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příroda se přebarvuje do podzimních barev a do-
hání vláhový deficit. Nabídka  nejrůznějších kul-
turních a přírodovědných či vzdělávacích akcí je 
však stejně pestrá. Spolek Za krásnou Olomouc 
pro nás připravil Den architektury a Cyklozávod 
za památkami Olomouce, s průvodcem Ing. To-
mášem Krylem se můžete vydat na historickou 
vycházku Olomoucí divadelní a filmovou, Evrop-
ský den ptactva bude probíhat také v Tovačově 
na Olomoucku. Dříve, než se vydáte do volebních 

uvnitř čísla
A DOBA

9měsíčník zelených hnutí rok 2020 cena: 7,- Kč

Vážení čtenáři,
místností, můžete se v přehledu MUDr. Vladisla-
va Raclavského z občanské komunity 2018+ Olo-
mouc seznámit s tím, jaké úmysly mají kandidáti 
s využitím 44 ha orné půdy u Hněvotína.  Všichni 
se mohou pokusit uspět v literární soutěži Prvoti-
ny. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. Pěkné babí léto přeje 

    Redakce  

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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Drobné památky Suchdola a osady Klárky

Vydáme se z úzkého údolí řeky Romže 
na planiny Drahanské vrchoviny. Obec 
Suchdol najdeme 6 km jižně od Konice, 
podél silnice z Ptení do Brodku u Koni-
ce. Leží ve vysoké poloze Drahanské vr-
choviny. Skládá se ze čtyř částí. U vlastní 
vesnice Suchdol vznikly koncem 18. sto-
letí dvě familiantské osady Klárky a La-
butice a také nová osada kolem kapličky 
se zázračným pramenem, která se dnes 
jmenuje Jednov. Místní kostel Navštívení 
Panny Marie je známým poutním místem. 
Obec patřila do okresu Konice, dnes je 
součástí mikroregionu Konicko.

Katastr Suchdola má podlouhlý obdél-
níkový tvar, ve směru severozápad – jiho-
východ. Vesnice se nachází ve vyšší polo-
ze na planině obklopené lesy. Okolí obce 
tvoří horská kamenitá pole, která se sva-
žují do zalesněných údolí. Severní hranici 
tvoří potok Bukovanka, jižní hranici pak 
Brodecký potok. Středem území prochá-
zí silnice od Ptenského Dvorku k Brodku 
u Konice. V Jednově ji protíná v severo-
jižním směru silnice z Konice do Lipové. 
Přímo v Suchdolu jsou dvě menší vodní 
plochy. Na zástavbu Suchdola přímo na-
vazuje malá osada Klárky, kterou tvoří 
vlastně jen jedna ulice.

První písemná zpráva o vesnici Suchdol 
pochází z roku 1379, kdy patřila k panství 
Konickému. Název Suchdol vznikl podle 
pojmenování polohy vesnice v místě zva-
ném „suchý důl“ nápadného od okolních 
mokřin svojí suchostí, dříve se používal 
ve tvaru Sukdol. Na pečeti z roku 1712 je 
ve znaku postava světce sv. Jana Křtitele 
a nápis: „PECZET.OBECNI.DIEDINI.

SUCKDOL 1712“. Na obecním znaku je 
v červeno-modře čtvrceném štítu stříbr-
ná mušle, stříbrná labuť se zlatou zbrojí 
a červeno-zlatě polcené srdce probodnu-
té do oblouku sedmi stříbrnými meči se 
zlatými jílci. Fara i farní kostel je v části 
Jednov. V letech 1379–1577 patřila k Bo-
skovickému panství, potom různé šlechtě. 
V roce 1632 dostala ves právo odúmrti 
od Václava Podstatského z Prusínovic, 
opis privilegia je zapsán v obecní kroni-
ce. V roce 1638 ji získal Klášter Hradisko 
u Olomouce, po jeho zrušení roku 1683 je 
vlastnil Jan Baptista Minniati, pak šlech-
ta, mimo jiné i Hyacint svobodný pán 
z Bretonu, velitel olomoucké pevnosti. 
Roku 1757 koupila statek Anežka, abaty-
še kláštera sv. Kláry v Olomouci za 145 
tis. zlatých. Když byl v roce 1782 i ten-
to klášter zrušen, získal jej Náboženský 
fond. V roce 1825 koupil panství v dražbě 
Filip Ludvík hrabě ze Saint Gennois.

V roce 1834 měla 
obec 58 domů a 446 
obyvatel. Škola byla 
postavená v roce 
1911. Obyvatelé 
byli rolníci, kteří 
se věnovali i chovu 
dobytka. Dříve tu 
byli tkalci, potom 
krejčí, dospělí i děti 
se věnovali plete-
ní slaměných šňůr 
na klobouky.

Mezi drobné pa-
mátky Suchdola 
patří kaple, tři ka-

menné kříže, pomník a jeden svatý obrá-
zek. Na návsi stojí malá kaple obdélného 
půdorysu, která je zasvěcená sv. Anně. 
Na průčelí má hranolovou věž zvonice, 
nad vchodem má prázdný výklenek. Jed-
ná se o stavbu lidové sakrální architektury 
z počátku 19. století, dnes je natřená svět-
le zelenou barvou, okolo rostou lípy.

Před kaplí byl postaven kamenný kříž 
v kovové ohrádce. Na podstavci má reli-
éf Bolestné Panny Marie a nápis: „Oro-
duj za nás Bolestná P. Maria!“, nahoře: 
„Pochválen buď Ježíš Kristus!“. Vzadu 
je věnovací nápis: „Dala ke cti a chvále 
Boží Anděla Fišerová 1926“. V obecní 
kronice se píše, že kříž stávající před kaplí 
a pořízený před lety Ondřejem Zatlouka-
lem, rolníkem z č. 31 byl již úplně sešlý 
a hrozil zřícením. Proto představenstvo 
obce mínilo kříž obnoviti sbírkami v obci 
provedenými, ale paní Anděla Fišerová, 
rolnice z č. 37 kříž postavila svým nákla-

dem. Kříž byl zhotoven kamenickým mi-
strem Odehnalem v Konici.

V předzahrádce u silnice do Ptení byl 
postaven malý mramorový křížek jetelo-
vého typu. Na kříži je malý kovový Kris-
tus, vzadu má nápis: „Tento kříž ku cti 
a chvále Boží postaviti dali Josef a Fran-
tiška Přikryl v Sukdole 1898“.

V horní části obce stojí v malém par-
číku kamenný kříž, okolo něj rostou túje. 
Na kříži je malý kovový Kristus, pod ním 
je nápis: „Ó Maria, oroduj za nás!“. Vza-
du má nápis: „Památce manželů Františka 
a Františky Pijáčkových ze Sukdola č. 35. 
Zbudován L.P. 1916“.

V parčíku před kaplí sv. Anny byl 
postaven pomník padlých. Je to žulový 
jehlan, nahoře je bronzová hlava Krista, 
pod ním něco chybí, asi nápis, jehož text 
musel být za okupace odstraněn. Dnes je 
zde nápis, který říká: „Památka padlých 
vojínů ve světové válce 1914–1918“. 
Dole je 24 jmen padlých mužů, původ-
ně tu bylo 18 fotek, dnes tři chybí, dole 
je nápis: „Vy jste padli, ale národ vstal 
z poroby staleté“. Pod tím byla vložena 
nová deska s nápisem: „Obětem II. svě-
tové války 1939–1945“, je zde šest jmen 
mužů a nápis „Čest jejich památce“. 
Pomník je oplocený, vedle roste ořeza-
ná lípa. Pomník byl slavnostně odhalen 
a vysvěcen v neděli 6. listopadu 1927. 
Byl postaven nákladem Národní jednoty 
v Suchdolu a věnován obětem ze Such-
dola a Klárek, v kronice se píše, že se 
slavnost vydařila…

U polní cesty do Stražiska, východně 
od obce je na kovovém sloupku obrázek 
Panny Marie. V okolí obce jsou v kronice 
uváděny trati, kde dříve bývaly svaté ob-
rázky: U Majdalenky byla pastvina se žle-
by, do jednoho spadla při pasení dobytka 
Majdalenka a zabila se, U Prajského žlíb-
ka – v roce 1866 tu byl úkryt před prus-
kými vojáky, U Janka – oběsil se tu v 19. 
století zdejší občan, jemuž říkali Janek, 
U Floriána – býval tu obrázek sv. Flori-
ána, U obrázka v Pijáčkových žlíbkách - 
roku 1914 se tu zastřelil občan Grupách, 
U obrázka u Stražiské cesty – byl zde ně-
kdo přepaden, ubránil se a na památku, že 
unikl smrti, dal tam zavěsit obrázek, Ptáč-
níkův kopec – občan Šimek tu chytal ptá-
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ky a zde také skončil sebevraždou – trest 
za to, že chytal a trýznil ptáky, nakonec 
se pověsil na strom sám. Takových míst 
se svatými obrázky a s příběhem bylo 
v minulosti u okolních obcí hodně, ale 
ne vždy stály kronikáři za zaznamenání. 
K přírodním zajímavostem patří památná 
lípa u kaple.

K Suchdolu patřily také místní pověsti. 
V pověsti o můře se píše, že když přišly 
kmotry ke křtitelnici v kostele dříve než 
kněz, stala se z dítěte v dospělosti můra, 
která trápila okolí, podle pověsti se zdejší 
krásná dívka, stala takto můrou .

V obci se zachovávaly zvyky církevní-
ho roku. 

Obrázek 
Panny Marie 
na sloupku 
u polní cesty

Kamenný kříž 
z r. 1898 na dol-
ním konci

Pomník padlých z r. 1927

Pamětní des-
ka obětem 2. 
světové války

Kaple, kamenný kříž a památná lípa na návsi

Kamenný kříž z r. 1926 před kaplí

Kamenný kříž z r. 1916 na hor-
ním konci
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Drobné památky Suchdola a osady Klárky

Osada Klárky je místní částí obce Such-
dola. Vznikla parcelací panského dvora 
v roce 1785. Měla vlastní malý katastr, 
který navazoval na osadu v západním 
směru, kde pokračoval úzkým pásem 
políček kolem polní cesty. Jméno dosta-
la osada podle kláštera sv. Kláry. Na zá-
padní straně Suchdola navazuje na jeho 
zástavbu dvojitá řada domků podél návsi. 
Uprostřed návsi stojí malá zděná zvoni-
ce a kamenný kříž. V roce 1834 měla 29 
domů a 192 obyvatel. Dvůr byl rozdělen 
mezi 21 českých osadníků, budova pan-
ského dvora jim byla prodaná za 438 zla-
tých, z obydlí šafáře byly udělány 4 byty.

K památkám Klárek patří kaple a dva 
kamenné kříže. Na návsi stojí kaple sv. 
Jana Nepomuckého. Je to menší, samo-
statně stojící kaplička podélného půdo-
rysu, jejímu průčelí dominuje hranolová 
věž zvonice. Kaple je příkladem lidového 
stavitelství z konce 18. století, a vytváří 
významný urbanistický prvek.

Před kaplí stojí mramorový kamenný 
kříž, na podstavci má reliéf Panny Ma-
rie Bolestné, vpředu dole je nápis: „Kříž 
Páně ctíme, v něm ukřižovaného velebí-
me“, na kříži je kovový pozlacený Kris-
tus. Vzadu je věnovací nápis: „Kříž tento 
postaven jest ku cti a chvále Boží nákla-
dem manželů Jozefa a Eleonory Zbo-
řil a nákladem Františky Všetečkové 
spolu s příspěvkem osadníků Klárec-
kých L.P. 1884“.

Na rozcestí, v zatáčce u vjezdu 
do Klárek, stojí vysoký kamenný kříž. 
Na kříži je pozlacený Kristus, pod ním 
pozlacený kalich. Vpředu dole je asi 
místo po kamenné desce? Na bocích 
podstavce jsou znázorněny mučící ná-
stroje, vzadu je nápis: „Kříž obnoven  
nákladem  Fr. Grulicha a jeho matky 
Barbory L.P. 1918“.  Dole: “Fundátor 
Waclav Wibiral ofer… 1796“. Tento 
kamenný kříž je nejstarší památkou 
Suchdola a Klárek. 

V příštím pokračování našeho putování 
za místními památkami navštívíme další 
místní části Suchdola, což je ves s pout-
ním kostelem Navštívení Panny Marie 
v Jednově a malá familiantská osada La-
butice.

Ján Kadlec

Kamenný kříž 
z r.1884 před 
kaplíKaple – boční pohled

Pohled na osadu Klárky

Kamenný kříž z r. 1796 u kři-
žovatky nad osadou Klárky

Klárky

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL
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OLOMOUCDIVADELNÍAFILMOVÁ
17701830–19202020

OdBoudypřesKöniglichesstädtischesNationaltheaterkMoravskému
divadluasolomouckýmikinematografykfilmům,veměstětočeným.

Dramaturgie:DrahošŽelenský,AntonínDrašar,StanislavLanger,Oldřich
Stibor,JiříMyron,EmilRadok,JaromírPleskot,PavelDostál

Vhl.rolích:MarieVášová,HugoHaas,JarmilaKurandová,HanaVítová,
E.F.Burian,NatašaGollová,AdinaMandlová,OtomarKorbelář,František

Vnouček,JosefBek,AlenaKreuzmannová,JaroslavMoučka,
OldřichVelen,VlastaChramostová,RadoslavBrzobohatý,IljaRacek,
SlávkaBudínová,FrantišekŘehák,PetrKostka,HanaMaciuchová

amnohodalších.
Scénářarežie:TomášKryl


...příběhyvsouvislostech.






neděle11.října2020,13:00hod.
srazpředResortemHodolany,Ostravská1



vstupné:90Kč
(50Kčděti6–14let)

Mějte,prosím,sseboujízdenkunaMHD.


(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
Přihláškajeautomatickypovažovánazapřijatouaplatnou,nebudepotvrzována.
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ploch. Sedmnácti školám v  ČR byly zdarma 
rozeslány samolepky k polepení svépomocí. 
ZŠ Filosofská byla zabezpečena s přispěním 
15 zaměstnanců společnosti Freudenberg 
v rámci dobrovolnického dne. „Akce zabez-
pečování oken ZŠ Filosofská byla pro naše 
zaměstnance velmi přínosná. Někteří už se 
s nárazy ptáků do skel setkali doma a dosud 
nevěděli, že výlepy siluet ptáků nefungují. Vě-
řím, že se během dobrovolnického dne  poda-
řilo informaci o správném způsobu zabezpe-
čení předat dětem i učitelům,“ říká Markéta 
Zýková ze společnosti Freudenberg.

Více o problematice střetů ptáků se skly lze 
zjistit na webu ČSO. 

Gabriela Dobruská 
dobruska@birdlife.cz 

724 687 996

Základní škola Filosofská v Praze 4 je nově 
bezpečným místem pro ptáky.  Všechna 
okna nejrizikovější části budovy, ve  kte-
rých se zrcadlilo okolí a  která kvůli tomu 
mátla ptáky, jsou nyní vybavená nahusto 
vylepenými samolepkami. Díky nim ptá-
ci včas rozpoznají překážku a nebude jim 
hrozit, že do  okna vrazí a  vážně se zraní. 
Akci zabezpečování skel s  doprovodným 
programem pro děti organizovala Česká 
společnost ornitologická (ČSO) ve  spolu-
práci se společností Freudenberg. Zúčast-
nilo se přes 400 žáků ze 16 školních tříd.

Nárazy do skleněných ploch patří podle 
ČSO mezi nejčastější příčiny úmrtí ptáků. 
„Odhadujeme, že ročně takto v ČR zahyne 
asi milion ptáků. Mezi nebezpečné plochy 
přitom patří i zdánlivě nevinná okna velkých 
školních budov, ve kterých se zrcadlí okol-
ní zeleň. Letící pták nedokáže rozlišit, jestli 
strom, který vidí před sebou, je skutečný ane-
bo jeho pouhý odraz. Bohužel, snadno potom 
do okna v plné rychlosti narazí a zraní se či 
zahyne,“ vysvětluje Gabriela Dobruská, or-
ganizátorka akce a odbornice ČSO na osvětu 
a vzdělávání.

Jedna silueta dravce je nefunkční 
způsob. Ptáky neodradí
ČSO se tématem střetu ptáků s prosklenými 
plochami zabývá dlouhodobě a kromě jiných 
aktivit vzdělává veřejnost, vydává publikace 
a navazuje spolupráci se školami, kterým na-
bízí poradenství, jak udělat školu bezpečnou 
pro ptáky. „Aby ptáci do skel nenaráželi, je 
důležité pro ně plochu zviditelnit. Jedna si-
lueta dravce, která se dosud používá, nefun-
guje. Nebezpečnou plochu je nutné zviditelnit 
celou, tedy například samolepkami nalepe-
nými maximálně 10 cm od sebe, na tvaru při-
tom nezáleží,“ říká Dobruská.

K zabezpečení oken ZŠ Filosofská poslouži-
ly žluté a oranžové samolepky ve tvaru kruhů 
a koleček, speciálně vytvořené ve spolupráci 
se společností Freudenberg. „Díky samolep-
kám ptáci včas rozpoznají překážku a vyhnou 
se jí. Polep zároveň propustí dovnitř dostatek 
světla a nebude způsobovat zastínění,“ říká 
Dobruská.

V areálu ZŠ Filosofská pozorovali 
i ohroženou sluku lesní
Zabezpečení oken zachrání životy ptákům 
mnoha druhů, kteří se v okolí ZŠ Filosofská 
zdržují. „Kromě běžných druhů, jako jsou 
sýkora koňadra a modřinka nebo budníček 
menší, jsme v areálu školy pozorovali i napří-

Samolepky vylepené dobrovolníky na oknech ZŠ Filosofská zachrání ptačí životy

klad vzácnější sluky lesní, a proto jsme rádi, 
že pro ně teď naše škola a její okolí budou 
bezpečné,“ hodnotí spolupráci ředitelka ZŠ 
Filosofská Václava Mašková. 

Česká společnost ornitologická se ochranou 
ptáků před kolizemi se skleněnými a reflex-
ními plochami zabývá v projektech  Ptáci 
a skla, Vidět znamená přežít a Bezpečná skla 
pro ptáky.

Osmnáct škol získalo samolepky 
k zabezpečení oken
V rámci posledně jmenovaného projektu 
společnost Freudenberg zaplatila výrobu sa-
molepek určených pro školy a dobrovolníky, 
kteří jsou ochotni se zapojit do zabezpečová-
ní dalších rizikových veřejných skleněných 

Pro správné zabezpečení oken je nutné samolepky umístit z vnější 
strany a maximálně 10 cm od sebe. Foto: Věra Sychrová/ČSO

Povrch oken původně zrcadlící okolní zeleň je pokrytý 
drobnými samolepkami, díky kterým ptáci poznají překážku. 

Foto: Věra Sychrová/ČSO

V neděli 4. října se můžete zúčastnit Evrop-
ského festivalu ptactva v Tovačově na Pře-
rovsku. Zájemci o pozorování ptactva se se-
jdou v 8 hodin u sádek Hradeckého rybníka 
a společně s průvodci z Moravského ornito-
logického spolku se projdou po hrázích Kře-
novského a Hradeckého rybníka. 

Ornitologové je seznámí se zde žijícími dru-
hy ptáků a zasvětí je do jejich poznávání 
v době tahu. Účastníci dostanou možnost po-
zorovat ptáky i prostřednictvím dalekohledů, 
které vyrábí přerovská Meopta – optika.

V těchto dnech je možno na rybnících u To-
vačova pozorovat několik druhů racků, čejky 
chocholaté, zrzohlávky, hvízdáky, kopřivky, 
husici nilskou s mládětem nebo labuť zpěv-
nou. Možná se již objeví i první severské 
husy, orlovec nebo orel mořský. 

Opravdovou raritou bude pravděpodob-
ně pozorování hvízdáka chilského, který 
se v těchto dnech zdržuje na Křenovském 
rybníku. Jde o kachnu, která pochází z Jižní 
Ameriky. Je tedy zřejmé, že nejde o vzácné-
ho zatoulance, ale o únik z chovu. I přesto jej 
u nás v přírodě viděl málokdo.

Evropský festival ptactva je nejvýznamnější 
podzimní akcí pro ornitology, pozorovatele 
ptáků i milovníky přírody. Ptačího festivalu 
se každoročně zúčastňují desetitisíce zájem-
ců o pozorování ptáků a to až ve 40 zemích 
světa.  

V České republice akci pořádá Česká společ-
nost ornitologická a její regionální pobočky, 
případně ve spolupráci s dalšími organiza-
cemi na ochranu přírody nebo ekologickou 
výchovu. Akce je zaměřena na pozorování 
a poznávání tažných druhů ptáků a je určena 
pro veřejnost. Seznam všech akcí pořáda-

Evropský festival ptactva 2020 proběhne i v Tovačově

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 Jarmila Kačírková

Foto z exkurzí MOS: 
Jiří Šafránek

ných v rámci Evropského festivalu ptactva 
v ČR najdete na: www.cso.cz.

Činnost Moravského ornitologického spolku 
a pořádání ornitologických exkurzí pro ve-
řejnost je podpořeno dotačním programem 
statutárního města Přerova. 

Akce se nebude konat za nepříznivého počasí 
(déšť), nebo pokud bude omezeno shromaž-
ďování osob na méně než 30 lidí.

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. 

Bylinky od hlavy až k patě
středa 21. 10. od 18:30 v Kovárně Eko-
centra Iris
Další část cyklu večerních přednášek lito-
velského bylinkáře Vládi Vytáska o využití 
léčivých rostlin pro léčbu různých nemo-
cí a potlačení bolesti. Tradičně nás čeká 
ochutnávka čaje namíchaného autorem 
z jeho vlastních bylin. Poplatek 100 Kč.

Živá zahrada: Výroba 
ptačích krmítek
pátek 23. 10. od 16 do 17:30 
Akce pro rodiny s dětmi a další zájemce. 
Tvořivá dílna, při níž z předem nařeza-
ných dílů vyrobíme dřevěné krmítko pro 
ptactvo. Zároveň si naplánujeme společné 
vyvěšování vyrobených krmítek v parcích 
města Prostějova. 

Sázení ovocných stromů 
na Kosíři
sobota 24. 10. od 8:30 do 13:25
Den pro přírodu, kdy vysadíme v Přírod-
ní památce Vápenice sazenice třešní. Sraz 
všech účastníků v 8:30 u žel. zastávky 
Kaple, nebo v 9:15 přímo na okraji PP 
Vápenice (směrem od Slatinek). Po sá-
zení chystáme opékání dobrot na ohýnku 
a drobné občerstvení. Všichni účastníci 
obdrží pamětní list. Vhodný vlak z Prostě-
jova do Kaple odjíždí z hlavního nádraží 
v 8:02 (nastupujte do posledního vagónu!). 

Návrat do Prostějova autobusem ze Slati-
nek, odjezd ve 13:25. Celková délka trasy 
asi 3 km.

Učíme se venku – pro 
učitele I. stupně
pondělí 26. 10. v Ekocentru Iris
Proč je důležité učit venku. Jak učit ven-
ku ve všech předmětech prvního stupně, 
tipy do výuky a výroba jednoduchých po-
můcek. Vyzkoušíme si rozmanité hry vy-
užitelné ve vyučování, budeme pracovat 
s přírodninami z okolí školy. Seminář je 
bezplatný a je akreditovaný MŠMT. Nutno 
se předem přihlásit na iris@iris.cz.

Učíme se venku – pro 
vychovatele školních družin
úterý 27. 10. v Ekocentru Iris
Vyzkoušíme si mnoho jednoduchých ak-
tivit téměř bez pomůcek, které zvládnete 
s dětmi v blízkosti školy. Zahrajeme si 
různé varianty terénního pexesa, budeme 
pracovat s přírodninami, dotkneme se prv-
ků Land Art atd. Seminář je bezplatný a je 
akreditovaný MŠMT. Nutno se předem 
přihlásit na iris@iris.cz.

Naučnou stezkou Pivín - 
Skalka
středa 28. 10. od 9:45 do 15 hod.
Vycházka pro seniory a další zájemce 
povede z Pivína po trase nové nauč-

né stezky mezi Pivínem a Skalkou. Na-
vštívíme jezírka nad Skalkou, obejdeme 
lázeňské prameny a zastavíme se v lázeň-
ské restauraci. Pokračovat budeme kolem 
nové přírodní nádrže a biocentra do Čelčic. 
Ráno sraz v 9:45 na hl. nádraží ČD, společ-
ný odjezd vlakem v 9:59 do Pivína. Návrat 
z Čelčic do 15 hod. Délka trasy 6 km.

Zamykání studánek 
čtvrtek 29. 10. od 9:20 do 14 hod.
Vycházka pro rodiny s dětmi za studán-
kami do okolí Seloutek. Pro děti budou 
připraveny hravé aktivity, pro dospělé 
informace o studánkách. Ráno odjezd au-
tobusem do Seloutek v 9:20 (st. č. 12). 
Návrat opět ze Seloutek do 14 hod. Délka 
trasy asi 5 km.

Kde zvířátka bydlí? 
pátek 30. 10. od 8:35 do 13:30
Lesní hravá vycházka pro rodiny s dětmi 
ze Ptení na Bělecký mlýn. Cestou se do-
zvíme, kde všude mohou různí živočicho-
vé lesa mít své úkryty a pelíšky. Navští-
víme psí hřbitov, kapličku v Mokřinách 
a studánku Bělinku. Vycházku ukončíme 
v restauraci Bělecký mlýn. Ráno společný 
odjezd z Prostějova autobusem do Ptení 
v 8:35 (st. č. 6). Návrat vlakem ze Zdětína 
do 13:30 hod. Délka trasy 6 km. Poplatek 
40 Kč/osobu.

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na říjen tyto akceČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na říjen tyto akce:
Podzimní Den Země
sobota 17. 10. od 9 do 12 hod. na nám. T. 
G. Masaryka
Osvětová akce u příležitosti oslav Dne 
Země spojená s ekojarmarkem je pořádá-
na v náhradním termínu. Nebude chybět 

Technická 
památka Sifon 
středa 21. 10. od 9:15 do 15 hod.
Vycházka pro seniory a další zájemce k uni-
kátní technické památce Uhřičický sifon, 

Keramika
pondělí 5. 10. od 16 do 18 hod. 
Tvořivá dílna. Poplatek 100 Kč/osoba.

Prostějovský hřbitov 120letý 
středa 7. 10. od 10 do 11:30
Vycházka pro seniory a další zájemce 
prostějovským hřbitovem, který letos 
slaví 120 let od svého otevření. Spo-
lu s odborníky Václavem Kopečným 
a Pavlem Kracíkem projdeme nejza-
jímavější místa hřbitova, budeme si 
všímat náhrobků pohledem historika 
i geologa. Nezapomeneme ani na ale-
je stromů, které hřbitov zdobí. Sraz 
v 10:00 u hlavní vstupní brány na hřbi-
tov.

Den stromů v Kolářových 
sadech
sobota 10. 10. od 9 do 12 hod.
Akce pro rodiny s dětmi v Kolářových 
sadech. V parku bude připravena samo-
obslužná přírodovědná stezka zaměřená 
na stromy a keře rostoucí nejen v parku, 
ale i ve městě a jeho okolí. Bude dopl-
něno výstavou o významu stromů a alejí 
v krajině. Celou stezku si jednotlivé ro-
diny mohou projít samostatně kdykoliv 
mezi 9. a 12. hodinou. 

Račí údolí
středa 14. 10. od 6:20 do 17:30 hod.
Akce pro seniory, při níž se vydáme 
vlakem až do severovýchodního okraje 
Rychlebských hor. Společně se projde-
me kolem zámku Jánský Vrch, najdeme 
studánku u kaple sv. Antonína, užijeme 
si vyhlídku na Čertových kazatelnách, 
prozkoumáme zachovalou zříceninu 
hradu Rychleby a navštívíme Račí údolí 
se zrekonstruovanou budovou Tančírny. 
Ráno sraz na hl. nádraží v 6:20 a odjezd 
vlakem v 6:35 do Javorníku. Návrat asi 
v 17:30. Délka trasy 10 km.

Vyvěšování budek 
na Hloučele
pátek 16. 10. od 16 do 17:30 hod.
Vyvěšování ptačích budek v biokoridoru 
Hloučela v části mezi Kosteleckou ul. a Ti-
chou. Sraz v 16 hod. u Cavala, postupně 
projdeme Hloučelu až k novému parčíku 
a vyvěsíme 20 ks budek. Akci pořádá Zá-
kladní organizace Bělozářka.

ukázka lidových řemesel, ochutnávka fair-
-trade kávy a pokrmů z biopotravin, infor-
mace pro dospělé a hravé aktivity pro děti, 
vše doplněno kulturním programem. 

Keramika
pondělí 19. 10. od 16 do 18 hod. 
Tvořivá dílna. Poplatek 100 Kč/osoba.

vybudovaný kvůli překřížení dvou vodních 
toků. Uvidíme také betonový akvadukt Van-
troky a najdeme ústí říčky Valové do Mora-
vy. Potom se vydáme do nedalekého Kojetí-
na. Ráno společný odjezd autobusem v 9:15 
do Uhřičic (st. č. 2). Návrat z Kojetína 
do 15. hod. Délka trasy asi 6 km.
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Můžete se rezervovat 
na prohlídku v 10 či 14 
hodin, a to na tel. 554 212 381 či e-mailu 
icko@inforymarov.cz. Expozicemi prová-
zejí historické postavy a dostanete se také 
do provozu tkalcovny.
 

Tuto sobotu 3. října v 16 hodin za-
hajujeme v Galerii Octopus novou 
a velice vzácnou výstavu JITKY 
A KVĚTY VÁLOVÝCH Dvě těla, 
jedna duše, dvou zcela osobitých 
a originálních malířek a kleslířek 
z Kladna. Vystaveny budou dosud 
nevystavené kresby, grafiky a malby 
z jejich pozůstalosti v domě sester 
Válových na Kladně. Výstavu zahájí 
výtvarnice a teoretička Dagmar Šubr-
tová a snad se podaří uskutečnit také 

Muzeum Rýmařov v říjnu
Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na kulturní akce, 
které jsme pro vás na měsíc říjen připravili.
Ještě do zítřejší středy stihnete výstavu 
dvou výtvarníků, fotografů a básníků, jež 
mají vazby na Rýmařov, MILOSLAVA 
POŽÁRA Sex ve městě a LUBOŠE TE-
SAŘE Pokusy a omyly v galeriích Octo-
pus a Pranýř. 
 

vystoupení pěvecké-
ho sboru ŽAVEZ ze 
Šumperka. 
Výstava bude mít také 
svou fotografickou 
část Válovky, a to 
v galerii Pranýř, kde 
představí své fotogra-
fie JIŘINA A JIŘÍ 
HANKEOVI, kteří 
sestry Válovy a jejich 
prostředí kladenského 
domu fotili po řadu 
let.
Výstava potrvá do 29. 
listopadu 2020.
 
Pro velký zájem 
o MIMOŘÁDNÉ 
K O M E N T O VA -
NÉ PROHLÍDKY 
v HEDVĚ ČESKÝ 
BROKÁT jsme při-
dali dva termíny na ří-
jen - 14. a 21. října. 

Buďte zdraví a těšíme se na setkání.
S přáním hezkého dne

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

Na říjen jsme také naplánovali PŘEDNÁŠ-
KU Mgr. IGORA HORNIŠERA z bruntál-
ského muzea, který přednese téma POVĚSTI 
JESENÍKŮ. Přednáška by se měla uskutečnit 
ve čtvrtek 22. října v 17 hodin. Vstup je zdar-
ma. Sledujte ale naše webové stránky www.mu-
zeumrymarov.cz a facebok @muzeumrymarov, 
zda v souladu s nařízením mimořádných opatře-
ní v souvislosti s pandemií nedošlo ke změnám. 
 
Připomínáme, že Městské muzeum Rýmařov 
je zapojeno do projektu OBJEVUJ MORAV-
SKOSLEZSKÝ KRAJ ZDARMA, který je 
financován Moravskoslezským krajem, takže 
návštěva Městského muzea Rýmařov, expo-
zice textilnictví v textilce Hedva Český bro-
kát a kaple V Lipkách jsou až do konce října 
ZDARMA.
 
Sledujte naše webové stránky www.muzeumry-
marov.cz a facebok @muzeumrymarov.
 
Pěkný říjen s kulturou.

Muzeum Rýmařov v říjnu

Partner 
Zeleného kruhu 

Olomouc
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Říjnové 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. 10. (ne) 18:00 – 19:00 ● galeriezet
Kruh přátel hudby: klavírní recitál Lu-
káše Klánského
Lukáš Klánský patří k nejvýznamnějším 
a nejžádanějším českým klavíristům mladé 
generace. Díky oceněním na mnoha mezi-
národních soutěžích a úspěšným vystoupe-
ní na festivalech v ČR, ale i v Evropě, se 
stal jak vyhledávaným sólistou, tak komor-
ním hráčem. V roce 2014 získal jako člen 
Lobkowicz Tria první cenu na Mezinárodní 
soutěži Johannese Brahmse v rakouském 
Portschachu.
Na programu díla F. Mendelssohna-Barthol-
dyho, J. Brahmse a F. Chopina.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma
 
16. 10. (pá) 14.00 – 18.00 ● orlovna
Podzimní bazárek
Mateřské centrum Bublinka vás zve do or-
lovny, kde si můžete nakoupit oblečení 
a vybavení pro vaše malé.

17. 10. (so) 8.00 – 12.00 ● orlovna
Podzimní bazárek
Mateřské centrum Bublinka vás zve do or-
lovny, kde si můžete nakoupit oblečení 
a vybavení pro vaše malé.

25. 10. (ne) 13.00 – 16.00 ● pole u hřbitova 
Drakiáda
Nekupujte draka v obchodě. Zkuste si letos 
postavit doma váš vlastní originál a přijďte 
ho vypustit na dračím leteckém dnu. Určitě 
se pobavíte. Pořádá Sbor dobrovolných ha-
sičů Velká Bystřice, akce z cyklu Hanácký 
rok v Bystřici.

25. 10. (ne) ● galeriezet, hodina bude upřes-
něna
Kruh přátel hudby: Pražské komorní 
duo a Fr. Novotný
František Novotný – mluvené slovo, Mi-
loš Černý – housle a zpěv, Eva Šašinková 
– kontrabas a zpěv se představí v pořadu 
„Úklona klasikům“.

Víte, jak se žilo za první republiky? Jaká 
byla oblíbená jídla našich slavných autorů? 
Který z našich skladatelů získal olympij-
skou medaili…? Unikátní a velice úspěšný 
pořad je poetickou a úsměvnou úklonou 
našim skladatelům: Bendovi, Smetanovi, 
Dvořákovi, Janáčkovi, Ježkovi i dalším.
Vstupné 50 Kč, děti zdarma.

Nově a stylově zrekonstruo-
vaný secesní dům postavený 
Janem Husičkou v letech 
1867–1872. Statek s konír-
nou býval ve své době nej-
krásnějším domem v obci 
Slatinice. Manželé Husičko-
vi měli dceru Marii, která se 
po I. světové válce provdala 
za Františka Koudelku, dů-
stojníka rakouské armády, 
který se narodil v nedale-
kých Drahanovicích. Marie 
Koudelková Husičková byla 
zvaná podle hodnosti svého 
manžela „Majorka“.

Dnes je z bývalého stat-
ku stylový penzion, který 
svým návštěvníkům nabízí 
ubytování v šestnácti poko-
jích. Pro náročné klienty je 
připraveno VIP apartmá Pe-
kárna, vybavené stylovým 
nábytkem a americkými 
kamny.

Rodinný Penzion Majorka 

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

Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se v objek-
tu penzionu nachází stylově zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory 
lze využít pro firemní večírky, oslavy narozenin, rauty a jiné společenské 
akce. Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí 
místnost pro 40 osob.

Milí členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc,

Den architektury

každoroční oslavy architektury v rámci fes-
tivalu Den architektury se blíží a i letos je 
v Olomouci bohatý program, na kterém se 
náš spolek podílí. 

POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
2. 10. - 4. 10., tělocvična ZŠ Rožňavská

Příležitost seznámit se s výsledky archi-
tektonické soutěže na návrh nové poboč-
ky městské knihovny na ulici Trnkova. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 2.10. 
v 15.00 hodin.

ARCHITEKTONICKÁ BOJOVKA
3. 10., 10:00 – 16:00, Dolní náměstí 27/38

Architektonická bojovka Vás provede histo-
rickou architekturou Olomouce, kdy budete 
hledat dle indicií nejen instrukce, jak se do-
stat na další stanoviště, ale také sbírat střípky 
pokladu, který si v cíli složíte dohromady. 
Architektonická bojovka je vytvořena tak, 
abyste zkoušeli, hledali a vnímali rozdílnosti 
architektury 19. století a tak, abyste se tyto 
rozdílnosti prostřednictvím hry dokázali při-
řadit k danému objektu. Připravila historička 
a malířka Barbora Přehnilová v rámci pro-
jektu Kudy chodím, vidím. Startovat můžete 
kdykoliv mezi 10. a 16. hodinou.

SLUŇÁKOV – CENTRUM 
EKOLOGICKÝCH AKTIVIT
3. 10., 15:00, Skrbeňská 669/70, Horka nad 
Moravou

Nahlédněte do nízkoenergetického domu 
v Horce nad Moravou, který byl v roce 2007 
oceněn prestižní Grand Prix architektů s au-
torem, architektem Ondřejem Hofmeisterem 
ze studia Projektil architekti. Stavební řešení 
domu využívá zejména principů solární archi-
tektury a mechanického větrání se zpětným 
získáváním tepla. Předpokládaná spotřeba 
energie na vytápění u navržené budovy byla 
pětkrát nižší než u běžné budovy. Proč je bu-
dova ekologického centra Sluňákov ve tvaru 
půlměsíce, jak je využívána dešťová voda 
a co je rekuperace? To vše a mnohem více se 
v průběhu nevšední návštěvy centra dozvíte.

NAVZDORY
3. 10., 19:00, Molitorova knihovna, Kosino-
va 7

Výstava o architektuře posledních šedesáti let 
doplněná o olomoucké reálie v nově budova-
ném kulturním centru Molitorova knihovna. 
Stavby a koncepty, jejichž cílem bylo zvrátit 
zaběhané stereotypy, špatná rozhodnutí, nej-
různější podoby odcizení a disfunkcí. Výsta-
va je doplněna o olomoucké reálie.

PO NOVÝCH BŘEZÍCH STARÉ ŘEKY
4. 10., 15:00, most přes Moravu, ul. U dět-
ského domova

S krajinným ekologem Michalem Krejčím 
kolem řeky, která kdysi dala vzniknout měs-
tu. Morava a její současné úpravy v městské 
krajině Olomouce – jaké jsou trendy a jaká je 
realita, co se daří, co naopak ne. Projdeme se 
podél probíhajících protipovodňových úprav, 
pokusíme se o jejich zhodnocení a upozorní-
me na budoucí plány.

Vycházka zakončená čajem a promítáním 
filmu Natura urbana (od 17:30) v rámci me-
zinárodního festivalu Film a architektura 
v nově vznikajícím kulturním centru Molito-
rova knihovna, Kosinova 7.

 

Rádi Vás také zveme na Cyklozávod za pa-
mátkami Olomouce dne 30. 9. od 17:30 
v areálu Letního kina (Klid v ruchu), který 
pořádá spolek Studium Artium ve spoluprá-
ci s Bajkazyl Olomouc. Nenechte se zmást, 
i když se jede na čas, tak vědomosti jsou stej-
ně důležité. 

Podrobné informace:

-  cíl a následná afterpárty proběhne tamtéž 
(opékání bezlepkových buřtů zajištěno!)

-  rozdělení na ženy a muže - v každé kate-
gorii vyhlášení tří nejrychlejších jezdců 
a jeden největší znalec

-  startovné: 80 Kč - každý dostane stylovou 
placku na památku, podle které bude jasně 
rozpoznatelné, že se jedná o účastníka zá-
vodu a špekáček k opékání

-  kapacita míst v závodu je omezena. Re-
zervace možné zasílat na e-mail stuart.olo-
mouc@gmail.com anebo se zapsat do lis-
tiny přímo v Bajkazyl Olomouc (nutné již 
tam zaplatit startovné)

-  opět vás čeká pět check-pointů u známých 
i méně známých památek a jejichž lokali-
ty Vám budeme také postupně odhalovat 
na události.

-  pokud budete mít nějaké dotazy neváhejte 
se obrátit i na náš email: krasnaolomouc@
gmail.com

Těšíme se na setkání.

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/krasnaolo-
mouc/

▲POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
PÁ 2. 10. - 4. 10., tělocvična ZŠ Rožňavská 
Příležitost seznámit se s výsledky architektonické soutěže na návrh nové pobočky 
městské knihovny na ulici Trnkova. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 2. 10. v 15:00 hodin. 
 
▲ARCHITEKTONICKÁ BOJOVKA 
SO 3. 10., 10:00 – 16:00, Dolní náměstí 27/38 
Architektonická bojovka Vás provede historickou architekturou Olomouce, kdy 
budete hledat dle indicií nejen instrukce, jak se dostat na další stanoviště, ale také 
sbírat střípky pokladu, který si v cíli složíte dohromady. Architektonická bojovka je 
vytvořena tak, abyste zkoušeli, hledali a vnímali rozdílnosti architektury 19. století 
a tak, abyste se tyto rozdílnosti prostřednictvím hry dokázali přiřadit k danému 
objektu. Připravila historička a malířka Barbora Přehnilová v rámci projektu Kudy 
chodím, vidím.  
Startovat můžete kdykoliv mezi 10. a 16. hodinou. 
 
▲SLUŇÁKOV – CENTRUM EKOLOGICKÝCH AKTIVIT 
SO 3. 10., 15:00, Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou 
Nahlédněte do nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou, který byl v roce 
2007 oceněn prestižní Grand Prix architektů s autorem, architektem Ondřejem 
Hofmeisterem ze studia Projektil architekti. Stavební řešení domu využívá zejména 
principů solární architektury a mechanického větrání se zpětným získáváním tepla. 
Předpokládaná spotřeba energie na vytápění u navržené budovy byla pětkrát nižší 
než u běžné budovy. Proč je budova ekologického centra Sluňákov ve tvaru 
půlměsíce, jak je využívána dešťová voda a co je rekuperace? To vše a mnohem 
více se v průběhu nevšední návštěvy centra dozvíte. 
 
▲NAVZDORY 
SO 3. 10., 19:00, Molitorova knihovna, Kosinova 7 
Výstava o architektuře posledních šedesáti let doplněná o olomoucké reálie v nově 
budovaném kulturním centru Molitorova knihovna. Stavby a koncepty, jejichž 
cílem bylo zvrátit zaběhané stereotypy, špatná rozhodnutí, nejrůznější podoby 
odcizení a disfunkcí. Výstava je doplněna o olomoucké reálie. 
 
▲PO NOVÝCH BŘEZÍCH STARÉ ŘEKY 
NE 4. 10., 15:00, most přes Moravu, ul. U dětského domova 
S krajinným ekologem Michalem Krejčím kolem řeky, která kdysi dala vzniknout 
městu. Morava a její současné úpravy v městské krajině Olomouce – jaké jsou 
trendy a jaká je realita, co se daří, co naopak ne. Projdeme se podél probíhajících 
protipovodňových úprav, pokusíme se o jejich zhodnocení a upozorníme na 
budoucí plány. 
 
Vycházka zakončená čajem a promítáním filmu Natura urbana (od 17:30) v rámci 
mezinárodního festivalu Film a architektura v nově vznikajícím kulturním centru 
Molitorova knihovna, Kosinova 7. 
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Půr. Guláš byl opět výborný. Vydávala ho 
Zdenka Klimešová a Daniela Javorová, 
hrnce tahal manžel Jiří Javor. Obě také va-
řily čaj, kafíčko, k tomu nějaký ten paml-
sek a samozřejmě i něco ostřejšího. 

I počasí se umoudřilo, a tak na řadu při-
šla tombola, kterou vyhlásil a řídíl ředitel 
soutěže Zdeněk Čapka s finančním hospo-
dářem Václavem Klimešem. Tu samozřej-
mě provázelo nejen napětí, ale také velká 
legrace. 

Pro velký zájem střelců byla uskutečně-
na třetí položka. Po jejím odstřílení a pro-
vedeném součtu musel být proveden roz-
střel o třetí až páté místo pro stejný počet 
zásahů u tří střelců. Na val se postavil La-
dislav Kubíček, Richard Vaverka a Alois 
Dvořák. Nejlepšího výsledku dosáhl ten 
nejstarší a z davu se ozvalo, „ten jim to ale 
natřel“.Ajťák Václav přinesl konečné vý-
sledky a u tabule bylo přelidněno. Závěreč-
ného nástupu se ze čtyřiceti devíti střelců 
zúčastnilo asi 35. 

Pro pokročilý čas zkrátil svou řeč i ře-
ditel pořádající soutěže Zdeněk Čapka. 
„Chtěl bych Vám všem poděkovat za bez-
problémový a hladký průběh dnešního 
střeleckého dne, abych to nezdržoval, 
přejdeme k vyhodnocení, první vyhodno-
tíme ženy“ a požádal hlavního rozhodčího 
o vyhlášení výsledků. Nejlépe se umístila 
Soňa Navrátilová a druhá Hana Beránko-
vá. Z mužů se první umístil nástřelem 30 
terčů z 30-ti možných a pohár odveze Jiří 
Sláma, druhý se umístil nástřelem 29 ter-
čů z 30ti možných Lubomír Kostka a třetí 
místo obsadil nástřelem 28 terčů ze 30ti 
možných Richard Vaverka. Vítězům bla-
hopřejeme a budeme se těšit v příštím roce 
v květnu na shledanou, to již bude střelnice 
lépe upravena. Soutěž končím a provolá-
vám „lovecké a sportovní střelbě zdar“.

Velký dík patří firmě OLSTROJ za uspo-
řádání již dvacátého ročníku, všem spon-
zorům, členům MS Dolany a všem našim 
členům a jejich manželkám, které se ja-
kýmkoliv způsobem podílely na uskuteč-
nění letošního 20. ročníku střelecké sou-
těže. 

Rudolf Krč

Jubilejní 20. ročník OLSTROJE skončil
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Jubilejní 20. ročník OLSTROJE skončil
Poslední terénní úpravy rozbahněné-
ho terénu po proběhlém období dešťů 
a areál střelnice zvané Safari u obce 
Příkazy byl připraven. I Když před-
pověď počasí nebyla moc optimistic-
ká, na početním obsazení soutěže to 
nemělo žádný vliv. Střelecká soutěž 
„O putovní pohár firmy Olstroj“ je 
známá po celé Hané a je o ní kaž-
doročné velký zájem. To dokazuje 
nejlépe číslo pořádaného ročníku. 
Jeho přípravě věnují členové Mysli-
veckého spolku Příkazy u Olomouce 
velkou péči. 

Letošní zápis střelců prováděl sám 
finanční hospodář Václav Klimeš. 
Nastoupené střelce a dvě střelkyně 
přivítal zástupce firmy Olstroj, jako 
ředitel soutěže a předseda zdejšího 
MS v jedné osobě, pan Zdeněk Čapka. 
Úvodem požádal nastoupené účastní-
ky soutěže o minutu ticha věnovanou 
vzpomínce na členy MS a kamarády, 
kteří nás v uplynulém období navždy 
opustili a odešli do mysliveckého 
nebe. Omluvil se za probíhající po-
slední úpravy rozbahněného terénu, 
které však zatím nikterak nenarušily 
časový rozvrh střeleb, i když počasí 
je zatím všelijaké. „Nevím, jak dlou-
ho jste nedrželi v ruce zbraň, já sám 
musím přiznat, že minulý rok. Proto 
zdůrazňuji, dbejte zvýšené opatrnosti 
při zacházení se zbraní. Alkohol, jak 
víme, je pro střelce zakázán po ce-
lou dobu střeleb. Připraveno je pro 
Vás bohaté občerstvení všeho druhu. 
Přeji Vám příjemnou zábavu, dobrou 
mušku“ a předal slovo hlavnímu roz-
hodčímu Tomáši Veverkovi. 

Ten rovněž přivítal účastníky jménem 
svým a jménem MS Příkazy. „Střílí se, 
jako každý rok, americký trap, dvě polož-
ky po patnácti asfaltových terčích. Na val 
nastoupí šest střelců, ten šestý točí. Pouštět 
terče bude Petr Vaca. Dbejte na bezpečnost 
při zacházení se zbraní a samotné střelbě. 
Bezpečnost je pro nás nejdůležitější. Budou 
na ní dohlížet rozhodčí Václav Klimeš, Jiří 
Javor, Josef Zbořil, Ivo Lakomý a Vladi-
mír Bluma“. Následovalo losování pořadí 
střelců a provoláním „střelbě zdar“ byla 
soutěž zahájena. 

Na val nastoupila první šestice střelců, 
které vyhlásil svým amplionovým hlasem 
zapisovatel výsledků Vladimír Bluma. Za-

Potoček, slyšící též na jméno Čibr. Vedle 
jim silně konkuroval rožeň s makrelami, 
které rožnila sehraná dvojice Martin Peři-
na a Ivo Špunda. O přísun dřevěného uhlí  
se staral Jiří Přidal a Pavel Majer. Říká se, 
že ryba musí plavat, proto byl v těsné blíz-
kosti stánek s pitím.O ten se staraly dámy 
Piterkovy a šlo jim to skvěle. Alko a neal-
ko nápoje tekly proudem. 

Všechno klapalo, jak se říká, jako 
ve mlejně. Doplňování holubů a údrž-
bu vrhačky se starali Josef Zbořil, Josef 
Půr a Jiří Javor. Pro loňský velký úspěch 
a zájem o guláš se i letos chopili vařečky 
myslivecký hospodář Ivo Lakomý a Josef 

zněly první výstřely a finanční hospodář 
MS Václav Klimeš, vykonávající funkci 
ajťáka za zesnulého Ing. Bartoně, zasedl 
k počítači. Že to není jeho parketa zmínil 
v úvodu, přesto zanedlouho začal krmit po-
čítač i výsledkovou listinu. 

Prohlédl jsem si poháry a ceny připra-
vené pro střelce a účastníky tolik oblíbené 
tomboly. Prodej losů zajištovala šikovná 
děvčata Jarmila Koblihová s Jiřinou Sva-
činkovou. Koupil jsem si losy a zamířil 
jsem směrem k udírně, odkud se linula 
vůně uzené krkovičky a dvou druhů kaba-
nosů. Jejich prodej zabezpečoval tradičně 
v bílém plášti s úsměvem na rtech Láďa 

Ranní nástup vedení soutěže.

Ranní nástup soutěžící střelci. 

Střelkyně Soňa Navrátilová. 

Střelkyně Hana Beránková. 

Vítězové soutěže na společné fotce, zleva ředitel 
soutěže Zdeněk Čapka, druhý Lubomír Kostka, 

vítěz Jiří Sláma, třetí Richard Vaverka a hlavní 
rozhodčí Tomáš Veverka.
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Den bez aut v Olomouci
Místní společnost Koruny České v Olo-

mouci připomněla v úterý 22.9. tradiční 
evropskou akci Den bez aut, jejímž cí-
lem je alespoň jeden den v roce omezit 
individuální automobilovou dopravu 
a upřednostnit prostředky MHD či kolo. 

Vypravili jsme tradiční Historickou tram-
vaj společnosti Českomoravská – Kolben 
– Daněk a.s. z roku 1930, která, vyzdo-
bena zemskými prapory, za značného zá-
jmu kolemjdoucích hodinu kroužila mezi 
Neředínem a olomouckým Hlavním ná-

dražím s bezplatnou 
přepravou cestujících. 
Této možnosti využilo přibližně 200 pa-
sažérů. 


