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Vážení čtenáři,
prázdninové měsíce jsou obdobím dovolených, odpočinku a také možností se obohatit o nové zážitky
a vědomosti. Krátce se ohlédneme za některými mysliveckými aktivitami a výsledky ekologické ankety
Ropák roku.
V Olomouckém kraji se opět můžeme těšit na XV.
ročník mezinárodního setkání mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod
Kosířem. Nechce se ani věřit, že k výrobě a udržování
kočárů je třeba hned 19 různých řemesel.
Jste zváni také na obhlídku bojiště Bitvy u Tovačova
z roku 1866. Se členy SEV Iris můžete navštívit např.
malebné udolí říčky Nectavy, nebo hradiště Obrova

noha u Otaslavic. V prostorách Šternberského kláštera bude pokračovat projekt Kultura bez hranic.
Na křelovském Fortu XVII. pokračuje výstava studentských návrhů Fakulty architektury VUT v Brně,
které představují možnosti využití jednotlivých součástí olomoucké pevnosti. S Jánem Kadlecem si můžete projít drobné památky další olomoucké městské
části.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat
na www.kcolomouc.cz.
Pohodové letní dny přeje
			
Redakce

Josefkol
Vážení, jsem nesmírně rád, že vás můžu
opět pozvat na ojedinělou akci roku Josefkol 2022- mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů
opratí pořádanou dne 23. a 24. července
v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
Letošní téma je pojaté do daleké historie našeho bytí „Návrat k matičce zemi“.
Chceme poukázat na to, jak důležité je
vnímat historii, bez které není budoucnost.
Spatříte i malou ukázku – živý obraz antického Říma a samotných her v podobě
římských vozů a vojáků. Dále pak malebnou scénu 18. a 19. století s historickými
kočáry biskupů, ale i prostého lidu, kteří
se každou neděli setkávali v kostele, nebo
kapli. Představíme mistry 19ti řemesel,
kteří se již 30 let podílí na restaurování
historických kočárů. Na akci Josefkol zapřaháme do zápřahů ušlechtilé koně z celé
České republiky, které budou řídit zkušení mistři opratí. Nebudou chybět zpěváci,
bubenický orchestr, sportovci. Sobotní
večerní program plný napětí a ohňových
efektů nás přivede k zamyšlení, jak se dříve žilo bez elektřiny či plynu. Ohromující podívaná bude do dílen 19ti řemesel,
na zpracování různých materiálů jako je
kov, dřevo, textil, kůže, proutí, barvy, ale
i zlacení. Vrcholem bude sestavení kočá-
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rů. Soutěže a dílny pro děti a mládež
bude zkouškou zručnosti a šikovnosti.
Nenapodobitelné prostředí a atmosféra zámeckého parku bude krásným
momentem setkání všech generací
a přátel Muzea kočárů. Věřím, že se
sejde na této akci hodně příznivců řemesel, kočárů a koní.
S úctou a poděkováním vám všem
Václav Obr

● Drobné památky Řepčína
● ČSOP – Ekocentrum Iris
● Lidské stavby, lov
a změna klimatu jsou
příčinou obrovského
úbytku stěhovavých
ptáků
● Ropák a Zelená perla
● Muzeum a galerie v Prostějově
● Projekt Kultura bez
hranic
● Historický den na hradě
Šternberk
● Knihovna města Olomouce
● TIC Konice
● Muzeum Rýmařov
● Vlaky Hanáckého léta
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Drobné památky Řepčína

Kaple sv. Isidora z 18. století

Paměť krajiny uchovaná v duších umělců.
Jakkoli příroda vše ostatní živé tvorstvo přiměla, aby se za potravou k zemi sklánělo, jen člověka jediného pozvedla a vnukla mu, aby svůj pohled obrátil k nebi…
Marcus Julius Cicero
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Poměrně velký katastr původně zemědělské vsi Řepčína najdeme severozápadně
od centra Olomouce. Protáhlé území se
rozkládalo kolem ramene Moravy zvané
Moravice a zvedalo se ke sprašové planině mezi Křelovem a Neředínem. Poprvé
se její název připomíná v roce 1141, kdy
již byla součástí církevních statků rozdělených mezi metropolitní kapitulu, Klášterní Hradisko a malá část patřila později
klášteru augustiniánek u sv. Jakuba. Její
název pochází od osobního jména Řepka,
které má zase původ v řepě a řepa byla
i na obecní pečeti. Zemědělci využívali úrodnou půdu a louky kolem ramene
Moravice. Nad vesnicí u cesty ke Křelovu byly tři rybníky sloužící k chovu ryb.
Na Moravici se pod Řepčínem rozkládalo
jezero zvané Grygárkovo. Jezero, rybníky,
pole a kvetoucí louky kolem vesnice vytvářely malebná i tajemná zákoutí, která
rozvíjela dětskou fantazii. Poklidný život
vesnice změnila až stavba továrny, jež postupem doby vyrostla v největší strojírenský a slévárenský podnik Olomouce.
Ves byla původně přifařena ke Křelovu,
kde řepčínští také pohřbívali své mrtvé.
Po stavbě hejčínského kostela připadli
tam, a mrtví se stěhovali do Neředína.
Památky obce se zachovaly jen z části.
Ves neměla centrální náves. Na malém
prostoru u křižovatky Řepčínské ulice

s Břetislavovou ulicí stávala až do sedmdesátých let minulého století malá kaple
s věží zasvěcená sv. Josefovi. Byla postavená počátkem 20. století. Zasvěcení
mohlo souviset s rozšířením továrny, protože svatý Josef je patronem
dělníků, tesařů a tovaryšských spolků, ale je i patronem umírajících.
Konala se zde poslední rozloučení
s mrtvými, jak dokládá obrázek po-

hřbu místního hasiče z roku 1935. Za minulého režimu však svatí neměli velkou
šanci. Kaple byla na příkaz místního
funkcionáře zbourána a cihly byly využity
k soukromým účelům. Štěstí však nepřinesly, ten který likvidaci památky zavinil,
do roka zemřel.
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Drobné památky Řepčína
Barokní kaplička sv. Isidora na Řepčínské ulici pochází z konce 18. století a je
chráněná jako nemovitá kulturní památka.
Svatý Isidor byl španělský rolník, který
se ve svém prostém životě vyznačoval
velkou zbožností, pracovitostí a láskou
ke všem tvorům. Je patronem rolníků, jak
to hlásá nápis na kapličce.
V areálu školy je objekt bývalé kaple
Královny přesvatého růžence, která byla
vysvěcena 3. srpna 1889. Patřila ke klášteru sester dominikánek, kterým sloužila
až do roku 1950. Potom se z kláštera stala
škola vojsk pohraniční stráže a vojáci kapli využili jako skladiště střeliva. Budovy
kláštera potom sloužily nemocnici a škole,
při opravě střechy zmizela z kaple věžička
se zvonem.
V Řepčínské ulici stojí pěkný kamenný
kříž s ukřižováním Krista z roku 1804.
Na podstavci má reliéf Panny Marie Bolestné a lebku se zkříženými hnáty.

Valašská Madona ve dvoře domu č.p. 40,
dílo Silvestra Hanáka

patronka nebezpečných povolání horníků,
dělostřelců i přímluvkyně za šťastnou hodinu smrti.
U cesty od neředínského hřbitova
ke Křelovu stojí v polích štíhlý kamenný
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Sloup na hranici katastru Řepčína pochází z roku 1707, v roce 1928 jej poškodil
blesk, sochu poničil a sloup byl dlouho
prázdný. V roce 1948 jej obnovili jako poděkování za uzdravení dcerušky Zdeničky
manželé Štěpánka a Karel Serbovi z Olomouce. Kopie sochy je od řepčínského rodáka sochaře Vojtěcha Hořínka. U sloupu
rostou mladé lípy a dub, poblíž je krmítko
pro zvěř a vedle něj roste divoký angrešt.
Svatý Jan se dívá směrem k Olomouci,
sleduje novou výstavbu a modravé hory se
Svatým Kopečkem v pozadí. Místo s dalekým výhledem může být cílem vycházek,
jeho klid však zřejmě naruší stavba dálničního obchvatu.
Vlevo u silnice ke Křelovu se nacházejí
zděná čtyřhranná Boží muka se čtyřmi výklenky. Stojí na rozcestí starých cest a pochází z počátku 19. století. Pěkně opravená stavba svítí do dálky svojí bělostí.
U staré polní cesty, která vedla z Řepčína k Neředínu, rostla alej starých hrušek.
V polovině cesty stál vlevo u příkopu až
do roku 1950 starý smírčí kámen. Zčernalý kámen ve tvaru kříže byl asi metr
vysoký. Zmizel s výstavbou sídliště nebo
garáží. Vzpomínka na něj je uchována
již jen v paměti pana Františka Sedláčka, který tudy chodil k hrobu svého otce
Sousoší Ukřižování Krista, sv. Pavlíny
a sv. Barbory na budově bývalé kovárny

Kaple sv. Josefa na řepčínské návsi
... a její bourání v 50. letech

Kamenný kříž v Řepčínské ulici z r. 1804

Každá kaplička, Boží
muka, kříž nebo socha
v krajině byla po vystavění
posvěcena knězem. Jejich
místo bylo svaté, zasluhovalo úctu a pokoru. Znesvěcení posvátného místa bylo
nepřípustné a pokud se stalo,
zasluhovalo trest. Podle pověsti člověk, který je úmyslně poškodil nebo zničil,
do roka zemřel.

Na domě č. 93 v Řepčínské ulici je
upevněno dřevěné barokní sousoší Ukřižování Krista, sv. Pavlíny a sv. Barbory.
Jde o objekt bývalé kovárny a zcela ojedinělé plastiky zřejmě pocházejí z některého ze zrušených olomouckých kostelů.
Kovář Valentin Vrána je nechal na svoji
kovárnu umístit 15. října 1849 na paměť
válek a cholery, jak dokládá pamětní nápis
na zadní straně. Svatá Pavlína je patronkou města Olomouce a má zásluhu na jeho
záchraně před morem. Svatá Barbora je

na neředínský hřbitov. Další smírčí kámen
stál údajně i u jednoho z rybníků u cesty
ke Křelovu.
Na nádvoří Moravských železáren
můžeme spatřit pomník „Pocta dělníkům“ od Rudolfa Doležala. Je to odlitek
sochy slévače na památku zaměstnanců
umučených v koncentračních táborech,
zemřelých za druhé světové války a při
osvobozovacích bojích. Další pomník
obětem válek se nalézá v parku u školy.
Nově upravený památník obsahuje desky se jmény řepčínských mužů zahynulých v obou světových válkách. Vedle něj
roste vysoký platan. Nedaleko v parku se
nacházela další památka. Bylo to sousoší
Klanění sv. Tří králů, ale klenutá stavba je
nyní prázdná, barokní sousoší z let 1735 –
1750 se nachází v lapidáriu Památkového
ústavu.
Na domě č. 40 v Řepčínské ulici, v jeho
průjezdu a na dvoře můžeme vidět reliéfy
místního rolníka pana Silvestra Hanáka.
Pocházejí z poloviny minulého století.
Je na nich zobrazeno vzbouření sedláků,
robota, valašská Madona, Kristus na hoře
Olivetské a svatý Jiří s drakem.
Práce lidového umělce jako by předznamenala díla zdejších rodáků, sochařů,
kameníků, malířů a grafiků. Jedinečný
reliéf krajiny s dalekými výhledy, pestrý
život vesnické komunity a zcela ojedinělé
památky byly zdrojem inspirace a tvůrčí aktivity, která tuto část města proslavila. Umělci ve vsi nám dali nahlédnout
do genia loci, který před námi probleskne ve vzácných svátečních chvílích, kdy
na okamžik zastavíme čas, pozvedneme
hlavu a spatříme nebe.
Ján Kadlec
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ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na červenec tyto akce:
Nectavské údolí

středa 6. července
Vycházka nejen pro seniory údolím říčky
Nectavy. Hned na začátku cesty vystoupíme na nedávno objevené hradisko nad
silnicí. Ráno odjezd vlakem v 8:02 do žel.
zastávky Šubířov, návrat vlakem z Nectavy do 13:30. Délka trasy 6 až 7 km.

Kytičková víla v botanické
zahradě

čtvrtek 7. až sobota 16. července
Samoobslužná hravá stezka pro všechny
generace bude umístěna v botanické zahradě Petra Albrechta v Prostějově. Otevírací
doba: úterý až pátek od 8 do 18 hod., sobota od 10 do 16 hod.

Netopýří vycházka na Kosíř

úterý 12. července
Vycházka pro rodiny s dětmi na Kosíř. Aktivity pro děti budou motivované Rokem
netopýrů. Cestou uvidíme kouzelné skály,
u poslední z nich najdeme i čerta hlídajícího poklad. Ráno společný odjezd autobusem v 8:45 do Stařechovic (st. č. 1). Návrat
autobusem ze Slatinek do 13:30. Délka trasy 5 až 6 km.

Kontakt:

ČSOP, Ekocentrum Iris

Husovo nám. 67,
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Prostějovské parky

středa 13. července
Vycházka nejen pro seniory prostějovskými parky. S Bc. Liborem Marčanem si
povíme o tom, jak takové parky vznikaly
a vznikají. Ohlédneme se, jak se měnil
a mění přístup člověka k městské zeleni
a jak se to promítá do podoby měst. Popřemýšlíme nad tím, jaké funkce park člověku
poskytuje a prohlédneme si zajímavé dřeviny, které v našich parcích rostou. Navštívíme Smetanovy, Kolářovy a Mládkovy
sady. Ráno sraz v 9 hod. před kinem Metro
70. Délka trasy 4 až 5 km.

Den na loukách přírodního
parku Kladecko

sobota 16. července
Vycházka nejen pro rodiny s dětmi po nové
naučné stezce Přírodním parkem Kladecko. Pro děti budou připraveny hravé aktivity. Odjezd vlakem v 8:02 do Jesence,
návrat ze žel. zastávky Šubířov do 13:30.
Délka trasy 7 km.

Zřícenina hradu Melice

úterý 19. července
Vycházka pro rodiny s dětmi povede částí
naučné stezky Melice. Vystoupíme ke zřícenině hradu Melice a dále k torzu rotundy sv. Pantaleona a chrámu sv. Benedikta.
Ráno odjezd autobusem v 10:00 do Pustiměře (st. č. 8). Návrat do Prostějova
do 14:30. Délka trasy asi 5 km.

Vycházka
do lesů nad
Čunínem

středa 20. července
Vycházka nejen pro seniory. Projdeme se
zbytkem lesů nad Čunínem, zkusíme najít
studánku U Oběšence, kamennou mohylu lásky a další zajímavosti. Ráno odjezd
autobusem v 8:20 do Suchdola (st. č. 6).
Návrat do Prostějova vlakem z Čunína
do 13:30. Délka trasy 6 až 7 km.

Vycházka Terezským údolím

úterý 26. července
Vycházka pro rodiny s dětmi doplněná
hravými aktivitami. Cestou uvidíme studánku, amfiteátr, zříceninu hradu a zámek
v Náměšti na Hané. Ráno odjezd autobusem v 8:45 do Laškova (st. č. 1), návrat
do Prostějova vlakem z Náměště n. H., příjezd ve 13:47. Délka trasy 6,5 km.

Obrova noha

středa 27. července
Vycházka nejen pro seniory z Kobylniček
do Otaslavic. Projdeme se údolím říčky
Brodečky a vystoupíme na hradiště Obrova noha. Ráno odjezd autobusem do Kobylniček v 9:30 (st. č. 12), návrat autobusem z Otaslavic do 13:30. Délka trasy 4 až
5 km.

Za zvířátky na Hloučelu

sobota 30. července až neděle 14. srpna
Samoobslužná hravá stezka mezi ul. Kosteleckou a Tichou. Pro děti zde budou připraveny hravé otázky a úkoly.

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov a Ministerstvo životního
prostředí v rámci projektu „Mezigenerační aktivity v přírodě“.
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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

Lidské stavby, lov a změna klimatu jsou příčinou obrovského úbytku stěhovavých ptáků
Praha, 26. června 2022. Tažných ptáků celosvětově ubývá v důsledku toho, jak lidé
během posledních desetiletí pozměnili
krajinu. Nový výzkum Východoanglické
univerzity (UEA), portugalských univerzit
v Portu a v Lisabonu a České společnosti
ornitologické (ČSO) podrobně zmapoval
jednotlivé příčiny ohrožení stěhovavých
druhů ptáků.

Studie zveřejněná 25. června ukazuje,
že k největšímu poklesu populace dochází u druhů, které migrují do oblastí
s větším množstvím člověkem vystavěné
infrastruktury – silnic, budov, elektrického vedení, větrných turbín – a také s vyšší hustotou lidské populace a intenzitou
lovu. Na dlouhodobém úbytku se podílí
i degradace biotopů a změna klimatu.
Tým výzkumníků doufá, že jeho práce pomůže zjistit, kam nejlépe zaměřit
ochranářské úsilí.
James Gilroy z Fakulty životního prostředí UEA řekl: „Víme, že stěhovavých
ptáků ubývá více než stálých druhů, ale
dosud nebylo jasné proč. Chtěli jsme proto zjistit, v jaké fázi životního cyklu jsou
tažní ptáci nejvíce vystaveni vlivům lidské
činnosti.“
Výzkumný tým identifikoval 16 člověkem způsobených příčin ohrožení stěhovavých ptáků, včetně infrastruktury způsobující rušení ptáků a nárazy, přeměny
přírodních stanovišť na lidmi využívané
plochy a změny klimatu.
Díky satelitnímu snímkování mohli výzkumníci zmapovat každou z 16 hrozeb
v Evropě, Africe a západní Asii. Vytvořili
také vůbec první velkoplošnou mapu loveckého tlaku na území celé studované
oblasti.
Na základě rozsáhlých datových souborů bylo zkoumáno celkem 103 druhů
stěhovavých ptáků, včetně mnoha rychle
ubývajících druhů, jako je hrdlička divoká
a kukačka obecná. Autoři studie vypočítali „stupeň ohrožení“ pro faktory, jako
je ztráta stanovišť a změna klimatu, a to
v celém areálu výskytu studovaných druhů, jak v hnízdních oblastech, tak i na ta-

hových cestách a na zimovištích. Poté
zkoumali vztahy mezi stupněm ohrožení
a trendy ptačích populací za období let
1985 až 2018 vypočítaných na základě
údajů Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (PECBMS), projektu
Evropské rady pro sčítání ptáků (EBCC),
který od roku 2002 koordinuje ČSO.
Claire Buchanová z biologické fakulty
UEA uvedla: „Zjistili jsme, že člověkem
způsobené změny krajiny v oblastech rozšíření ptáků v Evropě, Africe a západní
Asii jsou u více než stovky afroeurasijských stěhovavých ptáků spjaty s poklesem jejich početnosti. Když mluvíme
o přeměně krajiny, máme na mysli silnice,
budovy, elektrické vedení, větrné turbíny –
cokoli, co v krajině není přirozeně.“
Ukazuje se, že ptáky nejvíce ohrožují takové příčiny, které je zabíjejí přímo
– například vlet do větrné turbíny, náraz
do prosklené budovy, zásah elektrickým
proudem na elektrickém vedení, srážka
s vozidly nebo lov. „Jsou-li ptáci těmto
hrozbám vystaveni na zimovištích, odráží
se to pak i v poklesu hnízdních populací
daných druhů,“ upozorňuje Alena Klvaňová, vedoucí projektu PECBMS a vedoucí oddělení mezinárodního monitoringu a výzkumu v ČSO.
Aldina Francová z Fakulty životního
prostředí UEA dodává: „Naše zjištění
jsou důležitá, protože díky nim vidíme,
kde jsou ubývající druhy během tahu
nejvíce ovlivňovány lidmi. Určení míst,
na nichž jsou ptáci těmto hrozbám nejvíce
vystaveni, by nám mohlo pomoci cíleně
zaměřit opatření k jejich ochraně.“
Článek „Spatially explicit risk mapping
reveals direct anthropogenic impacts on
migratory birds“ (Prostorově přesné zmapování rizik odhaluje přímé antropogenní dopady na tažné ptáky) byl uveřejněn
v časopise Global Ecology and Biogeography 25. června 2022.

Kontakt pro další informace

RNDr. Alena Klvaňová, Ph.D.,
klvanova@birdlife.cz, 776 895 795

Hrdlička
divoká
táhne do subsaharské Afriky
a na svých každoročních tahových
cestách
čelí velkému loveckému tlaku, zejména
ve Středomoří, kde je její lov považován
za součást kulturní tradice. I to je příčinou jejího
výrazného úbytku. Velikost evropské hnízdní populace se od 80. let 20. století zmenšila až na pouhých
20 % původního stavu. Foto: Lukáš Kovár

Poznámky:

1. Citace studie: Buchan, C., Franco, A. M.
A., Catry, I., Gamero, A., Klvaňová, A., &
Gilroy, J. J. (2022). Spatially explicit risk
mapping reveals direct anthropogenic impacts on migratory birds. Global Ecology
and Biogeography, 00, 1–19. https://doi.
org/10.1111/geb.13551
2. Česká společnost ornitologická (ČSO) je
dobrovolný zájmový spolek, který se nepřetržitě od roku 1926 zabývá výzkumem
a ochranou ptáků. Má téměř 6 000 členů.
Pracuje na vlastních i mezinárodních projektech, popularizuje a propaguje ochranu ptáků
a jejich prostředí. V Česku zastupuje mezinárodní organizaci BirdLife International.
3. Celoevropský monitoring běžných druhů
ptáků (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme; PECBMS) byl zahájen v lednu
2002 jako společná iniciativa Evropské rady
pro sčítání ptáků (EBCC) a BirdLife International. Projekt podpořila Královská společnost pro ochranu ptáků (RSPB) a financuje
jej Evropská komise. Od svého vzniku až doposud je koordinován Českou společností ornitologickou (ČSO). Hlavním cílem projektu
je využívat běžné ptáky jako indikátory celkového stavu přírody s využitím rozsáhlých
a dlouhodobých údajů z monitoringu změn
hnízdních populací v celé Evropě. Indikátory, které každoročně publikujeme, byly přijaty mezi strukturální indikátory a indikátory
udržitelného rozvoje EU.
4. Evropská rada pro sčítání ptáků (European Bird Census Council; EBCC) sdružuje
odborníky na ornitologii, kteří spolupracují
na projektech sčítání, průzkumu a atlasovém
mapování ptáků na celém kontinentu. Její
projekty, jako je Celoevropský monitoring
běžných druhů ptáků (PECBMS), EuroBirdPortal a Druhý evropský atlas hnízdících ptáků (EBBA2), poskytují spolehlivé vědecké
údaje, které slouží jako podklad pro výzkum
a politiku ochrany přírody.
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Výsledky anket „Ropák 2021“ a „Zelená perla 2021“
Tisková zpráva ze dne 24. června 2022
V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé
publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že
na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů – Homo sapiens
sapiens (člověka moudrého) a Petroleus
mostensis (ropáka bahnomilného).
Celkem 81 členů nezávislé Komise z 96
rozhodlo o vítězi 30. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba,
která se prosazováním nějaké stavby či
záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození
životního prostředí) a 27. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický
výrok. Členy Komise jsou např. zoolog
Mojmír Vlašín, politolog Lukáš Jelínek či
publicista Vladimír Just.

Titul Ropák 2021 získal

1) Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (247 bodů)
za zodpovědnost při neúnosném rozkladu České inspekce životního prostředí její
rozbředlostí při odhalování a potrestání viníků poškozování životního prostředí, jak
např. vyplývá z výsledků šetření jejího postupu po ekologické havárii na řece Bečvě
v září 2020,
za rezignaci na vyšší obranu svěřeného veřejného zájmu při jednání o novém
stavebním zákonu, který byl schválen
Poslaneckou sněmovnou v červenci 2021
spíše pasivním přihlížením rezortu k předloženému návrhu podnikatelského sektoru
s následnou komplexní poslaneckou změnou bez odborných analýz a bez řádného
legislativního procesu v neprospěch potřeb
státní ochrany přírody a účinné účasti veřejnosti, která mj. k územním plánům bude
moci předkládat jen připomínky a ne námitky s povinností je vypořádat,
za rozměklost rezortu při potvrzování
povolených výjimek z limitů znečišťujících látek v ovzduší pro uhelné elektrárny
Počerady v září 2021 a Chvaletice v listopadu 2021, jejichž zákonnost nyní řeší
soudy,
za přehnanou opatrnost prosazovat rychlá a účinná opatření proti globálním změnám klimatu, včetně masivního rozvoje
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Ochrana chřástala

https://www.youtube.com/watch?v=iEyQVdH8GF4&t=1945s (32:50-33:12 minuta), 22. 9. 2021

V anketě Ropák 2021 se na dalších
dvou místech umístili:

obnovitelných zdrojů energie a rychlého
odklonu od fosilních zdrojů,
za předložení návrhu vyhlášky o ochraně
zemědělské půdy před erozí v březnu 2021
a za její schválení pod č. 240/2021 Sb.
v červnu 2021 s účinností od 1. 7. 2021,
která neklade důraz na rychlá a účinná
protierozní opatření chránící zemědělskou
půdu před vodní a větrnou erozí, ale navrhuje pokutovat až opakované nahlašování
velkých erozních událostí, i když rozsah
škod způsobených erozí půdy je 4-10 miliard korun ročně, dále se nezabývá větrnou
erozí působící až na čtvrtině zemědělské
půdy, za přípustnou míru ohrožení půdy
vodní erozí považuje odnos 9 tun půdy
na hektar za rok, ačkoliv by tento požadavek měl být poloviční a mohl by být zaveden třeba do 2 let od účinnosti vyhlášky,
přičemž odborné instituce, obce a spolky
předložily návrhy na skutečné zpřísnění
ochrany půdy před erozí, které ale nebyly
příliš brány v úvahu.

Zelenou perlu 2021 získala

1) Pynelopi Cimprichová, místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie (176
bodů)
„Rostliny potřebují kysličník uhličitý
na fotosyntézu, aby vyráběly kyslík. Nevím, jak dalece se chce tento kysličník
uhličitý snížit... A z čeho budou ty rostliny
žít? Z čeho nám budou vytvářet kyslík?“
(z odpovědi na otázku, zda Evropská
unie bude v roce 2050 skutečně tzv. uhlíkově neutrální) z Předvolební debaty se
zástupci stran a hnutí

2) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství (ČSSD) – Česká republika (168
bodů)
za účelový odpor schválit novelu zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, do konce volebního období v roce 2021, předloženou
ministerstvem v červenci 2020 jako sněmovní tisk č. 954, která mohla zlepšit podmínky pro pěstování lesa, neboť více než
60 % nově vysazených listnatých stromů
a jedlí v krátké době spase násobně přemnožená spárkatá zvěř, mohla posílit práva
vlastníků pozemků, zlepšit plánování odlovů a také uspořit kolem 5-7 miliard korun
ročně veřejných a soukromých prostředků
za škody způsobené zvěří na lesních porostech, jak na to také v červenci 2020 upozornilo osm profesních a občanských spolků ve svých námitkách; projednávání bylo
v červnu 2021 ukončeno, takže převážily
zájmy vlivné části myslivecké lobby nad
zájmy vlastníků lesů a zemědělců a nad
veřejnými zájmy lesy ekologicky a ekonomicky rozvíjet,
za zodpovědnost při předložení nevhodných opatření pro Národní plán obnovy
v části „Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu“, neboť urychlené zalesňování stejnověkými či stejnodruhovými
hospodářskými lesy neznamená reálné
zvýšení biodiverzity a ani zachytávání uhlíku a zadržování vody v krajině nelze řešit
udržováním meliorací s rozšiřováním závlah, hrázemi na horských potocích či odbahňováním rybníků, ale revitalizací toků,
vytvářením tůní, mokřadů a říčních poldrů
po celém povodí, a dále i mezí či stromořa-

Pojďte s námi na noční dobrodružnou
výpravu přírodovědců, v jejichž týmu
stanul i náš zoolog MVDr. Jan Kirner.
Cílem byl monitoring chřástala polního,
včetně mapování početnosti volajících
samců na vhodných lokalitách, jejich
následná ochrana a práce s místními zemědělci. Tato činnost probíhá na Šumavě
už od roku 2010 za personální podpory
Zoologické a botanické zahrady města Pl-

zeň, Zoo Jihlava a od letošního roku i Zoo
Olomouc. „Opeřence kroužkujeme, měříme délku křídla, zobáku, ocasu, nártu,
vážíme a určujeme stáří. Letošní červnové
mapování přineslo 16 volajících samců,
z nichž se 10 podařilo odchytit, a dokonce
mezi nimi byli dva jedinci, které náš tým
na stejných lokalitách kroužkoval přesně
před rokem. Je až neuvěřitelné, že tak
malá „slepička“ za tu dobu zvládla otočit

Afriku, v pořádku se vrátit na stejné místo
uprostřed Šumavy a ucházet se o přízeň
samičky. Ve srovnání s minulým rokem došlo k vzestupu, ale obecně je trend populace klesající,“ dodává MVDr. Jan Kirner.
Chřástal polní (Crex crex) patří do čeledi
krátkokřídlí stejně jako třeba známější
jeřábi. Je tažným ptákem, který zimu tráví v Africe a do České republiky přilétá
v květnu, kde hnízdí na podmáčených
loukách. Ty jsou pro něj naprosto klíčové.
Intenzifikace zemědělství si vybírá svou
daň i na horských loukách, které jsou sečeny několikrát za sezónu. Chřástali tak
nemají dostatek času k vyvedení mláďat
a kvůli vysoké rychlosti žacích strojů je
jich mnoho přímo posečeno. Spolu s intenzivní pastvou dobytka a vysoušením
luk to způsobuje rychlý pokles početnosti
tohoto mimořádně zajímavého živočicha.

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!

ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
dí, přičemž námitky odborných pracovišť
a spolků byly opakovně zlehčovány nebo
přehlíženy; vláda sice plán za téměř 200
miliard korun i s těmito zásadními chybami v květnu 2021 schválila, nicméně
Evropská komise ho třikrát vrátila k přepracování, než ho na základě zohlednění
připomínek odborné i laické veřejnosti
s odstraněním všech zásadních nedostatků
v červenci 2021 schválila.
3) Ing. Josef Kott, poslanec Poslanecké
sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Česká republika (121 bodů)
za předložení změny zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru
2021 při projednávání jeho novely, podle
které by došlo ke zrušení ochrany zvláště
chráněných druhů organismů při běžném
zemědělském, lesnickém, vodním či rybářském hospodaření, a to třeba u čápa
černého, ledňáčka říčního, křepelky polní,
skřivana lesního, rosničky zelené, chřástala polního, u několika druhů orchidejí nebo
u tisu červeného v lesích, takže by hospodáři na tyto druhy nemuseli brát ohledy,
a navíc změna nijak nesouvisela s důvody
tento zákona novelizovat; výbor pro život-

ní prostředí v dubnu 2021 doporučil návrh
zamítnout, přičemž novela zákona byla
Poslaneckou sněmovnou dne 2. 6. 2021
schválena bez tohoto návrhu,
za předložení změny zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru
2021 při projednávání jeho novely, podle
které by bylo možné dřeviny v ochranném
pásmu vodovodů a kanalizací nesystémově kácet pouhým ohlášením příslušnému
úřadu, tj. bez správního řízení s příp. účastí
spolků a bez vydání rozhodnutí o kácení
s možností uložit náhradní výsadbu, ačkoliv v těchto ochranných pásmech roste
asi 80-90 % dřevin, a navíc se jednalo se
o stejný návrh, který byl již v roce 2020 zamítnut Legislativní radou vlády; výbor pro
životní prostředí v dubnu 2021 doporučil
návrh zamítnout, přičemž novela zákona
byla Poslaneckou sněmovnou dne 2. 6.
2021 schválena bez tohoto návrhu.

V anketě Zelená perla 2021 jsou
na dalších dvou místech tyto
výroky:

2) Jiří Pospíšil, zastupitel hl. města Prahy
a poslanec Evropského parlamentu (TOP
09) (173 bodů)

„Centrum bez aut bude mrtvá zóna.“
(z odpovědi na otázku, jak snížit množství automobilů v centru Prahy, třeba zavedením mýtného systému)
z článku Centrum bez aut bude mrtvá
zóna, tvrdí Jiří Pospíšil
https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/
centrum-bez-aut-bude-mrtva-zona-tvrdi-jiri-pospisil-20211017.html, 18. 10. 2021
3) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Senátu P ČR (ODS) (115
bodů)
„Netvrdím, že se klima nemění, ale je
třeba se těmto změnám pragmaticky přizpůsobovat, ne šílet. Že stoupne hladina
moří? Polovina Holandska žije „pod hladinou moře“ po staletí – a spokojeně.“
z článku New Green Deal a poručíme
větru, dešti
MF Dnes (https://www.tomasjirsa.cz/
clanky/new-green-deal-a-porucime-vetru-desti.htm), 3. 9. 2021
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Historický den a vystoupení provazochodce na hradě Šternberk

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci
muzea,
přijměte pozvání na vernisáž výstavy 70
let VÚ 8280 / 601. skupina speciálních
sil generála Moravce, která se uskuteční
ve čtvrtek 7. 7. v 17 hodin v sálech hlavní budovy Muzea a galerie v Prostějově
na nám. T. G. Masaryka 2. Pro všechny
příznivce vojenské historie, ale nejen pro
ně, je určena výstava, která přibližuje dějiny elitního vojenského útvaru Armády
České republiky, který téměř 20 let funguje pod názvem 601. skupina speciálních
sil generála Moravce. Její původ sahá až
do roku 1952 a výstava tak sleduje působení a proměnu od prvopočátků jejího
vzniku do současnosti.

Vrcholem návštěvnické sezóny na hradě
Šternberk je vždy období letních prázdnin. A prázdniny zahájíme ve velkém stylu
doprovodnou akcí Historický den na hradě Šternberk a exkluzivním vystoupením
provazochodce Petra Poláka a jeho přátel.
Program pro naše návštěvníky připravujeme na neděli 3 7. 2022. V prostorách
hradního parku postaví své ležení historický soubor Kirri. Olomouce. Návštěvníci se
mohou těšit na opravdu bohatý program.
Připravené budou ukázky řemesel, historické soutěže a hry pro děti i dospělé,
do který se mohou zapojit v průběhu celého dne. Na místě bude postavena historická zbrojnice, chybět nebudou ukázky

601. skupina speciálních sil generála Moravce

Muzeum a galerie v Prostějově zve

70 let VÚ 8280

S pozdravem

Mgr. Markéta Hamzová
tisková mluvčí
Muzeum a galerie v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
mobil: 770 128 305
mhamzova@muzeumpv.cz
www.muzeumpv.cz

vernisáž 7. 7. 2022 v 17:00
náměstí T. G. Masaryka 2

8. 7.

4. 9. 22

Projekt Kultura bez hranic
Handkeho spolek v letošním roce připravil více projektů. Zajistil kvalitní prohlídkovou trasu ve šternberském klášteře,
která zahrnuje prezentaci kostela i historických sálů, včetně výtvarného umění
od baroka po současnost, a také ukázky
hry na různé hudební nástroje.
Děti se budou moci seznámit se životem včel a některých domácích zvířat. Po-

kud je ani tyto podněty plně nezaujmou,
budou si moci zahrát stolní tenis nebo řešit hlavolam. Na vnitřním nádvoří kláštera
vyzdobeném květinami si budou moci návštěvníci vychutnat i dobrou kávu.
Projekt Kultura bez hranic si klade
za cíl odprezentovat kulturu některých
evropských států. Od 5. do 7. srpna 2022
v objektu šternberského kláštera proběh-

nou v rámci výše uvedeného projektu
Dny francouzské kultury. Program je určený pro širokou veřejnost a také pro studenty francouzštiny a pro ty, kteří by rádi
ve Francii studovali. Na realizaci se budou podílet studenti z pařížské Sorbonny.
Bližší informace obdrží zájemci na www.
sternberskyklaster.cz a na sociálních sítích.

střelby či lukostřelnice.
Jako třešinku na dortu
jsme připravili, ve Šternberku vůbec poprvé,
provazochodecké vystoupení. Provazochodec
Petr Polák a jeho přátelé
připraví přímo na prostory hradního parku
vysoké lano, na kterém
předvedou návštěvníkům
své dech beroucí umění.
Vystoupení se odehraje
v časech 11.15 / 13.15
/ 15.15. Zde uvádíme
pouze krátkou pozvánku přímo od pro-

vazochodců: „Radost z pohybu ve vzduchu
přinášíme i vám. Radovat se či bát můžete dle
chuti. Provazochodecké vystoupení si užijete“. Přijďte se přesvědčit sami. Pro více informací navštivte web www.chodimenalajne.cz.
Po celý den budou samozřejmě probíhat
prohlídky hradu, kterým vás provedou průvodci v historických kostýmech. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední v 16 hodin.
Návštěvníci zaplatí standartní vstupné, jehož
součástí je vstup na rytířská vystoupení. Samostatný vstup na rytířská představení činí
30 Kč za osobu. Historické soutěže a hry se
hradí samostatně.
Věříme, že si v neděli 3. 7. 2022 najdete
cestu na hrad Šternberk, kde pro vás připravujeme Historický den a jedinečné provazochodecké vystoupení. Těšíme se na vaši návštěvu.

Program:

• Provazochodecké vystoupení – 11.15 /
13.15 / 15.15
• Historický program (10 – 16 hodin)
• Ukázky řemesel
• Katovna s pranýřem
• Historické soutěže a hry
• Zbrojnice
• Lukostřelnice
• Ukázky střelby – 12.15 / 14.15

Vstupné:

Prohlídka hradu + historický program
v hradním parku
Šlechtické reprezentační prostory: plné
210 Kč / snížené 170 Kč / děti do 17 let 80 Kč
Život na šlechtickém sídle: plné 210 Kč /
snížené 170 Kč / děti do 17 let 80 Kč
Samostatné vstupné do hradního parku –
historické ležení, provazochodecké vystoupení: 60 Kč
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Červencové kulturní akce ve Velké Bystřici

Knihovna města Olomouce
Půjčovní doba se nemění, dětské oddělení
a pobočky se otevřou i dopoledne. Pouze
v sobotu bude zavřeno.
Pohádkově zmodernizovaná pobočka Slavonín nabízí pro nové čtenáře registraci
do konce roku zdarma.
Velkolepá výpravy Harryho Pottera
Hra plná magie a kouzel po všechny od 9
do 99 let, která prověří statečnost, vytrvalost i důvtip soutěžících. Start v čítárně
na náměstí Republiky kdykoliv o prázdninách. Tři nejstatečnější obdrží Cenu
Harryho Pottera.
14. 7. 16 hodin
nám. Republiky – kreativní dílna – Linoryt – poznání výtvarné techniky linorytu,
díky které lze tisknout na papír, látku, ale
i jiné materiály. K dispozici budou rydla
s různými nástavci, matrice i tiskařské
barvy a válečky. Záleží jen na naší fantazii. K dispozici jsou rydla s různými
nástavci, matrice i tiskařské barvy a válečky. Přijďte si vyrobit razítko, své Ex
libris nebo jakékoliv obrazy. Rezervace
na 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz
18. 7. od 15 – 18 hodin
nám. Republiky – Klub deskových her –
odpoledne s klasickými či novými stolními hrami, vzájemné předávání tipů i zkušeností. Přihlášení na 585 545 123 nebo
dospele@kmol.cz

PRO RODIČE (PRARODIČE)
S DĚTMI

nám. Republiky
prázdninová soutěž pro děti od 7 let
DRAČÍ HNÍZDO – dětští čtenáři prožijí
léto s draky, stanou se chovatelem draka, kvůli čemuž budou muset splnit čtyři
prázdninové úkoly
13. 7. 9:30 hodin – Dračí dílna – výroba
papírových dračích záložek do knih
Rezervace na 585 545 126 nebo detske@
kmol.cz
pobočka Jungmannova
od 13. 7. každou prázdninovou středu
9:30 do 11 hodin – Putování s pohádkou
– pohádky, hádanky, soutěže, písničky divadlo a další překvapení (děti 3 – 9 let).

Pozor! Středa 13. 7. cílí na úplně malé
děti v rámci akce Book start.
pobočka Holice
13. 7. 10 – 11:30 hodin – výtvarná dílnička – Zvířátka (děti 2 – 6 let)
pobočka Neředín
13. 7. 9:30 – 11 hodin – Knihohrátky –
krásné příběhy, zábavné úkoly a tvoření
(děti 3 – 8 let)
pobočka Brněnská
po celé prázdniny – dinosauří kvíz spojený s výrobou 3D dinosaurů
20. 7. 9:30 – 11 hodin – výtvarná dílna
– Dekorace z čajových sáčků (děti 9 –
15 let). Rezervace na 731611842 nebo
brnenska@kmol.cz

PRVOTINY 2022
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VÝSTAVY

Pobočka Brněnská hostí výstavu polských ilustrací české překladové literatury pro děti spojenou s prázdninovou soutěží.
Budovu na náměstí Republiky oživuje bulharský umělec Alexandr Genov
a jeho ilustrace knih „Muž, který se
směje“ od Victora Huga, „Cortés a Montezuma“ od Maurice Collise a „Pán prstenů“ od J.R.R. Tolkiena.
Pobočka Holice nabízí dílka Evy Macholánové – Koně a jiná zvířena.
Pobočka Jungmannova představuje Martina Benčíka a jeho fotografie přírody či
postav z prostředí oblíbených počítačových her získané za pomoci zabudovaného fotorežimu.

Slova Ernesta Hemingwaye: „Na psaní není nic složitého. Jediné, co musíte
udělat, je sednout si za psací
stroj a krvácet.“
doprovázejí
Město Tovačov a Komitét pro udržování památek
z války roku 1866
vyhlášení 14.
si vás dovolují pozvat
ročníku věkově a tematicky
NA VYCHÁZKU PO BOJIŠTI U TOVAČOVA
neomezené liZ ROKU 1866
terární soutěže
P RVO T I N Y
Sobota 16. července 2022
2022. Neváhejte a posílejte
své dosud nezveřejněné
práce v oblasti
poezie (max.
5 básní) nebo
prózy (max. 20
stran, v delším
textu označte
soutěžní pasáže) opatřené
jménem, rokem
Zahájení: 10.30 hod. u autobusového nádraží v Tovačově
narození a konHlavní program:
 Prohlídka tovačovského bojiště a seznámení s průběhem srážky u
taktem na prTovačova z 15. 7. 1866
votiny@kmol.
 13.00 hod. – pietní položení kytice u jednoho z pomníků
 Ukončení vycházky okolo 14.00 hod.
cz nebo odePřed vycházkou se bude v Dubu nad Moravou od 9. 00 hod.
vzdejte na ktekonat pietní akt k uctění památky padlých vojáků.
rékoliv pobočce knihovny
www.tovacov.cz
www.1866.cz e-mail: komitet@1866.cz
do 31. srpna
2022.

1. – 28. 7. / galeriezet / út – pá 9:30 – 18:00,
so – ne 11:00 – 19:00, po – zavřeno

toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. USA 2021.

Petr Zlamal: Ptačí zpěvy – výstava
obrazů

30. 7. / galeriezet / so 17:00

Akad. malíř Petr Zlamal je významný expresivně založený malíř. Narodil se v roce
1949 jako syn výtečného malíře Wilhelma Zlamala (1915 – 1995). Žije a tvoří
ve Šternberku, kde se přičinil na realizaci mnohých výstav v Galerii Šternberk.
V roce 2009 získal cenu města Šternberk
za významné dílo v oblasti výtvarného
umění.
1. 7. / amfiteátr / pá 21:00 – 22:30

Myši patří do nebe – promítání
v amfiteátru

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší
a velcí diváci v animovaném dobrodružství. ČR 2021.
15. 7. / amfiteátr / pá 21:00 – 22:30

Přání Ježíškovi – promítání
v amfiteátru

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou
situační komikou. Samozřejmě nechybí
i ta správná dávka nefalšované romantiky
a sentimentu. ČR 2021.
29. 7. / amfiteátr / pá 21:00 – 22:30

Klan Gucci – promítání
v amfiteátru

Film je inspirován šokujícím skutečným
příběhem impéria italského módního
domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž
nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta
ani vražda, skládají dohromady mozaiku

Jan Eipell: Zahradou
Getsemanskou – vernisáž výstavy
obrazů

Jan Eipell (1985) se do širšího povědomí
výtvarného světa dostává ve svých třiatřiceti letech. Jeho cesta malíře, sochaře, řezbáře, ilustrátora ale začala mnohem dříve.
Otec, sochař, zemřel v Janově raném věku,
ale jeho dílna a nástroje sehrály svou
magickou roli při
volbě Honzovy budoucnosti (studium
řezbářství a kovářství). Jako malíř má
za sebou realizace
komorních i monumentálních pláten,
nástěnné malby, výstavy a je zastoupen
v mnoha soukromých sbírkách. Jeho
tvorba přesahuje
i do výtvarného řešení interiérů a prostorové tvorby, zvláště
ze dřeva.
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

Barokní sýpka v Ludéřově
Vážení milovníci historie,
dovolujeme si Vás pozvat na besedu s autorem knihy o Smilovi z Křemže, jehož příbuzný se v 15. stol. zapsal do historie
Ludéřova.
S pozdravem
Karel Váňa
U nás z.s., Ludéřov 67
783 43 Drahanovice
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Za krásnou Olomouc o prázdninách
Milí členové a příznivci spolku,
dovoluji si Vám představit náš prázdninový program:
Ve čtvrtek 14. 7. 2022 se projedeme na kole
„Od komína ke komínu“. Z dálky i z blízka si
prohlédneme ty nejstarší, nejzachovalejší, nejvyšší i nejzvláštnější komíny v Olomouci a dozvíme
se o možnostech jejich zachování a nového využití. Vyjížďka s Ing. Martinem Vonkou z pražské
ČVUT, autorem čerstvé publikace Tovární komíny a předním českým odborníkem na komínovou
problematiku.
Sraz v 16:30 u komína za ušatým domem, ul.
Palackého; Délka trasy: cca 12 km
V pátek 22. 7. 2022 se podíváme „Za historií univerzitní botanické zahrady“. Nejstarší botanická zahrada na Moravě nemá jen pozoruhodnou
sbírku rostlin, ale i neméně zajímavou historii.
Tentokrát se zaměříme hlavně na ni a zjistíme,
jak se zahrada změnila od roku 1901, prozkoumáme původní stavby a objekty a připomeneme
významné osobnosti spojené s tímto kouzelným
místem. Provázejí vedoucí zahrady Václav Dvořák a průvodce Jan Jeništa.

Olomouc Caput Moraviae
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na premiéru prohlídkového okruhu OLOMOUC - CAPUT
MORAVIAE, která se u příležitosti 1200. výročí první zmínky o Moravanech a 840. výročí Markrabství moravského uskuteční v sobotu 2. července 2022 se začátkem ve 13:30
hod. na Schweitzerově ulici 93 (křižovatka s ul.
Zikovou).
Délka programu cca 2,5 hod. s ukončením
na Václavském náměstí.
Okruh zařadila Asociace průvodců České republiky do systému vzdělávacích akcí programu certifikace průvodců.*
Důležitá upozornění:
Na prohlídku je z důvodu limitovaného počtu
míst nutná rezervace. Tu, prosím, učiňte na adrese: tomas.kryl@email.cz.
Přihláška je automaticky považována za přijatou
a platnou. Reagováno na ni bude pouze v případě
překročení kapacity a odmítnutí přihlášky.
* Prosím, aby přihlašující se průvodci, členové
Asociace, uvedli číslo svého členského průkazu.

S úctou
Tomáš KRYL

Sraz v 17:00 v botanické zahradě, ul.
U botanické zahrady 920
A konečně v srpnu 18. se Krásnou
Olomoucí projdeme „Po stopách hospodářských výstav z let 1892 a 1902“.
V den 192. narozenin císařpána Františka Josefa I. si připomeneme dvě nádherné letní průmyslové a hospodářské
výstavy, které v Olomouci proběhly
na přelomu 19. a 20. století. S dobovými fotografiemi si projdeme místa jejich konání v okolí někdejší měšťanské
střelnice. Provede nás a řadu pozoruhodných kuriozit prozradí Jan Jeništa.

Sraz v 17:00 v ASO parku, ul.
Na Střelnici.
s přáním krásných letních 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/krasna
olomouc/

Ing.TomášKRYL



ČERVENEC A SRPEN 2022

VÝSTAVY
8. července - 31. srpna / Zámecká galerie

výstava umělecký řemesel

Malba na sklo – Ivana Škrancová, Obrazy – Jaromír Škranc,
Keramika – Gabriela Pavlasová, Sochy – Zdeněk Kůrka

www.nejlepsipruvodce.cz



KULTURNÍ PŘEHLED

Vernisáž v pátek 8. července v 17.00
hodin
Po – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 /
So 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 /
Ne 14.00 – 17.00 hodin



Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh

PodívejtesenaOlomoucjakomocenskécentruméryVelkéMoravy;zjistěte,
kdestálojižpředvelkomoravskéhradiště,snadihlavníměstoSámovyříše.
Vydejteseměstemkmoravskémunejstaršímupísemnězmiňovanémuhradu
postopáchpozdějšíchmoravskýchmarkrabat,moravskéústavy,moravských
zemskýchsněmů,soudů,zemskýchdesek,stavovskémincovny
izaznamenímišachovanémoravskéorlice.
Seznamtesesmoravskýmizemskýmihejtmanyajejicholomouckými
rezidencemi,stejnějakosmístnímimoravskýminej,unikátyajedinečnostmi.
OlomoucsepředstavujejakoCivitasCapitalisMoraviae–
historickéhlavníměstoMoravy.


...příběhyvsouvislostech.


sraznaSchweitzerověulici93(křižovatkasul.Zikovou)


vstupné:110Kč
(70Kčděti6–14let)


(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
Přihláškajeautomatickypovažovánazapřijatouaplatnou,nebudepotvrzována.

Výstava králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, pavouků a kaktusů

Animovaný / Komedie / Rodinný
Kanada, 2019, 87 minut

Sobota 27. srpna od 10.00 hodin / Areál
komunitního centra

AKCE
Sobota 9. července od 10.00 hodin / Areál
chovatelů za Kružíkovou ulicí

60. výročí založení ČSCH
v Konici

Prázdninové odpoledne se
Srdíčkem



Sobota 13. srpna od 9:00 do 19:00 hodin /
Areál chovatelů za Kružíkovou ulicí
Neděle 14. srpna od 9:00 do 16:00 hodin

Psí kusy

Pátek 29. července od 15.00 do 23.00 hodin
Zámecký park Konice

sobota2.července2022,13:30hod.

Miss mokré tričko a Miss mokré slipy – soutěže o ceny. Klobásy, steaky, hermelíny a další
speciality na grilu

Pátek 29. července od 21.00 hodin / Zámecký park Konice

Připraveno bohaté občerstvení, živá hudba
a pro děti různé soutěže, malování na sádrová zvířátka, jízda na koni a skákací hrad.
Srdečně zvou pořadatelé Českého svazu
chovatelů základní organizace v Konici.



Benátská noc – Sax rock

Občerstvení zajištěno – Pečené makrely –
Točené pivo - Skákací hrad – Tombola – Jízda
na koni
Pořádá Český svaz chovatelů základní organizace v Konici

LETNÍ KINO

OLOMOUCCAPUTMORAVIAE
1200.výročíprvnízmínkyoMoravanech
a840.výročíMarkrabstvímoravského

Pátek 5. srpna od 20.00 hodin / Zámecký
park Konice

Od 15.00 hodin kapela NO PROBLEM z Konice – hudba pro všechny generace,
v 18.30 hodin pěnová atrakce SDH Konice,
od 21.00 hodin letní kino Psí kusy
Pohybové hry, tvořivé dílničky, malování
na obličej, zvířecí koutek konických chovatelů, psí kusy našich čtyřnohých kamarádů,
skákací hrad, dětský kolotoč, cukrová vata.
Občerstvení a dobroty zajištěny v parku
i v Zámecké zahrádce

Rozloučení s prázdninami

„den plný her pro malé i velké“

• soutěže pro děti • skákací hrad • malování
na textil • cvičení s Natálkou • malování
na obličej • odpočinková zóna s pohádkami •
doprovodný program. Hodně zábavy, dárečků
a opět velká tombola! Bohaté občerstvení
zajištěno.

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
DOVOLENÁ v knihovně Konice bude 11. 7.
a 1. 8.–19. 8. 2022
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.
Tel.: 582 334 987, 739 333 721 e-mail:
icko.konice@seznam.cz Hlavní turistická
sezóna od 1. června do 31. srpna 2022
Po – Pá: 9.00–12.30 a 13.00-16.00 hodin /
So 9.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 /
Ne 14.00 – 17.00
Mimořádné prohlídky v hlavní turistickou
sezónu vám zajistíme jen po domluvě předem. (V týdnu v informačním centru, nebo
se správcem zámku, tel.: 724 328 934). Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea
řemesel 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 prohlídka zámku) 45
minut. Trasa „B (expozice řemesel) 20 minut.
Vstupenky zakoupíte v informačním centru.
Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních produktů. Vstup do galerie je součástí prohlídkové trasy „A“ nebo samostatně (pokud obsluha
TIC neprovází).

KOMUNITNÍ CENTRUM
V červenci a srpnu bude provoz komunit́ centra omezen. O přıpadných
́
nıho
jednorá́ vás budeme včas informovat.
zových akcıch
V termı ́nech 4. 7. – 15. 7. a 15. 8. – 19. 8.
budeme mı ́t zavřeno z důvodu čerpání dovolené. Na sobotu 27. srpna 2022 připravujeme
již tradiční Rozloučení s prázdninami viz program výše. Sociálnı ́ služby budou dostupné,
mimo uvedené termı ́ny uzavření komunitnı ́ho
centra. Z důvodu čerpání dovolené pracovnı ́ků těchto organizací doporučujeme si před
plánovanou návštěvou ověřit přı ́tomnost
pracovnı ́ků, a to na následujı ́cı ́ch telefonnı ́ch
čı ́slech: SOS dětské vesničky, sociálně aktivizačnı ́ služby pro rodiny s dětmi 773 686 600,
Člověk v tísni, dluhové poradenstvı á terénnı
p
́ rogram 778 485 352, Charita Prostějov,
sociální rehabilitace 777 731 329.
Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS, Tel.:
702 269 964, e-mail: jitka.klemsova@
konice.cz
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Muzeum Rýmařov
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Ze zkoušek hlasitosti na stopě

Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na vernisáž
výstavy významného sochaře a restaurátora JIŘÍHO NOVÁKA s názvem
(PO)HNUTÍ. Výstava k 100. výročí
narození sochaře Jiřího Nováka, která se uskuteční v Galerii Octopus rýmařovského muzea již tuto sobotu 2.
července v 16 hodin. Jiří Novák patří
k nejprogresivnějším tvůrcům v oblasti českého prostorového umění zejména 60. až 80. let 20. století. Jeho většinou kinetické, mobilní plastiky jsou
k vidění na mnoha veřejných místech,
převážně v Praze. Na výstavě si budete moci prohlédnout jak jeho modely
a interiérové plastiky, tak veřejné realizace zachycené na fotografiích. Výstava potrvá do 28. srpna 2022.

VADELNÍ SCÉNKY
S KOSTÝMOVANÝMI HERCI a podíváte se rovněž do PROVOZU TEXTILKY.
V otevírací době můžete rovněž navštívit barokní KAPLI V LIPKÁCH
či GALERII MARIE KODOVSKÉ,
rýmařovské inzitní básnířky a art brut
výtvarnice.

Přes léto mimo muzeum můžete rovněž
navštívit MIMOŘÁDNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY externí expozice
textilnictví muzea V BUDOVĚ HEDVA ČESKÝ BROKÁT, které proběhnou
v termínech: 13. 7., 20. 7., 10. 8., 24. 8.,
7. 9. a 21. 9. a to vždy v 10:00 a ve 14:30.
Je nutné se předem rezervovat na emailu icko@inforymarov.cz či telefonicky
na 554 212 381. Těšit se můžete na DISledujte nás na: www.muzeumrymarov.cz, facebook @muzeumrymarov nebo instagram @muzeumrymarov.
Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním hezkého dne
Současně s výstavou Jiřího Nováka
zahájíme v komorním prostoru Galerie
Pranýř výstavu akvarelů mladé výtvarnice GABRIELY PROKEŠOVÉ s názvem
O PROSTOROU. Autorka sice pochází
z Brna, k našemu kraji má však silné vazby, a to konkrétně s chalupou v Harrachově, jehož historii, původní německé obyvatele či nové poválečné majitele, rodinné
vzpomínky a své představy zpracovává
ve svých působivých akvarelových kompozicích. Výstavu, která potrvá do 28.
srpna 2022, zahájí Dominika Sulírová.
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Po dvouleté odmlce způsobené covidem
Ranní nástup
19 byl opět na Výrovce slyšet štěkot jezevčíků, které na hněvotínskou Výrovku 23.
dubna přivezli členové Klubu chovatelů
jezevčíků ke své první zkoušce.
Letošní zkouškou nováčků v honitbě
Mysliveckého spolku Blata-Hněvotín členové KCHJ ČR každoročně zahajují svou
výcvikovou a zkušební sezonu, tato je
v pořadí již čtvrtým ročníkem v této honitbě. Stojí za tím nejen kamarádství a pohostinost hanáků, ale hlavně hojně zazvěřená jsme vyrazili vstříc zajícům. Zajíci drželi
honitba. Účast byla tentokrát více jak hoj- a v mokré řepce se jim nechtělo moc běná, po odtroubení k slavnostnímu nástupu hat, nedivím se, neb i mé nohy pod tíhou
nastoupilo celkem 24 vůdců, z toho bylo bláta poněkud ztěžkly. Proto také zajíci dr9 vůdkyň, takže dva přihlášení náhradníci želi a pokud je pes nenavětřil a nevypíchl
nebyli již přijati. Po slavnostním nástupu z lože, tak se nehli. Po několikahodinovém
přivítání vůdců, členů korony, seznámením trápení se nám povedlo zvednout dva zajís průběhem zkoušek a představení rozhodčích, kterých bylo deset, jmenovitě: vrchní
rozhodčí MVDr. Jan Kučera, členové: Monika Hnátek Illová, Stanislav Hnátek, Jan
Kesner, Jaroslav Hýsek, Václav Kučera,
Miroslav Vítek, Zdeněk Gauder, Radomír
Svoboda, Jaroslav Horský, proběhlo rozloTrubač a deset rozhodčích
sování vůdců.
Ti byli rozděleni do tří skupin po osmi. ce. Jelikož na první lokalitě jak jsme byli
Vedoucím a průvodcem honitbou první telefonicky informováni, sláva mobilům,
skupiny byl člen MS Václav Labounek, již bylo odzkoušeno všech osm pejsků,
druhé skupiny Bc Libor Orava a třetí bylo rozhodnuto třetí lokalitu opustit a přeskupiny Pavel Pospíšil. Každou skupinu sunout se na lokalitu číslo jedna, která byla
tvořili ještě tři rozhodčí a členové korony. nedaleko Výrovky. Zablácení a zpocení
Ke zkouškám byli vybrány tři lokality. Za- jsme s úsměvem nastoupili do aut a přesuhájilo se zkouškou chování psa po výstře- nuli se na lokalitu číslo jedna.
Zde již vše šlo, jak má být. Mezi tím
lu, která proběhla nedaleko Výrovky a v ní
23 psů obstálo a jeden neobstál. Po jejím kuchyňská směna tvořená předsedou
absolvování se všichni přesunuli na Výrov- MS Pavlem Andršem, Aloisem Hrubým,
ku, kde vůně právě vytahovaného kabano- Luďou Nezhybou a Vladimírem Lukášem
su z udírny zase slušně polechtala chuťové dosmažila řízky. A tak nakonec příchod
buňky vůdců a ti neodolali. Roli uzenáře znavené třetí skupiny byl oceněn právě připraveným obědem.
již tradičně zastal
Řízek s bramborem
Stanislav Ošťádal
a zeleninovou obse synem.
lohou jim dozajisPo občerstvení
ta zlepšil náladu.
a malém uklidněI skupině rozhodní se rozjelo do tří
čích, která právě zavybraných lokalit.
sedala k provedení
Do té nejvzdálenějzávěrečného vyhodší třetí, kterou vedl Členové MS vedoucí skupin
nocení zkoušek, se
místopředseda MS
Pavel Pospíšil, jsem se jako člen korony lépe hodnotilo po dobrém obědě a kávičce.
Krásné odpolední počasí lákalo do přírorozjel také já. No, musím se přiznat, nebyl to zrovna nejšťastnější výběr, lokalitu dy také místní občany, tak nebylo výjimtvořilo řepkové pole po nočním dešti dosti kou, když se sem tam nějaký objevil, obmokré. Po rozestoupení a vytvoření rojnice čerstvil se a pokračoval ve své vycházce.

Také účastníci zkoušek si užívali krásného
počasí k slunění a odpočinku i k navazování nových přátelství.
Konečně zazněl povel k nástupu.
Slavnostní vyhodnocení zahájil trubač
a předseda MS v jedné osobě Pavel Andrš a po posledních tónech jeho borlice
se ujal slova vrchní rozhodčí MVDr Jan
Kučera. „Vážení přátelé, jak jsme ráno
začali v počasí nejistém, tak teď končíme
v nádherném čase slunečném. Dovolte mi,
abych provedl dnešní vyhodnocení zkoušek hlasitosti na stopě. Z ranního nastoupeného počtu 24 psů zkoušky úspěšně splnilo 20 psů. Z toho 9 pejsků s dosažením
plného počtu 100 bodů. Jedenáct pejsků
skončilo v první ceně, sedm v druhé ceně
a dva v třetí ceně.“ Všem vůdcům osobně
popřáli všichni rozhodčí. Na prvním místě se umístil pes/JDrS Xaver ze Skleného
kopce vůdce Vendula Šígit Vítková, druhá
se umístila fena/ JDIS Beatrix Hugillatos,
vůdce MVDr Jiří Sládek a třetí se umístila
fena JDrS/Tessi ze Skleného kopce, vůdce
Ing. Pavel Sládek. Provoláním myslivecké
kynologii a jezevčíkům zdar byly dnešní
zkoušky v Hněvotíně ukončeny.Toliko můj
postřeh ze zkoušek.
Rudolf Krč

Zleva vítězka
Vendula Šígit Vítková a třetí Ing. Pavel Sládek
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Vlaky Hanáckého léta na kolejích se v sobotu rozjedou již počtvrté

Spolek přátel železnice Kroměřížská dráha, který kromě jiného provozuje také železniční muzeum na nádraží v Kroměříži,
vstupuje letošním rokem už do 15. roku
svého působení na kolejích (nejen) střední
Hané. Až do roku 2019 pořádala Kroměřížská dráha pouze příležitostné, ač poměrně četné jízdy historických vlaků, a to především na tratích z Kroměříže do Zborovic
a z Kojetína do Tovačova. Druhá ze jmenovaných tratí je pozoruhodná tím, že na ní
od roku 1981 nejezdí pravidelné osobní
vlaky, i když v 90. letech neměla k opětovnému zahájení vlakové dopravy daleko a dnes jí opět svítá naděje v souvislosti
s výstavbou závodu AMAZON v Kojetíně.
V roce 2019 se členové spolku Kroměřížská dráha rozhodli učinit velký krok
a ryze na dobrovolnické bázi začali vypravovat své první pravidelné vlaky. Jednalo
se o spoje tzv. Hanáckého léta na kolejích,
které každou sobotu o letních prázdninách
propojují Kroměříž a Chropyni s jinak vlakem nedostupným Tovačovem. A že šlo
o krok úspěšný, o tom svědčí setrvale stoupající zájem široké veřejnosti o tyto spoje,
které bývají vedeny některým z muzejních

motorových vozů
a od loňského roku
také speciálním polootevřeným vyhlídkovým vozem. Ten členové spolku postavili
z vysloužilého služebního vagónu pro nákladní vlaky s tím, že
všechny prvky vozu
prošly důkladnou renovací, a také výdřeva
a interiér jsou kompletně nové. Vyhlídkový
vůz je pomyslně rozdělen na polootevřenou část s dřevěnými lavicemi pro cestující
a část určenou pro přepravu jízdních kol
a kočárků. Už během své první (tj. loňské)
sezóny si vůz získal u široké veřejnosti velkou oblibu a jezdil téměř ustavičně plný.
Kdo se však loni do vyhlídkového vozu
nedostal, nemusí si zoufat! Příležitostí bude
ještě dost, protože při letošních jízdách Hanáckého léta na kolejích bude vyhlídkový
vůz nasazen téměř na všech spojích.
Připomínáme tedy, že i v letošním roce
budou spoje Hanáckého
léta na kolejích jezdit
každou prázdninovou
sobotu dle jízdního
řádu, který uvádíme
níže. S vyhlídkovým
vozem Kroměřížské
dráhy bude do provozu
nasazen buďto oblíbený červený motoráček „Hurvínek“ řady
M131.1 (o všech červencových sobotách),
nebo některý z rychlíko-

vých „Krokodýlů“ typu M286.1 – v obou
případech jde o veterány z 50. a 60. let
minulého století, kteří k provozu na tratích
v okolí Kroměříže a Kojetína historicky
patří.
Prodej jízdenek ve vlacích bude probíhat přímo u průvodčích, přepravu většího
množství kol či kočárků je ale nutno předem nahlásit pořadateli jízd na telefonním
čísle 608 532 733, nebo emailu KMD@
centrum.cz – na tyto kontakty se můžete
obracet i s jakýmikoliv dotazy k provozu
vlaků.
Současně s jízdami zvláštních vlaků
bude každou sobotu vždy od 9 do 17 hodin otevřeno také železniční muzeum Kroměřížské dráhy v prostoru lokomotivního
depa hned vedle staniční budovy v Kroměříži ve směru na Kojetín. Výčet dlouhodobých turistických lákadel ve všech
městech a obcích při trati, stejně jako přehled kulturních akcí, které můžete vlakem
navštívit, najdete na webu Hanáckého léta
na kolejích - www.hanackeleto.cz.
členové Kroměřížské dráhy, z.s.

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově
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