
Prohlášení monarchistů k vyznačení zemských hranic 
informačními tabulemi

●	Drobné	památky	Růžova
● Ornitologická exkurze
●	 Ekocentrum	Iris	v	čer-
venci

●	 Co	se	děje	u	Zelených
●	Knihovna	města	Olo-

mouce
●	Praha	husitská
●	 Kostýmované	prohlídky	
hradu	Šternberk

●	Řemesla	na	Plumlově
●	Muzeum	Rýmařov
●	 11.	memoriál	Vladislava	

Langera 
●	Vycházka	po	bojišti
●	 8.	pouť	za	obnovu	ČK

prázdniny se přehouply do své druhé poloviny 
a čeká nás řada výrazně teplých dnů. Nejprve se 
ale ohlédneme za úspěšnou historickou vycház-
kou po bojišti u Tovačova i za řemeslným víken-
dem na plumlovském zámku. Čeká nás křest další 
významné publikace o umění ve veřejném pro-
storu „Sochy a města“ v režii spolku Za krásnou 
Olomouc. Na zámku Plumlov připravili zajíma-
vou šermířskou víkendovku i s ukázkou výcviku 
dravých ptáků a dobovým táborem historického 

uvnitř čísla
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Vážení čtenáři,
spolku  Kirri z Pňovic. Bc. Ján Kadlec Vás pozve 
na další výpravu za pamětihodnostmi Růžova, 
můžete se zapojit do sčítání přírůstků čápů, pestrá 
je nabídka Muzea v Rýmařově i v Prostějově. 
V samotném závěru prázdnin Vás pozveme na VIII. 
pouť za obnovu Českého království na sv. Hostýně. 
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. 

Pěkné léto přeje 
    Redakce  

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska) vítá aktivity krajských 
samospráv k vyznačení historických hranic 
mezi Českým královstvím a Moravským 
markrabstvím. Naše strana vnímá, že obnova 
historických zemí s vlastními samosprávný-
mi orgány – v duchu preambule platné Ústa-
vy – je jedinou cestou, jak omezit aktuální 
neprůhledné finanční a kompetenční pro-
pletence na úrovni současných krajů. Záro-
veň je obnovení zemí Koruny české v jejich 
historických hranicích nezbytnou podmín-
kou pro návrat panovníka – českého krále, 
markraběte moravského a vévody slezského, 
aby se mohl ujmout svých povinností a práv 
v jasně definovaných územních celcích.

Koruna Česká (monarchistická strana 
Čech, Moravy a Slezska) při této příležitos-
ti naléhavě doporučuje, aby na příslušných 
informačních tabulích byl uveden histo-
ricky správný status jednotlivých zemí, tj. 
„Moravské markrabství“,  „České králov-
ství“,  resp. „Slezské vévodství“. Takové 
vyznačení se v terénu již vyskytuje např. 
U Sirákova v kraji Vysočina a je nepochybně 
správnější a vhodnější než nepřesný a za-
vádějící údaj „Historická hranice Moravy 
(Čech, Slezska)“.

V Praze dne 22. června 2020
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Kamenný 
kříž z r. 1910 
nad Dolním 
Růžovem

Drobné památky Růžova

Vesnice Růžov je místní částí obce Stražis-
ko. Skládá se ze dvou částí, Dolní Růžov 
je stavebně propojený se Stražiskem a leží 
v úzkém údolí řeky Romže. Horní Růžov je 
vzdálený jeden kilometr a nachází se u silni-
ce do Přemyslovic. Na mapách je většinou 
nenajdeme. Katastr Růžova má tvar troj-
úhelníku, jehož širší strana je v údolí a jeho 
hrot míří do Přemyslovic. Mezi Dolním 
a Horním Růžovem je ve svahu les Barví-
nek.

Familiantská osada byla založená po par-
celaci dvora. Dolní Růžov povstal v roce 
1786 rozdělením Stražiského dvora, který 
stál pod kopcem s hradem. Přišlo sem 24 
osadníků, většinou Němců z Holštýnska. 
Zpočátku jmenoval Egersthal, později Ro-
senberg – Růžová hora. Ve znaku měl ko-
pec, z jehož vrcholku vyrůstala větévka se 
třemi růžemi. V roce 1895 dvůr vyhořel, 

jeho pozůstatky byly rozbořeny a vznikla 
řada domků zv. „Ulice“. Uprostřed dvora 
byla v roce 1721 vykopaná studna 20 metrů 
hluboká, která byla v roce 1914 zasypaná. 
Dvůr býval uzavřen branou zvanou „Ve vra-
tech“. Pod dvorem byl rybník v místě, kde 
je dnes koupaliště. Horní Růžov vznikl roz-
dělením dvora Hejnovky, což byla původně 
ovčírna, proměněná v obytná stavení. Do-
sud jej zdejší lidé nazývají Hejnov. Osada 
byla obydlena osadníky české národnosti. 
Horním Růžovem vedla dálková cesta zva-
ná Trstěnická stezka z Olomouce do Prahy 
– od Náměště k Laškovu a Přemyslovicím 
k Růžovu do Konice. U cesty stála hospo-
da v č. 4 zvaná Kocanda. Dříve v obci žili 
tkalci, práci se věnovaly i ženy a děti. Faktor 
byl v každé obci. V roce 1950 byly sloučeny 
Maleny a Růžov se Stražiskem.

Památky
V obecní kronice se píše, že asi v roce 1867 
byla v Horním Růžově postavena od obča-
nů kaple sv. Gottharda. Je to čtyřboká stavba 
s půlkruhovým uzávěrem a s věží zvonice, 
zakončenou makovicí a železným křížem. 
Nad vchodem je v zaskleném výklenku 
soška Panny Marie. Na oltáři byl původně 
obraz sv. Gottharda, který byl vysvěcen 19. 
9. 1878, dnes je tam obraz Panny Marie. 
Kaple je chráněná jako nemovitá kulturní 
památka, jako hodnotná drobná sakrální 
lidová stavba z počátku 19. století, nety-
pického zasvěcení, významně doplňující 
intravilán obce. Svatý Gotthard byl bavor-
ský benediktin, misionář a opat čtyř klášte-
rů. Svatořečen byl v roce 1134, jako biskup 
z Hildesheimu byl uctíván jako patron bene-
diktinů a také zedníků.

Malý kamenný kříž u kaple na křižovat-
ce postavili v roce 1924 manželé Gustav 
a Amálie Páleníkovi. Nápis na kříži je špat-
ně čitelný, na přední straně je pod poškoze-
ným malým železným ukřižováním Krista 
vyryt kalich s hostií.

V roce 1909 postavili u tzv. Křižné ces-
ty nad Horním Růžovem kamenný kříž 
manželé František a Františka Pajchlovi. 
V obecní kronice se píše, že není známo, 
z jakých důvodů jej postavili. Na podstav-
ci je prázdný výklenek a nápis na desce je 
špatně čitelný.

U cesty nad Dolním Růžovem stojí světle 
modře natřený kamenný kříž. Na podstavci 
má prázdný výklenek. V horní části je nápis: 
„Pochválen buď Pán Ježíš Kristus“, v dolní 
části je vložená deska s nápisem: „Ježíši 
Kriste přesvatý, na dřevě kříže rozpjatý, 
k tobě my bídní hříšníci padáme s myslí ka-
jící. Nezavrhuj nás ubohé, pro hříchy naše 

přemnohé“. Na zadní straně je nápis: „Ten-
to kříž věnovali manželé František a Aloisie 
Augustinovi z Růžova čís. 19 L.P. 1910. 
Dole je nápis: „Opraveno manželi Kalá-
bovými z Prostějova L.P. 1995“. V obecní 
kronice se píše, že manželé postavili kříž 
v místě zvaném Na kopaninách na vlastním 
pozemku asi z důvodu náboženského cítě-
ní. Kříž byl zhotoven kamenickým mistrem 
Hemzalem z Konice. V padesátých letech 
19. století fungoval v Růžově spolek zva-
ný Kadlcký cech, v němž byl cechmistrem 
Matouš Augustin z Horního Růžova.

Pomník padlých v boční uličce byl odha-
len 30. září 1928. Tvoří ho mohyla z kře-
menů, která má na přední straně tmavou 
žulovou desku s nápisem „Oběti světové 
války 1914–1918“ a se čtyřmi jmény pad-
lých v první světové válce a jedním jménem 
oběti ve druhé světové válce.

0 1 2 3 km

Konicko
Drobné památky Růžova

V kronice je popisován také příběh dře-
věného kříže, který stával v Horním Růžově 
naproti č. 1. Kříž musel být zrušen v době, 
kdy se stavěla silnice, a kříž stál u samé 
cesty. Byl to památný starý kříž, který si 
od občanů vzal pan Edmund Bochner, maji-
tel panství v Přemyslovicích a postavil si jej 
poblíž zámku u rybníka v lese naproti cesty.

V roce 1905 je v obecní kronice zazna-
menaná událost, která je nazvaná jako 
nemilý případ. Místní občan Ferdinand 
Šnevajs byl zatýkán četníky a hajným pro 
pytláctví, poněvadž byl v podezření, že měl 
vézti povozem zastřeleného daňka z lesa 
pana Bochnera Konrádu Klapkovi z Růžo-
va do Prostějova. Ferdinand Šnevajs se cítil 
nevinen a bál se bití na zámku pana Boch-
nera. Při zatýkání se ozval křik, obyvatelé 
byli pobouřeni, vyběhli ven a zatýkání za-
bránili. Druhý den ráno nastala opět stejná 
situace, pobouření sousedi opět zatčení za-
bránili. Případ měl soudní dohru, na udání 
pro shluknutí bylo krajským soudem v Olo-
mouci deset občanů Růžova odsouzeno 
k několika dnům žaláře a Šnevajs byl žalá-
řován dva měsíce. Jak se píše v kronice, tak 
skončil případ, který jistě bude výstrahou 
následujícím.

My se při návštěvě Růžova nemusíme bát 
zatčení. Mnozí ani neví, že projíždí Růžo-
vem. Jeho památky i zbytek panského dvo-
ra pod hradním kopcem můžeme navštívit 
bez obav. A když bude horko, můžeme se 
vykoupat v místním koupališti. 

Ján Kadlec

Horní Růžov při vjezdu od Přemyslovic

Kaple sv. Gottharda 
v Horním Růžově

Soška Panny Marie ve výklenku kaple

Kamenný 
kříž z r. 1924 
u kaple v Hor. 
Růžově

Pomník obětem války

Žulová deska se jmény obětí

Kamenný kříž 
z r. 1909 nad 
Horním Růžo-
vem
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pozorovat několik druhů racků, rybáky a potápky roháče. A kdo 
měl štěstí, mohl zahlédnout i orla mořského, volavky bílé, kvako-
še noční, sýkořice vousaté nebo hvízdáky chilské. K dispozici byl 
kvalitní pozorovací dalekohled Meopta. Seznam všech letošních 
ornitologických exkurzí, které pořádá Moravský ornitologický 
spolek, najdete na http://mos-cso.cz/exkurze/. Činnost Morav-
ského ornitologického spolku a pořádání ornitologických exkur-
zí pro veřejnost je podpořeno dotačním programem statutárního 
města Přerova. 

Jiří Šafránek

Mladí čápi mají kratší zobák zbar-
vený černě, dospělý ho mají delší 
a červený. 

V případě, že zůstalo hnízdo ne-
obsazené nebo je tam pouze jeden 
nebo dva nehnízdící čápi, tak i ta-
kový údaj je velmi cenný pro další 
vyhodnocení úspěšnosti hnízdění. 
I neobsazená hnízda se evidují 
a i takový údaj je důležité zadat do databáze 
čapích hnízd v České republice.

Na některých hnízdech jsou umístěny web-
kamery a díky nim můžete sledovat dění 
na čapích hnízdech v přímém přenosu. Na-
příklad v obci 
Břest a v obci 
Z á h l i n i c e 
na Kroměříž-
sku je uvidíte 

V sobotu 11. července se uskutečnila první letošní ornitologic-
ká exkurze pro veřejnost v Tovačově, kterou pořádal Moravský 
ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO. Zájemci 
o poznávání a pozorování ptactva se sešli u Hradeckého rybní-
ka, zastavili se u Křenovského rybníka a exkurze pokračovala 
po hrázích Hradeckého rybníka. Mohli jsme se těšit na pozorová-
ní desítek hus velkých s mláďaty, na více než 200 labutí, na husice 
nilské, poláky velké i chocholaté a zrzohlávky. Navíc bylo možno 

V České republice je evidováno více než 
1300 čapích hnízd, ale každoročně se obje-
vují nová a některá zanikají nebo nejsou ob-
sazená. Ornitologové proto prosí veřejnost, 
aby jim lidé pomohli zkontrolovat hnízda 
čápů v jejich okolí a sečetli jejich mláďata, 
která již postávají na hnízdech.

Seznam všech čapích hnízd najdete na webu 
České společnosti ornitologické: http://
www.birdlife.cz/capi/ . Do databáze hnízd 
můžete zadat i jeho fotografii nebo tam 
zadat zcela nové hnízdiště, které ještě není 
v evidenci. Důležité je spočítat mláďata 
a případně uvést, zda je některý z jejich ro-
dičů okroužkován. Pokud možno i s kódem 
a barvou kroužku.

Na některých hnízdech jsou mláďata již 
velká jako jejich rodiče a rozeznat je mů-
žete pouze podle zbarvení a délky zobáku. 

První ornitologická exkurze na Hradeckém rybníku v Tovačově

Pomozte ornitologům posčítat čápata na hnízdech

Další webkamery na moravských čapích hnízdech najdete zde:
Albrechtice (KA): https://www.youtube.com/channel/
UCuBqE41aVN5yebNGrbYTzOA/live 
Břest (KM): http://www.obec-brest.cz/obec-147/capi-hnizdo/ 
Bzenec (HO): http://www.capibzenec.cz/ 
Dětmarovice (KA): https://drakknet.cz/
capionline/?param1=capionline 
Dlouhá Loučka (OL): https://www.youtube.com/channel/
UCJqgpPK28kXYsRsOmYEPQ3w/live 
Staré Město u UH (UH): https://www.ipcamlive.com/5ca7589bb4c42 
Staré Město (SU): https://www.probio.cz/cs/probio-svet/nasi-capi-ve-
starem-meste-live 
Supíkovice (JE): http://31.132.19.90/video3.mjpg 
Záhlinice (KM): http://www.cyrilek.net/kamery/ 
Uničov (OL): http://m.unicov.cz/primy-prenos-z-capiho-hnizda-na-
kominu-unicovske-polikliniky/d-21622

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

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

Bankovní spojení: 32434831/0100

www.mos-cso.cz

Hvízdák chilský – foto Jiří Šafránek

Foto z exkurzí MOS: Jiří Šafránek

Co se děje u Zelených
•  „Bez uhlí“ – za  odstavení špinavé 

uhelné energie
•  „Krajina bez jedů“ – proti plošné 

aplikaci jedu STUTOX II na hraboše
•  „55 miliard pro budoucnost, nebo 

do luftu? - Letiště Praha nebourat, 
nerozšiřovat!“

Vzhledem k současným nižším preferen-
cím probíhá na všech úrovních Strany 
zelených debata o možných koalicích 
a o tom, jaké zisky a ztráty by různá tato 
spojení mohla přinést zelené politice. 
Nejbližšími volbami, které mohou otes-
tovat životnost různých koalic, budou 
podzimní krajské a v některých obvo-
dech i senátní volby.
Do zastupitelstva Olomouckého kra-
je kandidují Zelení v rámci koaliční-
ho uskupení menších demokratických 
stran (KDU-ČSL, TOP09, Zelení, hnutí 

ProOlomouc) pod ná-
zvem Spojenci pro Olomoucký kraj. 
Zelenými zástupci na této kandidátce 
jsou gymnaziální učitelka Hana Vacková 
s hlavními tématy školství a modrozele-
né infrastruktury (tj. inteligentní naklá-
dání s dešťovou vodou při hrozbě sucha) 
a překladatel Daniel Řezníček s tématem 
péče o krajinu, kvalitu půdy a její schop-
nost zadržovat vodu.
V senátním obvodu Přerovska a Lipnic-
ka Zelení koaličně podporují obhajobu 
mandátu dosavadní senátorky Jitky Seit-
lové. V obvodu severního Olomoucka 
(Moravský Beroun, Šternberk, Litovel, 
Uničov, Zábřeh) byla vyslovena nefor-
mální podpora kandidatuře zábřežského 
starosty Františka Johna.

Radek Ocelák, Šumperk

Strana zelených po vládním angažmá 
z doby před rokem 2010 a vinou tehdej-
ších politických chyb prošla dlouhým 
neúspěšným obdobím, kdy ztratila vět-
šinu své viditelnosti i voličské podpo-
ry. Poslední dekáda byla poznamenána 
spory plynoucími z širokého ideologic-
kého rozpětí členů, od výrazně levicové-
ho smýšlení až po konzervativní a úzce 
ekologickou orientaci. V posledních 
letech se tyto hrany obrušují odchodem 
části členů z obou špatně slučitelných 
pólů. Lze říci, že se stranické fungování 
konsoliduje kolem ideového jádra, jímž 
je ekologická i sociální udržitelnost, 
na prvním místě pak dnes obava z kli-
matické změny a jejích celosvětových 
dopadů. Získání ztracené důvěry voličů 
je nejtěžším cílem pro příští léta. V letoš-
ním roce Zelení vedli několik tematic-
kých kampaní:

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 Husičko-
vi měli dceru Marii, která se po I. světové vál-
ce provdala za Františka Koudelku, důstojníka 
rakouské armády, který se narodil v nedalekých 
Drahanovicích. Marie Koudelková Husičková 
byla zvaná podle hodnosti svého manžela „Ma-
jorka“.

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

Všem hostům je k dispozici společenská míst-
nost a dále se v objektu penzionu nachází stylo-
vě zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory 
lze využít pro firemní večírky, oslavy narozenin, 

Rodinný Penzion Majorka 

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

rauty a jiné společenské akce. Pro školení a seminá-
ře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí místnost 
pro 40 osob.

na: http://www.cyrilek.net/kamery/ . 

Sčítáním čapích hnízd a čápat přispějete 
k poznání i k jejich ochraně. 

Jiří Šafránek

Foto hnízd čápů: Jiří Šafránek
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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

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj 
a Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu Mezigenerační setkávání 

v přírodě. 

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na červenec tyto akce:
v Konici). Návrat do Prostějova do 16 hod. 
Délka trasy 7-8 km. V případě špatně prů-
chodného terénu bude trasa zkrácena. 

Živá zahrada: Škvorníky 
a žabníky 
čtvrtek 13. 8. od 16 do 17 hod., zahrada 
Ekocentra Iris
Akce pro rodiny s dětmi v zahradě Ekocen-
tra Iris. Vyrobíme si úkryt pro škvory i slu-
néčka sedmitečná, neboť oba tyto druhy se 
živí mšicemi. Dále si vyrobíme domeček 
pro žábu. Doplněno hravými aktivitami. 
Materiál na výrobu úkrytů bude k dispo-
zici.

Kde zvířátka bydlí? 
pátek 14. 8. od 8:35 do 13:30
Lesní vycházka pro rodiny s dětmi ze Ptení 
na Bělecký mlýn. Cestou se dozvíme, kde 
všude mohou různí živočichové lesa mít 
své úkryty a pelíšky. Vycházku ukončíme 
v restauraci Bělecký mlýn. Ráno společný 
odjezd z Prostějova autobusem do Ptení 
v 8:35 (st. č. 6). Návrat vlakem ze Zdětí-
na. Délka trasy asi 5 km. Poplatek 40 Kč/
osobu.

Putování s žabkou Žofkou 
úterý 18. 8. od 9:00 do 13:00
Vycházka pro rodiny s dětmi plná žabích 
úkolů podél říčky Hloučely z Malého Hra-
diska do Okluk. Délka trasy 8 km. Sraz 
v 9:00 na aut. zastávce v Malém Hradis-
ku (odjezd vhodného autobusu z Prostě-
jova v 8:25). Návrat autobusem ve 12:56 
z Okluk. 

Exkurze do Boskovic
středa 19. 8. od 8:15 do 16:45 hod.
Akce pro seniory. V Boskovicích navští-
víme arboretum Šmelcovna a část naučné 
stezky Doubravský okruh, projdeme se 
po hrázi vodní nádrže Boskovice, mineme 
westernové městečko a prohlédneme si 
náměstí i nádvoří zámku. Ráno společný 
odjezd autobusem do Boskovic/Podlesí 
v 8:15 (st. č. 11). 

Lesní vycházka 
u Žraloka 
pátek 21. 8. od 8:40 do 13:05

Dopoledne pro rodiny 
s dětmi plné her v le-
sích kolem Žraloka. Sraz 
v Plumlově na aut. zastávce v 8:40. Odjezd 
vhodného autobusu z Prostějova v 8:25. 
Délka trasy 5 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

Za ledňáčkem na Hloučelu 
úterý 25. 8. od 9 do 12 hod.
Hravá přírodovědná stezka o životě 
na Hloučele, kterou si rodiny s dětmi 
projdou samostatně. Start U Abrahámka 
kdykoliv od 9:00 do 11:30, akce končí 
ve 12:00. Poplatek 40 Kč/dítě. 

Studánka Svatá voda 
u Drahanovic
středa 26. 8. od 8:02 do 13:45 hod.
Vycházka pro seniory. Vydáme se k samotě 
Lusthós a památné hrušni, dále pokračuje-
me do lesů u Drahanovic k nově upravené 
studánce Svatá voda, navštívíme i torzo 
starého topolu u Kníniček. Ráno společ-
ný odjezd z Prostějova vlakem do Slatinic 
v 8:02. Návrat vlakem z Drahanovic. Dél-
ka trasy asi 6 km.

PŘIPRAVUJEME: 
Vrcholová část Drahanské 
vrchoviny
St 2. 9. Vycházka pro seniory z Bukové 
do Protivanova přes nejvyšší vrchol Dra-
hanské vrchoviny Skalky (pomník letcům 
u Bukové, meteoradar Skalky, pramen Lu-
hy-Punkvy, chráněné území u Protivano-
va). Ráno odjezd z Prostějova do zastávky 
Buková v 7:55 (st. č. 10). Návrat z Protiva-
nova do 13:40. Délka trasy asi 8 km. 

Geologická exkurze 
Štramberk 
So 19. 9. Autobusový zájezd s RNDr. T. 
Lehotským do Štramberka a jeho okolí. 
Navštívíme věž Trúbu, jeskyni Šipka, ka-
menolom ve vrchu Kotouč, botanickou 
zahradu v bývalém lomu. Cena 250 Kč/
osoba, nutno se předem přihlásit.

Soví vycházka Drahanskou 
vrchovinou
úterý 4. 8. od 8:15 do 13:40
Lesní vycházka pro rodiny s dětmi z Pav-
lova do Protivanova. Cestou uvidíme 
meteoradar Skalky, pramen Luhy (dříve 
Punkvy) a dozvíme se spoustu informací 
o sovách. Ráno odjezd z Prostějova do za-
stávky Benešov/Pavlovský Dvůr v 8:15 (st. 
č. 11). Návrat z Protivanova. Délka trasy 
asi 7 km. Poplatek 40 Kč/osobu. 

Bělecké pozorovatelny zvěře
středa 5. 8. od 8:00 do 13:30 hod.
Vycházka pro seniory do lesů u Bělecké-
ho mlýna. Pokusíme se vyhledat a obejít 
všech 6 pozorovatelen zvěře. Ráno společ-
ný odjezd z Prostějova vlakem do Zdětína 
v 8:02. Návrat vlakem ze Zdětína. Délka 
trasy asi 7 km.

Den na louce s Bylinkovou 
vílou 
pátek 7. 8. od 8:00 do 13:30 hod.
Půldenní vycházka pro rodiny s dětmi 
na jedno z nejkrásnějších chráněných 
území Prostějovska. Cestou budeme po-
máhat Bylinkové víle hledat léčivé rost-
liny. Vycházku zakončíme hrabáním sena 
a piknikem na louce. Ráno odjezd vlakem 
z hl. nádraží do Kaple v 8:02 (nastupujte 
do posledního vagónu). Návrat ze Slatinek. 
Délka trasy 4 km. 

Za pramínkovou vílou 
Pilávkou
úterý 11. 8. od 9:30 do 15:10
Vycházka pro rodiny s dětmi k prameni říčky 
Pilávky s kamennou vílou. S její pomocí bu-
deme hledat tajemné místo U dvou studánek 
s ukrytým pokladem. Ráno odjezd autobu-
sem z Prostějova v 9:30 (st. č. 1) do Hvozdu 
(s přestupem v Konici). Návrat do Prostějova 
do 15:10. Délka trasy asi 5 km. 

Ochozská kyselka
středa 12. 8. od 9:30 do 16 hod.
Vycházka pro seniory na Konicko k Ochoz-
ské kyselce a do Rakovského údolí. Ráno 
společný odjezd autobusem v 9:30 z Pro-
stějova (st. č. 1) do Ochozu (s přestupem 

Půjčovní doba o prázdninách se nemění, dět-
ské oddělení a pobočky se otevřou i dopoledne. 
Pouze v sobotu bude zavřeno. 

PROGRAMY PRO DĚTI
náměstí Republiky
Zábavné vesmírné dobrodružství s dětskými 
encyklopediemi čeká na své účastníky ve stře-
du 12. srpna od 10 hodin, milovníci komiksů 
se ve středu 19. srpna od 10 hodin potkají se 
svými komiksovými hrdiny. 

pobočka Jungmannova 
Každou prázdninovou středu od 9:30 do 11 
hodin mohou rodiče či prarodiče s dětmi od 3 
do 9 let zažít Putování s pohádkou. Připraveny 
jsou pohádky, hádanky, soutěže, písničky a dal-
ší překvapení. Knihovnice se těší na všechny 
příznivce tříhlavých draků, krásných princezen, 
ošklivých čarodějnic a hloupých Honzů. Se-
tkání 19. srpna je zaměřeno na úplně malé děti 
v rámci akce S knížkou do života.

pobočka Holice
Ve středu 12. srpna od 10 hodin společně změ-
níme Pohádku o třech prasátkách a namalujeme 
si ji, ve středu 26. srpna od 10 hodin si vyrobí-
me si Motýla Emanuela a objevíme, co zname-
ná origami. 
 
pobočka Neředín 
Výtvarná dílnička inspirovaná populárním ža-
bákem Kvakem a ropušákem Žbluňkem pro-
běhne ve středu 12. srpna v 9:30 hodin. Budeme 
vyrábět žabičky. 

pobočka Brněnská
Vyzkoušet si zábavné úkoly, při kterých je tře-
ba zapojit mozek, pro předškolní i starší děti je 
možno kdykoliv v půjčovní době. Papírové de-
korace ze starých knih se budou vyrábět ve stře-
du 26. srpna v 10 hodin. 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
zdarma, ale nutno se přihlásit předem 
na 585 545 123 nebo besedy@kmol.cz

Benátské masky a škrabošky 
Kreativní dílna v budově na náměstí Republiky 
ve čtvrtek 6. srpna v 16 hodin je spojená s vý-
robou originální škrabošky, vytvarované dle 
vlastního obličeje. Ta se může stát zajímavou 

Knihovna města Olomouce
bytovou dekorací či neotřelým dárkem pro 
vaše blízké. 

Klub deskových her
V budově na náměstí Republiky se v pon-
dělí 17. srpna od 15 do 18 hodin těšíme 
na další zájemce, kteří si mohou zahrát kla-
sické či nové stolní hry. Hry si lze i půjčit 
domů. 

Relaxační odpoledne 
Další setkání v budově na náměstí Repub-
liky, kdy budeme hovořit o tom, jak stres 
působí na naše tělo a jakými metodami se 
ho můžeme pokusit zvládnout a udržet pod 
kontrolou. Ve čtvrtek 27. srpna v 16 hodin 
si vyzkoušíme, zda má hudba opravdu re-
laxační účinky, a navodíme si pocity klidu 
a spokojenosti či povzbudíme svoji tvoři-
vost prací s mandalami. 

Výstavy
Na pobočce Brněnská vystavuje do kon-
ce srpna v rámci 26. ročníku Dnů nevi-
domých na Moravě slabozraká malířka 
Zlata Zumrová. Její barevné jantry 
a další obrazy rozzáří i šedivé dny a do-
dají klid a radost z okamžiku.

Budovu na náměstí Republiky oživují 
v srpnu fotografie Sofie Skřipské. Ter-
čem jejího objektivu jsou převážně zví-
řata - ať už v zoologických zahradách, 
kde tráví hodiny se svými dětmi, nebo 
v přírodě, kde si užívá ticha a pozorová-
ní volně žijících zvířat.

Na pobočce Jungmannova se o prázd-
ninách přeneseme se snímky Anny 
a Tomáše Nyklových na Nový Zéland 
a budeme obdivovat jeho přírodní krásy.

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL






Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh




PRAHAHUSITSKÁ


600.výročíbitvynaVítkově14202020


NahlédnětedodobyVáclavaIV.ajehopolorodéhobratraZikmundaLucemburského.
Cestačasemošeststoletízpátkynászavádínapočátekrevoluce,kterávypukla,aby
změnilakonfesnípoměryvčeskýchzemíchaabyodčinilamučednickousmrtmistra

JanaHusa.
VydejtesePrahouvjehošlépějích,stejnějakovestopáchrozvášněnéhodavu,
kráčejícíhopodrudýmikorouhvemiskalichem,sodhodlánímdefenestrovat.
MístaspojenásHusem,sjehokolegyduchovnímiJeronýmemPražským,

JanemRokycanou,JanemŽelivským,JanemMilíčemaJakoubkemzeStříbra,nebo
husitskýmihejtmanyJanemŽižkou,ProkopemHolýmaJanemRoháčemzDubé.

Připomeňtesi,cotobylyčtyřipražskéartikuly,Pražskýsvaz,
stejnějakobasilejskákompaktáta.

Anezapomeňte:Veritasvincitpravdavítězí!


...příběhyvsouvislostech.





sobota1.srpna2020,10:45hod.
srazVrchlickéhosady,přednovouodbavovacíhalouhl.nádražívPraze


vstupné:130Kč

(80Kčděti6–14let)
(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
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Státní hrad Šternberk zve všechny návštěvníky 
na akci Kostýmované prohlídky. Program nahradí tra-
diční víkend v kostýmech a uskuteční se v sobotu 8. 8. 
a neděli 9. 8. 2020 od 10 do 16 hodin.

Hradem budou provázet průvodci oblečeni v historických 
kostýmech. Návštěvníci si mohou vybrat ze tří nabíze-
ných návštěvnických okruhů – Liechtensteinské sbírky, 
Život na Šlechtickém sídle nebo Celým hradem. Výklad 
průvodců bude zaměřen nejen na informace z historie 
hradu, ale i historii módy a oblékání. Vstupné na prohlíd-
ky odpovídá běžnému vstupnému.

V neděli doplní kostýmované prohlídky doprovodný pro-
gram v podání výřečníka, všeuměla a baviče Romana 
Prokeše - Povídání o historii zbraní. Jeho divadelně-
-naučný exkurz vám představí vývoj sečných a palných 
zbraní od středověku po nedávnou minu-
lost. Během představení se dozvíte mno-
ho zajímavých informací, ale především 
se skvěle pobavíte. Představení je interak-
tivní, diváci jsou zapojeni do děje a chybět 
nebudou ani ukázky střelby. Představení 
bude součástí všech prohlídek. 

Kostýmované prohlídky hradu se uskuteč-
ní o víkendu  8. - 9. srpna 2020 na hradu 
Šternberk. Těšíme se na vaši návštěvu.

Program:
• Sobota 8. 8. 2020 – kostýmované pro-

hlídky hradu
• Neděle 9. 8. 2020 – kostýmované pro-

hlídky + Povídání o historii zbraní

Vstupné na prohlídky:

1. Základní okruh „Liechtensteinské sbír-
ky“
• Plné – 150 Kč
• Snížené – 110 Kč
• Rodinné – 400 Kč

2. Základní okruh „Život na šlechtickém 
sídle“
• Plné – 130 Kč
• Snížené – 90 Kč
• Rodinné – 340 Kč

3. Výběrový okruh „Celým hradem
• Plné – 220 Kč
• Snížené – 150 Kč
• Rodinné – 580 Kč

Kostýmované prohlídky hradu Šternberk
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Řemesla na Plumlově
Historický spolek Kirri z Pňovic a Re-

liquia z České Třebové společně uspořáda-
li ve dnech 18. a 19 července tohoto roku 
na zámku Plumlov akci pod názvem Ře-
mesla na Plumlově.          

Zatančily nám sličné orientální tanečnice 
ze skupiny Tančící, plamenná Nyx, které 
na place vystřídaly tanečnice z tanečního 
studia Jahanara z Prostějova.

Zahrála nám skvělá dobová skupina Su-
bulcus, známý jako pasáčci prasat, kterým 
nedávno vyšel nový klip Rok krysy. 

Své pěvecké umění nám předvedl Radek 
Žalud. Dále nám zapěl potulný zpěvák An-
tonio se svou krásnou partnerkou v pásmu 
poskládaném z pohádkových písniček.

Skvělé šermířské umění nám předvedly 
šermíři z České Třebové známý pod jmé-
nem  Reliquia, jedni z hlavních organizátorů 
celého programu. . .  Ve kterém v sobotu na závěr programu 

proběhla úžasná ohni-
vá show . . .

Po oba dny skupi-
ny zahrály společně 
pověst O Holštejnské 
lidomorně. V sobotu 
v ořezané verzi , kvůli 
počasí a v neděli na-
plno s božími soudy, 
střelbou a popravou . . . 

Kirri

Historický spolek Kirri předvedl ukázku 
střelných zbraní, dobový tábor, dobovou  
kuchyni a provaznickou dílnu.

V sobotu nám počasí moc nepřálo, ta se 
program přesunul do zámeckého sklepení . 

Vážené dámy, vážení pánové,

zveme Vás na prázdninový program, který 
připravujeme ve spolupráci s Muzeem umění 
Olomouc. Naši členové a kolegové představí 
další výsledky svého pátrání po umění ve ve-
řejném prostoru moravských měst. S bilancí 
předrevolučních zakázek nám pomůže kmotr 
krásné nové knihy Sochy a města, architekt 
Otto Schneider. Můžeme však prozradit, že 
zacílíme i na intervence po roce 1989! 

Výjimečně budeme začínat až ve 20.00, 
ke křestu patří i malé občerstvení... Detaily 
naleznete v přiložené pozvánce. 

 

V září si už nyní můžete rezervovat prostor 
pro další zásadní událost v dějinách našeho 
spolku. V rámci Dnů evropského kulturního 
dědictví (10. – 13. 9. 2020) zahájí provoz 
nové kulturní centrum, Molitorova knihov-
na. Podrobnosti o bohatém programu, který 
věnujeme architektovi Adolfu Loosovi, se 
včas dozvíte.

S pozdravy 

Martina Mertová a Jana Kiesewetterová

Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek 
779 00 Olomouc, Kosinova 7 

IČ: 22689931 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. 

ú.:  3324717001/5500

www.krasnaolomouc.cz 
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/krasnaolo-
mouc/

Za krásnou Olomouc
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Krásný srpen s kulturou.

V pátek 21. srpna od 21 
hodin pak ve spoluprá-
ci se Střediskem volného času Rýmařov 
a Státním zámkem Janovice promítáme 
na zámeckém nádvoří LETNÍ KINO, čes-
koslovenský film Jiřího Menzela, natoče-
ný na motivy románu Vladislava Vančury 
- Konec starých časŮ. Akce je zdarma; 
nezapomeňte si vzít teplé svetry, deky, bun-
dy; občerstvení bude zajištěno; při nepřízni 
počasí se bude promítat v zámku. Akce pro-
bíhá v rámci projektu „Kulturní dědictví“, 
který je spolufinancován z fondu mikropro-
jektů Euroregionu Praděd a městem Rýma-
řovem.

V sobotu 15. srpna v 15 hodin proběh-
ne v galerii Pranýř rýmařovského muzea 
spontánní akce, jednodenní výstava prací 
studentů pražské Vysoké školy umělec-
koprůmyslové, ateliéru grafiky Juraje 
Horvátha „VŠUP na Jeseníky!“ Studen-
ti budou týden předtím pobývat v Dolní 
Moravici u významného grafika a několika-
násobného držitele ceny Nejkrásnější kniha 
světa Chrudoše Valouška, u kterého budou 
absolvovat grafický workshop. Během své-
ho pobytu budou chodit po horách, místních 
památkách a výsledkem jejich pozorování 
a prožívání má být cestovní deník - van-
derbuch a další práce, které představí rý-
mařovskému publiku na sobotní vernisáži. 
Přijďte se podívat a podiskutovat s mladými 
umělci, jak na ně zapůsobilo Rýmařovsko 
a jesenická krajina.
 

Muzeum Rýmařov v srpnu
Milí přátelé,

rádi bychom vás pozvali na kulturní akce, 
které jsme pro vás na měsíc srpen připravili.
 
Nenechte si ujít vzácnou výstavu abstrakt-
ních vzlínavých a skládaných industrií 
významného českého výtvarníka FRAN-
TIŠKA SKÁLY, která probíhá v Galerii 
Octopus do konce srpna. Autorův soubor 
byl vybrán speciálně pro Rýmařov a je vy-
staven vůbec poprvé!
 

Mgr. Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 
nám. Míru 6, Rýmařov 
tel.: 554 254 382 
muzeum@inforymarov.cz

 
Jinak můžete navštívit nádhernou barokní 
KAPLI V LIPKÁCH či GALERII MA-
RIE KODOVSKÉ na Mlýnské ulici.

Pokud jste ještě neabsolvovali MIMO-
ŘÁDNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍD-
KY v naší externí expozici o textilnictví 
v budově textilky HEDVA ČESKÝ BRO-
KÁT, máte nyní šanci. V srpnu proběhnou 
ve dvou termínech - v úterý 11. 8. a v úterý 
25. 8. vždy v 10 a ve 14 hodin. Nezapomeň-
te, že je nutné se na prohlídku objednat buď 
telefonicky na 554 212 381 nebo e-mailem 
na icko@inforymarov.cz. Expozicemi pro-
vázejí historické postavy v zastoupení 
herců Městského divadla Rýmařov a podí-
váte se také do provozu tkalcovny. Akce je 
součástí projektu Moravskoslezského kraje 
Technotrasa Surová krása, jež má upo-
zornit na autentickou krásu industriálních 
památek a provozů. 
 

Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační a dokumentační potřeby organizace. Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.

www.muzeumpv.cz / e-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz / telefon: 582 344 990

MIROSLAV ŠMÍD A JEHO IMAGINACE
Přijďte se v srpnu prázdninově naladit do muzea. O své tvorbě autor sám říká, že je to malování srdcem a proto i my 
se necháme inspirovat vlastními zážitky a také popustíme uzdu své fantazii a každý si ji bude moci zhmotnit do svého 
díla. Často se v jeho obrazech objevuje malý, hravý, ale důležitý detail pro celkové vyznění nálady. V prázdninovém 
odpoledni budeme vycházet z této poetiky. 

Prázdninové odpoledne bude probíhat za přítomnosti autora. Po krátkém úvodu bude navazovat workshop. 

TERMÍN: 11. 8. 2020, 14:00 – 17:00
CENA: 50,-Kč na osobu, doprovod s dítětem zdarma

MÍSTO KONÁNÍ: Hl. budova Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

Změna programu vyhrazena. 

PRÁZDNINOVÉ
ODPOLEDNE

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc
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Letošní v pořadí již jedenáctý ročník me-
moriálu Vlastimila Langera se konal v are-
álu střelnice Mostruňk v Dolanech u Olo-
mouce jako první střelecký závod konaný 
z důvodu koronaviru na této střelnici. Mezi 
stálými účastníky tohoto memoriálu letos 
chyběli střelci z moravskoslezského kraje, 
kterým to přijatá opatření ohledně korona-
viru nedovolila. Zájem o toto každoroční 
střelecké podujetí byl skutečně velký, účast 
překonala očekávání, O Putovní pohár sou-
těžilo padesát dva střelců. Střílelo se ame-
rický trap na asfaltové terče. Jak bylo uve-
deno na pozvánce umístěné na stránkách 
Obecního úřadu Dolany, která zvala všech-
ny občany obce k účasti a podpoře domá-
cích střelců. 

Pro děti byla připravena vzduchovková 
střelnice a pro návštěvníky bohaté myslivec-
ké občerstvení, toliko z pozvánky. V devět 
hodin nastoupené střelce a střelkyni přivítal 
jménem MS Dolany a jménem svým hlavní 
rozhodčí Milan Götz a předal slovo řediteli 
závodu a správci střelnice Petru Zlámalovi. 

Ten po osobním uvítání seznámil střelce 
s propozicemi střeleb a připraveným pro-
gramem. „Střílí se tři položky, po patnácti 
terčích ze tří stanovišť, čtvrtý v rundě točí.
Pořadí střelců proběhne dle zápisu. Upo-
zorňuji na bezpečné zacházení se zbraní, 
nabíjí se až na stanovišti, závada se okamži-
tě hlásí rozhodčímu“ a hned je představil. 
„Hlavního již znáte, další jsou, Lindner ST. 
ml. a Maxa Pavel. Během celého závodu je 
zákaz požívání alkoholu a psychotropních 
látek všeho druhu. Jako každý rok, tak i le-
tos je připravena bohatá tombola i s balíčky 
zvěřiny.Pokud váš doprovod tvoří také děti, 
máme pro ně připravenou nahoře vzdu-
chovkovou střelnici, která bude otevřena 
od 10,00 do 12,00 hod.kdy proběhne vyhod-
nocení. Pro účastníky jsou připraveny me-
daile a sladkosti. O obsluhu a bezpečnost se 
bude starat Jiří Sitta s Monikou Bauerovou. 
Jsem rád, že jsme se zde sešli v tak hojném 
počtu. Přeji Všem ať se Vám daří a dnešní 
krásný den si užijete.“ Nástup byl ukončen 
provoláním Lovecké a sportovní střelbě 
zdar. 

Takřka popsaná vý-
sledková tabule o kterou 
se staral vnuk nositele 
memoriálu Zdeněk Lan-
ger se zanedlouho začala 
plnit výsledky střelby. 
Nesmím zapomenout 
na obsluhu stojící za pul-
tem s pípou, výdejem jíd-
la a obsluhu udírny, kteří 
se starali o spokojenost 
střelců a všech návštěv-
níků. Nejsou bezejmen-
ní, ale jsou to Miroslav 
Barvíř, Petr Klenhart, 
Dana Kyncelmanová, 
Svatopluk Kyncelman 
a Antonín Šuba ml., kteří 
si zaslouží poděkování 
nás všech. 

Střelby probíhaly plynule bez závad a při-
pomínek. Nenarušil je ani nečekaný příjezd 
policie, ba naopak u většiny střelců se u dru-
hé a třetí položky výsledek zlepšil.

Výsledek domácích střelců byl letos 
o něco slabší, ale ti nejlepší se umístili 
v první desítce, nejlépe střílel Stanislav 
Lindner ml., blahopřejeme. Možnou příči-
nou může být nemožnost tréninku z důvodu 
pandemie. 

Po ukončení střeleb proběhla tombola 
a po závěrečném počítání dosažených vý-
sledků u jednotlivých střelců byl vyhlášen 
nástup Toho se již zúčastnilo podstatně 
méně střelců. Nastoupeným střelcům po-

děkoval za účast a ukázněnost na stanoviš-
tích ředitel závodu Petr Zlámal a vzhledem 
k již pokročilé době přistoupil společně 
s hlavním rozhodčím k vyhlášení výsledků. 
„Na prvním místě se nástřelem 43 terčů ze 
45 možných, letos umístil a putovní pohár 
převzal Jiří Vyroubal. Na druhém místě se 
umístil nástřelem 42 terčů z 45 možných 
Jaroslav Krčánek. Třetí místo nástřelem 41 
terčů z 45 možných se umístil Petr Pavel. 
Děkuji všem za ukázněné chování, doufám, 
že jste se dobře bavili a že za rok k nám opět 
přijedete na další ročník.“ 

Nástup ukončil provoláním lovecké 
a sportovní střelbě zdar.

Rudolf Krč

Ranní nástup

Vítězná trojice, zleva: 
druhý Jaroslav Krcálek, první Jiří Vyroubal a třetí Petr Pavel.

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Tradiční vycházka po tovačovském bojišti se ko-
nala v sobotu 18. července 2020 za značně dešti-
vého počasí, které také ovlivnilo návštěvnost této 
akce. Vycházce předcházela stejně jako v minulých 
letech od 9.00 hod. pietní vzpomínka na vojáky 
a občany zemřelé v průběhu prusko-rakouské vál-
ky roku 1866 v Dubu nad Moravou. Starosta Ivo 
Čečman v krátkém projevu přiblížil osudy obyvatel 
v tomto válečném roce, zvláště epidemii cholery, 
která celé okolí velmi tragicky postihla. Jiří Synek, 
který zastupoval Komitét pro udržování památek 
z války roku 1866, seznámil přibližně 20 přihlíže-
jících s návštěvou císaře Františka Josefa I. v Dubu 
v říjnu 1866. Císař tehdy vykonal inspekční jízdu 
po Čechách a Moravě, aby na vlastní oči spatřil, jaké 
škody jeho lidu válka přinesla, a pokusil se alespoň 
symbolicky těžce zkoušeným obyvatelům pomoci. 
Poté místostarosta Lubomír Vaňák a MUDr. Pavel 
Andrš (zástupce Koruny české) za asistence člena 
rady městyse Pavla Piňose položili věnec ke kříži 
na náměstí. Čestnou stráž u pomníku tvořili přísluš-
níci 27. praporu polních myslivců Jan Juna a Jan 
Březina v dobových uniformách. Pietní vzpomín-
ku ukončila česká státní a také rakouská císařská 
hymna. Na tomto místě je třeba vyjádřit všem před-
stavitelům městyse velké poděkování za obnovení 
tradice pietních setkání v Dubu, za péči o památky 
z prusko-rakouské války a také za velmi přátelskou 
atmosféru, která při pietních setkáních panuje.

Od 10.30 hod. pak byla u kříže věnovaného ra-
kouskému podporučíku Robertu Abelemu u staré-
ho mlýna za přítomnosti starosty Tovačova Marka 
Svobody zahájena již 24. vycházka po místním 
bojišti, které se zúčastnilo 20 zájemců o vojenskou 
historii, a kterou svým výkladem doprovázeli Jiří 
Synek a Jiří Jemelka. Vzhledem k nepříznivému 
počasí byl program vycházky zkrácen a po úvod-
ním výkladu se všichni přesunuli ke kříži na Olo-
moucké ulici a odtud k ústřednímu pomníku bojiště. 
Návštěvníci byli podrobně seznámeni s průběhem 
tovačovské srážky z 15. 7. 1866 a také s místními 
památkami, které se k této historické události vzta-
hují. Vycházka byla zakončena pietním aktem u ra-
kouské mohyly, při níž byla vzpomenuta památka 
vojáků padlých na okolních polích a položena ky-
tice věnovaná městem Tovačov. Je třeba vyjádřit 
velký dík zástupcům města Tovačova za příkladnou 
péči o památky z války roku 1866 a také za vše-
strannou podporu vycházek po bojišti, které jsou již 
mnoho let nedílnou součástí kulturního kalendáře 
města. 

Jiří Synek, Komitét 1866

Vycházka po bojišti z roku 1866 a pietní vzpomínka v Dubu nad 
Moravou

Skončil 11. memoriál Vladislava Langera
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Tištěnou verzi tiskneme na recyklovaném papíře běleném bez použití chlóru
TISK: Petr Skyva, tel.: 608 869 087

Časopis vychází s podporou Koruny České

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově
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