jsou v první linii boje proti této pan-
demii, zdravotníkům a záchranářům. Najed-
nou jasně víme, co je důležité a proč je tolik 

tak jsem strávil večer s manželkou. Docela 
prima ženská s rozumnými názory.“ Zasmě-
jeme se, ale při hlubším zamyšlení je to vlast-
ně trochu smutné. Že opravdu existují páry 

a rodiny, kde pro množství 
práce a vedlejších aktivit se 
lidé sobě navzájem tak od-
cizili, že už se vlastně moc 
neznají.

Teď máme všichni dru-
hou šanci. Máme čas, který 
„musíme“ strávit se svými 
rodinami. Zjistit, co probí-
rá ve škole náš syn či dcera. 
Obdivovat, jak naše žena 
zvládá domácnost. Uvařit 
ostatním a zjistit, že doma 
připravené jídlo chutná líp 
než to ze školní či závod-
ní jídelny. Připomenout si, 
že muž umí opravit sifon. 
Že rodina může být skvělý 
parťák na hraní her. Že číst 
dětem pohádky je vlastně 

zábava. Že děti mají velmi originální pohled 
na svět. Že čas strávený takto intenzivně spo-
lu je sice náročný, ale je především obohacu-
jící. Když to člověk vezme za správný konec.

Kéž je tedy takhle doba koro-nová i do-
bou, která posílí naše rodiny a uzdraví je. Tak 
jako koronavirus postupně čistí vzduch nad 
planetou či řeky, tak pomůže vyčistit i naše 
vztahy. A v nich a v našich rodinách máme 
naději, že vše dobře zvládneme.

Aliance pro rodinu

potřeba, aby naše rodiny dobře fungovaly.
Dokonce i na vtipech tipu – buď za devět 

měsíců prasknou porodnice, nebo naroste 
počet rozvodů – může něco být. A jak se uka-
zuje na této zkušenosti z Číny i něco je.  Je to 
opravdu taková malá zkouška. Ale zároveň 
obrovská příležitost. Možnost opravit potr-
hané vztahy, přiblížit se svým dětem, znovu 
poznat, s kým vlastně žijeme v jedné do-
mácnosti. Na to mimochodem samozřejmě 
také existují vtipy typu: „Hospoda zavřená, 
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Vesnice Seč leží ve svahu údolí Okluky, 
jižně od silnice z Ptení do Horního Štěpá-
nova. Nachází se ve vysoké poloze Dra-
hanské vrchoviny, asi 11 km severozápadně 
od Plumlova. Patří k těm nejodlehlejším 
vesnicím regionu. Dnes je místní částí 
obce Lipová. Je ze tří stran obklopená lesy. 
V Moravské vlastivědě je uváděna jako 
nechudší obec v okrese Plumlov. Dnes se 
na jejím území rozkládají rozsáhlé chatové 
osady, stala se rekreačním zázemím Prostě-
jovska.

Její katastr je poměrně velký a má tvar 
kapky. Málo úrodná pole vznikla vyklu-
čením lesa. Větší část katastru tvoří lesy, 
které dnes patří městu Prostějovu. Na poli 
mezi Lipovou a Sečí byl nalezen kamenný 
sekeromlat. První písemná zpráva o vesni-
ci je až z let 1718 a 1751 ve tvaru Setsch. 
Osada byla založena kolem roku 1700 a její 
název Seč znamená sekání, pak vysekané 
místo v lese, mýtinu. Do roku 1873 byla 
osadou obce Lipové. Na pečeti z roku 1761 
jsou ve znaku tři stromy a nápis „PECZET 
• POCTIVEI • OBCE • SETZKEI • 1761“. 
Původně patřila do farnosti Protivanov, 
od roku 1784 patří pod Suchdol. 

Majiteli byla vrchnost Boskovického 
panství po celou dobu poddanství. Do roku 
1848 tu vládli Mensdorffové. V obecní kro-
nice se píše, že obec založili v roce 1710 
dřevorubci z Protivanova, kteří si tu posta-
vili dřevěné sruby k dočasnému pobytu. 
Prvními byli Karel Trunda a jeho žena Ve-
ronika a Matyáš Marek. V roce 1750 tu byla 
hospoda a 13 chalupníků, z nichž jeden byl 
rychtářem. V roce 1724 zde bylo 33 domů 
a 316 obyvatel. Části vesnice jsou Horní 

konec, Dolní konec a hájenka. Domy byly 
původně dřevěné s kamennou podezdív-
kou, na obílené desce býval často biblic-

ký nápis nebo jméno a letopočet. V letech 
1797–1829 učil děti švec Martin Burget 
doma v č. 22, potom vyučoval jeho syn. Bu-
dova školy je z roku 1864. Obyvatelé byli 
rolníci – domkaři, měli málo půdy, takže si 
k tomu dříve přidávali tkalcovství. Živil je 
také svoz dříví z lesa, krejčovství, dřevoru-
bectví a pletení slaměných šňůr na klobou-
ky. Na místě „Ho kolomazné pece“ se v 19. 
století vyráběla kolomaz pálením borových 
a smrkových pařezů. 

Hlavní památkou Seče je kaple sv. Mar-
tina. Je to obdélná stavba se čtyřbokou věží 
v průčelí. Vysoká věž zvonice se zvonem 
má nad vchodem prázdný výklenek, závěr 
kaple je trojboký. Kaple byla postavena zá-
sluhou občanů obce v letech 1885–1887. 
Slouženy byly čtyři mše během roku. Byla 
postavena na místě staré dřevěné zvonice. 

Kamenný kříž před kaplí nechala postavit 
v roce 1917 na místě starého dřevěného kří-
že paní Anna Trundová při příležitosti první 
mše svaté jejího synovce pátera Theodora 
Funka. Nápis na kříži: „Pochválen buď Pán 
Ježíš Kristus“, L. P. 1917 a „Obnoveno L. 
P. 1958“. Na původní dřevěný kříž je v ar-
chivu zachován reverz z 20. 7. 1856, kde se 
píše o závazku na „udržování svatého kříže, 
který u nás z dubového dřeva, uprostřed naší 
vesnice, u zvonice postaven jest“. Na rever-
zu je obecní pečeť a podpisy radních. 

V údolí Okluky stojí na rozcestí dřevěný 
kříž. Po postavení kamenného kříže u kap-
le v roce 1917 sem byl přenesen původní 
dřevěný kříž, nyní je zde nový dřevěný kříž 
s kovovým ukřižováním Krista.

Na místě „U obrázka“ východně od ves-
nice roste na rozcestí mohutná osamocená 
lípa, u níž je dřevěná lavička. Na kmeni lípy 
jsou zavěšeny dva obrázky Panny Marie 
a jeden obrázek Ježíše, u nich jsou umělé 
květiny, místo je stále udržované. Tragický 
příběh tohoto místa je zaznamenán v knize 
„Místní a pomístní jména obcí Drahanské 
vrchoviny v dějinách a pověstech“ od Fran-
tiška Müllera: Marie Hradilová ze Seče 
sloužila někde na Hané, našla si tam i ženi-
cha. Když měla být matkou, byla propuš-
těna ze služby. Nesla si domů zlatky, které 
si našetřila. Šla pěšky, když už byla blízko 
své rodné vesničky a vešla do lesa, padl 
na ní strach. Co kdyby ji loupežník vběhl 
do cesty? Jak byla šťastná, když ji dohonil 
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Drobné památky Seče

četník a slíbil děvčeti bezpečný doprovod. 
Byl to Němec ze Lhoty u Brodku a jmeno-
val se Polák. Byl ale špatným ochráncem. 
Když se dozvěděl, že má u sebe 50 zlatých, 
skočil po ní a začal ji škrtit. Děvče nemohlo 
křičet, potom ji utloukl obuškem, aby ho ne-
mohla prozradit. Mrtvou zatáhl pod Horku 
do prohlubně a zaházel ji kamením a halu-
zemi. Z blízkého houští ho zahlédl pytlák 
a začal střílet na poplach, až přiběhl hajný. 
Vraždu ohlásili u starosty. Četník to nemohl 
zapřít, neboť pod kamením našli utlučenou 
nevěstu. Pytlákovi u soudu odpustili trest 
a rakouského četníka odsoudili na doživo-
tí. Na místě vraždy zavěsili rodiče dívky 
mariánský obrázek a lidé tomu místu říkají 
„U obrázka“.

Čelní pohled 
na kapli sv. 
Martina

Kamenný 
kříž z r. 
1917 
u kaple

Bývalá škola

Mohutná lípa 
se sv. obrázky

Sv. obrázky 
na lípě

Dřevěný kříž v údolí Okluky

Ukřižování 
na dřevěném 
kříži

Říčka Okluky 
v údolí
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Pod kaplí je do svahu zasazen pomník 
padlým v první světové válce. Původní 
pomník padlým byl odhalen 3. srpna 1924 
za velké slavnosti a účasti obyvatel, hasičů 
a legionářů. Byla to kamenná mohyla se 
vsazenou žulovou deskou. Při úpravě terénu 
byl v osmdesátých letech minulého století 
pomník rozebrán a znovu sestaven. Nahoře 
je kamenná váza, která má na podstavci ná-
pis: „Padlým ve válce 1914–1918“. Na po-
mníku je do kamenné mohyly vsazena čer-
ná deska, na níž je celkem jedenáct jmen 
padlých, zemřelých a nezvěstných.  

K přírodním zajímavostem patří tři Ma-
sarykovy lípy, které byly vysazeny před 
kapličkou 7. března 1919 při slavnosti na-

Drobné památky Seče

již na katastru Hrochova tři sv. obrázky. 
K místním spolkům patřili hasiči založení 
v roce 1905, kteří zde mají pěkně oprave-
nou hasičskou zbrojnici.

Malá vesnice Seč v létě ožívá, do rekreač-
ních chat a chalup se stěhují lidé přijíždějící 
za odpočinkem v pohádkové krásné krajině 
se zachovalou přírodou. Já jsem vesničku 
navštívil v zimě, kdy zde byla spousta sně-
hu, nízké mraky a zamlžené údolí dýchalo 
melancholickou náladou. Na jaře a v létě 
se můžete vydat za objevováním studánek, 
kterých je v okolí mnoho.

  Ján Kadlec

rozenin T. G. Masaryka. Zajímavé je údolí 
říčky Okluky se skalnatými srázy, skalisko 
Na baště je vysoké 70 metrů. V okolních 
lesích je několik přírodních studánek, napří-
klad Kamenná studánka, V Seči, Nad žlutou 
cestou nebo v Oklukách.

V odlehlé obci se dlouho držely pohanské 
pověry a víra v duchy. Podle místní pověs-
ti o podivném chlapci se duch dítěte třikrát 
zjevil hospodyni a lákal ji na dvůr u stodoly, 
aby si vykopala poklad. Ta to odmítla a tak 
dožila v bídě, jak ji dítě předpovědělo.

Ve vesnici se dodržovaly zvyky církev-
ního roku. Přes obec procházeli poutníci 
z okolí na poutě do Jednova. Z horního kon-
ce Seče vede tzv. Kostelní cesta, kde jsou 

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v dubnu 2020 tyto akce:

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

Za konikleci 
kolem Plumlova
KDY: středa 1. dubna od 9:20 
KDE: Lipová Seč - Jednov
Vycházka nejen pro seniory do okolí Plumlo-
va za kvetoucími konikleci. Ráno společný 
odjezd autobusem v 9:20 (stan. č. 10) do za-
stávky Plumlov přehrada. Projdeme přes 
Čubernici k lokalitě U Jasénků, odtud pak 
sejdeme do Plumlova. Návrat do Prostějova 
do 13:30. Délka trasy 4 km.

Výroba hmyzích a žabích 
domečků
KDY: pátek 3. dubna od 16 hod. v Eko-
centru Iris
Tvořivá dílna, při které si vyrobíme domečky 
pro samotářské včely, pro škvory a slunéčka. 
Dozvíme se, proč je dobré tento hmyz na za-
hradu přilákat a čím je pro nás užitečný. Zjis-
tíme také, že na zahradu můžeme instalovat 
jednoduchý domeček, sloužící jako úkryt 
a ochrana pro žáby a drobné savce. Své vý-
robky si můžete odnést domů za mírný po-
platek.

Ukliďme si Hloučelu
KDY: sobota 4. dubna od 9 hod. 
KDE: biokoridor Hloučela, sraz U Abra-
hámka
Akce pro širokou veřejnost na pomoc příro-
dě. Čeká nás tradiční jarní úklid obou břehů 
říčky Hloučely. S sebou pracovní rukavice 
a staré igelitky. Během úklidu bude pro malé 
děti připraveno hravé přírodovědné Hledání 
jara. Na závěr bude pro všechny účastníky 
úklidu připraveno občerstvení na ohýnku. 

Keramika
KDY: pondělí 6. dubna od 16 do 18 hod. 
v Ekocentru Iris

Mezigenerační klub
KDY: středa 8. dubna od 14 hod. v Eko-
centru Iris
Setkání seniorů s posezením u čaje a kávy. 
Vyzkoušíme si zdobení ubrouskovou techni-
kou a naplánujeme činnosti na zahradě eko-
centra. Materiál zajistíme.

Velikonoční prázdniny
KDY: čtvrtek 9. dubna od 7:30 do 16 hod.
Celodenní akce pro děti z 1. – 5. třídy ZŠ. 
Den plný tvoření, velikonočních zvyků a her, 
vyrábění jarních dekorací, jarní bylinky, ne-
tradiční jarní hry. Cena: 430 Kč/dítě. Je nutné 
se nahlásit do 31. 3. 2020. Přihláška na http://
www.iris.cz/velikonocni-prazdniny/

Putování podél Romže
KDY: středa 15. dubna od 8 hod.
Vycházka nejen pro seniory chráněným úze-
mím Pod Zápovědským kopcem, které le-
muje říčku Romži mezi Kostelcem na Hané 
a Prostějovem. Projdeme se lužním lesem, 
uvidíme dvě vodní nádrže a jednu studánku. 
Budeme zde pozorovat živočichy i jarní rost-
liny a dozvíme se o nich spoustu informací. 
Délka trasy asi 6 km. Ráno společný odjezd 
z hlavního nádr. ČD v 8:02 do Kostelce 
na Hané. Návrat opět z Kostelce do 12 hod. 

Den Země
KDY: sobota 18. dubna, od 8 do 13 hod.
KDE: nám. TGM v Prostějově

Tradiční osvětová akce 
u příležitosti oslav Dne Země spojená s eko-
jarmarkem. Nebude chybět ukázka lidových 
řemesel, ochutnávka fair trade kávy a pokr-
mů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, 
ukázka živých zvířat a bohatý kulturní pro-
gram. 

Keramika
KDY: pondělí 20. dubna od 16 do 18 hod. 
v Ekocentru Iris

Vycházka k mokřadu 
Mokroš
KDY: středa 22. dubna od 9:10
Vycházka nejen pro seniory na zajímavý 
mokřad Mokroš u Mořic. Projdeme se na-
učnou stezkou, nahlédneme do mokřadu 
z dřevěného chodníčku a navštívíme pozoro-
vatelnu uprostřed Mokroše. V případě dob-
rého počasí dojdeme do Němčic nad Hanou 
a navštívíme záchrannou stanici. Délka trasy 
max. 5 km. Ráno společný odjezd autobusem 
z aut. st. v 9:10 do Mořic (stanoviště č. 2). 
Návrat do Prostějova z Němčic nad Hanou 
nejpozději ve 14 hod.

Mezigenerační klub
KDY: středa 29. dubna od 14 hod. v Eko-
centru Iris
Setkání seniorů na zahradě Ekocentra Iris. 
Popovídáme si o přírodní zahradě a osázíme 
vyvýšené záhony.

PŘIPRAVUJEME:

Příměstské letní tábory:
Pohádkový tábor 13. – 17. 7. 
Poznáváme přírodu 20. – 24. 7. 
Hrátky se zvířátky 10. – 14. 8. 

Čekají nás hry na zahradě, pozorování živo-
čichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, střelba 
z luku, poznávání přírody, pokusy, vycház-
ky atd. Cena 1700 Kč za celý týden. Je nut-
né hlásit se předem. Přihlašování je možné 
od 15. 2. 2020 na www.iris.cz.

Pomník padlých

Detail 
pomníku 
padlýc

Hasičská zbrojnice

Údolí Okluky s chatovou oblastí

Úklid Hloučely 5. 5. 2019, ilustrační foto z loňské akce
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sojka obecná loni přilétla na každé deváté 
krmítko, ale letos se ukázala na každém pá-
tém. Příčinou by mohl být zvýšený tah sojčí 
populace ze severovýchodní Evropy – tamní 
sojky jsou na rozdíl od našich částečně taž-
né, s různou intenzitou tahu v jednotlivých 
letech,“ říká Skálová.

Dalším příkladem je hrdlička zahrad-
ní. „Loni sčitatelé zaznamenali hrdličku 
na 29 % krmítek, letos to bylo už 46 %. 
Díky tomu hrdlička poskočila z loňského 7. 
místa na 5. místo a odsunula z první pětice 
vrabce domácího, který přilétl, stejně jako 
loni, na 37 % krmítek. Bude velmi zajíma-
vé sledovat, jak se situace vyvine v příštím 
roce. Každopádně na příkladu sojky i hrd-
ličky vidíme, proč je důležité sčítat několik 
let po sobě – jen tak zjistíme, jestli se jedná 
o krátkodobé výkyvy nebo skutečně dochází 
k dlouhodobým změnám,“ vysvětluje Ská-
lová.

Připomíná, že podle metodiky museli po-
zorovatelé na místě setrvat hodinu a zazna-
menat vždy nejvyšší počet současně pozo-
rovaných jedinců každého druhu. „Mnoho 
účastníků sčítalo postupně více hodinovek. 
Rekordních 19 sčítání jsme dostali od pozo-
rovatelky z Kostic na Břeclavsku. Sčítalo se 
také ve školách a školních družinách, cel-
kem jsme od žáků obdrželi 277 sčítání. Re-
kord drží Biskupské gymnázium, Základní 
škola a Mateřská škola Bohosudov na Tep-
licku s 50 sečtenými Ptačími hodinkami,“ 
říká Skálová.

Praha, 10. března 2020. Druhý lednový 
víkend byl v Česku ve znamení sčítání 
ptáků na krmítkách, do kterého se dob-
rovolně zapojilo přes 21 tisíc lidí, což 
je o 7 tisíc víc než loni. Díky spolupráci 
veřejnosti získala Česká společnost orni-
tologická (ČSO) údaje o tom, kteří ptáci 
kde navštěvují krmítka. Pomocí dlou-
hodobého projektu občanské vědy ČSO 
časem zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubý-
vají či přibývají. Další ročník sčítání ptá-
ků na krmítkách plánuje ČSO na 8.–10. 
ledna 2021.

Sýkora koňadra i ve druhém ročníku sčítá-
ní ptáků potvrdila, že je královnou českých 
krmítek. Statistiky s přehledem ovládla. 
„Sýkora koňadra byla nejčastějším hostem 
našich krmítek, a to jak v celkových počtech, 
tak v plošném výskytu. Celkem 91 procent 
účastníků ji na svém krmítku zaznamenalo. 
Ze všech sýkor se vyskytovala v největších 
hejnech,“ říká koordinátorka občanské 
vědy ČSO Alena Skálová.

Oficiální výsledky včetně možnosti filtrová-
ní krajů a okresů jsou k dispozici na webu 
ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-2020.

Druhého ročníku sčítání ptáků na krmítkách 
od 10. do 12. ledna se zúčastnilo 21 tisíc lidí 
z celé republiky, kteří pozorovali 436 tisíc 
ptáků. „Díky velkému množství dat od dob-
rovolníků zjistíme v horizontu několika 
let, jací ptáci ubývají a přibývají. Už nyní, 
po dvou ročnících, vidíme, že z roku na rok 
může dojít k velkým změnám. Například 

Ornitologové vyhodnotili sčítání ptáků na krmítkách.  

Skokanem roku je sojka, první místo obhájila koňadra
Účastníci sčítání 
získali tipy čím 
přikrmovat, aby 
ptákům vhodně 
pomohli a záro-
veň na krmítko 
přilákali růz-

né ptačí druhy preferující různou potravu. 
„Sčitatelé v průměru spatřili 30 jedinců 
během hodinového sčítání. Nyní, v průběhu 
března, je možné přikrmování ptáků ukon-
čit. Teploty by již neměly klesat pod nulu 
a ptáci si dokáží vhodnou potravu nalézt 
v přírodě sami,“ upozorňuje Skálová.

Ornitologové nyní doporučují zaměřit se 
na pomoc hnízdícím ptákům. „Je vhodné 
připravit ptákům pítko či koupátko. Dále 
neřezat křoviny, živé ploty a stromy, které 
ptákům slouží jako vhodná místa k hnízdě-
ní a potravě. Zvláště cenné jsou například 
staré stromy s dutinami a bobulonosné keře. 
Ptáci také ocení, když budeme trávu sekat 
mozaikově, tedy kus necháme neposečený. 
Snadno pak v trávě najdou dostatek hmyzu 
a neposečený trávník bude zadržovat větší 
množství vody,“ radí Skálová.  

Třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách 
uspořádá Česká společnost ornitologická 
8.–10. ledna 2021.

Kontakt pro další informace

Alena Skálová,  
koordinátorka občanské vědy,  

skalova@birdlife.cz, tel. 774 920 389

Zdeněk Vermouzek,  
ředitel České společnosti ornitologické, 

verm@birdlife.cz, tel. 773 380 285

Praha, 12. března 2020. Počátkem břez-
na začala další sezóna Jaro ožívá. Prvním 
z poslů jara, jejichž postupný přílet děti 
v rámci tohoto mezinárodního projek-
tu sledují, je čáp bílý. Dle prastaré pra-
nostiky Na svatého Řehoře čáp letí přes 
moře, by čápi měli v těchto dnech tepr-
ve opouštět Afriku. Na Jaro ožívá www.
springalive.net jsou ale již zaznamenána 
pozorování čápů bílých u nás! Někteří 
pokračují dál na sever, jiní, jak ukazuje 
mapa čapích hnízd na www.birdlife.cz/
capi, obsazují hnízda. Těch obsazených 
k dnešnímu dni je již 41. 

Většina obsazených hnízd je v západní 
části republiky. „Jedná se o čápy táhnoucí 
západní cestou, kteří v posledních letech 
tráví zimu v jihozápadní Evropě a na svá 
hnízdiště to tak mají blíže,“ vysvětluje Ga-
briela Dobruská z České společnosti ornito-
logické, která koordinuje program občanské 
vědy Čapí hnízda.

Právě březnové dny jsou pro ornitology 
klíčové pro zaznamenání co nejpřesněj-
ších údajů o příletu čápů. „Sledujte hníz-
da ve svém okolí a svá pozorování zadejte 
na www.birdlife.cz/capi. I když čápa neuvi-
díte, najděte hnízdo na mapě a uveďte „čáp 
nepozorován“. Jen tak budeme vědět, že 
hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm 
ještě nebyl,“ doplňuje Dobruská. Čím více 
hnízd se podaří zkontrolovat, tím přesnější 
údaje o příletu čápů ornitologové získají.

Dalšími posly jara, které děti s Jaro ožívá 
sledují, jsou vlaštovka obecná, rorýs obec-

Jaro ožívá s návratem čápů. Zapojte se do sledování hnízd, vyzývají ornitologové

ný, kukačka obecná, vlha pestrá a břehule 
říční. „Čápi jsou prvním z druhů Jaro oží-
vá, který u nás můžeme pozorovat. Předpo-
kládáme, že nejvíce z nich k nám přilétne 
ve druhé polovině března. Naopak, nejpoz-
ději přiletí rorýsi, tradičně na přelomu dub-
na a května,“ uvádí Dobruská. Zadejte své 
první letošní pozorování výše uvedených 
poslů jara na www.springalive.net/cs-cz!

I letos se děti mohou zapojit do mezinárodní 
soutěže. „Tématem letošního ročníku Jaro 
ožívá je Jak správně pozorovat ptáky. Úko-
lem dětí je nakreslit obrázek, který znázor-
ňuje, jak bychom měli pozorovat a poznávat 
ptáky a přírodu,“ vysvětluje Dobruská. Or-
nitologové čekají na obrázky do 21. června 

Pozn.: Česká společnost ornitologická 
dlouhodobě upozorňuje, že kvůli in-
tenzivnímu zemědělství mizí z České 
republiky polní ptáci, zhoršuje se kva-
lita půdy a povrchové i podzemní vody 
jsou znečištěné pesticidy. V prosinci 
2019 ornitologové předali petici s 56 
tisíci podpisy, ve které apelují na mi-
nistra zemědělství Miroslava Tomana, 
aby se zasadil o zdravé zemědělství 
a pestrou krajinu.

Doplňující informace

Jaro ožívá je mezinárodní projekt 
organizovaný BirdLife International, 
světovou organizací na ochranu ptáků, 
v České republice zastoupený Českou 
společností ornitologickou. Motivuje 
děti, jejich učitele a rodiny k aktivní 
ochraně ptáků, pomáhá pochopit po-
třebu mezinárodní ochrany stěhova-
vých ptáků. Klíčovou součástí projek-
tu je webová stránka www.springalive.
net, na kterou zadávají svá první po-
zorování 6 sledovaných druhů děti již 
z 54 zemí Evropy, Asie a Afriky! Tě-
mito druhy jsou vlaštovka obecná, ro-
rýs obecný, čáp bílý, kukačka obecná, 
vlha pestrá a břehule říční.

Mezinárodní skupina HeidelbergCe-
ment je jedním z nejvýznamnějších 
světových dodavatelů stavebních ma-
teriálů. Děkujeme za podporu Jaro oží-
vá v roce 2020!

2020. Bližší informace o účasti v soutěži 
najdou zájemci na webu Jaro ožívá www.
springalive.net/cs-cz, dotazy zodpovíme 
na mailu springalive@birdlife.cz.

Jaro ožívá (Spring Alive) bylo v roce 2020 
na mezinárodní úrovni podpořeno společ-
ností HeidelbergCement.

Kontakt pro další informace

Gabriela Dobruská,  
dobruska@birdlife.cz,  

724 687 996

Pár na hnízdě. Čápi se na hnízdě vzájemně vítají tak, že zakloní hlavy a klapou zobákem. 
Foto: Stanislav Chvapil

Čapí rodiče na hnízdě s mláďaty. 
Foto: Stanislav Chvapil
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Bílý kámen® – 1. května 2020 se neu-
skuteční
Na základě společného rozhodnutí pořadatelů 
akce a vzhledem k epidemiologické situaci 
šíření koronavirové infekce se letošní cyklo-
turistická akce Bílý kámen®, plánovaná na 1. 
května 2020, neuskuteční.  
V současné době probíhají intenzivní jednání 
s Armádou ČR o případném náhradním termí-
nu jejího konání. 
Akci Bílý kámen® pořádá město Velká Bys-
třice, FS Haná Velká Bystřice a Okrašlovací 
spolek Lubavia, kteří spolupracují s dalšími 
obecními úřady přilehlých obcí, armádními 
složkami Vojenského újezdu Libavá, Vojen-
skými lesy a statky ČR, Vojenskou policií 
a Policií ČR.

Probíhající předprodeje v Kulturním a infor-
mačním centru Velká Bystřice:
● koncert Pigs on the wing revivalové skupi-
ny PINK FLOYD Slovak Tribute band 
23. 5. (so) 20:00 – 23:00 ● amfiteátr
● Starci na chmelu (muzikál MDO Olomouc)  
27. 8. (čt) 20:00 – 22:30 ● amfiteátr

Podrobnosti k akcím:
1. 4. – 30. 4. (po – pá) 8:30 – 17:00● 
galeriezet
Michaela Terčová: Mezi nebem 
a zemí
Výstava obrazů a textilií.
Michaela Terčová žije a pracuje v Ostravě 
a v Olomouci. Vystudovala Pedagogickou 
fakultu Palackého univerzity v Olomouci 
a soukromě studovala u akademického so-
chaře Karla Lenharta. Působila na Ostravské 
univerzitě v Ostravě interně od roku 1976 
jako docent katedry výtvarné výchovy Peda-
gogické fakulty a externě vyučovala na ka-
tedře výtvarné výchovy PdF UP Olomouc. 
Zabývá se volnou, převážně textilní výtvarnou 
tvorbou, teorií výchovy, filozofií, estetikou a vy-
učuje prostorovou a textilní tvorbu. Její vlastní 
experimentální výtvarná činnost i práce se 
studenty často přesahuje rámec oboru do mal-
by a do roviny sociální a environmentální. 
Je členkou Unie výtvarných umělců ČR 
a Unie výtvarných umělců Olomoucka. Vý-
sledky výtvarné, pedagogické a teoretické 
práce pravidelně prezentuje na výstavách, 
konferencích, sympoziích a ve sbornících. 
Samostatně vystavuje od roku 1990. Její 
práce jsou zastoupeny v soukromých sbír-
kách v Česku, Německu, Velké Británii, 
Švédsku, USA, Austrálii, Indii a Japonsku. 
Výstava potrvá do 28. 5. 2020, galeriezet je ote-
vřena pondělí až pátek od 8:30 do 17:00 hod.

Dubnové kulturní akce ve Velké Bystřici

Kontakt:
Mgr. Martina Skálová 
vedoucí odboru kultury a informací

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

5. 4. (ne) 17:00 – 18:00 ● kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele
Postní rozjímání (přenos on-line)
Do vyhledávacího řádku aplikace YouTube 
napište „josef opluštil favb“
Postní rozjímání s Velkobystřickým chrá-
movým sborem. Zazní skladby G. Alleg-
riho, G. P. Palestriny, T. L. Victorii, A. V. 
Michny, P. Koronthályho a dalších. 
Dobrovolné vstupné.

5. 4. (ne) 18:00 – 20:00 ● KD Nadační
Rošáda
1. představení přehlídky Aprílové divadle-
ní. Laura žije se svým manželem Viktorem, 
ve šťastném vztahu, který se ale poslední dny 
se začíná chovat divně a jeho podivné chování 
se stále stupňuje. Lauře nezbývá nic jiného, 
než vymyslet šílený záchranný plán. Hraje DS 
Frída Praha: Martin Trnavský, Barbora Mun-
zarová, Marika Procházková a Radim Novák.
Vstupné 350 Kč. 

12. 4. (ne) 14:00 – 15:00 ● KD Nadační
O sedmi ztracených tečkách
Doprovodný program přehlídky Aprílové 
divadlení, představení pro děti od 5 let. Au-
torská pohádka s písničkami z rodinného 
prostředí slunéček sedmitečných, především 
však o neskutečně líné berušce Bětce, která 
z věčného válení se v posteli přijde o všech-
ny tečky na krovkách. Podaří se jejím ses-
třičkám a mamince vrátit tečky zase zpět? 
Hraje divadlo Jepice Dobroslavice.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč.

12. 4. (ne) 18:00 – 20:00 ● KD Nadační
Velká zebra
2. představení přehlídky Aprílové divadlení. 
Christian s každou ženou vydrží jen chvíli. 
Proto již dvakrát použil trik, kdy uzavře vyso-
kou životní pojistku ve prospěch své manželky 
a předstírá, že se na rybách utopil. Osud mu 
však přichystá setkání se svými „vdovami“ 
i novou snoubenkou. Hraje DS Kroměříž.
Vstupné 100 Kč.

19. 4. (ne) 14:00 – 15:00 ● galeriezet
Kruh přátel hudby: W. Hofbauer – 
trubka
Kruh přátel hudby uvádí koncert z Listiny 
mladých umělců. Čtyřiadvacetiletý trumpetis-
ta Walter Hofbauer pochází z hudební rodiny. 
Hře na trubku se začal věnovat v osmi letech 
u Evžena Mašáta a již po dvou letech studia 
získal několik prvních cen v celostátních sou-
těžích. V září 2009 nastoupil do třídy Jiřího 
Jaroňka na Pražské konzervatoři. Absolvoval 
v roce 2015 a téhož roku byl přijat na HAMU 

v Praze, kde pokračuje pod vedením Vladi-
míra Rejlka. Od roku 2014 je stálým hráčem 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma. 

19. 4. (ne) 18:00 – 20:00 ● KD Nadační
Aprílové divadlení: Královny
3. představení přehlídky Aprílové divadlení. 
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhod-
né místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři 
ženy, které se na něm sejdou, by se za normál-
ních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt 
havárie vodovodního potrubí, ke které dojde 
v jednom z lázeňských  křídel. Královny jsou 
tragikomedií plnou upřímného humoru, ze 
kterého občas mrazí v zádech. Hraje Smotaná 
hadice Křenovice.
Vstupné 100 Kč. 

26. 4. (ne) 14:00 – 15:00 ● KD Nadační
Aprílové divadlení: Kouzelné hrát-
ky se zvířátky
Doprovodný program přehlídky Aprílové 
divadlení, představení pro děti. Chcete své 
děti pobavit, nechat je zazpívat si, zatancovat 
a podívat se na pár kouzel? Pak právě pro vás 
a vaše ratolesti jsou určeny „Kouzelné hrátky 
se zvířátky“. Nejedná se o klasickou divadelní 
pohádku, kde děti sedí a poslouchají a kterou 
můžete vidět kdekoli jinde. Právě naopak: vaše 
děti nebudou sedět ani chviličku a po celou 
dobu budou doslova v centru dění. „Kouzelné 
hrátky se zvířátky“ jsou interaktivní hudební 
představení určené pro děti od 4 do 8 let, které 
ale pobaví i děti mladší (cca od 2 let), případně 
i o něco starší, které si toto představení užijí 
jako dětskou diskotéku. Inscenací vás prove-
dou a zazpívají vám herci, kteří mají spoustu 
zkušeností s prací v divadle i televizi (včetně 
mnoha ocenění za herecké výkony na festiva-
lech po celé republice). Navíc mají oba vlastní 
děti, takže z vlastní zkušenosti moc dobře ví, 
co děti v této věkové skupině nejvíce pobaví. 
Hraje divadlo Amadis Brno.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč. 

26. 4. (ne) 18:00 – 20:00 ● KD Nadační
Aprílové divadlení: Past na myši
4. představení přehlídky Aprílové divadle-
ní. Děj se odehrává v nově otevřeném pen-
zionu manželů Ralstonových, kam vedou 
stopy dávného zločinu. Rádio hlásí zhor-
šující se počasí. Do penzionu se sjíždějí 
první hosté. A někdo, inspirován brutální 
písní o třech slepých myšičkách, se chystá 
vraždit. Hraje Divadlo Stodola Jiříkovice. 
Vstupné 100 Kč. 

30. 4. (čt) 17:00 – 22:00 ● ulice Hliník
Pálení čarodějnic a stavění mája

Oheň o filipojakubské noci má magickou sílu 
a moc. Zve všechny bystřické čarodějnice na bu-
jarý rej do Hliníku. V předvečer 1. máje také 
chlapi nazdobí a postaví vysokou májku, aby byla 
celý květen ozdobou Hliníku.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici, koná se za fi-
nanční podpory Olomouckého kraje. 

Nesedíme doma se založenýma rukama. Na hradech a zámcích šijí 

roušky, uklízejí interiéry i zahrady 
Kroměříž, 19. 3. 2020 
Hrady a zámky ve správě Národního památko-
vého ústavu zůstávají pro veřejnost uzavřené, 
ale určitě nejsou liduprázdné.  Zaměstnanci se 
nadále starají o svěřené památky i mobiliář. 
Uklízíme v interiérech i v zahradách a snažíme 
se být veřejně prospěšní v této nelehké době 
a proto vznikly na mnoha památkách provizor-
ní šicí dílny pomáhající svému okolí s výrobou 
roušek. 

Nová sezóna měla být zahájena příští týden 
v sobotu 28. března 2020. Na všech hradech 
a zámcích již vrcholily přípravy na slavnostní 
otevření a první kulturní akce. Mimořádná si-
tuace kolem koronaviru COVID-19 však úplně 
změnila činnosti, kterým se běžně věnuje-
me. Vznikly provizorní šicí dílny, 
např. na zámcích ve Vizo-
vicích, v Miloticích, 
na Bouzově, 
v Lysicích, 
v Lednici, 
na Kunštá-
tě, na Veve-
ří, na Raduni 
a na mnoha 
dalších památ-
kách. 

Např. v šicí dílně 
na zámku v Miloti-
cích, kde obvykle šijí 
repliky historických 
kostýmů, ušijí denně 
více než 100 ks bavlně-
ných roušek, které jsou ur- čeny 
všem potřebným v obci, ať již jsou to 
senioři nebo lidé, kteří nemají možnost si rouš-
ky sami doma ušít. 

Dubnové akce ve Velké Bystřici

Na zámku Kunštát už zásobili všech-
ny své pracovníky nezbytným množstvím 
vlastnoručně ušitých roušek a právě rozjíž-
dějí šití pro obyvatele Kunštátu a nejbliž-
šího okolí. 

Na zámku ve Vizovicích také nejdříve 
ochránili rouškami své zaměstnance a nyní 
už denně produkují kolem 40 ks roušek, 
které půjdou těm nejpotřebnějším. 

Ani na Bouzově se nezahálí a kromě 
úklidu v parku a v hradě se šijí roušky. Šijí 
pro hasiče, místní domov pro seniory a za-
městnance obchodu. 

Zámek Lysice již 
rouškami zásobil jed-

nak své zaměstnance, 
ale i místní dětskou 

lékařku a místní 
seniory. V šití po-

kračují a nové 
roušky se opět 
dostanou těm, 

kteří je nejvíc 
potřebují. 

Na zámku v Janovicích, který je 
ve správě NPÚ teprve necelý rok, připra-
vují nové prostory pro pokladnu určenou 
návštěvníkům. Dále myjí okna, kterých 
je na památce více než 300. Tato okna 
jsou bohužel ve špatném stavu, tak je 
třeba věnovat mytí zvýšenou pozornost 
a opatrnost. Už mají uklizeno nádvoří 
od listí a odpadků.  

Takže nesedíme doma se založený-
ma rukama, maximálně se snažíme 
zvládat nejen péči o památky, ale i po-
máhat ostatním. 

Kontakty a informace:
Ing. Petr Šubík,  

ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži,  
573 301 410, 602 748 088,  

subik.petr@npu.cz
Mgr. Dagmar Šnajdarová,  

pracovník PR  NPÚ ÚPS Kroměříž,  
573 301 435, 725 308 460,  

snajdarova.dagmar@npu.cz

Na hradě Veveří právě finišují se šitím 
roušek pro zaměstnance a poté budou rouš-
ky vyrábět dál pro obec Veverskou Bítýšku.

A tam, kde nemají šicí stroje, se věnují 
běžné péči o mobiliář a interiéry, aby bylo 
vše na nadcházející sezónu důkladně při-
praveno. Samozřejmě uklízíme i zámecké 
zahrady a areály, uklízíme listí a vše připra-
vujeme na sezónu.



měsíčník zelených hnutí • 3. 2020 • zelení A DOBA10 měsíčník zelených hnutí • 3. 2020 • zelení A DOBA 11
Pasování na myslivce

Prostory bývalého hostince Parlament 
v Bělkovicích Lašťanech zaplnili 22. úno-
ra členové Mysliveckého spolku Bělkovice 
Lašťany, kteří se zde sešli na své Výroční 
členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý 
myslivecký rok, pasovali nové členy na my-
slivce a poblahopřáli letošním jubilantům.
Schůze se jako každý rok zúčastnil starosta 
jmenované obce Ing. Tomáš Němčic spolu 
s místostarostou Ing. Evženem Bukorem, 
který je zároveň mysliveckým hospodářem 
zdejšího MS. 

Schůzi, která měla 15-ti bodový program, 
po jeho schválení zahájil a řídil předseda 
Mysliveckého spolku Jiří Heginger. Po pro-
vedené kontrole usnesení z minulé VČS 
bylo konstatováno, že všechny úkoly byly 
splněny, což konstatoval ve své zprávě také 
předseda revizní komise Stanislav Hlavatý. 
Příjemnou náladu nepokazila ani zpráva fi-
nančního hospodáře Ing. Michala Hrabčíka, 
který radostně oznámil, že jsme v plusu. To 
samozřejmě potěšilo celý třiatřicetičlenný 
kolektiv. 

Také zprávy ostatních čle-
nů výboru zazněly v klad-
ném slova smyslu. Hospo-
dář informoval o změnách 
v době lovu a přípravě a od-
vozu trofejí k hodnocení pro 
připravovanou Chovatel-
skou přehlídku. Myslivecký 
spolek má také své vlastní 
webové stránky, kde je jedna 

část veřejná a druhá neveřejná, sloužící pro informovanost 
členů. O tuto se vzorně stará Ing. Přemysl Šolc. O činnosti 
myslivců je také informována veřejnost. A to na vývěsce 
u pošty a v místním zpravodaji. Jubilanti jsou také zveřej-
něni v časopise Myslivost. 

Neopomínáme ani na dodržování mysliveckých tradic. 
Dnes byli dva noví členové Jakub Hop a František Hrubý 
slavnostně pasováni na myslivce. Pasování za použití lo-
veckého tesáku provedl člen OMR Ing. Miloš Porč a spo-
lečně s předsedou MS oběma pasovaným předali krásné 
Pasovací listy. Veselou náladu trochu zaskočila žádost Mi-
roslava Hopa o přeřazení z aktivních do čestných členů, 
což překvapilo většinu členů. 

Nemilé překvapení napravil kuchař Stanislav Hlavatý 
roznosem připraveného jídla. Zvěřinové výpečky se zelím 
a knedlíkem, chutnaly všem a nálada se dostala zpět do ve-
selosti. Přispěl k tomu samozřejmě i nepsaný příspěvek 
žadatele. 

Závěrečný plán práce, přednesený předsedou MS, kde 
krom údržby mysliveckého zařízení a obnovy pachových 
ohradniků nechyběla ani brigáda na úklid vyhlášená obcí, 
dvě brigády pro Zemědělskou společnost, posezení s vlast-
níky, beseda s dětmi Základní a Mateřské školy, účast 
na rozsvícení vánočního stromu a opakování Myslivecké-
ho plesu. Plán byl schválen a završen jednohlasně přija-
tým návrhem vyrovnaného rozpočtu. Schůze pokračovala 
ve slavnostním duchu a po závěrečném usnesení se nikomu 
ani moc nechtělo domů.

Rudolf Krč

Předsednický stůl.

Pasování na myslivce 
Jakuba Hopa

Předseda MS předává Hopovi pasova-
cí list na myslivce

Pasování na myslivce 
Františka Hrubého

Předseda MS předává Hrubému 
pasovací list na myslivce

Trofeje připravené k hodnocení na Chovatelskou 
přehlídku

Poslední společensko-sportovní událostí, 
pořádanou ještě před vyhlášením Nouzo-
vého stavu členy MS Blata Hněvotín, byla 
akce sestávající ze střeleb na asfaltové terče 
a odpoledního společného posezení.Tato se 
uskutečnila v areálu zdejšího MS, zvaného 
Výrovka, v sobotu 7. března za účasti kama-
rádů myslivců ze Slatinic a Charvát. 

Hned po ránu se začala plnit příjemně 
výhřátá společenská místnost připravená 
Vlastikem Handlem myslivci i jednou mys-
livkyní. Kuchaři Mirek Špičák, Pavel Pospí-
šil a Petr Kubíček měli plné ruce s krájením 
kančího masa a cibule do připravených pe-
káčů k odpolednímu posezení. V sychravém 
a větrném počasí přišly k horkému čaji vhod 
i škvarky z divočáka, které přinesl Václav 
Labounek. Maso se šouplo do elektrické 
trouby, která je součásti výbavy zdejší ku-
chyňky a šla se připravovat střelnice. 

Prostor byl zabezpečen dle předpisů a za-
čala montáž vrhačky. A jak se říká, co čert 
nechtěl, vrhačka odmítla poslušnost. To se 
před hosty ne zřídka stává. Začalo štelová-
ní a zjišťování, proč to nejde. Sám jsem se 
mezi řadu odborníků ani netroufl jít podívat, 
jen jsem slyšel, že magnet klepe, ale nepři-
tahuje.Tak se štelovalo, až přišel spásný ná-
pad požádat mysliveckého hospodáře Pavla 
Tomana, zda by pro záchranu části připra-
vené akce nepůjčil bratrovu vrhačku, kterou 
u sebe opatruje. Samozřejmě svolil a tak se 
zdálo, že problém je vyřešen. Hned se pro 
něj jelo. Montáž netrvala dlouho, ale co 
následovalo, zaskočilo i samotného Pavla, 
vrhačka opět nešla. 

Čas neúprosně ubíhal, nervozita rostla 
a každý chtěl svou radou přispět k odstra-
nění závady a záchraně blížícího se fiaska. 
Proto jsem i já opustil teplo společenské 
místnosti a vykročil k stanovišti vrhačky, 
kde jsem vyslovil spásnou myšlenku: „To 
není vrhačkou, ale špatnou baterií.“ Oka-

Než koronavir udeřil

mžitě se odpojila a šla se vyzkoušet k nabí-
ječce a skutečně. Baterie měla na některém 
článku zkrat a nedržela kapacitu. Václav 
nemeškal a jel domů do Olšan pro baterii, 
kterou měl v garáži a vrhačka pracovala. 

Ze všech padlo napětí a jen vůně otevřené 
udírny, ze které se na nás smály klobásky 
a kabanos donesené hostem Jiřím Men-
šíkem ze Slatinic spravily náladu všem 
dnešním účastníkům. Usmívat se opět za-
čal i hlavní organizátor celé akce a správce 
střelnice Pavel Pospíšil, který zrovna začal 
zapisovat jednotlivé střelce. Jelikož všichni 
střelci byli trochu nervově rozhození z pří-
pravy vrhaček, bylo rozhodnuto, že se střílí 
tentokrát bez vyvěšení výsledků. Na to jsme 
všichni přistoupili, střílelo se celé dopoled-
ne a výsledky nebyly vůbec špatné. 

Po úklidu střelnice jsme se všichni pře-
místili do společenské místnosti, kde zrov-
na Luboš Vymazal vytahoval z trouby první 
pekáč pečeného masa z divočáka. Tak se 

zasedlo kolem připravených stolů a každý 
si nabral pečeného masa, kolik chtěl a kolik 
zmohl. K zakousnutí byl přípraven nakráje-
ný čerstvý chléb a rohlíky. Sedělo se a poví-
dalo až do večerních hodin. 

Dnes sedíme každý doma a vzpomínáme 
na tuto letos možná první a poslední společ-
nou akci. Vyhlášením nouzového stavu se 
také život myslivců z části zastavil. Proto si 
všichni společně popřejme, ať se nám všem 
podaří překonat tuto nákazovou situaci bez 
větších následků způsobených koronavirem 
a ať se zase brzy můžeme sejít na některé 
z mnoha připravovaných společných akcí.

Rudolf Krč

Střelec na stanovišti za ním správce střelnice
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Muzejní společnost Litovelska Pochod k Lichtenštejnským kamenům

Muzejní společnost Litovelska (dále MSL) 
vznikla dne 9. března 2004 a představuje 
dobrovolné sdružení nezávislých občanů se 
zájmem o historii, muzejnictví, vlastivědu, 
archeologii, národopis, ale také o další obory 
lidské činnosti a přírodní zajímavosti. V sou-
časné době má spolek více než 80 členů.

Za 15 let činnosti se podařilo připravit 
a uskutečnit mnoho akcí a projektů. Již od sa-
motného začátku to jsou přednášky, besedy, 
vlastivědné i přírodovědné vycházky a výle-
ty, jichž se mohou členové i nečlenové účast-
nit každým rokem. Členové MSL pomáhali 
také v přípravné fázi ke znovuotevření Mu-
zea Litovel (slavnostní otevření dne 11. září 
2004). V dalších letech se rozšířila nabídka 
akcí o exkurze, komentované prohlídky vý-
stav, zájezdy autobusem i vlakem a podobně. 
Od roku 2006 MSL vydává samostatné pub-
likace regionálního i nadregionálního charak-
teru, které jsou zájemcům dostupné v Muzeu 
Litovel za symbolické ceny. Za všechny lze 
jmenovat například Vyprávěnky starého 
hrnčíře – pověsti o vodnících a hrnčířích 
z Litovle z pozůstalosti pana Josefa Lamra 
st., ilustrované jeho synem Václavem La-
mrem. Autorem knížky o 56 stranách je Ka-
rel Faltýnek. Cena: 50 Kč.

Jedinečnou publikaci Historie litovel-
ských střelců a střelnice vydala Muzejní 
společnost Litovelska v rámci Střeleckých 
slavností v roce 2018, které se konaly na po-
čest oslav 500. výročí od první dochované 

Vážení přátelé s předstihem Vás chci informovat, že Sdružení monarchis-
tů Brna, z.s. pořádá pochod dne 16. 5. 2020.
Veškeré informace Vám poskytne hlavní organizátor pochodu Ing. Lubor 
Musil e-mail: l.musil@sdruzenimonarchistu.cz, kterému prosím nahlašte 
případnou účast.

POCHOD K LICHTENŠTEINSKÝM KAMENŮM 
 

Trasa 10,8 km – 3:19 h 

 
16, 5,2020 

 

 

 

hmotné zmínky o li-
tovelském střelec-
kém spolku. V kni-
ze Ivany Kubíčkové 
jsou na 115 stranách 
poprvé uveřejněny 
historické doku-
menty, fotografie 
a kresby nově ob-
jevené ve fondech 
Státního okresního 
archivu v Olomou-
ci. Historie lito-
velských střelců je 
výrazně spojena 
s budovou dnešního Muzea Litovel, bývalou 
střelnicí, a je citelně poznamenána napjatými 
česko-německými vztahy v Litovli na konci 
19. a počátku 20. století. Cena 150 Kč.

V loňském roce vznikla populárně-naučná 
publikace Výpravy za litovelskou archeo-
logií o archeologii na Litovelsku, a to v rámci 
rozsáhlého projektu, jehož cílem bylo zpří-
stupnit tento obor široké veřejnosti, a hlavně 
dětem školou povinným. Své čtenáře provází 
hned několika dobrodružnými výpra-
vami. Ti se mohou na 220 stranách 
setkat s postavami z počátků litovel-
ské archeologie, podniknou cesty 
proti proudu času do různých období 
a na rozmanitá naleziště, nahlédnou 
do knihovny i běžně nepřístupného 
muzejního depozitáře a poznají ger-
mánskou kněžnu. Kniha je protkána 

Kontakt:
Muzejní společnost Litovelska, z. s., 
Smyčkova 795, 784 01 Litovel   
Mgr. Robert Najman, předseda Muzejní 
společnosti Litovelska, z. s.
Email: muzeum@muzeumlitovel.cz, 
robert.najman@email.cz

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. 
Statek s konírnou býval ve své době nejkrásněj-
ším domem v obci Slatinice. Manželé 
Husičkovi měli dceru Marii, která se 
po I. světové válce provdala za Fran-
tiška Koudelku, důstojníka rakouské 
armády, který se narodil v nedalekých 
Drahanovicích. Marie Koudelková 
Husičková byla zvaná podle hodnosti 
svého manžela „Majorka“.

Dnes je z bývalého statku stylový 
penzion, který svým návštěvníkům 
nabízí ubytování v šestnácti pokojích. 
Pro náročné klienty je připraveno VIP 
apartmá Pekárna, vybavené stylovým 
nábytkem a americkými kamny.

Všem hostům je k dispozici spole-
čenská místnost a dále se v objektu 
penzionu nachází stylově zařízený 
prostor Pekárny. Oba tyto prostory lze 
využít pro firemní večírky, oslavy na-

Rodinný Penzion Majorka 

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

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

množstvím kvalitních fotografií a velkých 
kreseb, které zobrazují, jak mohl život našich 
předků vypadat. Cena 298 Kč. 

A co dále plánuje Muzejní společnost Li-
tovelska v roce 2020? Muzeum bude slavit 
v sobotu 16. května 100 let. Tak muzeum 
Litovel společně s Muzejní společností Lito-
velska a Historickým spolkem Kirri plánují 
velké dobové slavnosti. Takže jste srdečně 
zváni . . . .

Trasa 10,8 km – 3:19 h
1. SKUPINA „VÝKONNÁ“ – celá trasa z Velké nad Veličkou přes ka-
meny do Kuželova
2. SKUPINA „NEVÝKONNÁ“ – z Velké autobusem do Kuželova, vý-
stup na mlýn a hledání poškozených kamenů u kuželovského kostela
3. SKUPINA „NEMOHOUCÍ A ZHNILÍ“ – v kuželovské hospodě udr-
žují teplotu a atmosféru, vyčkávají příchodu hrdiných pochodníků z 1. 
a 2. skupiny

 
Císařský kámen  

Popis památníku:  
Kamenná deska obdélníkového tvaru, na níž je vyryt nápis F.J.I. 1848 - 1898.  
Deska měla připomínat padesátileté výročí vlády císaře Františka Josefa I.  
V roce 1898 byly podobné kameny umístěny ve všech lichtenštejnských lesních revírech spolu se 
skupinou pěti javorů.  

 

Císařský kámen
Kamenná deska obdélníko-
vého tvaru, na níž je vyryt 
nápis F.J.I. 1848 - 1898. 
Deska měla připomínat 
padesátileté výročí vlády 
císaře Františka Josefa I. 
V roce 1898 byly podobné kameny 
umístěny ve všech lichtenštejnských 
lesních revírech spolu se skupinou pěti 
javorů. 

 
S pozdravem

Bohumil C. Brabec
Sdružení monarchistů Brno
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X. ples Koruny České v Olomouci Blahoslavený Karel, přímluvce při koronaviru 

Audience u císaře Karla I. 2020

Jubilejní X. ples členů a sympatizantů Ko-
runy České a pod záštitou moravského 
zemského hejtmana MVDr. Jiřího Čížka 
proběhl 14. února v Kulturním domě LOLA 
na Novém Světě v Olomouci. 

Komorní a přátelskou atmosféru obohatili 
svým vystoupením tanečníci Lola‘s Dance 
Centre, interaktivní přednáškou o historii 
palných zbraní pobavil přítomné principál 
Studia bez kliky Roman Prokeš, nechyběl 
Svatováclavský chorál v podání Trubačů 
Koruny České, jazzový vstup saxofonis-
ty Jindřicha Andrše a zpěvačky Veroniky 
Pavlové, po celý večer kvalitní hudební 
produkce kapely Fantajm. V bohaté tom-
bole se dostalo téměř na každého, ozdobou 
plesového menu byl Císařský guláš a Ví-
deňský závin z prostějovského Rudolfova 
pekařství. Pil se Modrý portugal a Solaris 
od vinaře MgA. Josefa Petra z Tlumačova. 
Výtěžek plesu tradičně putoval do Nadační-
ho fondu Olomoucké koalice neziskových 
organizací.

Přinášíme článek amerického historika 
a monarchisty Charlese Coulomba, jenž 
vyzdvihuje posledního českého krále, bl. 
Karla I., jako vynikajícího svatého patro-
na právě při současné pandemii korona-
viru.

Světci jsou po staletí v katolické církvi 
vnímáni jako příklad zbožného a svatého 
života, ale také jako zastánci křesťanů 
při mnoha životních potřebách. Máme-li 
obavy o zdraví své nebo svých blízkých, 
měli bychom se právě ke svatým obracet 
s modlitbou a prosbou o jejich přímluvu.

Dnes, kdy se světové společenství po-
týká s pandemií koronaviru, je více než 
jindy na místě obrátit se s prosbou o po-
moc ke svatým, a zejména k blahoslave-
nému Karlovi Rakouskému. Ten je totiž 
neobyčejně vhodným patronem proti této 
nemoci, a to z mnoha důvodů:

1. On sám zemřel po dlouhém utrpe-
ní na plicní nemoc (zápal plic). Proto také 
je jeho manželka, služebnice Boží císařov-
na Zita, která o něj s hrdinskou obětavostí 
pečovala v jeho posledních dnech, dobrou 
patronkou pro ty, kdo se v tomto čase starají 
o nemocné.

2. Vnímal a přijímal každou nemoc jako 
příležitost ukotvit své vlastní utrpení v utr-
pení Ježíše Krista.

3. Velmi mnoho měst někdejší říše, jíž 
Karel a Zita vládli, má ve svém středu mari-
ánský či morový sloup, památník vděčnosti 
lidí za odvrácení epidemií a dalších pohrom.

ších zásob občanům 
v karanténě.

Nepochybně máte podobné obavy jako 
já – a každý – co přinese budoucnost. 
Budou naši milovaní postiženi nebo snad 
dokonce zemřou? Jak dlouho bude trvat, 
než se zotaví ekonomika? Přijdeme o své 
domovy a zaměstnání, a jak se postaráme 
o své blízké? Vypuknou občanské ne-
pokoje? Vrátí se vůbec někdy věci zpět 
do „normálu“ – a jak bude ten „normál“ 
vypadat?

Inu, císař Karel a jeho manželka tímto 
vším prošli, zatímco se jejich svět kolem 
nich hroutil a většina věcí, které milova-
li, byla postupně zničena. Ale uprostřed 
zrady, zkázy a žalu si zvolili cestu Víry 
a Lásky, utěšujíce jeden druhého jak nej-
lépe mohli a zůstávajíce nablízku našemu 
Pánu, naší Paní a svatým.

Blahoslavený Karel ví, čím prochá-
zíme – z vlastní zkušenosti. Obraťme se 
k němu proto jako k zastánci a k přímluvci 
zejména právě v tomto čase.

Beatvs Carlovs, Ora Pro Nobis! | Blaho-
slavený Karle, oroduj za nás!

Charles Coulombe

napsáno pro americkou pobočku Modlitební 
ligy císaře Karla, převzato se svolením au-
tora. Původní článek emperorcharles.org.

Na stránkách Modlitební ligy najdete také 
oficiální modlitbu k bl. Karlovi při epidemii 
koronaviru.

Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného cí-
saře Karla a příznivci tradic naší střední 
Evropy,
s lítostí musíme oznámit, že Audience 
u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem 
- Staré Boleslavi se dne 2. května 2020 
nekoná. 

Poprvé za 18 let je tradiční Audien-
ce u císaře Karla I. znemožněna stavem 
nouze v ČR a v Evropě. Doufáme a věří-
me, že se situace v dohledné době zlepší, 
není však pravděpodobné, že bychom se 
na bývalém zámku císaře Karla I. v Bran-
dýse nad Labem mohli sejít se všemi přá-
teli a příznivci také z Rakouska, Němec-
ka, Maďarska a dalších sousedních zemí, 
jak jsme každoročně zvyklí. Zůstaňme 
proto spojeni v duchu a v modlitbách 

4. Na vlastní kůži prožíval realitu války, 
chudoby a nemoci – zkušenosti, kterým 
mnozí čelí právě v současné době – a jako 
panovník se zasadil o dostupnost humani-
tární pomoci v době války pro všechny ob-
čany své říše.

5. Vnuk a dědic Karla a Zity, arcivévoda 
Karel, byl při současné epidemii také posti-
žen koronavirem a momentálně se zotavuje 
z nemoci.

6. Pravnuk Karla a Zity, arcivévoda Fer-
dinand, právě slouží v rakouské armádě 
a intenzivně se podílí na pomoci všem po-
třebným při dodávání potravin, léků a dal-

a přejme si, abychom se všichni ve zdraví 
znovu setkali při Audienci u císaře Karla 
I. v roce 2021.

Události těchto dnů odhalují slabost lidí 
tváří v tvář silám přírody. Jsou výzvou 
k pokoře a dokazují, že virtuální svět není 
budoucností lidí a že se potřebujeme se-
tkávat. Silněji než kdy předtím vnímáme, 
že blahoslavený císař Karel I., ve svém 
rozhodném křesťanství odpovědný po-
litik i otec rodiny, je navýsost aktuálním 
světcem pro naši dobu. S radostí sděluje-
me, že v ČR letos přibývají tři jeho relik-
vie – v katedrále sv. Mikuláše v Českých 
Budějovicích, v kostele kláštera trapis-
tek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech 
a ve farním kostele Obrácení sv. Pavla 
v Brandýse nad Labem – jakkoli se slav-

nosti jejich instalace v těchto dnech také 
konat nemohou. V obnoveném poutním 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Sta-
ré Boleslavi bude relikvie bl. Karla nově 
instalována na hlavním oltáři: slavná mše 
sv. se tu namísto Audience uskuteční při 
příležitosti liturgického svátku bl. Karla I. 
21. října 2020.

Prosíme všechny, kdo přípravám letoš-
ní Audience u císaře Karla I. věnovali své 
úsilí a čas, aby přijali velký dík. Prosíme 
přátele Audience u císaře Karla I., aby jí 
zachovali svou přízeň a doufáme v příští 
setkání. 

Milan Novák,  
zemská Modlitební liga císaře Karla 

za mír mezi národy, ČR jménem pořada-
telů

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc

Tanečníci Lola‘s 
Dance Centre

Pohodová kapela Fantajm

Svatováclavský chorál v podání Trubačů Koruny České

Zasvěcená přednáška o historii  
palných zbraní, proslovená 
Romanem Prokešem ...

... byla vpravdě interaktivní.
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Arcivévoda Karel Habsburský se uzdravil z koronaviru

Arcivévoda Karel Habsburský právě in-
formoval na své webové stránce, že obdr-
žel oficiální potvrzení o negativním testu 
na koronavirus. Vnuk posledního českého 
krále Karla I. tak po třech týdnech zdolal 
toto onemocnění. V Rakousku je momen-
tálně přes 6000 případů COVID – 19, 42 
úmrtí a zatím jen několik málo vyléčených. 
Kromě arcivévody Karla se koronavirem 
nakazili také další představitelé světových 
panovnických rodů: Monacký vládnoucí 
kníže Albert, britský následník trůnu princ 
Charles a několik členů brazilské císařské 
rodiny. Koronavirus si bohužel vyžádal také 
první oběť z královského rodu: Následkem 
nákazy zemřela ve věku 87 let princez-
na Marie Terezie Bourbonsko – Parmská, 
dcera prince Xaviera, vévody Parmského 
a neteř poslední české královny a rakouské 
císařovny Zity.
Další informace: www.karlvonhabsburg.at


