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● Drobné památky Horní-
ho Štěpánova

● Kandidáti na Ropáka 
a Zelenou perlu

● Ekocentrum Iris v červnu
● Zapojte se do mapování 

hnízdících labutí!
● Muzeum Rýmařov
● Brněnské legendy, ...
● Muzeum v Prostějově
● Zámek Plumlov 
● Za krásnou Olomouc
● Na hradě Šternberk
● Hněvotínští tahouni 
● Černá věž v Drahanovicích
● Předání svatováclavské 

koruny arcivévodovi 

covid pomalu uvolňuje svoje sevření a my si zvy-
káme na přechod z období, kdy nešlo nic dělat 
na období, kdy nevíme, co dříve. Ve Vídni došlo 
k předání umělecké kopie svatováclavské koruny 
do rukou arcivévody Karla Habsburského k jeho 
60. narozeninám, iniciativa 2018 plus zve na shro-
máždění občanů a besedu o vakcinaci, ohlédne-
me se za Nocí kostelů, můžete navrhnout svoje 
kandidáty na ocenění Ropák roku, Tomáš Kryl 
Vám ukáže spoustu zajímavostí v Brně i na Sovin-

5rok 2021

Vážení čtenáři,
ci, pestrý je červnový program spolku Za krásnou 
Olomouc i SEV Iris,  své brány otevírá také zámek 
Plumlov a Šternberk. Zajímavou prodejní výstavu 
můžete shlédnout na Černé věži v Drahanovicích.  

V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. Přejeme hodně jarního 
sluníčka a pohody.

Redakce 

Pozvánka na shromáždění a BESEDU v úterý 8. června od 17 hod. na olomouckém Žižkově nám.

Dobrý den,

1. Na posledním setkání 27. května jsem 
se spletl, a řekl jsem, že se sejdeme nej-
spíš za 14 dní ve čtvrtek, takže se omlou-
vám a opravuji – zvu na úterý 8. června 
od 17 hod. na Žižkovo nám.

2. Shromáždění se koná v rámci celostát-
ní kampaně Milionu chvilek „Necouvne-
me“, ale...

3. protože se mě osobně jeví jako troš-
ku stereotypní poslouchat nebo dokonce 
pronášet další plamenné projevy, rozho-
dl jsem se, že zkusím i něco jiného a pře-
mýšlel jsem, které téma je momentálně 
nejaktuálnější.

...a zvolil jsem ŽHAVÉ TÉMA 
OČKOVÁNÍ a jsem velmi rád, 
že k besedě (nepůjde o žádnou 
agitku, ale poctivou besedu 
s možností dotazů z publika) 
přijali pozvání:

1. Mgr. Michal Křupka - imunolog

2. MUDr. Jana Vlčková - vakcinoložka

3. Prof. Vít Procházka - hematoonkolog

KROMĚ TOHO PŘISLÍBIL NA DÁL-
KU ODPOVĚDĚT NA DOTAZY také 
senátor a člen Výboru pro zahraniční 
věci, obranu a bezpečnost Marek OŠ-
ŤÁDAL - své dotazy můžete psát jako 
odpověď na tento e-mail (2018plus@se-
znam.cz) do sobotního večera 5. června.

Uvítám také pomoc toho, kdo by přinesl 
pro besedující vhodnou přenosnou žid-
ličku a po skončení si ji zase odnesl, já 

mám jenom jednu. Židličky, podložky 
nebo deky na zem jsou vhodnými doplň-
ky také pro posluchače - aby Vás nebo-
lely nohy. 

Další podrobnosti také v článku na na-
šem webu:

http://2018plus.cz/shromazdeni-nebo-
-spis-posezeni-v-utery-8-cervna-na-ziz-
kove-nam-v-olomouci/

DĚKUJI ZA SDÍLENÍ  
A ZVANÍ PŘÁTEL

Vladislav Raclavský
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Velká obec Horní Štěpánov leží ve zvl-
něné krajině, v mělkém údolí na plá-
ni obklopené lesy, asi 12 km západně 
od Konice. Nachází se těsně pod rozvo-
dím Moravy a Svitavy, její okolí tvoří 
vysoko položená pahorkatina Drahan-
ské vrchoviny. Součástí obce jsou osady 
Nové Sady a Pohora. Nové Sady jsou 
dnes stavebně propojené s Horním Ště-
pánovem a Pohora leží u silnice asi 3 km 
západně. Obě vznikly v druhé polovině 
18. století. Protože obě mají zajímavou 
historii a památky, budu o nich psát 
v příštím díle v samostatném článku. 

Katastr Horního Štěpánova tvoří ne-
pravidelný velký obdélník postavený 
na hranu. V okolí obce jsou pole a louky, 
půda je štěrkovitá, málo úrodná. V sever-
ní a západní části se rozkládají rozsáhlé 
lesy, které tvoří větší polovinu území. 
Na západě se vypínají vrchy Peterkův 
kopec a Lipina. Zalesněnou částí proté-
ká množství menších potoků. Středem 

rozkládalo na území úrodné Hané. Ná-
zev Štěpánov pochází od patrona klášte-
ra svatého Štěpána. Fara je zde od roku 
1788. Majiteli byl od roku 1201 klášter 
Hradisko u Olomouce, v roce 1340 byla 
obec předána Fabiánovi z Opatovic. 
V roce 1558 ji získal opět klášter Hradis-
ko. V roce 1784 byl klášter zrušen a pan-
ství připadlo Náboženskému fondu. 

Roku 1825 koupil panství hrabě Stra-
chwitz. V roce 1784 bylo v obci 224 
domů a 1258 obyvatel. Nejvíc obyvatel 
měla v roce 1890, kdy zde žilo ve 329 
domech 2221 obyvatel. Vesnice byla bez 
návsi, původně to byla jen jedna ulice. 
Škola zde byla od roku 1797, v roce 
1892 byla postavena nová budova. Oby-
vatelstvo tvořili rolníci a tkalci, šilo se 
zde pro továrny, rozšířené bylo i pletení 
slaměných šňůr a síťkování.

Nejvýraznější památkou v obci je 
kostel sv. Vavřince s věží zvonice stojí-
cí ve střední části obce. Mše se tu však 

obce protéká k severozápadu Úsobrnský 
potok, jižní část odvodňuje potok Bělá, 
na němž stával v minulosti vodní mlýn. 
V místě zvaném Na hutích byly koncem 
19. století objeveny pozůstatky sklářské 
huti, která zde stávala někdy v 16.–17. 
století. 

Území bylo v roce 1201 darováno 
klášteru Hradisko u Olomouce a ve 13. 
století tu byla založena dědina Štěpánov, 
brzy po založení však zpustla. Dlouhou 
dobu zpustlá obec byla předána Fabiá-
novi z Opatovic. První písemná zpráva 
o Horním Štěpánově je z roku 1340, kdy 
je zde zmiňováno rychtářství, hospoda, 
mlýn, pekař, kovář a švec. Osada opět 
zanikla a pustý Štěpánov opět kolonizo-
val klášter Hradisko v roce 1558, snad se 
sklářskou hutí. Od 17. století se nazývá 
Horní, na rozdíl od Štěpánova u Olo-
mouce. Byl součástí klášterního panství 
Šebetov, kterému se říkalo také Horní 
panství na rozdíl od Dolního, které se 

Drobné památky Horního Štěpánova

připomínaná již v roce 1661. Původně 
tu byl jen malý kostelík, nový kostel byl 
vystavěn roku 1712. V roce 1798 získal 
cihlovou klenbu. Na oltáři je freska umu-
čení sv. Vavřince a kopie poutního obra-
zu Panny Marie. Zajímavé jsou vitráže 
z roku 1938, na jedné z nich je znázor-
něn raněný legionář a vlastenecký nápis: 
„Za oběť života mír a slávu ve vlasti věč-
né dej vám Král pokoje“. Na kostel nava-
zuje areál starého hřbitova, ze kterého se 
zachoval náhrobní kámen na zdi kostela 
s českým nápisem z roku 1719 a bývalá 
půlkruhová hřbitovní kaple. Před koste-
lem můžeme vidět pěkný kamenný kříž 
se sousoším Kalvárie a se sochami Pan-
ny Marie a sv. Jana Evangelisty z roku 
1835. Ve spodní části podstavce je věno-
vací český nápis: „Kříž tento gest posta-
wen k rozmnožení pobožnosti k vmuče-
ní páně od obce Štepánowské ke konci 
rokv 1835“. Ve starém českém jazyce se 

používalo g místo j a v místo u. Vedle 
kostela stojí litinový kříž na kamenném 
podstavci připomínající údajné zjevení 
kříže ve zdejší škole v roce 1968. 

Celolitinový kříž byl postaven na no-
vém hřbitově v roce 1900. 

Další litinový kříž byl postaven v roce 
1900 u silnice k Novým Sadům.

Za areálem zemědělského družstva 
stojí litinový kříž mezi dvěma lípami, 
bohužel bez nápisu. 

Malý litinový křížek na kamenném 
podstavci také bez nápisu stojí u silnice 
na Pohoru.

0 1 2 3 km

Konicko
Drobné památky 
Horního Štěpánova

Železný kříž mezi 
dvěma lípami u silnice 
K Novým Sadům

Interiér kostela

Raněný voják na vitráži v kostele

Litinový kříž 
z r. 1968 
u kostela

Hřbitovní kap-
le u kostela

Kamenný kříž z r. 
1835 u kostela

Kostel sv. Vavřince 
boční pohled

Litinový kříž 
z r. 1900 

na hřbitově

Litinový kříž 
mezi lípami 
za zem. druž-
stvem

Litinový kříž 
na kamen-
ném podstav-
ci u silnice 
na Pohoru
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Dřevěný kříž 
u vodojemu

Drobné památky Horního Štěpánova

V Horním Štěpánově můžeme vidět 
také tři dřevěné kříže. Dřevěný kříž stojí 
za humny u vodárny. Další dřevěný kříž 
stojí v poli v dřevěné ohrádce. Původní 
kříž byl z roku 1888, obnoven byl v roce 
2002.

Poslední dřevěný kříž v dřevěné 
ohrádce najdeme u silnice k Hrochovu, 
je bez nápisu, původní kříž pocházel 
z roku 1900, kříž byl také obnoven.

Na křižovatce u kostela stojí pomník 
padlých mužů z obce. Pochází z druhé 
poloviny 20. století a jsou na něm jména 
63 padlých ze Štěpánova, 12 z Nových 
Sadů a 4 z Pohory, všichni padlí jsou 
z první světové války. Dále je zde deska 

se dvěma jmény obětí druhé světové vál-
ky a deska věnovaná příslušníku RAF.

K zaniklým památkám patří tři kříže 
v polích směrem ke Kamennému vrchu. 

K přírodním zajímavostem patří chrá-
něná území v jižní části katastru na mís-
tech V chaloupkách a Uhliska, která chrá-
ní zachovalá luční a lesní společenstva.

K technickým zajímavostem patřily 
dva vodní mlýny v části Žleb a dva větr-
né mlýny na kopci západně od obce. Bo-
hužel se z nich nic nezachovalo. 

Na kopci zvaném Na hutích prý stáva-
la sklárna a zachovala se pověst o míst-
ních sklářích, z nichž se stali loupežníci. 

Vrchnost je bez milosti vyhnala a jejich 
domky i hutě dala rozmetat.

Z místních zvyků se zachovává maso-
pust s pochováváním basy, kácení máje 
a srpnová svatovavřinecká pouť.

Chcete-li zažít při hledání památek 
příjemné chvíle, hodí se k tomu prá-
vě tato doba, kdy je vše okolo Horního 
Štěpánova zelené. Jen si dávejte pozor 
na místní skláře, kteří se mohou potulo-
vat ve zdejších rozsáhlých lesích.

Ján Kadlec

Dřevěný kříž u silnice 
k Hrochovu

Dřevěný kříž 
z r. 1888 v poli

Pomník 
obětem 
válek

Ekologové přijímají 
nominace na Ropáka už 
po devětadvacáté 
Děti Země – Brno vyhlašují již 29. ročník 
ankety o  antiekologický čin Ropák a  26. 
ročník ankety o  antiekologický výrok Ze-
lená perla. Kandidáty může do  půlnoci 
v sobotu 12. června 2021 na jejich adresu 
či na  jejich e-mail dz.brno@ecn.cz posílat 
kdokoliv, pokud uvede jejich jména a dů-
vod navržení, resp. citaci výroku. Formu-
láře pro vyplnění jsou i na stránce http://
www.detizeme.cz/ropak. 

Ropáka 2019 získala ministryně pro míst-
ní rozvoj a nestranná poslankyně za hnu-
tí ANO Klára Dostálová a Zelenou perlu 
2019 předseda vlády, poslanec a předse-
da hnutí ANO Andrej Babiš. Výsledky 
obou anket budou zveřejněny v pátek 25. 
června 2021 v 11 hodin na tiskové konfe-
renci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší 
novodobou anketou o nějakou význam-
nou a mediálně známou anticenu.

„Mezi žhavými kandidáty na Ropáka může 
být například ministr dopravy a průmyslu a 
obchodu Karel Havlíček, a to za podporu 
výstavby plavebního kanálu Dunaj – Odra – 
Labe, neboť vláda loni v říjnu schválila pří-
pravu jeho úseku podél Odry asi za patnáct 
miliard korun, přestože škodlivým způso-
bem zasáhne do říčních ekostystémů a navíc 
stavbu kritizují desítky obcí, řada odborných 
institucí a veřejnost,“ říká koordinátor obou 
anket Miroslav Patrik z Dětí Země – Brno, 
podle kterého se v nominacích může objevit 
i někdo za havárii na Bečvě loni v září.

Silným kandidátem na Zelenou perlu je po-
dle Patrika třeba ministr životního prostředí 
a poslanec za hnutí ANO Richard Brabec, 
který v rozhovoru s názvem „Brabec: Voda 

se kvůli suchu zdražit ne-
smí“ ze dne 8. 2. 2020 tvr-
dí následující: „Přehnaný 
aktivismus vráží do spo-
lečnosti velký klín a je 
v té morální rovině téměř 
stejně tak nebezpečný 
jako samotná klimatická 
změna.“

U kandidáta na Ropá-
ka roku je nutné uvést 
důvod, tzn. prosazování 
nějakého škodlivého zá-
měru, vydání závažného 
rozhodnutí nebo hlavní 
podíl na realizaci nějaké 
„antiekologické“ stavby. 
Loni bylo do ankety nominováno 12 osob. 
U kandidáta na Zelenou perlu je nutné uvést 
jméno autora výroku a jeho text a zdroj. 
Loni bylo zasláno 44 výroků.

Titul Ropák 2019 získala ministryně pro 
místní rozvoj a poslankyně Klára Dostá-
lová za abnormálně zrychlenou přípravu 
nového stavebního zákona ve spolupráci 
s vlivnou Hospodářskou komorou ČR, čímž 
došlo k neprůhledné privatizaci legislativ-
ního procesu. Návrh zákona totiž snižuje 
efektivní účast veřejnosti a nezajišťuje dů-
slednou ochranu různých veřejných zájmů, 
neboť hlavní důraz klade na rychlost a niko-
liv na kvalitu rozhodování. 

Vítězem ankety Zelená perla 2019 se stal 
předseda vlády, poslanec a předseda hnutí 
ANO Andrej Babiš, který loni ve své 
přednášce pro česko-německé podnikatele 
29. 5. 2019 v Praze prohlásil následující: 
„Ale my v Čechách máme rádi přírodu. 
Máme obrovský program na vodu. My 
chceme zasadit deset miliónů listnáčů. 
Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu 
motýle. A ty včely mají rády tu řepku. 
Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. 

Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem 
na výstavě.“ Andrej Babiš má i Zelenou 
perlu 2013.

Odkazy na internetové stránky:
Výsledky Ropáka 2019 a Zelené perly 2019

h t t p : / / d e t i z e m e . c z / z p r a v a .
shtml?x=2616421

Nominační formulář pro anketu Ropák roku

http://www.ropak.detizeme.cz/ropak-no-
minace.html

Nominační formulář pro anketu Zelená perla 
roku

http://www.ropak.detizeme.cz/perla-no-
minace.html

Uzávěrka pro zasílání kandidátů do obou 
anket je 12. června 2021. Adresa: Děti 
Země, Cejl 866/50a, 602  00 Brno, mobil 
603  574  289, dz.brno@ecn.cz. Formuláře 
jsou také na stránce http://www.detizeme.
cz/ropak.

Hledají se kandidáti na Ropáka a Zelenou perlu
Tisková zpráva ze dne 3. června 2021:

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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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 a MŽP v rámci projektu 

Mezigenerační vzdělávání v přírodě..

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na červen tyto akce:
opět z Čelechovic na Hané. Délka trasy 
do Stařechovic asi 5 km.

Naučnou stezkou na Stráž
středa 9. 6.

Vycházka pro seniory a další zájemce 
povede ze Smržic na vrch Stráž a zpátky. 
Cestou si pročteme informační panely 
stezky a navštívíme jezírko na Stráži, 
v jehož blízkosti byly nalezeny nejstarší 
horniny našeho okresu. Ráno odjezd 
autobusem do Smržic v 9:50 (st. č. 9), 
návrat do Prostějova do 13:30. Délka trasy 
asi 5 km.

Setkání s bylinkami 
v botanické zahradě
středa 16. 6.

Exkurze prostějovskou botanickou 
zahradou s litovelským bylinkářem Vláďou 
Vytáskem. V botanické zahradě roste 
nespočet léčivých rostlin, ať už našich 
původních, anebo rostlin čínské medicíny. 
U každé se účastníci dozví o tom, jak dané 
bylinky pěstovat, jak se zpracovávají i jaký 
mají účinek. Začátek vycházky v 9 hod. 

Den Země a Ekojarmark
sobota 19. 6. od 9 do 13 hod. 

Ekojarmark na nám. T. G. Masaryka bude 
doplněn spoustou informací o naší přírodě 
a životním prostředí. Pro děti i dospělé 

budou připraveny různorodé hravé 
aktivity. 

Vycházka 
okolím Alojzova
středa 23. 6.

Vycházka nejen pro seniory lesními cestami 
nad Alojzovem. Projdeme kolem studánky 
Libuška i několika dalších zajímavých míst. 
Cestou se zapojíme do hledání kešek. Délka 
trasy asi 7 km. Návrat opět z Alojzova nebo 
ze Seloutek. Ráno odjezd v 9:30 autobusem 
do Alojzova (st. č. 12), návrat do 15:30. 
Délka trasy asi 8 km.

Den pro přírodu
sobota 26. 6.

Jednodenní akce pro veřejnost na pomoc 
přírodě na loukách Velkého Kosíře. Ráno 
sraz v 9 hod. u 1. zastavení naučné stezky 
Velký Kosíř nad Čelechovicemi. Budeme 
hrabat a uklízet seno v okolí Růžičkova 
a Státního lomu. Pro předem nahlášené 
účastníky bude připraveno občerstvení 
včetně oběda. Bližší informace na www.iris.
cz, facebooku a tel. 603 730 594.

Putování mezi Běleckým 
mlýnem a Ptením
středa 30. 6.

Vycházka pro seniory a další zájemce 
z Běleckého mlýna do Ptení a zpět. Projdeme 
se podél Romže, vystoupáme kolem míst 
s výhledem ke Ptení a vrátíme se lesními 
cestami kolem zajímavých skal a psího 
hřbitova zpátky k Běleckému mlýnu. Ráno 
sraz na hl. nádraží v Prostějově v 7:45, 
společný odjezd vlakem v 8:02 do Zdětína. 
Návrat opět ze Zdětína do 13:30. Délka 
trasy asi 6-7 km.

Naučná stezka Kladecko
středa 2. 6. 

Vycházka nejen pro seniory naučnou 
stezkou, která vede z Jesence do Dzbelu 
kolem vzácného mokřadu Bělá, kde můžeme 
pozorovat nejen dokvétající orchideje 
a upolíny, ale i vážky a další hmyz. Ráno 
sraz na hl. nádraží v 7:45, společný odjezd 
vlakem v 8:02 do Jesence. Návrat vlakem 
ze Dzbele dle počasí mezi 13:30 a 15:00. 
Délka trasy 9 km.

Bylinková vycházka 
na Kosíř
sobota 5. 6.

Vycházka pod vedením zkušeného 
litovelského bylinkáře Vládi Vytáska 
povede z Čelechovic podél jižních svahů 
Velkého Kosíře až do Stařechovic. 
Cestou si budeme všímat rozkvetlých 
stepních trávníků a navštívíme zajímavé 
lomy. Vycházku zakončíme Na Ulmance 
v zahradě manželů Křepelkových, kteří 
nám představí, jak lze o zahradu pečovat 
přírodě blízkým způsobem. Seznámí nás 
s vysazenými starými odrůdami ovocných 
stromů a s obnovou kamenných zídek na své 
zahradě. Ráno sraz v žel. stanici Čelechovice 
na Hané v 8:30 (vhodný vlak z Prostějova 
odjíždí v 8:02 – nastupujte do posledního 
vagónu!). Návrat v odpoledních hodinách 
buď autobusem ze Stařechovic, anebo 

Zapojte se do mapování hnízdících labutí!

Na červen loňského roku bylo naplá-
nováno mapování hnízdního rozšíření 
labutí, které však bylo kvůli pandemii 
koronaviru odloženo na letošní rok 2021. 
Podobné sčítání organizoval v 80. letech 
minulého století Jan Hora na území ce-
lého Československa, podrobnější údaje 
o hnízdění na území bývalého Severo-
moravského kraje pocházejí ještě z roku 
1996. Nastal tedy ideální čas celou akci 
po čtvrt století zopakovat a zjistit, jak 
jsou na tom labutě nyní. Do akce se 
plánují zapojit všechny moravské po-
bočky ČSO, záleží tedy na nás všech, 
zda se podaří zmapovat celou Moravu. 
Jak tedy na to? Metodika je jednoduchá: 

kontroly! (I po-
kud se na loka-
litě žádná labuť 
nevyskytu je , 
pošlu o tom pak 
zprávu.)

4. Pokud jsou pří-
tomna mláďa-
ta, spočítám je 
a rozliším je 
(je-li to možné) 
na šedá a bílá. 
Pokud je na lokalitě rodinek více, 
spočítám mláďata pro každou zvlášť.

5. Vítané jsou i doplňující informace, 
např. umístění hnízda, počet vajec 

(hnízda cíleně 
nekontrolovat), 
příčina neúspěš-
ného hnízdění, 
zbarvení nohou 
samce a samice 
nebo přítomnost 
husice nilské… 
A samozřejmě 
vše další, co Vás 
napadne.

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

6. Výsledky pošlu emailem na stejnou ad-
resu a nejlépe je zapíšu i do databáze 
birds.cz, pokud možno do konce čer-
vence.

Závěrem bychom rádi dopředu podě-
kovali všem, kteří se plánují do sčítání 
zapojit. Účast každého je důležitá, neboť 
platí jednoduchá rovnice – čím víc spo-
lupracovníků, tím více zkontrolovaných 
lokalit. Těšíme se na spolupráci a přejeme 
Vám mnoho labutích zážitků!

Petr Kovařík,  
e-mail: kov.petr@seznam.cz 

Kateřina Ševčíková,  
e-mail: sevcikovaka@seznam.cz

Foto: Jiří Šafránek

1. Na mapě či v tabulce i vyberu volné lo-
kality, které bych chtěl zkontrolovat, 
a sdělím je e-mailem info@mos-cso.
cz koordinátorům – to je důležité, aby-
chom měli všichni přehled o tom, kte-
ré lokality budou pokryté, a které ne. 
Pokud svou lokalitu v tabulce nena-
leznu, nevadí, napíšu si o ni e-mailem. 
Odkaz na mapu nebo tabulku lokalit na-
jdete na webu: http://mos-cso.cz/zapoj-
te-se-do-mapovani-hnizdicich-labuti/

2. Vybrané lokality vyrazím zkontrolovat 
nejlépe v termínu: 1. – 6. 6. (doplňkově ale 
oceníme i údaje získané v jiných dnech).

3. Na lokalitách zjistím, zda jsou přítomny 
labutě. Velice důležité jsou i negativní 

Vážené dámy, vážení pánové, čle-
nové OMS Olomouc, 

dovolujeme si vás informovat, že 
vzhledem ke stále nepříznivé epide-
miologické situace (a tudíž nemož-

nosti shromažďování většího počtu osob), 
jsme se rozhodli přesunout  nejbližší akce 
OMS Olomouc na nové termíny. 

To, v jakém režimu se akce uskuteční  
(kolik osob současně, v jakou hodinu, 
podmínky atp.) sdělíme v daném týdnu 
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www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL




Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh



BRNĚNSKÉLEGENDY,POVĚSTI
ADOMOVNÍZNAMENÍ


PoznejteBrnoztrochunetradičníhoúhlu.



Vulicíchměstazapátrámepodomovníchznameních,jakojsoutřeba
Třimouřeníni,Zlatákotvanebokoule,Krásnáotrokyně,ZlatýiČernýorel,
Třiknížata,Červenýrak,ČernýmedvědneboTřikohoutiavypravímese

postopáchměstskýchlegendapověstíobrněnskémdrakovi,oBirkověkole
naStaréradnici,ozvoněnínaPetrověneboprojezenévěžitamtéž,oneslušném

mužíčkoviusv.Jakuba,okamennépanně,ozazděnémradním,
strašidelnémsklepěnebooČernémadoně.


…příběhyvsouvislostech.

neděle13.června2020,10:00hod.
srazuautobusovézastávkyMasná(Křenová/Zderadovaul.)

vstupné:100Kč
(80Kčděti6–14let)


Mějte,prosím,sseboujízdenkunaMHD

(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí,nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)

Brněnské legendy, pověsti a domovní znamení
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na reprízu prohlídko-

vého okruhu,Í,který se uskuteční v neděli 13. června 
2021 se začátkem v 10:00 hod. u autobusové zastávky 
Masná (Křenová/Zderadova ul.).

Délka programu cca 2,5 hod. s ukončením na Mo-
ravském náměstí.

 
Důležité upozornění:
K účasti na prohlídce je nutná závazná rezervace, 

učiněná na mailové adrese tomas.kryl@email.cz do 08. 
06. 2021. 

Prohlídka se uskuteční v případě minimálně 20 
účastníků (omezený počet míst). Potvrzení konání akce 
Vám bude po uzávěrce přihlášek oznámeno mailem. 

Vhodné dopravní spojení na akci:
Z Olomouce bus
RJ 721308  08:30-09:35  www.regiojet.cz
Z Olomouce vlak
ČD R914  07:06-08:42  www.cd.cz
Z Prahy vlak:
ČD RJ73  06:22-09:19  www.cd.cz
 
S úctou

Tomáš KRYL 
průvodce * moderátor 

tomas.kryl@email.cz 
www.nejlepsipruvodce.cz

Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
zasíláme vám aktualizovaný program 

akcí, které jsme pro vás na měsíc květen 
a červen připravili.

 
V sálech Galerie Octopus si můžete 

už od 11. května příjít prohlédnout mi-
mořádnou výstavu trojrozměrných děl 39 
autorů DUCH HMOTY. Vystavujícími 
autory jsou: Nikos Armutidis, Svatoslav 
Böhm, Pavel Brázda, Jaroslava Brych-
tová, David Cajthaml, Václav Cigler, 
Hugo Demartini, Stanislav Diviš, Mi-
roslav Dolák, Lubomír Dostál, Libor 
Fára, Václav Fiala, Kurt Gebauer, Pa-
vel Herynek, Pavel Charousek, Dalibor 
Chatrný, Jiří Jílek, Martina Klouzová-
-Niubó, Eva Kmentová, Pavel Knapek, 
Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, 
Pavel Mereďa, Jan Naš, Karel Nepraš, 
Petr Nikl, Jiří Novák, Věra Nováková, 
Karel Pauzer, Petr Pazdera, Oskar Při-
ndiš, Adam Rybka, Karol Říhovský, 
Čestmír Suška, František Skála, Chru-
doš Valoušek, Tomáš Valušek, Olbram 
Zoubek, Jiří Žlebek. Na výstavě, jež si 
klade za cíl představit trojrozměrnou tvor-
bu v co nejširší pestrosti přístupů, je ka-
ždý autor zastoupen zpravidla jedním dí-
lem. Díla, často vystavená vůbec poprvé, 
pocházejí ze sbírek autorů či soukromých 
sběratelů. Nenechte si proto tuto jedineč-
nou příležitost ujít! 

Chcete-li si užít slavnostní chvíli, přijď-
te první sobotu v červnu – 5. června v 16 
hodin – na vernisáž této výstavy, která 
se bude řídit aktuálními nařízeními Vlá-
dy ČR, je proto možné, že proběhne před 
budovou muzea. Tam ostatně již stojí na-
instalován Trubkoun Kurta Gebauera, 
významného českého výtvarníka, podle 
jehož instrukcí Lucie a Dalibor Kamenští 
sochu nechali vyrobit ve své rýmařovské 
firmě Eurointermetall s. r. o. Sochu nám 
také zapojili do mezinárodního sochař-
ského festivalu Sculpture Line, do něhož 
je zapojeno 15 států, 40 měst, 78 instalací 
a 51 umělců – sledujte www.sculpture-
line.cz. 

V komorním prostoru Galerie Pranýř 
je až do 4. července k vidění výstava 
RÝMAŘOVSKO ŠKOLOU POVIN-
NÉ na historických pohlednicích a fo-
tografiích z let 1900–1945, která měla 
proběhnout v loni na podzim na podporu 

tematického stolního kalendáře s repro-
dukcemi historických fotografií. Kalendář 
se školním tématem vydalo MAS Rýma-
řovsko ve spolupráci s muzeem a vy si jej 
můžete ještě stále zakoupit v Informač-
ním centru při městském muzeu.

Také naše prosklená vitrína ve foyer 
nabízí komorní výstavu z cyklu Z MU-
ZEJNÍHO DEPOZITÁŘE, představu-
jící předměty z muzejních sbírek, které 
se z kapacitních důvodů nevejdou do naší 
dlouhodobé expozice a jsou proto po vět-
šinu času uloženy v depozitáři. Několik 
desítek sbírkových předmětů na téma Lé-
kařství a zdravotnictví je nyní k vidění 
do 30. června.  
Připraveni jsme také na letní sezónu. 
Chystejte se proto na návštěvu barok-
ního skvostu kaple V Lipkách, naší 
externí expozice textilnictví v budově 
Hedvy Český Brokát či archeologické 
lokality Hrádek s geologickou expozi-
cí. V kapli V Lipkách a v Hedvě Český 
Brokát na vás již čekají průvodci v běž-
nou otevírací dobu. 

Na červen plánujeme ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, Stře-
diskem volného času Rýmařov, ZUŠ 
Rýmařov, školami Rýmařovska, Mu-
zeem Wsi Opolskiej w Opolu ad. uspo-
řádat Zámecký jarmark u příležitosti 
zahájení zámecké sezóny v Janovicích, 
a to v sobotu 19. června 2021 od 11 
hodin. Program: od 11 hodin bude v zá-
meckém areálu probíhat jarmark, 12:45 
bude zahájena výstava na téma „Kulturní 
dědictví“, od 13 hodin bude hrát histo-
rizující skupina Calata, ve 14 hodin di-
vadlo Magnet Bruntál zahraje Pohádku 
o pejskovi a kočičce, ve 14:45 vystoupí 
Kouzelná Buřinka, v 15:30 pak Rocko-
vá skupina ZUŠ Rýmařov a v 16 hodin 
program uzavře hudební vystoupení 
skupiny Calata. Těšit se můžete na vý-
stavu výtvarných prací ZUŠ Rýmařov 
a škol a školek Rýmařovska a keramic-
kého kroužku SVČ Rýmařov, výtvarné 
workshopy ZUŠ, expozici Jesenické 
pověsti a videoprezentaci škol. Podmín-
ky akce se budou řídit aktuálními naří-
zeními Vlády ČR. Akce proběhne díky 
projektu „Kulturní dědictví“, který je 
spolufinancován z Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Praděd a městem Rýmařo-
vem.

V kapli V Lipkách 
chystáme uspořádat 
kulturní podvečer 
v pátek 26. června, kdy v 17:30 zahájí-
me výstavu „V chrámové kráse“ o kapli 
V Lipkách a kostele sv. Kateřiny Alexan-
drijské v Muzeu Wsi Opolskiej w Opolu, 
představíme novou publikaci o těchto 
památkách, polská kapela Silesia za-
hrají mariánské písně a následovat bu-
dou komentované prohlídky. Vše díky 
projektu „Kulturní dědictví“ a laskavé 
finanční dotaci z Fondu mikroprojektu 
Euroregionu Praděd a města Rýmařova.

 

I letos jsme v prostorách externí expozi-
ce textilnictví v budově textilky Hedva 
Český Brokát ve spolupráci s Hedvou, 
Městským divadlem Rýmařov a Nedělní 
školou ve Stránském připravili bohatý 
kulturní program s mimořádnými pro-
hlídkami, provázejícími herci v kos-
týmech, prohlídkou provozu tkalcovny 
a nové výstavy ZA PŮVABEM LIDO-
VÝCH KROJŮ (25. 5. – 30. 9. 2021) 
Romany Habartové. Termíny prohlí-
dek, na které je potřeba se rezervovat, 
naleznete v příloze. V pěti sobotách 
proběhne také TEXTILNĚ-ŘEMESL-
NÝ WORKSOP Vladimíry Křenkové 
z Nedělní školy Stránské. V září bychom 
pro vás chtěli otevřít audiovizuální sál 
v bývalé místnosti šlichtovny, ve kte-
rém se bude promítat animované video 
o dějinách textilnictví na Rýmařovsku 
a ve kterém proběhne výstava malova-
ných vzorů. Vše díky dotaci z Fondu mi-
kroprojektů Euroregionu Praděd, města 
Rýmařova a Moravskoslezského kraje; 
expozice v Hedvě je rovněž zapojena 
do Technotrasy Surové krásy podporu-
jící industriální dědictví Česka. 

Sledujte naše webové stránky www.mu-
zeumrymarov.cz, facebook @muze-
umrymarov a nově také instagram @
muzeumrymarov.

Těšíme se na vás!

S přáním hezkého dne a pevného zdraví
Mgr. Michal Vyhlídal 

JIŽ 5. ČERVNA 2021

„NÍZKÝ JESENÍK - PO STOPÁCH 
NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ“

Sovinec - Rešovské vodopády - Bruntál - 
Slezská Harta 

Zájezd CK Čebus s průvodcem T. Krylem.  
Program, objednávky:

https://www.cebus.cz/jednodenni/nizky-jesenik/
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Muzeum a galerie se tento týden opět 
otevírá veřejnosti, první návštěvníky 
přivítá zítra, tedy v úterý 11. května.

Dovolte mi proto pozvat Vás na naše 
aktuální výstavy.  

Hlavní budova muzea na nám. 
T. G. Masaryka
Flora a Fauna z našich depozitářů. 
Tak se jmenuje nová výstava, která je 
průřezově pestrou přehlídkou předmětů 
s živočišnými a florálními motivy. Jde 
o výjimečné kousky ze sbírek Muzea 
a galerie v Prostějově, které neměl ani 
pravidelný návštěvník zatím možnost 
spatřit. 

Vůbec poprvé je tak vystavena na-
příklad secesní pohovka s květinovým 
čalouněním z přelomu 19. a 20. století 
a také obraz s názvem Dívky u tůně, je-
hož autorem je Vlaho Bukovac. Výsta-
va však nabízí i užitkové předměty, jako 
jsou hodiny, sošky, zbraně, poháry, per-
níkářské formy či třeba glóbus. Nechybí 
ani několik skic členů šlechtického rodu 
Silva-Tarouců nebo Jiřího Wolkera. 
Motiv flóry a fauny najdeme i v příro-
dovědné části výstavy a to v podobě 
zkamenělin, herbářů nebo na fotografi-
ích z muzejního fotoarchivu. Výstava 
bude otevřená do 29. srpna. 
Doposud je název výstavy regionální 
autorky Kamily Hájkové. Ta se věnuje 
keramické tvorbě a především malbě, 
kde našla zalíbení v technice impasto. 
Kamila Hájková žije v Prostějově a pů-
sobí jako pedagožka na ZŠ, kde vyučuje 
převážně výtvarnou výchovu. Výstava 
bude otevřená do 29. srpna.

Galerie Špalíček
Dvojvýstava s názvem Jak chtěl změnit 
svět a J. A. Komenský v umění před-
stavuje velikána českých dějin, Jana 
Ámose Komenského. Část výstavy tvo-
ří patnáct panelů, které nabízejí výseč 
z Komenského života a díla, druhá část 
prezentuje umělecké artefakty z pod-
sbírky Muzea Jana Ámose Komenské-
ho v Uherském Brodě, které exponáty 
do Prostějova zapůjčilo. Připravená je 
také ukázka staré školní třídy, zapůjčené 
z Hanáckého muzea v Cholině na Olo-
moucku. Výstava je prodloužená do 30. 
května. 

Červený domek 
Petra Bezruče 
v Kostelci 
na Hané
Expozice nazvaná 
Básník slezského 
lidu Petr Bezruč 
(1867–1958) se 
veřejnosti otevře 
v pátek 14. května. 
Budova opláštěná 
červenými cihlami 
prošla celkovou 
proměnou, ve dvou 
přízemních míst-
nostech domu ná-
vštěvníci najdou 
panely s texty o ži-
votě a díle básníka, 
ale také pokoj v ta-
kové podobě, jak jej 
Petr Bezruč obýval. 
Nechybí ani doku-
menty s básníkový-
mi osobními věcmi. 
Provoz Červeného 
domku bude pouze 
sezónní, v květ-
nu a červnu, září 
a říjnu bude mít 
otevřeno v pátek od 14.00 do 18.00. 
V sobotu a neděli od 10.00 do 13.00 
a od 14.00 do 18.00. V červenci 
a srpnu bude otevřeno od úterý 
do neděle od 10.00 – 13.00 a 14.00 
– 18.00. Plné vstupné je 20 Kč, sní-
žené 10 Kč. Případní zájemci o vý-
klad mimo uvedenou dobu, se musí 
předem objednat na emailové adrese: 
fgregor@muzeumpv.cz.

 

Všechny novinky a aktuality najdete vždy 
na sociálních sítích muzea a webových strán-
kách www.muzeumpv.cz

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a tě-
šíme se na setkání s Vámi.

 
Bc. Petra Pášová

pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.

Náměstí T. G. Masaryka 2,  
796 01 Prostějov

Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum a galerie v Prostějově Vás zve na zaháje-

ní výstavy Jana Saudka

Fenomén Saudek
Vernisáž za účasti autora se uskuteční ve čtvrtek 3. 

června v 16.30,

ve vnitřních i venkovních prostorách galerie Špalíček

Uprkova ul. 18, Prostějov

Výstavní prostory galerie Špalíček nabídnou přehlídku 
fotografií světoznámého a mezinárodně uznávaného 
fotografa Jana Saudka.

Výběr obsahuje známá i méně známá témata, domino-
vat však bude svět smyslnosti plný žen, nestoudnosti, 

zvrácenosti, hříchů, ale i ostychu a něhy.

Část výstavy bude koncipována jako pocta Janu 
Saudkovi, kdy se veřejnosti se svou tvorbou před-

staví desítka prostějovských fotografů.

Projekt uvádí Muzeum a galerie v Prostějově ve spo-
lupráci s galeristou Jindřichem Skácelem, záštitu přijal 

primátor Mgr. František Jura. 

Výstava bude částečně prodejní, zakoupit bude možné 
katalog, plakáty a pohlednice. 

Výstava potrvá od 4. června do 5. září 2021

Otevřeno máme denně (kromě pondělí) od 9.30 
do 12 hodin a od 13 do 17 hodin

Těšíme se na Vás!

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený 
Janem Husičkou v letech 1867–1872. Statek s konírnou 
býval ve své době nejkrásnějším domem v obci Slatini-
ce. Manželé Husičkovi měli dceru Marii, která se po I. 
světové válce provdala za Františka Koudelku, důstojní-
ka rakouské armády, který se narodil v nedalekých Dra-
hanovicích. Marie Koudelková Husičková byla zvaná 
podle hodnosti svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který svým 
návštěvníkům nabízí ubytování v šestnácti pokojích. Pro 
náročné klienty je připraveno VIP apartmá Pekárna, vy-
bavené stylovým nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále 
se v objektu penzionu nachází stylově zařízený prostor 
Pekárny. Oba tyto prostory lze využít pro firemní večírky, 
oslavy narozenin, rauty a jiné společenské akce. Pro ško-
lení a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí 
místnost pro 40 osob.

Rodinný Penzion Majorka 

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

Muzeum a galerie v Prostějově
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22. května 2021

Sraz v 15:00 u budovy tržnice 
(ul. Kateřinská). V 18:00 navážeme 
setkáním iniciativy za udržitelnou 
mobilitu v prostorách Letního kina.

OD TRŽNICE DO HOLICE 
ANEB CO NOVÉHO POSTAVILA 
UNIVERZITA PALACKÉHO

S architekty Janem Mléčkou a Lukášem Blažkem 
se zastavíme u posledních investorských počinů 
olomoucké univerzity – rekonstruované budovy 
Teologické fakulty v Kateřinské ulici a novinek 
v areálu Přírodovědecké fakulty v Holici. 
Výlet zakončíme neformálním setkáním zájem-
ců o udržitelnou mobilitu.

Délka trasy: cca 8 km
  
Náročnost: mírná, vhodné i pro rodiny s dětmi

Projížďku pořádá tým Do práce na kole ve spolupráci 
se spolkem Za krásnou Olomouc.

Milí členové a příznivci spolku 
Za krásnou Olomouc,
 máme velkou radost z rozvolňo-
vání, a tak vám zasíláme pozvánky 
na akce, které proběhnou ještě tento 
měsíc.

 
V sobotu 22. 5. vyjedeme Na kole 

(s) krásnou Olomoucí - od Tržnice 
do Holice aneb co nového postavila 
Univerzita Palackého. 

S architekty Janem Mléčkou 
a Lukášem Blažkem se zastavíme 
u posledních investorských počinů 
olomoucké univerzity - rekonstru-
ované budovy Teologické fakulty 
v Kateřinské ulici a novinek v areá-
lu Přírodovědecké fakulty v Holici. 
Výlet zakončíme neformálním setká-
ním zájemců o udržitelnou mobilitu 
v prostorách letního kina (18:00)

Délka trasy: cca 8 km 
Náročnost: mírná, vhodná i pro 
rodiny s dětmi

Sraz 22. 5. v 15:00 u budovy tržni-
ce (ul. Kateřinská).

 

Hned následující sobotu 
29. 5. se půjdeme pěšky podí-
vat na Tabulový Vrch v rámci 
cyklu Krásnou Olomoucí. 

Vycházku povede Karel 
Svitavský a Vilém Švec, au-
toři čerstvé publikace Na sva-
zích Tabulového vrchu. 
Na první pohled trochu nezá-
živné území skrývá spoustu 
zajímavostí z oblasti archi-
tektury, urbanismu a umění. 
Prozkoumáme meziválečné 
stopy a první etapy výstavby 
sídliště 3. pětiletky. Sezná-
míme se s budoucími vizemi 
a plány komise místní části.

Sraz 29. 5. v 15:00 na Te-
rerově náměstí.

 
Jak jste si zajisté všimli, 

letos se náš spolek zapojil 
do projektu Do práce na kole, 
s radostí Vás tedy zveme 
i na akce pořádané olomouc-
kou pobočkou této výzvy.

Již v pondělí 17. 5. 
od 17:00 proběhne debata 
s krajskými cyklokoordi-
nátory ve Sdružení D (uli-
ce 17. listopadu 43). 

Olomoucký kraj se vě-
nuje cyklodopravě dlou-
hodobě a systematicky. Je 
hlavním investorem cyk-
lostezek v kraji a garan-
tem řady opatření. Koordi-
naci mají na starosti hned 
tři cyklokoordinátoři: Petr 
Smítal, Jaroslav Martínek 
a Stanislav Losert.

Jak jejich spolupráce 
ve třech funguje? Kdo má 
co na starosti? S jakými 
problémy a výzvami se 
Olomoucký kraj v oblas-
ti cyklodopravy potýká? 
Jak funguje spolupráce se 
Statutárním městem Olo-
mouc a dalšími obcemi 
v kraji?

 

Za krásnou Olomouc

A v neděli 30. 5. bude ve 14:00 star-
tovat Velká spanilá jízda na kolech 
z tržnice (Tržnice plocha) na Sluňá-
kov (Horka nad Moravou), zde bude 
nachystáno občerstvení s opékáním 
a možnost komentované prohlídky, 
na kterou je třeba se přihlásit

Po tak dlouhé době se těšíme na se-
tkání.

 
s přáním krásných jarních 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/

Zámek Plumlov otevírá brány
Po delší zimní pauze konečně i plumlovský 
zámek otevírá své brány. Návštěvníci jej mo-
hou v rámci běžné otevírací doby navštívit 
od 1. června 2021. I letos budou k dispozici 
tři prohlídkové okruhy. První trasa představí 
historii a zámecké expozice, druhá vede ná-
vštěvníky po pohádkovém sklepení s vyprá-
věním příběhů a bájí a třetí okruh nadchne 
jistě nadšence do stavebnictví a netradičních 
prostor. Vede totiž po nikdy nedokončených 
prostorách. První letošní akcí jsou pak ve-
lice oblíbené Pohádkové prohlídky, které 
proběhnou 5. a 6. června s tím, že na sobotu 
je pro nejmenší návštěvníky připraven i vo-
jenský dětský den. Bohatý je však i program 
na celou sezónu. Bližší informace jsou k do-
stání na stránkách www.plumlov-zamek.cz. 
Srdečně se těšíme na vaši návštěvu!

Foto: Petr Školař

STARÁ VODA 

u Libavé pátek 28. 5. 2021 kostel 
otevřený od 18:00 do 21:00 

Výklad historie kostela a obce – krátká hudební vystoupení. 
Možnost návštěvy kaple Královské studánky, obhlídka trosek kláštera,  

klášterní zahrady a opraveného hřbitova. 
 

 
 

Vystoupí Igor Františák a Ondřej Janča – klarinety 
a Lea Vítková sólistka opery Moravského divadla Olomouc  
 

 
Zajišťují skauti střediska Velký Týnec ve spolupráci  

se Svatováclavským hudebním festivalem 

www.shf.cz 

Partner 
Zeleného kruhu Olomouc

Partner Zeleného kruhu 
Olomouc
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Po částečném zpřístupnění prostor hradu 
Šternberk z poloviny května nám aktuální 
pandemická situace konečně dovolí ote-
vřít kompletní vnitřní prostory. Rádi proto 
oznamujeme, že od úterý 1. 6. 2021 obno-
vujeme prohlídky s průvodcem na základ-
ních prohlídkových trasách. 

Přístupné budou oba základní okruhy 
„Šlechtické reprezentační prostory“ a „Ži-
vot na šlechtickém sídle“ denně mimo 
pondělí vždy od 10 do 16 hodin. Prohlíd-
ku doprovodí výklad našich průvodců. 

Na obou okruzích se můžete těšit na no-
vinky v expozicích. V rámci návštěvy hra-
du je nutné dodržovat aktuální hygienická 
nařízení, především zakrytí dýchacích 
cest, použití desinfekce u vstupu do po-
kladny a dodržování rozestupů. Prohlídky 
s průvodcem jsou umožněny pro skupiny 
do 10 osob. Nikdo z návštěvníků nesmí 
vykazovat klinické příznaky onemocnění 
COVID 19. Aktuální podmínky návštěvy 
hradu jsou uvedené na našem webu www.
hrad-sternberk.cz.   

Přístupná bude rovněž expozice 
„Liechtensteinská dominia střední Mora-
vy“ věnovaná činnosti posledních majite-
lů hradu Šternberk, rodu Liechtensteinů, 
na které probíhají individuální prohlídky 
bez průvodce.

Těšíme se na vás od úterý 1. 6. 2021 
při obnovených prohlídkách hradu Štern-
berk.

 

Zpřístupnění vnitřních prostor hradu Šternberk pro návštěvníky

Pandemická situace se v posledních týd-
nech zlepšuje a tento fakt umožnil čás-
tečně zpřístupnit vnitřní prostory pamá-
tek. Velmi dlouho jsme čekali na tento 
okamžik, ale konečně můžeme přivítat 
na hradě Šternberk první návštěvníky. 
Den D je pro nás sobota 15. 5. 2021.

Nejedná se zatím o úplné otevření 
všech vnitřních prostor, ale o první vlnu 
rozvolnění. Otevřeny mohou být trasy, 
které jsou přístupné bez nutnosti účasti 
průvodců. Pro hrad Šternberk to zna-
mená, že můžeme otevřít doprovodnou 
výstavu „Liechtensteinská dominia 
střední Moravy“, která se nachází v pro-
storách naproti pokladny hradu. Výstava 
bude otevřena denně mimo pondělí od so-
boty 15. 5. 2021 vždy od 10 do 15 hodin.  
Prohlídka výstavy je individuální a vstup-
né činí 40 Kč za osobu. V rámci návštěvy 
výstavy je nutné dodržovat aktuální hy-
gienická nařízení, především zakrytí dý-
chacích cest, použití desinfekce u vstupu 

do pokladny a dodržování rozestupů.
Věříme, že zpřístupnění výstavy je 

„první vlaštovkou“ a brzy naváže otevře-
ní celého hradu. Máme pro vás připravené 
novinky na trasách návštěvnických okru-
hů a těšíme se, až vám je budeme moci 
představit. 

Výstava seznamuje širokou veřejnost 
nejen s historií rodu a jeho významnými 
osobnostmi, ale i se současností knížec-
tví Lichtenštejnského. Společné dějiny 
dnešního knížecího rodu Liechtensteinů 
a českého státu trvají 760 let. Svými ak-
tivitami v politické, kulturní, hospodářské 
i sociální oblasti zanechali příslušníci to-
hoto významného rodu na střední Moravě 
nesmazatelné stopy. Od nepaměti utvářeli 
prostor, ve kterém žijeme. Dokladujeme, 
jak významná je na střední Moravě stopa 
zanechaná příslušníky tohoto rodu v kul-
tuře, vzdělávání, architektuře a umění. 
Dokumentována je především romantická 
přestavba hradu Šternberk, ale i sídel, kte-

rá jsou dnes vyhledávanými turistickými 
atrakcemi, jako jsou zámek Velké Losiny, 
zámek Úsov a Plumlov.

Rod Liechtensteinů se přímo podílel 
na vzniku lázeňských míst Velkých Losin 
i Ondrášova, kde je dnes již jen stáčírna 
minerální vody. Podpořili i raný rozvoj tu-
rismu a výstavbu takových míst, jako jsou 
horské chaty Švýcárna a Ovčárna. Byli 
u vzniku dnes již jen poutního místa Vře-
sová Studánka či neexistujících objektů 
rozhledny a chaty na Králickém Sněž-
níku. Budovali lesní úzkokolejky k eko-
logické těžbě dřeva. Podnikali v lehkém 
průmyslu. Velkorysý koncept objektu No-
vých Zámků, který v současnosti slouží 
sociálnímu ústavu, s rozsáhlým krajinář-
ským areálem má dodnes částečně docho-
vané původní romantické malé stavby. 

Tisková zpráva, 3/2021 

Otevření prohlídkových okruhů s průvodcem

Černá věž v Drahanovicích

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemio-
logické situaci a nemožnosti shromaž-
ďování většího počtu osob, které trvá již 
více než rok, je nejvyšší čas zkontrolovat 
a opravit myslivecká zařízení ve vlast-
nictví Mysliveckých spolků. Samozřej-
mě nemám na mysli jen krmná zařízení 
a posedy, ale hlavně také údržbu ostatních 
mysliveckých zařízení, která z důvodu 
pandemie osiřela. Protože nepřízeň poča-
sí a zub času působil pandemie ne pan-
demie, bude jistě práce dost. A tak často 
mnohde nastupují takzvaní tahouni, kte-
ří jsou naštěstí, ruku na srdce, v každém 
Mysliveckém spolku a bez jejich aktivity 
by měl mnohý spolek nejen v tuto dobu 
možná nemalé obtíže. Ne jinak tomu 
samozřejmě  je i v MS Blata Hněvotín. 
To má, mimo jiné, ve svém majetku také 
brokovou střelnici, která již potřebovala 
generální opravu střechy nad vrhačkou 
a nátěr a úpravu schodiště. A tak mohu 
odpovědně říci, že v Hněvotíně mezi ta-
kové tahouny bezesporu patří tato skupin-

Hněvotínští tahouni 

ka členů zdejšího MS ve složení Vlasti-
mil Handl, Petr Kubíček,Miroslav Špičák 
a Václav Labounek, kteří se i v tuto ne-
lehkou dobu sešli a pustili se do práce, 
aby zabránili možné větší škodě na spol-
kovém majetku. Takovíto „tahouni“, kte-
ří jsou snad ve všech spolcích, si za tuto 

svou pracovní aktivitu zaslouží  poděko-
vání všech ostatních členů Mysliveckého 
spolku Blata Hněvotín a nejen zde, ale 
také ve všech ostatních spolcích. 

Rudolf Krč 

Srdečně Vás zveme k návštěvě Černé věže v Drahanovicích,
kde se nachází stálá expozice vztahující se k archeologickým 
nálezům, historii obce a jejího okolí. V nejvyšším patře věže 
je malá výstavní galerie.

NÁVŠTĚVNÍ  DOBA  

DUBEN - KVĚTEN              So, Ne       10 - 12, 13 - 17 hodin

ČERVEN - ZÁŘÍ                 So, Ne       10 - 12, 13 - 17 hodin

Středa                       13 - 17 hodin

STÁTNÍ SVÁTKY

1.5. a 8.5.,  5.7. a 6.7., 28.9.       10  - 12, 13 - 17 hodin

Poslední návštěva 15 minut před zavírací hodinou.

Zájezdy a skupiny si mohou termín návštěvy domluvit 
předem telefonicky i mimo návštěvní dobu.

Vstupné: 

dospělí 20,- Kč, studenti a důchodci 10,- Kč, děti od 6 let 
5,- Kč

Informace :  608 311 792, obec 585 949 282

E-mail: info@cernavez.cz    www.cernavez.cz
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Vnuk posledního českého krále Jeho císařská 
a královská Výsost Karel Habsburský, arci-
vévoda Rakouský, oslavil dne 11. ledna 2021 
šedesáté narozeniny. V této souvislosti zorga-
nizoval Spolek pro obnovu Českého králov-
ství s veřejnou podporou Koruny České (mo-
narchistické strany Čech, Moravy a Slezska) 
sbírku mezi obyvateli našich zemí, určenou 
pro zhotovení daru-kopie svatováclavské ko-
runy u renomovaného českého šperkaře Jiřího 
Urbana. Díky příspěvku téměř dvou set dárců 
i finanční asistenci monarchistické strany se 
projekt podařilo uskutečnit.

Původně zamýšlené předání v České repub-
lice znemožnila protipandemická opatření. 
S pomocí představitelů Řádu sv. Jiří – evrop-
ského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského se 
podařilo předání uskutečnit ve Vídni v odlo-
ženém termínu 28. května 2021.

Českou delegaci reprezentovali Jindřich 
Holub, starosta Spolku pro obnovu Českého 
království, JUDr. Petr Krátký, místopředseda 
Koruny České (monarchistické strany Čech, 
Moravy a Slezska) a autor umělecké kopie 
svatováclavské koruny, šperkař, klenotník 
a restaurátor Jiří Urban. Mezi účastníky se-
tkání, jejichž celkový počet musel být z dů-
vodu protipandemických opatření minimali-
zován, dále byli arcivévodkyně Camilla von 
Habsburg-Lothringen, komtur české komen-
dy Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu 
Habsbursko-Lotrinského PhDr. Milan Novák, 
O.S.G.M. i zástupce rytířského řádu Křižov-
níků s červenou hvězdou ve Vídni P. Václav 
Sládek, O.Cr.

Předání umělecké kopie svatováclavské koruny arcivévodovi 
Karlu Habsburskému u příležitosti jeho šedesátých narozenin.

Během slavnostního aktu informo-
val prokurátor řádu Vinzenz baron 
Stimpfl-Abele o rozhodnutí velmis-
tra řádu JCKV Karla Habsburského 
dar s díky přijmout a jako symbolic-
ký dar obyvatel zemí Koruny české 
trvale vystavit v sídle řádu ve Víd-
ni. Účastníci setkání mj. přijali také 
informaci o založení Královského 

institutu politických nauk v Praze 
a o jeho připravovaných aktivitách, 
vč. konference, věnované odkazu 
blahoslaveného císaře Karla I. a jeho 
významu pro současnost.

V Praze dne 2. června 2021
www.korunaceska.cz
www.spolekproobnovuceskeho-

kralovstvi.cz 


