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Válka na Ukrajině pokračuje, ale neuvadá ani zájem mno-
ha spoluobčanů alespoň zmírnit důsledky humanitární 
krize a udělat něco pro ty, kteří byli nuceni Ukrajinu opus-
tit. Pro ty, kteří hledají optimální zapojení do těchto bohu-
libých aktivit a chtějí se touto cestou podílet na posilování 
principů a hodnot společné Evropy, jsou výbornou příle-
žitostí společná čtvrteční olomoucká setkání pořádaná 
iniciativou 2018+. 

V  minulých dnech projel řadou obcí Olomouckého 
kraje slavnostně vyzdobený kočár, který zahájil novou 
turistickou sezónu a ve svém programu připomenul také 
100. výročí úmrtí našeho posledního panovníka bl. Karla, 
které připadá na 1. duben. Jeho nově zrestaurovaný kočár 
již Muzeum kočárů v  Čechách pod Kosířem představilo 
veřejnosti. 

Co pro Vás chystají kasteláni hradů a zámků, přinášíme 
v přehledu. Tradičně pestrý je velikonoční program ve Vel-

3rok 2022

Vážení čtenáři,
ké Bystřici, cestu k nám si našel kulturní přehled z Konicka 
i dalších míst. 

Mimořádně úspěšná byla myslivecká Chovatelská vý-
stava v obci Příkazy, kde bylo k vidění více než 1 000 trofejí 
zvěře. 

Probouzející se přírodu můžete vnímat na akcích pro-
stějovského Střediska ekologické výchovy Iris, se kterým 
můžete oslavit i Den Země. Mnoha chovatelskými přírůst-
ky se může pochlubit i ZOO na Sv. Kopečku. 

Družinu krále Jiřího z Poděbrad můžete přivítat v Litovli. 
Rušno bude i na pobočkách Knihovny města Olomouce či 
DDM. 

V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.
kcolomouc.cz. 

S  Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky 
další městské části. Pěkné jaro přeje

            Redakce 

Podpora Ukrajiny 
ve čtvrtek 31.3. od 17 hod. v Kapli Božího Těla – proslovy, zpěv, 
hudba
Vzhledem k předpovědi počasí jsem na čtvrtek hledal pro naše 

shromáždění místo, kde neprší a nefouká a nakonec jsem velmi 
vděčný Uměleckému centru UP, že nám poskytne (odsvěcenou) 
Kapli Božího Těla v Univerzitní ulici (od nám. Republiky směrem 
k Vile Primavesi a chrámu sv. Michala).

 
A protože místo má skvělou akustiku - zvu všechny nejen k vy-

stoupení slovem, ale i zpěvem nebo hrou na hudební nástroj. Sa-
mozřejmě zvu i naše ukrajinské přátele, včetně dětí, které by chtěly 
vystoupit... Umění je také způsob vyjádření podpory a také způsob 
psychoterapie...

 
Všichni jsou vítání, vstup volný, možnost opět přispět do poklad-

ničky na sbírku „Ukrajina“ Paměti národa/Post Bellum.

DĚKUJI ZA ŠÍŘENÍ POZVÁNKY
 

Vstup do Kaple Božího Těla je přes budovu Konviktu (sídlo Umě-
leckého centra UP) - na mapě zde: https://mapy.cz/s/catubufovo
V  průjezdu  budovy  se  odbočí  po  několika  schodech  doleva 

do přízemí, chodbou se jde až na konec, kde je vstup do kaple (bude 
označeno). Sice tam neprší a nefouká, ale V KAPLI SE NETOPÍ!

 
Těší se

Vladislav Raclavský
www. 2018plus.cz

 

 

 

 

 

Na vědomost se dává všemu lidu, 

že dne 9. dubna 2022 do Litovle přijede král 

Jiří z Poděbrad. 

Královský průvod uvítáme na náměstí 
Přemysla Otakara v 10 hodin dopoledních. 

Panovníkovi představíme naše město  

a dovedeme ho do parku před muzeem,   

kde bude  

středověké ležení a katovna. 
Provinilci vůči božím zákonům budou  

na pranýři potrestáni. 
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Drobné památky Neředína

před budovou krematoria. Městské hřbi-
tovy byly založeny v roce 1901 a v jejich 
areálu najdeme mnoho cenných památek 
na významné olomoucké osobnosti. 
Na vrcholu kopce je v zeleni ukrytý fort 

č. XV. Patří k soustavě fortů olomoucké 
pevnosti, byl postaven v letech 1850–54. 
Vojáci rakouské, sovětské i naší armády 
postupně opustili zdejší fort, cvičiště i le-
tiště a Neředín se stává místem výstavby 
nových čtvrtí rodinných domů. Když jsem 
v  únoru  procházel  jeho  katastrem,  byl 
jsem svědkem veselého průvodu fašango-
vých masek s muzikou. Jedna z obnove-
ných tradic se vrátila na starou vesnickou 
náves. Půjdete-li polní cestou z Neředína 
na Novou Ulici, odkryje se vám překrásný 
pohled na město s pozadím modrých hor 
na horizontu. Je to nabídka, jak obohatit 
svoji duši svátečním prožitkem.

Ján Kadlec

Katastr  obce  Neředína  zaujímá  strate-
gické místo na návrší západně od centra 
Olomouce. Jeho území tvoří nepravidelný 
obdélník rozložený  mezi městem a ob-
cemi Topolany a Hněvotín,  jež se skrý-
vají za horizontem. Název obce pochází 
od osobního jména Neředa, poprvé je při-
pomínaná v roce 1234. Typická zeměděl-
ská ves byla vždy majetkem olomoucké 
kapituly. Pod vrcholem hřebene se ukrý-
vá pramen říčky Povelky, která protékala 
obcí, naplňovala městské hradní příkopy 
a také několik rybníčků v okolí.
Pod ornicí se zachovala památka na po-

byt římské legie, která si zde vybudovala 
pochodový tábor. Během markomanských 
válek za  císaře Marka Aurelia v  letech 
166 – 180 po Kristu se předsunutý oddíl 
Římanů dostal až na střední Moravu, aby 
zde pacifikoval místní germánské kmeny. 
Tábor pochází ze stejného období, jako je 
známý nápis na skále v Trenčíně. Je prav-
děpodobné, že před výstavbou dálničního 
obchvatu budou v prostorách olomoucké-
ho letiště učiněny další významné objevy 
pobytu římských vojsk. Tak se nám po-
stupně potvrzuje stará pověst o založení 
města Olomouce Římany.
Na území Neředína se zachovalo ně-

kolik drobných památek z minulých dob. 
Většinu z nich najdeme na návsi a v jejím 
blízkém okolí. Nejvýznamnější pro život 
vesničanů byla kaplička zasvěcená Panně 
Marii Loretánské. Byla postavena v roce 

1771 na místě původní dřevěné zvonice. 
Na čtvercovém půdorysu s půlkruhovým 
závěrem stojí mezi lípami půvabná, nově 
opravená a udržovaná památka, jejíž zvon 
ve zvonici plní stále svoji funkci. Nad ní 
je v parčíku kamenný památník obětem 
první světové války. Hranol s pamětními 
deskami se jmény padlých a dekorativním 
reliéfem  je obklopen železným plotem. 
Na jeho vrcholu byla původně umístěna 
pískovcová helma.
Pod  kaplí  je  v  parčíku  zasazena  lípa 

svobody s pomníčkem na památku pad-
lým  ve  druhé  světové  válce  a  obětem 

koncentračních  táborů.  Strom  zasadili 
a pomníček vybudovali po válce občané 
Neředína.  
Na začátku i na konci původní zástavby 

obce stojí kamenné kříže. Před restaura-
cí na křižovatce najdeme kamenný kříž 
s  ukřižovaným  Kristem  z  roku  1774. 
Na  hranolovém  soklu má  reliéf  Panny 
Marie Bolestné, pod křížem se na nás vý-
hružně dívá  lebka se zkříženými hnáty. 
Dříve stával blízko silnice, nyní je po re-
konstrukci mírně posunutý. Kamenný kříž 
v úvozu nad hospodou byl po poškození 
opravovaný.  Na  původním  zvětralém 
hranolovém podstavci z 19. století stojí 
nový kamenný kříž  s malým  litinovým 
Kristem.
U staré polní cesty, vedoucí za humny 

směrem k Nové Ulici, můžeme objevit 
už jen podstavec kamenného kříže z 19. 

Drobné památky Neředína 
Paměť krajiny zachovala stopy Římanů.

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.              
Seneca
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století. Na hranolovém podstavci je reliéf 
Panny Marie Bolestné, na skalce stával 
kamenný kříž s  litinovým Kristem. Ten 
byl zničený, nebo ukradený a tak na nás 
hledí již jen torzo památky, jež byla svěd-
kem významných událostí i tajných setká-
ní milenců. Až do stavby nového kostela 
v Hejčíně v roce 1932 byl Neředín při-
fařen k Nové Ulici a farníci tudy chodili 
každou neděli na mši do tamního kostela. 
Na Velikonoce si družičky na Bílou sobo-
tu donesly z Nové Ulice křížek, který si 
nazdobily. V neděli velikonoční šlo z Ne-
ředína na Novou Ulici kolem kříže proce-
sí s hudbou, ve kterém vyzdobený křížek 
zase  družičky  donesly  zpět  do  kostela. 
Místo kříže mělo také významnou pověst 
mileneckou. Scházeli se u něj zamilovaní  z Neředína i vzdálenějšího okolí. Snad se 

opuštěný podstavec mezi šeříky  jednou 
dočká opravy. 
Před zřízením cvičiště na Tabulovém 

vrchu  stávala  na  rozcestí  polních  cest 
z Neředína směrem ke hřbitovu na Nové 
Ulici socha nebo kamenný kříž. Snad zde 
stávala socha svatého Vendelína, o které 
kdysi v neředínské hospodě vyprávěl sta-
řeček Dziuba v jednom nevlídném pod-
večeru? Socha s křížem byla postavena 
v roce 1820. Svatý Vendelín byl franckým 
poustevníkem v 6. století. Podle legendy 
to  byl  královský  syn,  pastýř  a  opat.  Je 
patronem zemědělství  a ovčáctví,  bývá 
zobrazován jako poustevník s pastýřskou 
holí, mezi dobytkem, vepři a ovcemi. So-
cha s křížem byla poškozená od cvičících 
ženistů, sv. Vendelín byl  rozbitý a  jeho 
části byly uložené ve dvoře stavení č. 21.
Místo kříže bylo také před výstavbou 

nového neředínského hřbitova u silnice 
Kamenný kříž z r. 1774

Kaplička Panny Marie Loretánské s fašangovým 
průvodem

Kamenný kříž v blízkosti neředínského rybníčkuPomník obětem  
První světové války

Kamenný kříž na křižovatce polních cestPodstavec kamenného kříže
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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

„Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.“/„Supported by grant from the people of Norway.“ 

Kdy přilétli čápi? Zapojte se do sledování hnízd

Praha, 11. března 2022. Čápi bílí v  Česku 
postupně obsazují svá hnízdiště, i  když 
by dle známé pranostiky měli teprve zítra, 
na sv. Řehoře, přelétat přes moře. Jak uka-
zuje mapa čapích hnízd na  www.birdlife.
cz/capi, již 50 hnízd je obsazeno (údaj k 11. 
březnu 10:00). Kdy čápi obsadí zbývající? 
Kolik párů přiletí a kolik vyvedou mláďat? 
Odpovědi na  tyto otázky zjišťuje Česká 
společnost ornitologická (ČSO) s  pomocí 
veřejnosti.

„V programu občanské vědy Čapí hníz-
da sledujeme průběh hnízdění čápů již 
od roku 2014. Vloni se podařilo poprvé 
překonat neuvěřitelných 1000 spolupra-
covníků,“ uvádí Gabriela Dobruská, která 
v ČSO koordinuje program Čapí hnízda. 
„Sledování čápů je velmi oblíbené, lidem 
přináší radost a jejich pozorování není ná-
ročné,“ doplňuje Dobruská. Do programu 
se může zapojit úplně každý – od rodin 
s dětmi přes školní kolektivy až po seni-
ory.
Ornitologové doufají, že i v letošním roce 
lidé zařadí pozorování čápů do svých vý-
letů a pomohou tak monitorovat průběh 
hnízdění.  I když někteří čápi  již přilétli 
(pravděpodobně jedinci zimující ve střed-
ní nebo  jižní Evropě), většina  se začne 
objevovat  v  následujících  slunečných 
dnech. Právě ty budou klíčové pro zazna-
menání co nejpřesnějších údajů o příletu 
čápů. „Sledujte hnízda ve svém okolí a svá 
pozorování zadejte na www.birdlife.cz/
capi. I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo 
na mapě a uveďte „čáp nepozorován“. Jen 
tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolo-
váno a čáp na něm ještě nebyl,“ doplňuje 
Dobruská. Čím více hnízd se podaří zkon-
trolovat, tím přesnější údaje o příletu čápů 
ornitologové získají. 

Během  kontrol  můžete  také  čápům 
hodně pomoci. Stačí místa, kde čápy po-
zorujete při sběru potravy nebo kam létají 
pro stavební materiál na hnízda, vyčistit 
od lidských odpadků, zvláště plastových 
provázků  a  vlasců.  Ty  jsou  pro  ptáky 
velmi nebezpečné, zvláště dostanou-li se 
na hnízdo. Zamotá-li se mládě do prováz-
ku, jehož druhý konec je pevně vpleten 
do základu hnízda, nemá šanci úspěšně 
z hnízda vylétnout. 

Čápi u vás nejsou a rádi byste se 
těšili z jejich blízkosti?
Rozhlédněte se nejdříve, jak vypadá kra-
jina v okolí. Pokud v ní  čápi nenajdou 
dostatek potravy, nemá smysl uvažovat 
o hnízdní podložce. Těch prázdných  je 
v naší krajině dost. Co chybí, jsou mokřa-
dy a zdravá pestrá krajina. Tu čápi potře-
bují, tam je potřeba začít.

Kontakt pro další informace
Gabriela Dobruská,  

dobruska@birdlife.cz, 724 687 996

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 91, 
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na duben tyto akce:
kvétajících bylinek, dozvíme se vše o jejich 
účincích, sběru i způsobu zpracování. Ráno 
sraz v 8:50 na nádraží v Náměšti na Hané, 
ukončení  akce  opět  v  Náměšti  mezi  13. 
a 15. hodinou. Délka trasy asi 8 km.

Jarní Terezské údolí
středa 13. dubna
Vycházka  nejen  pro  seniory  za  jarními 
rostlinami  Terezského  údolí.  Navštívíme 
také  zříceninu  hradu  Náměšť  i  známou 
studánku  a  poslechneme  si místní  pověs-
ti.  Ráno  společný  odjezd  vlakem  v  8:02 
do Náměště na Hané, návrat do Prostějova 
do 14 hod. Délka trasy asi 8 km.

Velikonoční poklad 
na Ježově hradu 
pátek 15. dubna
Vycházka pro rodiny s dětmi i další zájem-
ce do částečně přístupné části Vojenského 
újezdu Březina. Na Velký pátek se otevírá 
země s ukrytými poklady, proto se takový 
poklad vydáme hledat na Ježův hrad. Vy-
cházku  zakončíme  u  rybníků  v Hamrech. 
Ráno společný odjezd autobusem do Víco-

va v 8:25 (st. č. 11), návrat do Prostě-
jova nejpozději ve 13:40. Délka trasy 
asi 6 km.

Království u Grygova
středa 20. dubna

Vycházka nejen pro se-
niory povede do Přírod-
ní  rezervace  Království, 
která  zahrnuje  druhově  rozmanitý  lužní 
les s výskytem mnoha vzácných živočichů 
i rostlin. Navštívíme i památný Královský 
dub a nedaleké chráněné území U Strejč-
kova  lomu.  Ráno  odjezd  v  8:35  vlakem 
do Olomouce a odtud do Grygova. Návrat 
do 14 hod. Délka trasy do 8 km. 

Nová naučná stezka 
Kladecko
středa 27. dubna
Vycházka nejen pro seniory povede po tra-
se  nedávno  obnovené  naučné  stezky  Pří-
rodním  parkem  Kladecko.  Ráno  odjezd 
v 8:02 vlakem do Jesence. Návrat vlakem 
ze Dzbele  do  13:30  hod.  Délka  trasy  asi 
8 km. 

Den Země a Ekojarmark
sobota 30. dubna
Tradiční  velká  osvětová  akce  od 8  do 13 
hod.  na  hlavním  prostějovském  náměstí. 
Pro návštěvníky budou připraveny aktivity 
pro děti i dospělé, informace o přírodě Pro-
stějovska, ukázka živočichů ze záchranné 
stanice,  lidoví  řemeslníci,  zdravá  výživa, 
živá  hudba,  maňáskové  divadlo,  taneční 
vystoupení. 

Probouzení zahrady se 
skřítkem Šafránkem
od 5. do 14. dubna
V botanické zahradě Petra Albrechta bude 
vyvěšena  samoobslužná  stezka  pro  děti 
i  dospělé.  Zájemci  si  ji  mohou  projít  sa-
mostatně  kdykoliv  během  otevírací  doby 
(pondělí až pátek od 8 do 15 hodin).  

Vycházka za konikleci
středa 6. dubna
Vycházka  nejen  pro  seniory  na  chráněné 
území Vápenice na Velkém Kosíři, kde se 
nalézá bohatá populace vzácného konikle-
ce velkokvětého. Odtud se vydáme do Ko-
sířských lomů. Ráno společný odjezd auto-
busem do Slatinek v 9:50 (st. č. 9), návrat 
vlakem  z  Čelechovic  na  Hané  do  13:45. 
Délka trasy asi 6 km.

Bylinková vycházka 
do Terezského údolí
sobota 9. dubna
Vycházka  pro  veřejnost  s  litovelským  by-
linkářem  Vláďou  Vytáskem.  Projdeme  se 
Terezským údolím a budeme si všímat roz-

Pár čápů bílých na hnízdě postaveném na komíně.  
Foto: Ludmila Korešová

Nově  a  stylově  zrekonstruovaný 
secesní  dům  postavený  Janem Hu-
sičkou  v  letech  1867–1872.  Statek 
s  konírnou  býval  ve  své  době  nej-
krásnějším  domem  v  obci  Slatini-
ce.  Manželé  Husičkovi  měli  dceru 
Marii,  která  se  po  I.  světové  válce 
provdala  za  Františka  Koudelku, 
důstojníka  rakouské  armády,  který 
se narodil v nedalekých Drahanovi-
cích. Marie Koudelková Husičková 
byla  zvaná  podle  hodnosti  svého 
manžela „Majorka“.
Dnes  je  z  bývalého  statku  stylový 
penzion,  který  svým  návštěvníkům 
nabízí  ubytování  v  šestnácti  poko-

Rodinný Penzion Majorka 

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

jích. Pro náročné klienty je připraveno VIP apartmá Pekárna, vyba-
vené stylovým nábytkem 
a americkými kamny.
Všem hostům je k dispo-
zici společenská místnost 
a dále  se v objektu pen-
zionu nachází stylově za-
řízený  prostor  Pekárny. 
Oba tyto prostory lze vy-
užít  pro  firemní  večírky, 
oslavy  narozenin,  rauty 
a  jiné  společenské  akce. 
Pro  školení  a  semináře 
nabízí  penzion  vlastní 
vybavenou  školicí  míst-
nost pro 40 osob.
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Zahájení turistické sezóny
Hrady a zámky oficiálně otevírají své brá-
ny první víkend v dubnu, ale na Bouzov 
a Šternberk se můžete vydat už nyní
Památkové  objekty  v  Olomouckém 

kraji ve správě Národního památkového 
ústavu jsou připraveny na novou sezónu 
a nachystaly si pro letošní rok zajímavé 
kulturní akce. Památky ve správě Národ-
ního památkového ústavu zahájí po dvou 
letech sezonu bez zpoždění a bez nutnosti 
nošení respirátorů v prostorách památko-
vých objektů.

Po stopách šlechtických rodů
Dvanáctý  ročník  prestižního  projektu 
Národního památkového ústavu Po sto-
pách šlechtických rodů  se  v  letošním 
roce  zaměří  na  fenomén  šlechtických 
zábav a slavností v nejširším významu. 
Šlechtická sídla, zahrady a parky, které 
dnes spravuje Národní památkový ústav, 
tvořily kulisu širokého spektra slavností 
od středověku až do poloviny 20. století. 
V interiérech i depozitářích hradů a zám-
ků  je dodnes uložena  řada  tematických 
předmětů, které byly kdysi němými ak-
téry těchto šlechtických kratochvílí. Rok 
šlechtických slavností se promítne do kul-
turních akcí památek napříč Národním pa-
mátkovým ústavem. 

Hrad Bouzov otevřel své brány návštěv-
níkům už 1. března 2022 a projít se mů-
žete zimní prohlídkovou trasou, která je 
přístupná od pondělí do neděle. Od dub-
na bude otevřena základní prohlídková 
trasa  Hrad  se  představuje.  Novinkou 
na  trase  je  restaurovaný  popravčí meč 
umístěný   v hradní zbrojnici.  I v  letoš-
ním roce pokračuje restaurování varhan 
včetně veřejné  sbírky. Nyní máte mož-
nost  formou  adopce  přispět  na  opravu 
jednotlivých píšťal. Podrobné informace 
ke  sbírce  a  adopci píšťal  jsou uvedeny 
na webu hradu. V severním sklepení po-
kračuje příprava výstavy Bouzov 1895, 
představující velkoformátové fotografie 
z  doby před přestavbou hradu v  letech 
1895–1910, která bude doplněna virtuální 
prohlídkou historické černé kuchyně na 2. 
nádvoří. Určitě si nenechte ujít Velikono-
ce na Bouzově, kromě velikonoční vý-
zdoby se můžete těšit na dílničky pro děti. 
Připraveny jsou i čarodějnické prohlídky 
nebo tradiční akce  Víkend s princeznou 
Šahrazád a Bouzovský mumraj v rámci 

Roku šlechtických slavností. A kdo se rád 
bojí, tak si nenechá ujít říjnové strašidelné 
prohlídky. Konec roku na Bouzově bude 
ve znamení adventních prohlídek, Bou-
zovského nadělování a Silvestrovských 
prohlídek. 

Na zámku Jánský Vrch zahajují letošní 
sezónu v sobotu 2. dubna 2022. První vět-
ší akcí budou Velikonoce na zámku. Hlav-
ní velikonoční program proběhne v so-
botu 16. 4. 2022, kdy kromě prohlídek 
svátečně vyzdobených interiérů se sezná-
míte s velikonočními zvyky a symbolikou 
Velikonoc.  Zhlédnete  ukázky  zdobení 
kraslic a perníků a ochutnáte něco málo 
velikonočních  pokrmů. Ve  francouzské 
zahradě mohou děti hledat vajíčka a pro 
úspěšné hledače  je připravena odměna. 
Ostatní dny (čtvrtek, pátek, neděle a pon-
dělí) proběhnou pouze  prohlídky veliko-
nočně vyzdobených interiérů. V červnu 
se děti mohou těšit na otevření Pohádko-
vého parku a v letních měsících to budou 
filmová představení letního kina či letní 
degustace vína (23. 7. 2022; 13. 8. 2022). 
V září se můžete těšit na koncert v rám-
ci Mezinárodního  hudebního  festivalu 
K. Ditterse – Zámecké preludium (4. 9. 
2022) a na noční prohlídky Alchymisté 
a kouzelníci (23.–24. 9. 2022). Chybět ne-
budou ani adventní a vánoční prohlídky. 

Hrad Šternberk se pro návštěvníky ote-
vřel první březnovou sobotu. Po všechny 
březnové soboty mohou návštěvníci vybí-
rat ze dvou prohlídkových okruhů. Břez-
nové prohlídky končí drobným občerstve-
ním v Liechtensteinské kuchyni. V sobotu 
2. 4. 2022 v 11 hodin se v exteriérech hra-
du Šternberk uskuteční vernisáž výstavy 
Oldřicha Vrány – Kamenný svět, výstava 
potrvá do konce července. Hrad Šternberk 
bude otevřen i po celou dobu velikonoč-
ních prázdnin, od čtvrtka 14. 4. do pon-
dělí 18. 4. 2022 vždy od 10 do 16 hodin. 
Výklad průvodců bude rozšířen a seznámí 
návštěvníky nejen s historií hradu Štern-
berk, ale rovněž s historií Velikonoc. Sou-
částí velikonočního programu je oblíbený 
dětský velikonoční jarmark (16. 4. 2022). 
V sobotu 23. 4. 2022 se v rámci oslav Me-
zinárodního dne památek uskuteční spe-
ciální komentované prohlídky s  restau-
rátory.  V prostorách hradu budou mimo 
průvodců připraveni odborníci, kteří ná-

vštěvníky seznámí s tajemstvím obnovy 
historického mobiliáře. V listopadu 2021 
byl na Šternberku dokončen projekt ob-
novy  Šternberské  hradní  návrší  –  čas 
proměn hradního parku a podhradí, který 
byl financován z EU v částce 63 mil. Kč. 
Byly obnoveny a rekonstruovány některé 
části areálu hradu.
Objekt strážního domku, který přímo 

navazuje na městskou památkovou zónu, 
bude v nové sezóně sloužit k prodeji vstu-
penek, suvenýrů i jako informační cent-
rum a odpočinkový prostor pro návštěvní-
ky. Zde nově vytvořená expozice nabídne 
prezentaci části historie hradu. Návštěv-
níkům bude zpřístupněna, technicky vý-
znamná  a  opomíjená,  jedinečná  stavba 
Ledovny. Dále byla obnovena a dobudo-
vána cestní síť parku, která v některých 
případech chyběla či byla nepoužitelná. 
Původní objekt nazývaný Skleník byl ob-
noven a bude využíván jako místo odpo-
činku a relaxace. Bude znovu využit jeho 
potenciál vyhlídkového místa. 

Na  zámku Velké Losiny  bude  sezóna 
zahájena 2. dubna. Velikonoční prohlíd-
ky budou probíhat od Velkého pátku až 
do Velikonočního pondělí a těšit se může-
te na svátečně vyzdobené interiéry zámku 
s velikonoční a jarní tematikou. Určitě si 
nenechte ujít  koncert  Janka Ledeckého 
na nádvoří zámku (9. 6. 2022) a tradiční 
večerní prohlídky při baterce (2. 7. a 6. 8. 
2022). V srpnu (16. 8. 2022) proběhnou 
komentované prohlídky zámeckého parku 
s kastelánkou zámku. A v rámci Hrado-
zámecké noci (27. 8. 2022) to bude i zá-
mecký jarmark a hrané noční prohlídky 
přístupné od 15 let! V září si včas rezer-
vujte večerní prohlídky a předvánoční čas 
se ponese v duchu Vánoc na zámku a kas-
telánských prohlídek s překvapením. 

Kroměříž, 23. 3. 2022

V dubnu s DDM Olomouc
1.–18. 4. • Olo-
mouc a okolí

2022 kraslic
Vyfoukněte a namalujte vajíčko. Napiš-
te  na  něj  vzkaz  a  pověste  ho  na  strom 
ve  svém  okolí,  nebo  v  našem  areálu. 
V úterý 19.4.  ozdobený  strom vyfoťte, 
spočítejte kraslice a pošlete na propaga-
ce@ddmolomouc.cz. Kraslici si do konce 
dubna zase odneste. 
Garant: Petra Vaculíková (601 382 362)

1.–3. 4. • Jeseníky • 900 Kč • 15–25 let
Víkendovka United Games
Vypadneme na víkend na chatu. V plánu 
máme  výlet,  vyzkoušíme  něco  nového 
a bereme kytary i deskovky. 
Garant: Tomáš Velech (778 461 306)

2. 4. • 8:00–12:00 • gym. Hejčín • 50 Kč 
Turnaj ve florbale
Turnaj pro členy kroužků (2005–2008).  
Družstvo: 5 hráčů + 1 brankář, může být 
libovolný počet náhradníků na družstvo.
Garant: Aleš Pátek (601 528 325)

8.–10. 4. • Kladky • 1700 Kč
Soustředění orientačních běžců
Soustředění pro orientační běžce. Bude-
me běhat v lese, zdokonalovat se v orien-
taci a užijeme si i spoustu her. Spaní je 
ve vlastních spacácích. Doprava vlastní. 

22. 4. • 8:00–12:00 • Rozárium • 4–9 let
Den Země pro nejmenší
Hravá  a  soutěživá  zastavení motivova-
ná příběhy a pohádkami z celého světa. 
Start  je  u  staré  brány mezi  tenisovými 
kurty. Školní kolektivy prosíme o přihlá-
šení předem. Při trvalém dešti se nekoná. 
Garant: Jaroslav Marx (725 922 621)

29. 4. • 15:30–17:00 • Janského 1 • 40 Kč 
Čarodějné odpoledne
Zábavné čarodějnické odpoledne pro děti 
a rodiče. Na děti čekají soutěžní stanovi-
ště, společné tancování a spálení čaroděj-
nice. 
Garant: Hana Matysová (725 922 534)

29. 4. • 8:00–12:00 • Rozárium 
Základní kolo Zlatého listu
Soutěž pro šestičlenné kolektivy oddílů 
a škol zaměřená na znalosti české přírody. 
Garant: Jaroslav Marx (725 922 621)

VÝSTAVY

4. 4.–6. 5. • 17. listopadu 47 • 3–18 let
Poznej a chraň – Dary stromů
Výstava prací 37. ročníku přírodovědně-
-výtvarné  soutěže.  Vernisáž  proběhne 
ve středu 6. 4. v 16.00 hodin. 
Garant: Klára Mičunková (724 977 820)

Garant: Jaroslav Vraštil (725 499 992)

9. 4. • 10:00–16:00 • ZOO Olomouc
Den země v ZOO 
Na každém ze sedmi stanovišť se účast-
níci zábavnou formou seznámí s jedním 
biotopem a některými živočichy, kteří ho 
obývají. Poslední startovní průkazy se vy-
dávají v 15:00 hodin.
Garant: Hana Matysová (725 922 534)

14.–15.  4.  •  9:00–13:00  •  hala Milo  • 
900 Kč
Badmintonové soustředění 
Soustředění pro úplné začátečníky I po-
kročilé hráče ve věku od 6 do 18 let. 
Garant: Eduard Zacha (725 922 533)

14. 4. • 9:00–12:00 • Janského 1 • 110 Kč 
Chystáme Velikonoce
Děti si ve výtvarné dílně vytvoří veliko-
noční  dekoraci,  upečou  velikonočního 
skřivánka,  vytvoří  si  drobné  ozdůbky. 
S sebou svačinu, dvě vyfouknutá vejce, 
pití a přezůvky. 
Garant: Hana Matysová (725 922 534)

21. 4. • 17:00 • 17. listopadu 47 • 50 Kč 
Turnaj v Osadnících
Turnaj ve hře Catan je určen začínajícím 
I pokročilým milovníkům této hry. 
Garant: Radek Ježowicz (731 444 443)

Tisková zpráva 

Národní památkový ústav, 
územní památková správa 
v Kroměříži 
Národní památkový ústav, územní památ-
ková správa v Kroměříži je jedním ze čtyř 
pracovišť zabývajících se správou objek-
tů v péči Národního památkového ústavu. 
NPÚ je největší příspěvková organizace 
Ministerstva  kultury  ČR  a  z  pověření 
státu  spravuje a veřejnosti zpřístupňuje 
více než sto nemovitých památek. V rám-
ci  zpřístupněných  objektů  pečuje  také 
o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových 
předmětů a též o typické součásti zámec-
kých i hradních areálů: historické zahrady 
a parky. 
NPÚ, územní památková správa v Kro-

měříži spravuje celkem 25 památkových 
objektů v rámci čtyř krajů: 

• Jihomoravský kraj – státní hrad Bítov, 
státní  zámek Bučovice,  státní  zámek 
Kunštát,  státní zámek Lednice,  státní 
zámek Lysice, státní zámek Milotice, 
státní hrad Pernštejn, státní zámek Rá-
jec nad Svitavou, státní zámek Uher-
čice, státní zámek Valtice, státní hrad 
Veveří, státní zámek Vranov nad Dyjí, 
vila Stiassni

• Zlínský kraj  –  státní  hrad Buchlov, 
státní  zámek Buchlovice, Květná  za-
hrada Kroměříž, státní zámek Vizovice 

• Olomoucký kraj – státní hrad Bouzov, 
státní zámek Jánský Vrch, státní zámek 
Velké Losiny, státní hrad Šternberk

• Moravskoslezský kraj – Důl Michal, 
státní  zámek  Hradec  nad  Moravicí, 
státní  zámek Raduň,  zámek  Janovice 
u Rýmařova

Další informace najdete na www.npu.cz.
Informace k památkovým objektům:
státní hrad Bouzov, www.hrad-bouzov.cz 
státní  zámek  Jánský  vrch  –  Javorník,  
www.zamek-janskyvrch.cz
státní hrad Šternberk, www.hrad-stern-
berk.cz
státní zámek Velké Losiny, www.zamek-
-losiny.cz

Kontakty a informace:
Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník 

PR  NPÚ ÚPS Kroměříž, 725 308 460, 
snajdarova.dagmar@npu.cz
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Kulturní akce ve Velké Bystřici
1. – 30. 4.  / galeriezet  / po – pá 8:30 – 
17:00, so, ne zavřeno
Jiří Plieštik: Do ticha vcházeti – 
výstava objektů a kreseb
Jiří  Plieštik,  sochař,  fotograf,  pedagog, 
básník se narodil 28. června 1956 v No-
vém  Městě  na  Moravě.  Od  roku 
1977 do 1990 pracoval  jako  asistent  so-
chařky Hany Wichterlové. V letech 1981–
1987  studoval  na Akademii  výtvarných 
umění  v  Praze  u  prof.  Miloše Axmana 
a prof. Stanislava Hanzíka. Během studií 
se účastnil čtyř výstav Konfrontací. Mezi 
lety 1990 - 1996 působil na škole jako asi-
stent prof. Karla Nepraše. Následně vedl 
na AVU až do roku 2000 přípravné kurzy 
pro budoucí sochaře. Od roku 1976 byl čle-
nem Jazzové sekce a od roku 1986 členem 
hudební skupiny Krásné nové stroje. 
V 90. letech věnoval produkci výstav. Se 

svojí druhou ženou Brit Jensen organizovali 
a realizovali r. 2013 velkou výstavu českého 
umění v dánském Roskilde. Plieštikovy rané 
sochy z 80. let jsou tvořeny pod vlivem teh-
dy aktuální tendence české grotesky. Silně 
stylizované figury deformoval a oprošťoval 
od všech vnějších znaků (Torzo muzikanta, 
1986). Plieštik tímto procesem dospěl k je-
jich dematerializaci, která se projevila v další 
fázi jeho tvorby. V 2. polovině 80. let se za-
čal zabývat archetypálními motivy, jako jsou 
stély nebo obelisky starověkého sochařství. 
Je autorem několika realizací pro veřejný 
prostor v Olomouci, Praze a Novém Městě 
na Moravě. Žije a pracuje v Praze. (zdroj: 
www.socharstvi.info)

5. 4. / obchůzka / út 16:00 – 17:00
Vynášení smrtky
„Smrt plave po vodě nové jaro k nám jede.“ 
Děti ze souborů Čekanka a Krušpánek vy-
nesou  smrtku  a  vyprovodí  tak  poslední 
zbytky zimy.
Akce  z  cyklu Hanácký  rok  v Bystřici, 

koná se za finanční podpory Olomouckého 
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje.

8. – 9. 4. / orlovna / pá 14:00 – 18:00, so 
8:00 – 12:00
Jarní bazárek
K nákupu zve rodinné centrum Bublinka. 
Sezónní dětské oblečení a obuv, těhotenské 
oblečení a potřeby, hračky, sportovní potře-
by, autosedačky, kočárky, kola, odrážedla, 
potřeby a pomůcky pro miminka, nábytek 
a další. Pro bližší  informace můžete psát 
na e-mail bystricky.bazarek@seznam.cz.

10. 4. / západní křídlo zámku / ne 15:00 
– 17:00
Květná neděle – pletení tatarů
Květnou  nedělí  začíná  „svatý“  týden 
a do mrskutu zbývá jen pár dní. Připomeňte 
se naučit nebo si připomenout, jak se plete 
správný tatar. Pokud budou správné prout-
ky, možná půjde vyrobit i vrbová píšťalka. 
A děvčata budou mít také co dělat...
Akce  z  cyklu Hanácký  rok v Bystřici, 

koná se za finanční podpory Olomouckého 
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje.

10. 4. / KD Nadační / ne 18:00
Aprílové divadlení: Milá matko…
„Milá matko, už mi nikdy nepiš do úřadu 
pro pohřešované osoby...” píše syn své mat-
ce, která se neustále, až nesnesitelně snaží 
řídit  jeho život. Ovšem podle ní,  je vždy 
nesnesitelná  pouze  na  snesitelnou míru. 
To roztáčí kolo této podivuhodné komedie, 
během které se oba snaží najít jeden dru-
hého i sami sebe. Hraje Divadelní spolek 
Kroměříž.
Vstupné:  jednorázové  100 Kč,  perma-

nentka (4 představení + 2 dětská) 450 Kč. 
Permanentní  vstupenky  jsou  v  prode-
ji v Kulturním a informačním centru ve Vel-
ké Bystřici.

13. 4. / zámecká MŠ / st 15:30 – 18:00
Velikonoční jarmark a vítání jara
Velikonoce klepou na dveře. Přijďte se in-
spirovat, koupit si nebo vlastnoručně vyro-
bit jarní dekorace a podívat se na výstavku 
prací dětí z mateřské školy.
Akce  z  cyklu Hanácký  rok v Bystřici, 

koná se za finanční podpory Olomouckého 
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje.

18. 4. / obchůzka / po 10:00 – 12:00
Mrskut – velikonoční obchůzka
„Kázal kadlec e kadlička, abes dala tře va-
jička, jedno bily, dvě červeny pro potěšeni.“ 
Hanáčtí koledníci obejdou s tatary své milé, 
aby je symbolicky pomladili.
Akce  z  cyklu Hanácký  rok v Bystřici, 

koná se za finanční podpory Olomouckého 
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje.

24. 4. / KD Nadační / ne 14:00
Aprílové divadlení: Hurvínkovo 
dobrodružství
Pohádka  na  motivy  Miloše  Kirschnera 
a Pavla Gryma pro malé  i  velké diváky, 

kteří mají rádi příběhy plné dobrodružství. 
Malý rošťák Hurvínek se vydá na výlet. Ne-
bude chybět ani pan Spejbl, Žeryk a kama-
rádka Mánička s bábinkou. S kým se setkají 
a jaké napínavé zážitky prožijí, to je otázka, 
na  kterou  odpoví  až  vlastní  představení. 
Hraje Divadelní spolek Kroměříž.
Vstupné:  jednorázové  děti  50 Kč,  do-

spělí 80 Kč, permanentka (4 představení + 
2 dětská) 450 Kč. Permanentní vstupenky 
jsou v prodeji v Kulturním a informačním 
centru ve Velké Bystřici.

30. 4. / Hliník / so 18:00 – 23:00
Pálení čarodějnic a Stavění mája
Oheň o filipojakubské noci má magickou 
sílu a moc. Zve všechny bystřické čaroděj-
nice na bujarý rej do Hliníku. V předvečer 
1. máje také chlapi nazdobí a postaví vyso-
kou májku, aby byla celý květen ozdobou 
Hliníku.
Akce  z  cyklu Hanácký  rok  v Bystřici, 

koná se za finanční podpory Olomouckého 
kraje a pod záštitou hejtmana Olomouckého 
kraje.

1. 5. / Vojenský újezd Libavá / ne 7:00 – 
16:00
Bílý kámen®
28.  ročník putování veřejnosti  zapověze-
ným územím. Po 2 letech opět v tradičním 
jarním termínu.
Výnos z letošního vstupného bude věno-

ván na některé z kont solidarity s Ukrajinou.
Akce Bílý kámen® umožňuje cyklistům, 

koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání 
zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného 
vojenského prostoru Libavá. Hlavním pořa-
datelem je Haná Velká Bystřice, město Velká 
Bystřice a Okrašlovací spolek Lubavia, spo-
lupracující s obecními úřady přilehlých obcí, 
armádními složkami Vojenského újezdu Li-
bavá, Vojenskými lesy a statky ČR, Vojen-
skou policií a Policií ČR.
Akce  se  koná  pod  záštitou  hejtmana 

Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka. 
O konání akce se jedná s AČR - prosím sle-
dujte  aktuální  informace  na www.bilyka-
men-libava.cz.
-- 

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 

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Knihovna města Olomouce
5. 4. v 17 hodin 
nám. Republiky – Tajemství závoje – se 
Soňou Bulbeck  se vydáme do Saudské 
Arábie a poznáme, jak se země spojova-
ná s útlakem žen a terorismem, postupně 
mění.

6. 4. v 10 hodin
pobočka Holice – Brlůžky – setkání ro-
dičů s úplně malými dětmi, hraní, čtení, 
tipy na dětské knížky v rámci celostátního 
projektu Book start, který rozvíjí čtenář-
skou gramotnost dětí již od narození.

7. 4. v 16 hodin 
nám. Republiky – Baroko – s Mgr. Věrou 
Mičkovou se v cyklu besed věnovaných 
umění a připravovaných za podpory spo-
lečnosti EuForAll, o.s zaměříme na ba-
rokní  umění  Itálie,  Španělska  a Belgie 
a nezapomeneme ani na tzv. české baroko 
uznávané v celé Evropě.

Velikonoční dílničky pro děti
7. 4. od 13 – 18 hodin – pobočka Brněn-
ská – velikonoční dekorace
14. 4. od 9 – 11, od 12 – 16 hodin – nám. 
Republiky, oddělení pro děti a mládež – 
3D papírové obrázky
14. 4. od 14 – 17 hodin – pobočka Ho-
lice – ozdoby na velikonoční  stůl nebo 
do květináče (doporučujeme přijít v ze-
leném)

11., 12., 25. a 26. 4. od 16 – 18 hodin
pobočka  Jungmannova  –  Roboti  – 
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví 
z LEGO stavebnice svého robota a naučí 
se ho sami naprogramovat. Noví zájemci 
se mohou hlásit na 731 123 081, jungma-
nnova@kmol.cz

12. 4. v 17 hodin 
nám. Republiky  – Tajemná moc dra-
hých kamenů  –  ve  společnosti  Pavla 

Comte Dočkala pocítíme vnitřní energii 
drahých kamenů a naučíme se je vybírat 
a využívat k ochraně vlastního těla.

14. 4. od 16 – 18 hodin 
nám. Republiky – kreativní dílna pro do-
spělé Hrátky s hlínou – práce s klasickou 
i samotvrdnoucí hlínou, s různými hrnčíř-
skými nástroji a malování výrobků. Nut-
ná rezervace na 585 545 123, dospele@
kmol.cz

14. 4. v 17 hodin
nám.  Republiky  – Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu  –  laureáti  ceny 
DOFE  poradí  16–24letým,  jak  úžasně 
prožít  volný  čas  a  zároveň  splnit  pod-
mínky  pro  získání mezinárodního  cer-
tifikátu.  Setkání  oživí  příběhy  účast-
níků  dobrodružné  expedice  v Alpách.  

25. 4. od 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her 
– odpoledne s klasickými či novými stol-
ními hrami. Přivítáme i na další zájem-
ce. Hry si  lze  i půjčit domů. Přihlášení 
na 585 545 123, dospele@kmol.cz 

26. 4. od 9:30 – 11 hodin
pobočka Holice – Nebojme se internetu 
– internet pro každý věk spojený s pravi-
dly bezpečnosti

28. 4. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Jak Haiti (ne)
přichází o školáky – beseda o exotickém 
ostrově,  který  v  poslední  době  zasáhla 
řada katastrof, s autorem souběžně probí-
hající výstavy Jiřím Paszem.

5. 5. 13 – 18 hodin
pobočka Brněnská - Dárek pro mamin-
ku – výroba květinové záložky s  3D mo-
týlkem, pro děti od 6 let.

5. 5. v 16 hodin 
náměstí  Republiky  – 
Občanské zákoníky 
v českých zemích –  s  JUDr.  Jarmilou 
Podivínskou se v rámci cyklu přednášek 
EuForAll sejdeme nad Všeobecným ob-
čanským zákoníkem 1811 a občanskými 
zákoníky z let 1950 a 1964. Potěší úsměv-
né případy ze soudních síní. 

VÝSTAVY 
Budovu na náměstí Republiky do konce 
června  oživují  fotografie  olomouckého 
výtvarníka Ladislava Grossmanna, který 
se věnuje také malbě, grafice a knižním 
ilustracím.

Pobočka Jungmannova představuje prv-
ní část fotografií Jiřího Pasze zobrazující 
každodenní život dětí na Haiti.

Pobočka Brněnská zve na Zimní variace 
– snímky členů fotografické sekce Vlas-
tivědné společnosti muzejní v Olomouci.

Pobočka Holice nabízí až do května vý-
stavu Jitky Merglové-Šufanové s názvem 
Kreslení mi dává volnost. 

Novinka pro šikovné teenagery
Díky spolupráci s Univerzitou Palackého 
a  Střední  průmyslovou  školou  elektro-
technickou v Olomouci zahajuje knihov-
na od dubna půjčování micro:bitů včet-
ně příruček k jejich používání. Micro:bit 
je fenomenální mikropočítač do kapsy, 
který  umožňuje  starším žákům hravě 
zvládnout základy programování a dále 
je pak kreativně rozvíjet. K zapůjčení jsou 
na náměstí Republiky a na pobočce Jung-
mannova.
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Oldřich Vrána – Kamenný svět, výstava na hradě Šternberk
V exteriéru šternberského hradu bude od 2. dubna 2022 
vystavovat Oldřich Vrána pod názvem „Kamenný svět“ 
soubor více než třiceti původních sochařský děl. Po výsta-
vách v Příkazích a Olomouci se tak představí i šternberské-
mu publiku a není jistě bez zajímavosti, že souběžně bude 
několika svými sochami zastoupen i na zahraniční výstavě 
sbírky olomouckého sběratele Pavla Konečného v Českém 
centru v Paříži na výstavě „Nalezeno na okraji“. Výstava 
potrvá do 31. 7. 2022.
Spontánní moravský tvůrce Oldřich Vrána (nar. 1948), 

žijící ve Šternberku je neškoleným originálním sochařem 
a řezbářem, který již po mnoho roků tvoří komorní i roz-
měrná výtvarná díla v kameni na své zahradě v Jívové. 
Je neobyčejně invenčním autorem, jenž dovede intuitivně 
a kreativně nalézat v chladném kameni živé tvary a má 
rovněž cit pro jeho specifickou barevnost. Tato pozoruhod-
ná díla jsou inspirována především bohatou zvířecí a ptačí 
říší, ale autor je také často okouzlen světem pohádek, mýtů 
a historie.
Vernisáž výstavy Kamenný svět Oldřicha Vrány s občer-

stvením a krátkým programem (úvodní slovo Pavel Ko-
nečný, kytara Simona Stejskalová) se uskuteční v sobotu 
2. dubna 2022 od 11:00 h. Jste srdečně zváni.

Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na vernisáž nové 
výtvarné výstavy v Galerii Octopus rýma-
řovského muzea, a to krnovského malíře, 
sochaře a grafika PAVLA CHAROUSKA 
s názvem Když si sochař hraje, která se 
uskuteční za přítomnosti autora tuto so-

botu 2. dubna v 16 hodin. Výstava soch 
a grafik pak bude k vidění do 27. dubna 
2022.
 
V komorním prostoru Galerie Pranýř se 
uskuteční vernisáž výstavy prací studen-

tů  ATELIÉRU  MAL-
BY  1  Ostravské  uni-
verzity  pod  vedením 
prof. DANIELA BALABÁNA a za asis-
tence MgA. VÁCLAVA RODEKA ArtD., 
a IVO SUMCE z pobytu na Rýmařovsku, 
a to v pátek 22. dubna v 16 hodin. Výsta-
va pak potrvá do 29. května 2022.
 
Sledovat nás můžete také na: www.mu-
zeumrymarov.cz,  facebook @muzeu-
mrymarov  nebo  instagram  @muzeu-
mrymarov.
 
Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním hezkého dne
 

Mgr. Michal Vyhlídal 
Městské muzeum Rýmařov 

nám. Míru 6, Rýmařov 
tel.: 554 254 382 

muzeum@inforymarov.cz

KULTURNÍ PŘEHLED
DUBEN 2022

VÝSTAVA
do 24. dubna
Galerie zámku
výstava obrazů a mozaik
Vlasta Palíková – Obrazy 
a mozaiky
Po – Pá   9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00          
viz Turistické informační centrum 
Konice
Vstupné dobrovolné

KONCERTY
Středa 6. dubna v 19.00 hodin 
Koncertní sál zámku  
Musici Cameralis
Martino Hammerle-Bortolotti – baryton 
/ Petr Hojač – trubka 
Jiří Bělík – hoboj / Martin Jakubíček – 
varhany
Středa 20. dubna v 19.00 hodin 
Koncertní sál zámku  
Kontrabasový koncert
Petr Pavíček / Ondřej Sejkora / Jan Hru-
beš / Martin Brádle
KONCERTY - VSTUPNÉ: dospělí 130 Kč 
abonenti 110 Kč studenti, ZTP 50 Kč 
žáci ZUŠ vstupné zdarma

AKCE
Sobota 23. dubna 7.00 – 21.00 hodin                                                        
Konice – náměstí, zámek a komunitní 
centrum
„Vánoční“ trhy v jarním kabá-
tě, aneb co mohlo být a bude 
(za neuskutečněné minulé dva ročníky 
2020 a 2021)
Olga Lounová & Band s ohňovým 
doprovodem Flame In Stars Praha

sy zámku Konice a expozic Muzea řeme-
sel Konicka, z. s., probíhají s průvodcem. 
Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, 
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je 
hodinu před ukončením otevírací doby. 

Minimální počet na prohlídku jsou 
2 osoby. Doba trvání prohlídky trasy „A” 
(expozice řemesel a komentovaná pro-
hlídka zámku) 45 minut. Trasa „B” (expozi-
ce řemesel) 20 minut. 

Vstupenky zakoupíte v informačním cen-
tru. Nabízíme prodej suvenýrů a regionál-
ních produktů. 

Více na: www.mekskonice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
Sobota 2. 4. od 8:00 - Ukliďme Česko, 
ukliďme naše město, Sobota 9. 4. 
od 9:00 do 19:00 – Velikonoční výstava 
a tvořivá dílna, Neděle 10. 4. ve 14:00 
- Královská města Srí Lanky a promítání 
fotografií z výletů Klubu českých turistů 
Konice, Sobota 23. 4. od 13:00 do 17:00 
- Jarní burza semínek a sazeniček 
+ Odpočinková zóna pro děti jako 
doprovodná aktivita „Vánočnıćh trhů 
v jarnıḿ kabátě” a farmářských trhů. 

Pravidelné aktivity v komunitním 
centru: Pondělí 16:15 - jóga s Michaelou, 
Pondělí 17:30 - cvičení pro ženy, Středa 
17:00 - cvičení pro ženy, Středa 18:00 - 
jóga s Danou, Čtvrtek 16:00 - rukodělná 
dıĺna, Páteční večery vyhrazeny pro 
kurz společenského tance (pro předem 
přihlášené páry).

Více informací o provozu KC najdete 
na webu města, na facebooku města 
Konice a na nástěnce v podatelně 
městského úřadu. 

Kontakt: 
Vrchlického 386, Konice  

 J. Klemsová - 702 269 964,  
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz,  

Veronika Kutá - 702 272 819

Marasd / Gabriela V. G. / Minami / 
Holóbkova Mozeka / ZUŠ Konice
Farmářské trhy Puritas s občerstvením 
místních spolků a organizací

Doprovodný program:

Zámek Konice 
9.00 – 17.00 hodin / galerie - 
výstava obrazů a mozaik V. Palíkové 
/ komentované prohlídky zámku 
a expozic Muzea řemesel Konicka, z. s.

Komunitní centrum 
13.00 – 17.00 hodin / jarní burza 
semínek a sazeniček / odpočinková 
zóna pro děti
časový harmonogram viz   
www.mekskonice.cz a plakát akce

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice 
(zámek Konice, 1. patro) – půjčovní 
doba: pondělí, středa, pátek: 9.00 - 
11.00 a 11.30 - 16.00 hodin       
Služba – balení knih, tel.: 582 396 487    
www.konicka.knihovna.cz

Křemenec – půjčovní doba: pátek: 
17.00 – 18.30 hodin

Nová Dědina – půjčovní doba: sobota - 
lichý týden: 14.00 – 15.30 hodin 

ZÁMEK KONICE
Turistické informační centrum   /   
Muzeum řemesel Konicka, z. s.
Pondělí – pátek: 9.00 – 12.30 a 13.00 - 
16.00 hodin 

Prohlídky o víkendech mimo sezónu vám 
zajistíme jen po domluvě předem. (V týdnu 
v informačním centru, nebo se správcem 
zámku, tel.: 724 328 934). Prohlídkové tra-

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka

web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz
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www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL




Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh




PRAHARUDOLFAII.(1/2)


Upříležitosti470.výročínarozenía410.výročíúmrtícísařeRudolfa


ZamiřtedoulicrudolfínskéPrahydodobypodivínskéhocísaře,kterýzměsta
nadVltavousvoupřítomnostíasvéráznouosobnostíudělalopravdovérušnéevropské

středisko,kdemělinarůžíchustlánoumělci,výtvarníci,malíři,sochaři,architekti,
obchodníci,vědci,astronomové,astrologové,alchymisti,aleiprachobyčejníšarlatáni.

VraťtesesesvéráznýmRudolfemnapřelom16.a17.stoletíanechtesiukázat
renesančníPrahujakoživécentrumSvatéříšeřímskéasetkejtesesnejvýznamnějšími
osobnostmicísařskéhodvora,jakýmibylinapř.JacopodeStradaajehodceraKateřina,

rabiLöw,JohannesKepler,TychoBrahe,neboEdwardKelley.
Dílprvní:StaréMěsto,Josefov,MaláStrana


...příběhyvsouvislostech.






sobota9.dubna2022,11:00hod.
sraznanádvoříTýna(Ungeltu)naStarémMěstě



vstupné:150Kč
(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí,nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL




Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh



BRNOVĚDECKÉ–MENDEL“200“
Upříležitosti200.výročínarozeníJohannaG.Mendela18222022


Odmalézelenékuličkykevznikuvýznamnéhovědníhooboru.

KrokzakrokemBrnempostopáchmaléhovelkéhomužeJohannaGregora
Mendela.Objevte,kdeveměstězanechalstopynejenjakořeholníkabadatel,
aletakécobypedagog,zemědělec,meteorolog,včelařneboipacientabankéř.

MimogenetikysesTomášemJordánemzKlauznburgkuponořtedobalneologiea
epidemiologie,sKurtemGödelemdologikyamatematikynebosViktorem

Kaplanemdotechnikyatakézjistěte,čímsejakovědciproslaviliGeorgPlaczek,
VincencPetke,FrantišekNingerčiOtakarKallauner.


…příběhyvsouvislostech.

neděle10.dubna2022,11:00hod.
sraznaKonečnéhonáměstí

vstupné:120Kč
(90Kčděti6–14let)


Mějte,prosím,sseboujízdenkunaMHD.

(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí,nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
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S  takovým deficitem počítají  a  vstupují 
členové Mysliveckého spolku Bělkovice 
Lašťany do nadcházejícího mysliveckého 
roku. Tento stav, způsobený z velké části 
covidovou pandemií, která nám neumož-
ňovala uspořádat větší naplánované akce 
pro veřejnost, jako je třeba ples, což je pro 
nás jedna z hlavních možností získání fi-
nančních prostředků k nákupu krmiva, soli, 
pachových ohradníků a údržbě myslivec-
kých zařízení  i  fungování mysliveckého 
sdružení. 
K  tomu  ještě  stávající desetiprocentní 

inflace,  která  samozřejmě  také dopadne 
na veškerou spolkovou činnost myslivec-
kých sdružení. K zvládnutí tohoto nedob-
rého výchozího  stavu  si museli  členové 
MS samozřejmě sáhnout hlouběji do pe-
něženek a zvýšit si členský příspěvek. Až 
po dvouhodinové rozpravě byl tento scho-
dek schválen. 
Odsouhlasen a schválen byl také navrže-

ný plán práce pro rok 2022. Z jeho obsahu 
vybírám práci pro obec a dvě brigády pro 
Zemědělskou spol. Uskutečněno bude také 
posezení s vlastníky pozemků a v rámci 
propagace myslivosti bude provedena be-
seda v místní Mateřské a Základní škole. 
Přijata byla také zpráva finančního hos-

podáře  Ing Michala Hrabčíka, předsedy 
revizni komise Stanislava Hlavatého a my-
sliveckého hospodáře Ing Evžena Bukora. 
Po dvou a čtvrt hodině byla otevřena disku-

Se čtyřicetitisícovým schodkem

se, v ní vystoupili dva členové 
s faktickou poznámkou a jeden 
s pozvánkou na Chovatelskou 
přehlídku  trofejí  pořádanou 
OMS Olomouc, která se bude 
konat 24–26 března v obci Pří-
kazy u Olomouce.
Závěrem bylo přijato usnese-

ní a nastal roznos připraveného 
jídla našim dvorním kuchařem 
Standou Hlavatým.  S  plným 
žaludkem se dobře sedělo a po-
vídalo, sám jsem jako přespolní 
odjížděl v 21,30 hodin spoko-
jen, neb jsem se po delší době 
měl možnost setkat s kamarády. 
 

Rudolf Krč 

Předsednický stůl, zleva jednatel Petr Tureček,předseda MS Jiří Heginger, 
mysliv. hospodář Ing Evžen Bukor, kynolog Jakub Škráček.

pohled na členy MS

Staří Římané nazývali duchy zemřelých 
„lemuros“.  I  vzpomněli  si  na  ně  první 
Francouzi  při  objevování  Madagaska-
ru, když uslyšeli naříkavé plačtivé hlasy, 
připomínající lidský nářek, a tak dali je-
jich původcům právě toto jméno. Slovo 
„lemur“  tedy  znamená  „noční  putující 
duch“. A právě skupina  lemurů kata  se 
nám úspěšně rozmnožila. “Mládě se na-
rodilo 4. 3. 2022, jeho pohlaví prozatím 
neznáme.  Prospívá,  pevně  se  drží  své 
matky a pozoruje svět kolem sebe,” popi-
suje zooložka Ing. Jitka Vokurková.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Olomoucká zoo chovala lemury kata v le-
tech 1990-1993. Na svou slávu si však 
museli počkat až do roku 2012, kdy došlo 
k otevření chovného centra. Od té doby 
se zde tito lemuři pravidelně rozmnožují 
a k dnešnímu dni se zde narodilo celkem 
38 mláďat.

OBECNÉ INFORMACE
Lemur kata obývá výhradně ostrov Ma-
dagaskar, kde žije v početných skupinách 
až o 30 členech, kterým velí dominantní 
samice. Mezi  jeho  typické  znaky  patří 
dlouhý pruhovaný ocas, kterým udržuje 
rovnováhu  při  skocích,  doruzumívá  se 
ním s ostatními jedinci při pohybu ve vy-
soké trávě a většina z nich, byť ne všichni, 
se na něm pyšní 13 černými a 13 bílými 
pruhy. Pohybuje se převážně v korunách 
stromů, a je oproti jiným lemurům aktivní 

Vážené dámy, vážení pánové, členové OMS Olomouc, 

mnozí  z Vás  využili  po  roční  přestávce možnost  na-
vštívit tradiční Chovatelskou přehlídku, která proběhla 
v Příkazích od čtvrtka 24. 3. do soboty 26. 3. , vždy od 9 
do 18 hodin. K vidění bylo přes 1000 trofejí ulovených 
převážně v mysliveckém roce 2021. Za pozornost jistě 
stálo téměř 60 medailových trofejí, což je absolutní re-
kord našeho regionu. Návštěvníkům byl také k dispozici 
přehledný katalog trofejí obsahující informace o ulovené 
zvěři, jejím věku, bodových hodnotách a celkovém počtu 
za nákladovou cenu 50 Kč.
Děkujeme za Váš zájem a všem úspěšným střelcům 

a spolupracovníkům za spolupráci.
Za kolektiv pořadatelů
 

RNDr. Jiří Zbořil 
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc 

Další noční putující duch v zoo

Proběhla Chovatelská přehlídka v Příkazích

ve  dne.  Živí  se 
zejména lesními 
plody,  ovocem, 
semeny  a  vý-
honky stromů, či 
hmyzem. Mládě 
se  drží  nejprve 
na  břiše matky, 
po  2  týdnech 
přesedlá na mat-
čina záda. Sami-
ce kojí cca 5 mě-
síců.  Evropská 
asociace  zoolo-
gických  zahrad 
(EAZA)  uvádí 
v  rámci  chovu 
v 212 zoo 2189 
jedinců. Většině 
poloopic  kvůli 
kácení deštných 
pralesů  doslo-
va  mizí  domov 
p ř ed   oč ima 
a stávají se tak nejohroženější skupinou 
primátů na světě.

ZAJÍMAVOSTI
Lemuři mívají problémy s termoregulací. 
Za chladného počasí se k sobě tisknou, 
aby se zahřáli. Po ránu se snaží ohřát co 
největší plochu těla slunečními paprsky, 
sedávají otočení k vycházejícímu slun-
ci s  rozpaženými horními končetinami. 
U lemurů dochází k samočinnému upíná-

ní šlach, proto, když ohnou loketní, či ko-
lenní kloub, automaticky se končetinami 
přichytí větve. Lemuři jsou významnými 
zahradníky, neboť roznáší semena rostlin, 
a tím přispívají k obnově flory na Mada-
gaskaru.

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325
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Pernštejnské ženy a Evropa
Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci muzea,
 
přijměte pozvání na výstavu Pernštejnské ženy a Evropa, 
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 31. 3. 2022 v 17 h v Muzeu 
a galerii v Prostějově, na nám. T. G. Masaryka 2. Výstavu 
můžete navštívit od 1. 4. do 26. 6. 2022, je zapůjčená z Vý-
chodočeského muzea v Pardubicích a vznikla ve spolupráci 
s Univerzitou Pardubice k příležitosti výročí připomínající 
500 let renesance v Čechách.
 
Navštivte výstavu, na které si můžete prohlédnout věrné re-
pliky dobových oděvů žen Pernštejnského rodu a dozvědět se 
o jejich životě a působení v tehdejší společnosti.
 
S pozdravem

Mgr. Markéta Hamzová
tisková mluvčí

 
nám. T. G. Masaryka 2 

796 01 Prostějov 
mobil: 770 128 305 

mhamzova@muzeumpv.cz 
www.muzeumpv.cz


