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podzimní rovnodennost máme na dohled, ale 
třeba si užijeme i babího léta. Ohlédneme se 
za slavností Nanebevzetí Panny Marie na Staro-
městském náměstí i Poutí za obnovení Českého 
království. Bc. Ján Kadlec nám představí 
další část Stražiska na Prostějovsku. Spo-
lek „Za krásnou Olomouc“ Vás seznámí 
s dílem světoznámého architekta Adolfa 
Loose a jeho vazbami na Olomouc. Ev-
ropský Den bez aut si můžete připome-
nout projížďkou v Historické tramvaji, 
Ing. Tomáš Kryl Vás pozve na historickou 
vycházku Olomouc po stopách Habs-
burků a myslivci i přátelé myslivosti jsou 
zváni na setkání „K poctě sv. Václava“. 
Ve Velké Bystřici budou připraveny sel-
ské trhy, připomeneme si 10 let trvání 
Galeriezet, v rámci Dnů evropského dě-
dictví bude na hradě Šternberk exklu-
zivně zpřístupněn prohlídkový okruh 
„Od kuchyně po půdu“, v neděli 13. 9. 
doplní prohlídky hradu Rudolfínská min-
covna s Romanem Prokešem. Pestrý je 
program Muzea v Rýmařově. 

Tak se máme všichni na co těšit a ať 
jste úspěšní na houbařských výpravách. 

uvnitř čísla
A DOBA
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Vážení čtenáři,
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. Pěkné babí léto léto přeje 

    Redakce  

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–
1872. Statek s konírnou býval ve své době 
nejkrásnějším domem v obci Slatinice. Man-
želé Husičkovi měli dceru Marii, která se po I. 
světové válce provdala za Františka Koudelku, 
důstojníka rakouské armády, který se narodil 
v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudelko-
vá 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 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 semináře nabízí 
penzion vlastní vybavenou školicí místnost pro 40 osob.
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Drobné památky Malen

Malá vesnice Maleny leží v úzkém bočním 
údolí potoka Bukovanka asi dva kilometry 
nad obcí Stražisko, k níž dnes patří jako 
místní část. Katastr Malen tvoří protáhlý 
obdélník ve směru východ – západ s vý-
běžkem k severu v údolí ke Konici. Obci 
patří i část údolí řeky Romže v severním 
směru. Osada se připomíná v roce 1590 pod 
názvem Malenný. Název Maleny je vysvět-
lován od osobního jména Malen. Je to ves 
lidí Malenů, příslušníků Malenovy rodi-
ny. Lidově je název vysvětlován od malin, 
které zde rostly. Dějiny osady jsou shodné 
s dějinami Stražiska. Pokud byla obec sa-
mostatná, používala obecní pečeť s posta-
vou anděla, který drží v ruce větvičku se 
třemi růžemi. Po roce 1850 tvořily Maleny 
a Stražisko jednu politickou obec, měli spo-
lečné zastupitelstvo i starostu. Do Stražiska 
chodili malenští do kostela, měli tam faru, 
hřbitov i školu. V osadě je bývalý mlýn 
na řece Romži, kterému se říká Spálenský 

mlýn. Dnes je na jejím katastru také 
šest chatařských osad a k rekreačním 
účelům se používá i mnoho zdejších 
domů ve vesnici. 

V minulosti se často střídali majitelé 
panství, v roce 1684 spojil Rudolf Zellar 
panství Stražiské s Konickým. Roku 1699 
je koupil za 60 a 1,5 tis. zlatých premonst-
rátský klášter Hradisko u Olomouce. Když 
byl v roce 1784 klášter zrušen, získal je Ná-
boženský fond. V období panování kláštera 
Hradisko byly v údolí řeky Romže u Malen 
vybudovány železářské hutě na zpracování 
surového železa, které se vozilo od Dzbele. 
Pro nákladnost provozu byly těžební i hutní 
provozy v roce 1727 zastaveny. Místo hutí 
již připomíní jen místní název Šmelcovna. 
Maleny měly v roce 1791 18 domů a 124 
obyvatel. Obyvatelé byli původně rolníci 
a tkalci.

V osadě Maleny je několik drobných pa-
mátek, mezi nimi je kaplička, dva kamen-

né kříže, dva pomníky a jeden památný 
mlýn. Kaplička svatého Floriána na návsi 
byla spolu s kamenným křížem postavena 
a vysvěcena v roce 1909. Kaple postavená 
na čtvercovém půdorysu má věžičku zvoni-
ce se zvonem a na oltáři je vymalován pěk-
ný obraz svatého Floriána, ochránce proti 
ohni a anděla, který leje vodu na hořící dům.

Před kaplí byl ve stejném roce postaven 
kamenný kříž s kovovým ukřižováním 
Krista a soškou Panny Marie ve výklen-
ku podstavce. Na přední straně má nápis: 
„Pojďte všichni ke mně, kteří obtíženi jste, 
já vás občerstvím“, vzadu je špatně čitelné 
věnování od Františka Dospěla a obce Ma-
lenovské z roku 1906.

Nad vesnicí je u polní cesty, v místě zva-
ném „na Osiku“, kamenný kříž postavený 
v roce 1936. Stojí mezi třemi lípami na mís-
tě s krásným výhledem na vesnici i chatař-
ské osady v okolí. Dole má kříž na podstav-

ci nápis: „Budiž Pan Ježíš pochválen, až 
na věky věkův Ámen, a také Panna Marie 
buď na věky velebena.“ Nahoře je nad re-
liéfem Panny Marie nápis: „Můj Ježíši mi-
losrdenství“, vzadu je napsáno: „Věnováno 
ke cti a chvále Boží 1936“.

Ve spodní části vesnice byl za velké slav-
nosti 14. září roku 1924 odhalen pomník 
padlým v první světové válce. Náklad 
na pomník činil 2000 korun. Pod nápisem: 
„1914 – 1918 Padlým občanům z Malen“ je 
na mohyle z kamenů sedm jmen padlých, 
na boku pomníku je na kamenném podstav-
ci malý kamenný kříž. Na staré fotografii je 
vidět, že původně byla mohyla z kamenů 
vyšší a na desce na přední straně pomníku 
byly fotografie a jména padlých. 

Další pomníček jsem musel hledat v hou-
ští u říčky Romže a železniční trati v severní 
části katastru. Nevede k němu značená cesta 
a tak mi pomohla rada místního kronikáře 
pana Leopolda Poláka. Na prostém kamen-
ném obelisku je nápis a dole čtyři fotografie. 
Podle nápisu zde: „V těchto místech dne 20. 

4. 1945 při přepadu čety fašistických vojá-
ků ve vlaku partyzánským oddílem „Juraj“ 
padli tito občané – partyzáni – Josef Augus-
tin ze Štarnova, Josef Švécar ze Stražiska, 
Ladislav Koutník z Konice, Miroslav Sná-
šel z Konice.“ Místo je jako stvořené k pře-
padu vlaku s municí a nepřáteli. Při přepadu 
prý zahynulo i dvanáct německých vojáků. 
Pomníček byl postaven na místě přepadu 
v roce 1982.

Při příjezdu do osady Maleny jsou vlevo 
od silnice vidět budovy bývalého mlýna, 
jemuž se říká Spálenský mlýn. Historie 
mlýna je spjata s mnoha tragédiemi a ne-
štěstími, které jsou zaznamenány v obecní 
kronice. V roce 1918 byl při mletí zachycen 
mlynář v Malenách. V roce 1923 byl v noci 
30. června zastřelen mlynář a jeho hospody-
ně ve mlýně v Malenách. Pachatel, aby ne-
mohl být stopován, zapálil postel, na které 
zastřelená stařena ležela. V roce 1937 došlo 
k požáru mlýna a v roce 1944 shořela stodo-
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la ve mlýně a přitom shořela mlátička, která 
byla v majetku skupiny občanů z Malen. 
V roce 1955 došlo k násilné smrti ve mlýně 
v Malenách. V květnu toho roku zemřel tra-
gickou smrtí v mladém věku mlynář v Ma-
lenách. Zabil jej jeho pomocný dělník Pe-
pek Pajchlů, který trpěl nervovou chorobou 
a poté byl převezen do ústavu v Kroměříži. 

Podle pověsti byl prý nešťastný mlýn 
v Malenách prokletý po konfiskaci kláš-
terního majetku za Josefa II. Připomínkou 
panství premonstrátského kláštera Hradis-
ko je dobře zachovaný kamenný erb, který 
můžeme vidět na čelní straně obytné budo-
vy mlýna. Podle jiné pověsti chodí zakletí 
nepoctiví inženýři s hajným a dvěma psy 
za trest ve dne mezi 11 a 12 hodinou v ma-
lenovském žlebě směrem k Suchdolu, zva-
ném „Ve žlíbkách“, kde svojí nepoctivostí 
připravili sedláky o les.

Malá vesnička schovaná v údolí skrývá 
ještě několik budov historických statků. Její 
okolí je jako stvořené k odpočinku, rekrea-
ci, pěší turistice i k výletům do zajímavých 
míst v blízkém okolí. Dosud zachované les-
ní porosty se střídají s poli a loukami. Cha-
taři i chalupáři ji již objevili a tak se počet 

obyvatel v letním prázdninovém 
období zněkolikanásobí.

Ján Kadlec

Spálenský mlýn v Malenách Kamenný erb na mlýně Pomník padlým z r. 1924

Kaple a kříž upro-
střed obce

Soška Panny Marie ve výklenku křížeObraz sv. Floriána 
na oltáři kaple 

Kamenný kříž mezi 
lípami

Kříž „na Osiku“ 
z roku 1936

Starý kamenný most 
„Pod Kozákem“

Pomník čtyřem partyzá-
nům u Romže
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„Rozbor potvrdil otravu Stutoxem II u káně 
a bažanta. Tato mrtvá zvířata jsou však jen 
špičkou ledovce. Netušíme, kolik dalších zví-
řat ve skutečnosti uhynulo, protože je nikdo 
nikdy aktivně nehledal. Skutečně uhynulých 
zvířat mohlo být desetkrát nebo taky stokrát 
víc. Nemluvě o skrytě žijících zvířatech, jako 
jsou třeba lasičky,“ říká Vermouzek.

Více o sýčkovi a jak mu pomoci lze zjistit 
na webu ČSO. 

Zdeněk Vermouzek 
verm@birdlife.cz 

773 380 285

Martin Šálek 
salek@birdlife.cz 

775 954 318

Dobrý den z České společnosti ornitolo-
gické,
ministerstvo životního prostředí spustilo 
záchranný program pro sýčka obecné-
ho, kterého v Česku zbývá asi posledních 
100–130 párů a  hrozí mu vyhynutí. Ještě 
před stoletím na našem území žily desítky 
tisíc párů této malé sovy, ránu mu ale zasa-
dilo intenzivní zemědělství. Česká společ-
nost ornitologická (ČSO) záchranný pro-
gram pro sýčka velmi vítá. Zároveň ale 
s obavami sleduje plány minis-
terstva zemědělství znovu 
povolit jed na  hraboše 
Stutox II, zejména 
v  severozápadních 
Čechách, které jsou 
pro sýčky jádro-
vou oblastí.

Záchranné progra-
my se v Česku při-
pravují pro druhy, 
u kterých akutně hro-
zí vyhynutí. Od dnešní-
ho dne má svůj záchran-
ný program i sýček obecný. 
„Schválení záchranného progra-
mu přišlo pět minut před dvanáctou, je to 
výborný a velmi potřebný krok. Jeho oficiální 
schválení nás těší o to víc, že se jedná o první 
český záchranný program pro některý ptačí 
druh,“ sděluje Zdeněk Vermouzek, ředitel 
ČSO.

Ochrana sýčka patří v ČSO 
k prioritním a dlouhodobým 
tématům
Na přípravě záchranného programu se roz-
hodující měrou podílel Martin Šálek, který 
se výzkumem a ochranou sýčků dlouho-
době zabývá v ČSO a na Ústavu biologie 
obratlovců AV ČR. „Díky záchrannému 
programu bude v dalších letech možné fi-
nancovat pokračování intenzivní ochrany, 
která běžela v posledních 3 letech v jádrové 
oblasti sýčků v Ústeckém a Středočeském 
kraji v režii ČSO díky projektu Athene. Nový 
záchranný program řeší nejenom oblast 
v severozápadních Čechách, ale i zbývají-
cí lokality v jiných částech republiky, kde 
spolupracujeme s místními ornitology,“ vy-
světluje Šálek.

Jak zachránit vymírající sýčky? Ministerstvo životního prostředí spustilo záchranný program

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

Záběr z budky, do které sýček právě přináší 
mláďatům hraboše. 

Foto: ČSO

Sýčci měli letos úspěšný rok. 
Díky dostatku hrabošů rodiče 
vyvedli rekordních 95 mláďat. 
„Hraboši patří mezi častou ko-
řist sýčků. S obavami proto nyní 
sledujeme plány ministerstva ze-
mědělství, které chce znovu po-
volit povrchové rozsypávání jedu 
na hraboše Stutox II, a to i v Ús-
teckém a Středočeském kraji, kde 
žije téměř celá česká populace 

sýčků. Sýčci polykají hra-
boše celé a součas-

ně jsou malí, mohou mít 
jen trojnásobek váhy 

hraboše. Riziko otravy 
je pro ně velmi vyso-
ké. Mnohaleté úsilí 
o záchranu sýčků 
by mohlo snadno 
být trávením zma-
řeno,“ říká Ver-
mouzek. 

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 září tyto akce:
rezervaci Malý Kosíř s dřevěnou poutní 
kaplí sv. Antonína Paduánského. Vycház-
ku zakončíme ve Slatinicích u léčivých 
pramenů. Ráno sraz na hl. nádraží v 7:45 
a odjezd vlakem v 8:02 do Kaple. Návrat 
ze Slatinic do 13:45. Délka trasy asi 7 km. 

Geologická exkurze 
Štramberk 
sobota 19. 9. od 7 do 18 hod.
Autobusový zájezd s RNDr. Tomášem Le-
hotským do Štramberka, který je právem 
označován jako Moravský Betlém, a jeho 
okolí. Navštívíme světově proslulou jes-
kyni Šipka, nahlédneme do kamenolomu 
ve vrchu Kotouč, zavítáme do botanické 
zahrady v opuštěném lomu. Zájemci mo-
hou vystoupat na místní dominantu – věž 
Trúbu. Exkurze bude vedena v nenároč-
ném terénu. Cena 250 Kč/osoba, nutno 
se předem přihlásit na: iris@iris.cz, počet 
míst je omezen.

Ukliďme si Hloučelu
sobota 19. 9. od 9 do 12 hod., sraz v 9 
hod. U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na pomoc pří-
rodě. Čeká nás tradiční úklid obou břehů 
říčky Hloučely. S sebou pracovní rukavi-
ce a staré igelitky. Během úklidu budou 
pro malé děti připraveny hravé přírodo-
vědné aktivity. Na závěr bude proběhne 
pro všechny účastníky úklidu opékání 
na ohýnku. 

Keramika
pondělí 21. 9. od 16 do 18 hod.
Tvořivá dílna v Kovárně Ekocentra Iris. 
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 
Kč/osoba.

Prameny říčky Hloučely
středa 23. 9. od 8:02 do 13:30 hod.
Vycházka pro seniory z Bukové do Brodku 
u Konice, při které budeme v lesích hledat 
prameny říčky Hloučely a navštívíme chrá-
něné území Rašeliniště v Klozovci s me-
chovými jezírky. Ráno odjezd autobusem 
z Prostějova do Bukové v 7:55 (st. č. 10), 
návrat z Brodku u Konice do 13:35. 
Délka trasy asi 7 km.

Živá zahrada: 
Výroba ptačích 
budek
 pátek 25. 9. od 16 do 17:30 hod.
Tvořivá dílna v Kovárně Ekocentra Iris, 
při níž vyrobíme dřevěné ptačí budky 
do zahrady nebo na Hloučelu. Pomocí 
akuvrtaček spojíme předem nařezané díly 
a hotové budky natřeme barvou. Budky 
budou následně vyvěšeny v biokoridoru 
Hloučela. 

Svatá voda Cakov a pramen 
Baběnce
pondělí 28. 9. (st. svátek) od 8:45 do 15 
hod.
Vycházka spíše pro dospělé s místním 
znalcem Jiřím Fialou do lesů nad Terez-
ským údolím. Vydáme se hledat pramen 
potoka Baběnec a dojdeme až ke Svaté 
vodě u Cakova s kapličkou a venkovní ga-
lerií obrázků místního malíře. Ráno sraz 
v 8:45 na vlakovém nádraží v Náměšti 
na Hané (vhodný vlak z Prostějova jede 
v 8:02). Ukončení vycházky do 15 hod. 
opět v Náměšti (vlak do Prostějova odjíždí 
v 15:13). Délka trasy asi 9 km.

Mokřad Mokroš a záchranná 
stanice v Němčicích 
středa 30. 9. od 9:10 do 14 hod.
Vycházka pro seniory a další zájemce 
do jižní části okresu Prostějov. Navštíví-
me zajímavý mokřad Mokroš u Mořic, 
projdeme zdejší naučnou stezku a poté se 
vydáme do Němčic nad Hanou na exkurzi 
do záchranné stanice. Ráno odjezd auto-
busem do Mořic v 9:10 (st. č. 2). Návrat 
z Němčic nad Hanou do 14 hod. Délka tra-
sy asi 5 km.

Skrytá místa Drahanské 
vrchoviny
středa 2. 9. od 7:55 do 13:40
Vycházka pro seniory a další zájemce z Bu-
kové do Protivanova. Vydáme se přes nej-
vyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky, 
najdeme pomník letcům u Bukové, meteo-
radar Skalky, pramen Luhy, partyzánskou 
chatu, památnou jedli a dvě chráněná úze-
mí. 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. 

Putování ke kamennému 
hrádku
sobota 5. 9. od 7:55 do 13:30 hod.
Akce pro rodiny s dětmi. Krátkou vycház-
ku okolím Lipové zakončíme návštěvou 
kamenného hrádku Špacírštejn. V jeho 
okolí budou děti hledat ukrytý poklad, při 
jehož hledání nám pomohou zakleté po-
hádkové postavy. Ráno odjezd autobusem 
do Lipové v 7:55 (st. č. 10), návrat opět 
z Lipové, příjezd do Prostějova ve 12:10. 
Délka trasy 5 km.

Keramika
pondělí 7. 9. od 16 do 18 hod.
Tvořivá dílna v Kovárně Ekocentra Iris. 
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 
Kč/osoba.

Studánková vycházka podél 
Ptenky 
středa 9. 9. od 7:55 do 13:30 hod.
Vycházka pro seniory podél potoka Ptenka 
ze Seče přes Pohodlí až do Ptení. Cestou 
uvidíme šest studánek, zajímavé skály, 
tůňky a zámek ve Ptení. Ráno odjezd auto-
busem z Prostějova v 7:55 (st. č. 10) do za-
stávky Lipová/Seč. Návrat do Prostějova 
autobusem ze Ptení do 13:30. Délka trasy 
asi 8 km. 

Barevný podzim na Kosíři
středa 16. 9. od 8:02 do 13:30 hod.
Vycházka pro seniory na nejzajímavější 
chráněná území Kosíře: přírodní památku 
Vápenice s malebnými kopečky a fialový-
mi porosty hvězdnice chlumní a přírodní 

Jedno z 95 mláďat, které 
sýčci letos vyvedli v se-

verních Čechách. 
Foto: Ludmila 

Korešová

Sýček má asi velkost 
hrdličky a charakteristická 

je pro něj velká hlava s vý-
raznýma žlutýma očima. 

Foto: Jiří Hornek

Sýčky může ohrozit jed 
na hraboše Stutox II
Ornitologové od loňského 
roku upozorňují na nebez-
pečí jedu Stutox II pro ptá-
ky a další živočichy, kteří 
se živí hraboši a hledají 
potravu na polích. „Ne-
bezpečí se potvrdilo, když 
loni byly nalezeny desítky 
mrtvých zajíců, několik 
bažantů, dva čápi a tři-
náct krkavců, v jejichž těle 
byl nalezen fosfan, vzni-
kající po rozkladu fosfidu 
zinku, který je účinnou 
látkou Stutoxu II,“ uvádí 
Vermouzek.

Letos se Stutox II roz-
hazoval velice omezeně, 
přesto ornitologové zno-
vu zdokumentovali otra-
vy necílových živočichů. 
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Život mimo domov – Ukrajina
O své životní zkušenosti z Ukrajiny a Česka 
se 8. září v 17 hodin v budově na náměs-
tí Republiky podělí Kristyna Staško, která 
u nás našla svůj druhý domov. Na post ma-
nažerky logistiky se vypracovala z uklí-
zečky, pozoruhodné je i její volnočasové 
působení v ukrajinském vokálním souboru. 
Zároveň bude představena kniha o úspěš-
ných Ukrajincích, kteří zakotvili v České 
republice.

Roboti mezi námi
V budově na náměstí Republiky se v pátek 
11. září od 14 do 18 hodin a v sobotu 12. 
září od 10 do 14 hodin mohou zájemci se-
známit s možností 3D tisku a prací s progra-
movatelnými robotky. Malí i velcí si mohou 
sestavit toho svého, kterého budou dálkově 
ovládat. Proniknou do záhad modelovacího 
software a prohlédnou si růžné předměty, 
které lze na 3D tiskárně vytvořit.

Čítárna u kašny
Oblíbené setkání ve veřejném prostoru spo-
jené s možností začíst se do jedné z nabíze-
ných knih proběhne v pátek 11. září od 12 
do 17 hodin a v sobotu 12. září od 10 do 17 
hodin u Kašny Tritonů na náměstí Repub-
liky. Každý návštěvník si navíc může jako 
dárek odnést knihu domů. 

Prohlídka kubistické vily Františky 
Lipčíkové (tzv. Hrubanovy vily)
Objevování tajných zákoutí, zajímavosti 
o historii vily získané od pamětníků a poví-
dání o osobnosti architekta Rudolfa Stocka-
ra Bernkopfa, čeká zájemce v sobotu 12. 
září od 10 – 16 hodin na pobočce Brněnská. 

Pátráme v knihovně
V rámci Dnů evropského kulturního dědic-
tví bude v sobotu 12. září od 8 do 16 hodin 
probíhat po celé budově na náměstí Repub-
liky soutěž pro celé rodiny spojená s pro-
hlídkou historické budovy knihovny.

Obal si sešity a učebnice
Naše zručné knihovnice naučí obalovat 
každého. Na pobočce Holice v úterý 8. 
září a ve čtvrtek 10. září od 13 do 18 ho-
din, na pobočce Brněnská v pondělí 14. září 
od 13 do 18 hodin nebo v oddělení pro děti 
a mládež v budově na náměstí Republiky 
15. září od 14 do 17 hodin. 

Knihovna města Olomouce
Na léto jde stáří 
Program s písničkami Z. Svěráka a J. Uhlí-
ře pro rodiče a děti je připraven na pobočce 
Holice v úterý 15. září od 10 do 11:30 hodin.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí 21. 
září od 15 do 18 hodin v budově na náměs-
tí Republiky. Přivítáme i na další zájemce, 
kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní 
hry. Hry si lze i půjčit domů. Přihlášení buď 
v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz. 
Přednost mají členové klubu.

Podzimní hrátky s batolátky
Celostátní projekt S knížkou do života vě-
novaný podpoře čtenářství dětí již od naro-
zení pokračuje setkáním rodičů či prarodičů 
s těmi úplně malými dětmi ve středu 23. září 
od 10 hodin na pobočce Brněnská. Čeká nás 
krátký program inspirovaný podzimem. 
Dospělé potěšíme tipy na zajímavé dětské 
knížky. 

Madeira - ostrov úsměvů 
a věčného jara
Okouzlení bez přestání kvetoucím ostro-
vem, jeho vlídnými obyvateli a příjemným 
podnebím přenese na všechny posluchače 
Petr Kozel ve čtvrtek 24. září v 17 hodin 
na pobočce Jungmannova.

Právo není suchopár
Knihovna spolu s neziskovou společnos-
tí EuForAll, o.s. se zaměřuje i na historii 
práva. V budově na náměstí Republiky 
se ve čtvrtek 1. října v 16 hodin sejdeme 
s JUDr. Jarmilou Podivínskou a předsta-
víme si středověké pojetí práva, např. slo-
vanském zákoníku Zákon sudnyj ljudem. 
Nebudou chybět ani úsměvné případy ze 
soudních síní i předsíní. 

Filmové masky 
Nikola Šrubařová nás v úterý 6. října v 17 
hodin v budově na náměstí Republiky zave-
de do kouzelného světa maskérů filmových 
i nefilmových hvězd, a ukáže vše od běžné-
ho líčení po hororové masky. Budou i živé 
ukázky.

Srbsko
Ve spolupráci s Centrem na podporu inte-
grace cizinců pro Olomoucký kraj povede 
cesta kolem světa tentokrát do Srbska a při-
blíží jeho obyvatele, přírodu i kulturu. Ces-
tovatelé jsou očekáváni na pobočce Jung-
mannova v úterý 6. října v 16:30 hodin.

Tajemné kruhy v obilí
Zájemce o záhady zveme na přednášku 
Toničky Plíškové, historičky, nezávislé ba-
datelky a autorky několika knih o kruzích 
v obilí v úterý 6. října v 17 hodin na poboč-
ku Brněnská. Zaměříme se na náš region.b  

Výstavy
Budovu na náměstí Republiky oživují v čer-
venci a srpnu fotografie Sofie Skřipské. Ter-
čem jejího objektivu jsou převážně zvířata 
– ať už v zoologických zahradách, kde tráví 
hodiny se svými dětmi, nebo v přírodě, kde 
si užívá ticha a pozorování volně žijících 
zvířat.

Energetickými obrazy Elen Xenier Baduro-
vé plnými světla a lásky se můžete nechat 
unášet na andělských vlnách v období září–
říjen na pobočce Brněnská. 

Pobočka Jungmannova nabídne až do kon-
ce října fotografie cestovatelky Moniky 
Kupcové, které nás přesvědčí o tom, že An-
glie není jen mlha a déšť, ale země malebná, 
s nádhernými scenériemi, horami zalitými 
sluncem a azurově modrou oblohou.  

Zajímavé keramické a porcelánové hrnky 
ze soukromých sbírek najdete po celé září 
na pobočce Holice..

Milí členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc,

po prázdninové odmlce si Vás dovolujeme pozvat na Olomoucký 
Loosfest. Čeká nás nabitý program a nahlédneme i do nového pro-
storu Molitorovy knihovny.

Za krásnou Olomouc

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

Umělecká litina
ze sbírek Muzea Blanenska

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

ve čtvrtek 17. září 2020 v 17 hodin 
s kurátorem sbírky Mgr. Milanem Koudelkou

Komentovaná prohlídka výstavy 

Čtvrtek 10. 9., 16:00–20:00 Loosovské odpoledne s vernisáží, 
Kosinova 7

Dozvíme se, jaká je vazba světoznámého architekta Adolfa Loose 
na Olomouc. Přijedou špičkoví odborníci, kteří nám osvětlí prin-
cipy jeho tvorby nebo průběh náročného restaurování Loosových 
plzeňských interiérů. Zahájíme výstavu Adolf Loos Plzeň. Promluví 
nejvyšší plzeňský památkář Karel Zoch a historik umění Rostislav 
Švácha.

Sobota 12. 9. 10:00–18:00, Kosinova 7

První den otevřených dveří Molitorovy knihovny s výstavou Adolf 
Loos Plzeň v rámci Dnů evropského dědictví.

Neděle 13. 9., 10:00–16:30, Kosinova 7

Druhý den otevřených dveří Molitorovy knihovny s výstavou Adolf 
Loos Plzeň v rámci Dnů evropského dědictví.

Neděle 13. 9., Loosovské zasvěcení č. II: přednáška a komento-
vaná prohlídka 15:00, cyklovyjížďka odjezd 16:30, Kosinova 7

Výstavu Adolf Loos Plzeň nám představí spoluautorka Brněnského 
i Plzeňského architektonického manuálu Lucie Valdhansová, nové 
loosovské objevy nám přiblíží další specialistka Jana Kořínková. 
Hned potom šlápneme do pedálů a projedeme se olomouckým pří-
během Adolfa Loose a jeho talentovaných olomouckých žáků.

Neděle 20. 9., 15:00–18:00 MĚSTO : ŘEKA : ČLOVĚK : DŮM

Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi od 7 do 12 let. Tvo-
řivá procházka Olomoucí odstartuje v 15:00 hodin od řeky 
Moravy, sraz na rohu ulic Na Letné a Václava III. Program 
zakončíme v novém kulturním prostoru na Kosinově ulici. 
Pěší chůze, pozorování, tvorba a debatování: naše cesta bude po-
učná, krásná a chvílemi i napínavá. V roli průvodce na cestě nejen 
za architekturou se představí Michaela Johnová Čapková. Nutná re-
zervace místa na capkovamisa@seznam.cz nebo 730 122 744.

Po září stráveném s Adolfem Loosem Vás zveme první říjnový ví-
kend na již tradiční Den architektury. Letos si spolek Za krásnou 
Olomouc pro Vás připravil výstavu Navzdory o architektuře po-
sledních šedesáti let doplněnou o olomoucké reálie nebo vycházku 
Po nových březích staré řeky zakončenou čajem a promítáním filmu 
Natura Urbana, pro děti máme nachystanou Architektonickou bo-
jovku. Bližší informace Vám ještě zašleme.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

s přáním krásných dnů

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/krasnaolomouc/

Partner 
Zeleného kruhu 

Olomouc
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PETR HRUBAN, FOTOGRAFIE
Nar. 9. září 1965 v Prostějově

   Fotografování se věnuji již 37 let. Jsem čle-
nem České speleologické společnosti Sovinec

a kromě výstav jsem se podílel svými foto-
grafiemi na knihách ,,Olomoucké podzemí“ 
(Poznání 2009) a ,,Zlatohorské podzemí“ (Po-
znání2011,2018). ,,Chodíme po Zemi, myslí-
me si, že jsme páni tvorstva, žijeme v přetech-
nizované době s mobilními telefony, létáme 
do Vesmíru, někteří se honíme za pomyslným 
bohatstvím a přitom to pravé bohatství může 
být úplně jinde a v něčem jiném, než si myslí-
me a zdá se  nám, že bychom bez těchto vymo-
žeností byli úplně ztraceni“

  ,,Možná už hodně civilizací na Zemi zaniklo 
právě podobným honěním se za něčím, co až 
tak ke svému životu nepotřebovali“

   ,,Jsou místa na Zemi, kde se zastavil čas. 
Vejdete a začnete vnímat jinou realitu, slyší-
te hlas vody, která teče a skapává kolem Vás 
a slyšíte hlas Země ,i když se někomu může 
zdát, že nic neslyší. Dostáváte se do jiného 
prostoru a přitom prostor a čas spolu úzce sou-
visí. Vnímáte vše kolem sebe jako nádherný 
dar a přitom Vám  uniká, že ručička hodin už 
dávno ukázala půlnoc. Nacházíte se v místech, 
kde hodina či den neznamenají vůbec nic.“ 

  ,,Náhody nejsou a to co prožíváme, vidíme 
a koho potkáme je většinou dáno a záleží jen 
na nás, jak s těmito okamžiky naložíme, kte-
rá místa nebo lidé nám zůstanou více v srdci, 
do kterých se zamilujeme, nebo jen tak se mi-
neme a jdeme dál. Život je krásný a dlouhý pro 
toho, kdo jej umí vychutnávat celým srdcem, 
bez ohledu na překážky, které překonáváme, 
ale většinou si je také sami způsobujeme a ani 
o tom nevíme. Je krásné být tolerantní, vážit si 
a MÍT RÁD nejen sám sebe, ale i vše ostatní 
kolem nás a vše živé.

   Vzpomínám si často na školu, kdy jsme se 
učili rozlišovat přírodu na živou a neživou, 
že  ,,kámen“ nežije, ale přece ZEMĚ je živá 
nebo ne? Jen náš prostor který je nám vyměřen 
a čas, který je dán nás nutí živé a neživé roz-
lišovat. A proč? S LÁSKOU je to stejné, když 
je, může být jen živá a ne jinak! Buďme rádi 
když JE a važme si ji!

   ,,Příroda, Země a ani Vesmír nelžou a já si 
dovolil zachytit zlomek okamžiků na Zemi

fotografiemi a přiblížit Vám některá místa, 
která jsem navštívil a přenést tak část jejich  
energií do Vašich srdcí.“

   Děkuji Všem přátelům, kamarádům a zná-
mým kteří mi umožnili se na tato místa 
dostat nebo, mi jakkoli pomáhali při poři-
zování snímků. Bez jejich pomoci bych tuto 
výstavu nemohl uskutečnit. 

  Samozřejmě jsem také rád, že jsem a je 
mi dovoleno vidět to co vidím a jak. Dě-
kuji Vám za Vaši návštěvu a zájem o vý-
stavu a pokud Vás něčím zaujala, budu rád 
za Vaše připomínky nebo dotazy.

Zdař Bůh

Petr Hruban

V rámci oslav Dnů evropského dědictví 
2020 připravujeme na hradě Šternberk za-
jímavý víkendový program. V sobotu 12. 
9. 2020 se mohou návštěvníci těšit na pro-
hlídky výběrového okruhu a prohlídky do-
provodné výstavy zdarma. V neděli 13. 9. 
2020 doplní prohlídky hradu doprovodný 
program „Rudolfínská mincovna“. Po oba 
dny bude hrad Šternberk otevřen od 10 
do 16 hodin. 
V sobotu 12. 9. 2020 budou od 10 do 16 
hodin probíhat prohlídky na všech návštěv-
nických okruzích (Liechtensteinské sbírky, 
Život na šlechtickém sídle, Celým hradem). 
Speciálně v tento den zpřístupníme i výbě-
rový okruh „Od kuchyně po půdu“. Za-
čátky prohlídek budou v 11, 13 a 15 hodin. 
Jako bonus můžete navštívit stálou výstavu 
„Liechtensteinská dominia střední Mora-
vy“ zdarma.

Anotace – Od kuchyně po půdu

Nový okruh představí návštěvníkům tech-
nické zázemí hradu Šternberk. Okruh zahájí 
prohlídka jídelního a osobního výtahu, jed-
noho z technických skvostů našeho hradu. 
Přes prostory pro služebnictvo i pokoje bý-
valých pánů hradu se návštěvníci postup-
ně dostanou až na půdu, kde čeká funkční 
strojovna výtahu a  prohlídka rozlehlých 
půdních prostor hradu Šternberk. Na závěr 
okruh zavede návštěvníky do nově zrekon-
struované Liechtensteinské kuchyně, která 
byla „provozním srdcem“ každého šlech-
tického sídla. Kuchyně prošla generální re-
konstrukcí včetně restaurátorských oprav 
kachlových kamen a  obkladů. Okruh je 
fyzicky náročný, proto doporučujeme zvá-
žit návštěvu osobám s omezenou hybností 
a malým dětem do 6 let.

Dny evropského dědictví na hradě Šternberk

V neděli 13. 9. 2020 doplní prohlídky 
hradu program „Rudolfínská mincovna“. 
Program povede výřečník, všeuměl a ba-
vič Roman Prokeš. Návštěvníci se zábav-
nou formou dozvědí zajímavé informace 
z historie mincovnictví. Kdo se aktivně 
zapojí do představení, získá jako odměnu 
vlastní minci. K dispozici bude i raznice 
a zájemci si budou moci vyzkoušet vyrazit 
svou minci. Nikdo tedy neodejde s prázd-
nou. Rudolfínská mincovna bude součástí 
všech prohlídek. Návštěvníci zaplatí běžné 
vstupné na prohlídku a doprovodný pro-
gram bude přístupný zdarma. 

Anotace – Rudolfínská mincovna

Otevřená mincovní dílna, jejíž součástí jsou 
raznice pro jednostrannou i oboustrannou 
ražbu a repliky historických mincí. Návštěv-
ník se seznámí s výrobními postupy středo-
věké mince i  mnohem starších typů plati-
del. Potěžká ražební kladivo a s dopomocí 
mincíře si vyrazí vlastní minci. Prohlédne si 
repliky historických mincí a zjistí, jak těžké 
může být míti jmění. 

Dny Evropského dědictví na hradě Štern-
berk se uskuteční v sobotu 12. 9. a neděli 
13. 9. 2020. Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstupné na prohlídky:
1.  Základní okruh „Liechtensteinské 

sbírky“
 Plné – 150 Kč
 Snížené – 110 Kč
 Rodinné – 400 Kč
2.  Základní okruh „Život na šlechtic-

kém sídle“
 Plné – 130 Kč
 Snížené – 90 Kč
 Rodinné – 340 Kč
3.  Výběrový okruh „Celým hradem“
 Plné – 220 Kč
 Snížené – 150 Kč
 Rodinné – 580 Kč
4. Výběrový okruh „Od kuchyně 

po půdu“
 Plné – 130 Kč
 Snížené – 90 Kč
 Rodinné – 340 Kč
5.  Liechtensteinská dominia střední 

Moravy
 ZDARMA
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16. 9. 2020, 10:00, 14:00
Hedva Český Brokát
Mimořádné komentované prohlídky: expo-
zicemi provádějí historické postavy Marie 
a Emil Schielovi a dělník Lojza, prohlíd-
ka provozu tkalcovny; 100 Kč (základní), 
50 Kč (snížené); nutná rezervace na tel.: 
554 212 381 nebo e-mailu icko@inforyma-
rov.cz
 
17. 9. 2020, 17:00
18. 9. 2020, 17:00
Před Městským muzeem Rýmařov
Procházka s Vincenzem Brixelem: Pro-
cházka skutečně neskutečnou historií města 
Rýmařova, při které legendy a pověsti ožijí 
společně s historickými postavami, které 
se pro tuto jedinečnou příležitost ujímají 
role vašich průvodců. Prožijte znovu dáv-
né události tak, jak je viděl, prožil a popsal 
ctihodný občan města a rodák Vincenz Bri-
xel; vstup zdarma; v případě deště se akce 
nekoná
 
19. 9. 2020, 10:00, 15:00
Zámek Janovice
Kastelánské prohlídky: prohlídky zahrnu-
jí běžně prezentovanou trasu, ale hlavně 
prostory jinak návštěvníkům nepřístupné, 
trvají cca 2 hodiny a kapacita prohlídky je 
20 osob; vstupné 100 Kč; nutná rezervace 
na e-mailu janovice@npu.cz
 

 
Na září se také zapojujeme do DNŮ 
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, které 
proběhnou během týdne od 12. do 20. 
září 2020. 
Program, na kterém se podílí kulturní 
organizace města a Národní památkový 
ústav, je následující:
12. 9. 2020, 10:00, 13:00, 14:00 a 15:00
Zámek Janovice 
Komentované prohlídky s autory vý-
stavy fotografií „Zákaz vstupu“ Pe-
trem Šimčíkem a Renátou Polišenskou; 
vstupné 80 Kč (základní), 60 Kč (sníže-
né) a 210 Kč (rodinné)
 
12. – 20. 9. 2020
Městské muzeum Rýmařov – Kaple 
V Lipkách – Externí expozice o textil-
nictví v textilce Hedva Český Brokát – 
vstup zdarma
 
14. 9. 2020, 18:00
Městské muzeum Rýmařov
Přednáška Martina Míčka „Krajina 
a člověk, její funkčnost či poruchy 
funkcí“ (témata: Krajina jako výsled-
nice přírodních sil a činnosti člověka, 
Krajina v průběhu času, Dopady lid-
ské činnosti na vodní režim krajiny, 
Naše krajina dnes, naše možnosti úprav 
a změn situace v dnešní krajině); vstup 
zdarma
 

Muzeum Rýmařov v září
Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na kulturní 
akce, které jsme pro vás na měsíc září 
přichystali. 
Vernisáž dvou nových výstav dvou 
autorů, jež patří do okruhu výtvarníků 
a přátel Spolku OCTOPUS, se uskuteč-
ní v sobotu 5. září v 16 hodin. V malém 
sále Galerie Octopus představí své foto-
grafie významná osobnost MILOSLAV 
POŽÁR, který svůj fotografický cyklus 
nazval SEX VE MĚSTĚ. Jako host 
v sále vystaví také svou sochu výtvar-
ník a Požárův dlouholetý přítel LUBO-
MÍR DOSTÁL. Prostor velkého sálu 
Galerie Octopus a galerie Pranýř bude 
patřit výtvarníkovi LUBOŠI TESAŘI, 
který výstavu fotografií, koláží a gra-
fyk (autorův termín) nazval POKUSY 
A OMYLY. Těšit se můžete na společ-
ný katalog autorů. Výstava bude k vidě-
ní do 30. září 2020.
 

Městské muzeum Rýmařov, kaple V Lip-
kách a externí expozice v Hedvě Český 
Brokát  se otevírá návštěvníkům zce-
la  ZDARMA. Během  celého září a  října 
2020  u  nás neplatíte vstupné. Využijte 
jedinečnou možnost poznat nejkrásněj-
ší místa v Moravskoslezském kraji! Více 
na  www.vstupyzdarma.cz. Projekt je 
financován Moravskoslezským krajem. 

Těšíme se na setkání!
Krásné září s kulturou.

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

20. 9. 2020, 14:30
Zámek Janovice
Malá pohádka na velkém zámku: Halo, 
halo, všechny děti a rodičové honem 
sem! Připravili jsme pro vás hravou 
zámeckou podívanou pro malé i velké. 
Zajímá vás, jak se na janovickém zámku 
žilo, bylo, hrálo, jedlo a spalo? Anebo 
nespalo? A proč by se nespalo? Přijďte 
se na vlastní oči přesvědčit a na vlastní 
kůži vyzkoušet. Těšíme se na Vás.

19. 9. 2020, od 20:00
Středisko volného času, Jazzclub 
VEČÍREK v Jazzclubu: koncert kapel 
FUTUR SWING, FREE BALKAN 
Quintet a Kobra Party Band Universal; 
vstupné 150 Kč
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V sobotu 15. srpna proběhla na Staro-
městském náměstí slavnost, která zavr-
šila úsilí mnoha generací o návrat Mari-
ánského sloupu trvající dlouhých 102 let. 
Slavnostnímu okamžiku byli přítomni 
poutníci z Čech, Slezska i Moravy. 

Mariánský sloup zde nechal v roce 
1650 postavit císař Ferdinand III. jako 
poděkování Panně Marii za obranu Prahy 
před Švédy a ukončení třicetileté války. 
Staroměstský sloup vytesal z žehrovic-
kého pískovce společně se svými po-
mocníky vynikající sochař a řezbář Jan 
Jiří Bendl. Byl nejen prvním barokním 
sochařským dílem v českých zemích, ale 
také ukazatelem pražského poledne. 

3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup 
stržen. Tento vandalský čin zorganizo-
val žižkovský bohém František „Franta“ 
Sauer jako údajný spontánní projev ná-
rodní revoluce. 

Snahy o znovupostavení Mariánské-
ho sloupu se objevovaly i v období na-
cistické okupace, v poválečném období 
zejména v orelském prostředí a po komu-
nistickém převratu také v exilu. Úspěch 
nakonec slavila teprve Společnost pro 
obnovu mariánského sloupu s mnoha 
příznivci. Jedním z místopředsedů Spo-
lečnosti byl také PhDr. Karel Kavička 
z Prostějova. 

Klíčovou roli sehrálo kamenické umě-
ní, pokorný přístup a otevřené srdce so-
chaře Petra Váni, který společně s přá-
teli na památkové rekonstrukci pracoval 

Svátek Nanebevzetí Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze

Fo
to

: V
ác

la
v 

An
dr

šs přestávkami dvaadvacet let. Jeho dílo, 
které dnes Dominik kardinál Duka, arci-
biskup a primas český, požehnal, je pří-
během o víře, lásce a statečnosti, odvaze 
a věrnosti. Každý z jeho protagonistů na-
psal svůj příběh nejenom na stránky his-
torie, ale spolu s mistry sochaři a kame-
níky je vytesal do kamene a do lidských 
srdcí. 

Kulturní akce ve Velké Bystřici

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

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

4. 9. (pá) 20:00 – 21:30 ● amfiteátr
Koncert: Ondřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers
Netradiční zahájení mimořádného 29+1/2. 
ročníku folklorního festivalu Lidový rok,…
aneb i folkloristé mají rádi swing a jazz.
Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv 
synkop útočí! Když zaválí hot-jazz nebo 
swing, duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy 
křepčí! Výběr nejkrasších a podmanivých 
kusů, českých i amerických, v koncert-
ní show Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers.
Vstupné 550 Kč (od 1. 9.), prodej KIC Velká 
Bystřice, út – pá 9:30–18:00, so – ne 11:00 – 
19:00 hod.; Informační centrum města Olo-
mouce, podloubí radnice, otevřeno denně 
9:00 – 19:00 hod.

5. 9. (so) 10:00 – 22:00 ● amfiteátr, Zámec-
ké náměstí
Lidový rok – folklorní festival
Program:
10:00 Hrajeme pro vás – soubory se před-

stavují
15:00 Debe decke tak belo – vystoupení 

folklorních souborů 
18:00 Folklorní sedmička – hudební pořad 

rádia Proglas
20:30 Divadlo BUFO Praha – taneční diva-

dlo
Doprovodné programy: jarmark (sobota 
od 9 hod.), výstavy, pouťové atrakce, regi-
onální gastronomie. Vstup volný.

5. – 6. 9. (so-ne) 9:00 – 17:00 ● sportovní 
areál Na Letné
Sportovní mládí CUP

11. 9. (pá) 20:30 – 22:00 ● amfiteátr
Promítání v amfiteátru: Bourák
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Tro-
janem v roli Bouráka, věčného frajera, 
kterému teče do baráku i do života a ro-
dina už ho má plný zuby. Ale i srdce. 
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginár-
ním městě na severu Čech, kde po revolu-
ci zavřeli všechny fabriky a místo nich se 
vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. 
V jednom z těch nonstopů s automaty pro 
zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, kte-
rá už má života ve městě, kde chcípnul pes, 
plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. 
Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje 
s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý 

puberťák s otřískaným růžovým Cadilla-
cem, který chodí trsat rock and roll s hol-
kou, co vypadá jako ze starého amerického 
katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou 
pálí šéf, gangster místního formátu, kte-
rému evidentně přeskočilo. Tak Kamile 
dojde, že musí zasáhnout a donutit mámu 
konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý 
perka! Nebo všechno poletí do luftu. Kome-
die o tom, co všechno může způsobit jedna 
letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada 
golfových holí, rock and roll a jedna hod-
ně naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete 
a jestli na to máte žaludek, třeba si i zatan-
cujete. (T.H.A. – Total Helpart)
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno, 
při nepřízni počasí nepromítáme.

18. 9. (pá) 20:30 – 22:00 ● amfiteátr
Promítání v amfiteátru: Zrodila se hvězda
Hlavní roli v dechberoucím romantickém 
dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani 
Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe 
zná pod jejím uměleckým pseudonymem 
jako hudební superstar Lady Gaga. Pro 
čtyřnásobného držitele nominace na Oscara 
Bradleyho Coopera je tento film jeho re-
žijním debutem. Cooper ve filmu zároveň 
hraje hvězdu country Jacksona Mainea, 
který objeví neznámou talentovanou zpě-
vačku Ally (Lady Gaga). Když se oba vrh-
nou do vášnivého milostného vztahu, Jack 
přiměje Ally k vystupování v záři reflek-
torů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když 
Allyin raketový start zastíní jeho vlastní 
kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup 
z velkých pódií a o to více se potýká se 
svými vnitřními démony.(Vertical Ent.) 
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno, 
při nepřízni počasí nepromítáme.

19. 9. (so) 9.00 – 12.00 ● hřiště Na Letné 
a okolí
Dětský závod zdatnosti
TJ Sokol zve děti k závodům. Pro děti roz-
dělené podle věku do 6 kategorií budou při-
praveny různé úkoly. Běží se ve dvojicích 
a ti nejmladší v doprovodu rodičů.

19. 9. (so) 15.00 – 19.00 ● galeriezet
Oslava 10. výročí galeriezet – společná 
vernisáž autorů, koncerty
Letos společně oslavíme 10 let od otevření 
galeriezet. Vystaven bude výběr z děl auto-
rů, kteří se zde za tuto dobu svými díly před-
stavili. Výstava bude doprovázena koncerty, 
od 17:30 hod. vystoupí David J. Lloyd a dal-

ší. Od 20 hod. naváže na tuto oslavu koncert 
Pigs on the wing revivalové skupiny PINK 
FLOYD Slovak Tribute band, na který jsou 
v prodeji vstupenky v Kulturním a infor-
mačním centru Velká Bystřice (předprodej 
150 Kč, v den akce 300 Kč).

19. 9. (so) 20:00 – 23:00 ● amfiteátr
Pink Floyd: Wish you were tour
Odložený koncert Pigs on the wing reviva-
lové skupiny PINK FLOYD Slovak Tribute 
band
Přijďte si užít parádní koncert k oslavě 10. 
výročí Hanáckyho Woodstocku!
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 
300 Kč. Předprodej KIC Velká Bystřice, út 
– pá 9:30  – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00

20. 9. (ne) 8.00 – 12.00 ● Zámecké náměstí
Bystřické selské trhy
Květiny, sazenice, jablka, hrušky, švestky 
i další plody zahrad, lahodný burčák – to 
jsou hlavní lákadla podzimního selského 
trhu.

20.–21. 9. (ne) 8.00–17.00 (po) 8.00–12.00  
● KD Nadační
Podzimní výstava ovoce, květin a zeleniny
Na tradiční podzimní výstavu svých nejlep-
ších výpěstků vás zve Český zahrádkářský 
svaz Velká Bystřice. Výstavní vzorky se bu-
dou vybírat v pátek 18. září od 14 – 17 hod. 
(v KD Nadační ve spolkové místnosti).

26. 9. (so) 15.00 – 16.00 ● KD Nadační 
Pošťácká pohádka
Osvětová beseda Velká Bystřice si vás do-
voluje pozvat na premiéru pohádky Karla 
Čapka. 
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a senioři 30 Kč.
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VIII. pouť za obnovení Českého království
30.srpna, v samotném závěru prázdnin, 

jsme se opět vydali do Bystřice pod Hos-
týnem, abychom se na tomto významném 
moravském poutním místě přimluvili 
za návrat principů a hodnot, které platily 
v době, kdy v čele naší země stál blaho-
slavený král Karel I., pří-
mý potomek Přemyslovců, 
Lucemburků i Jagellonců. 
Za pěkného slunečného po-
časí vyrážíme z parkoviště 
u hřbitova vyzbrojeni zem-
skými vlajkami a portrétem 
JCKV  Františka Josefa I. 
Stoupáme vzhůru po Císař-
ské cestě a kolem lovecké 
chaty se dostáváme k bazili-
ce Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Po posilující Mši svaté 
se přesouváme k Rozhledně 
Františka Josefa I., která je 
zároveň také kaplí sv. Kříže. 
Na letošní 1. září připadá 
123. výročí položení základ-
ního kamene panovníkem, 
který u nás vládl dlouhých 
68 let. Tuto skutečnost jsme 
si připomněli položením ky-

tice u jeho pamětní desky a za asistence 
řady náhodných poutníků jsme společně 
zazpívali Svatováclavský chorál i Cí-
sařskou hymnu. Následovala prohlídka 
rozhledny a po obědě v místní restauraci 
Ovčárna pomalý návrat do Bystřice pod 

Hostýnem. Děku-
jeme členům Matice 
svatohostýnské a Duchovní správy za to, 
že nám umožnili pouť uskutečnit. Pánbůh 
zaplať.

foto: Tomáš Macíček

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ


