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Splašené nůžky

● Drobné památky 
Chomoutova

●	ČSOP	–	Ekocentrum	Iris
●	 Ptačí	park	v	každém	
kraji

●	Mláďata	čápů	opustí	
hnízda

●	Po	stopách	hospodář-
ských	výstav

●	 dětské	prohlídky	
na	hradě	Šternberk

●	 Z	Hané	do	Burghau-
senu

●	Kozí	mejdan
●	Knihovna	města	Olo-
mouce

●	Hold	poslednímu	Pře-
myslovskému	králi

●	 Posvěcení	zvonu	v	Pod-
lažicích

v prázdninovém čísle našeho měsíčníku se ohlédne-
me  např.  za  historickým  festivalem  v  Burghausenu 
na  hranici  Rakouska  a  Německa,  kde  nás  úspěšně 
reprezentoval Historický spolek Kirri z Pňovic. Úspěš-
ná byla také historická vycházka po bojišti Bitvy u To-
vačova a tradiční setkání mistrů řemesla kolářského, 
kočárnického a mistrů opratí v Čechách pod Kosířem, 
tedy Josefkol. Vydařil se první hněvotínský Gulášfest.  
Pestrá je nabídka srpnových pozvánek. Můžete vzdát 
hold  poslednímu přemyslovskému  králi  Václavu  III., 
můžete  se  vydat  na  Ochozskou  kyselku  či  pomoci 
v sadou Oulehle na Kosíři, zajímavé budou historické 
trofeje z celého světa, můžete pomoci při sčítání mla-
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Vážení čtenáři,
dých čápů, ctitele moravského poutního místa na sv. 
Hostýně čeká pouť za obnovu Českého království, ne-
opakovatelnou atmosféru má Kozí mejdan v Milkovi-
cích, dvě významné letní hospodářské a průmyslové 
výstavy z přelomu 19. a 20. století připomene Jan Je-
ništa ze spolku Krásná Olomouc. S Jánem Kadlecem 
si můžete projít drobné památky olomoucké městské 
části Chomoutov. 
V  barevné  verzi  můžete  náš  měsíčník  sledovat 

na www.kcolomouc.cz. Poklidné letní dny přeje
            Redakce 

Unikátní detektivní komedie, jejíž 
můžete být i Vy součástí:

Paul Pörtner:  
Splašené nůžky 
Jak vy rozhodnete, tak my bude-
me hrát!
čtvrtek 18. srpna v 19 hod. 
Délka představení: cca 3 hod.

Vstupné: 350 Kč v předprodeji, 
Seniorpas -30 %, ZPP -50 %, ZTT-P 
-100 %; na místě v den akce 450 Kč. 
Předprodej Kulturní a informační 
centrum Velká Bystřice nebo on-
-line na webu MDO.

Vyšetřování zločinu v bystřic-
kém amfiteátru

Herci Moravského divadla Olo-
mouc vás zavedou do stylového 
kadeřnického salonu Splašené nůž-
ky, který se nachází v centru Velké 
Bystřice a jehož majitelem je poně-
kud výstřední kadeřník Tony Řez-
níček. Den jako každý jiný nabere 
nečekané obrátky ve chvíli, kdy 
je v bytě nad salonem zavražděna 
majitelka domu, virtuózní klaví-
ristka Isabela Czerna. Do kadeř-
nictví záhy vtrhne policie a začne 
vyšetřovat vraždu, kterou musel 

spáchat někdo z přítom-
ných. A protože důkazů je 
málo a atmosféra houstne, 
jsou k vyšetřování vyzváni 
i sami diváci…

Splašené nůžky jsou 
detektivní komedií, kte-
rá láme divácké rekor-
dy po celém světě. Byla 
přeložena do 11 jazyků 
a uvedena v 36 zemích 
světa, kde ji vidělo téměř 
10 milionů diváků. V Bos-
tonu se uvádí dodnes a je 
zapsána v Guinessově 
knize rekordů jako druhý 
nejdéle uváděný činoherní 
titul na světě (první je lon-
dýnské nastudování Pasti 
na myši). Tahle šílená ko-
medie nabízí divákům je-
dinečnou možnost podílet 
se na policejním vyšetřo-
vání, pomáhat při rekon-
strukci případu, vyslýchat 
podezřelé a nakonec hla-
sováním určit i samotného 
vraha. Režie se ujala dra-
maturgyně činohry Mo-
ravského divadla Michaela 
Doleželová. 

18. 8. 19:00 AMFITEÁTR VELKÁ BYSTŘICE
VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 350 KČ, NA MÍSTĚ 450 KČ | PŘEDPRODEJ V KULTURNÍM A INFORMAČNÍM CENTRU VELKÁ BYSTŘICE NEBO ON-LINE NA WEBU MDO

Kulturní a informační centrum
Zámecké náměstí 775,  
tel:+420 734 236 506 
78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz 
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Drobné památky Chomoutova

senickém hřebenu zářil první sníh, kluci 
si na louce pouštěli draky a nad našimi 
hlavami se ozýval křik ptáků.

Ján Kadlec

Poměrně malé území předměstské obce 
Chomoutova tvoří nejsevernější výběžek 
města Olomouce. Vesnice se rozkládá 
na obou březích řeky Moravy, kolem mos-
tu, který byl vždy významným místem 
na cestě z Olomouce do Uničova. Většina 
plochého reliéfu byla v minulosti porostlá 
lužním lesem, v němž ves s několika po-
líčky  tvořila malý ostrov uvnitř rozsáhlé 
zeleně. Připomíná se již v roce 1078 jako 
majetek kláštera Hradisko. Jméno vesnice 
pochází od osobního jména Chomút, to je 
ves lidí Chomútových. Bydleli zde drob-
ní zemědělci, zelináři, rybáři a rybníkáři. 
Voda byla v životě lidí žijících u mostu 
přes Moravu vždy důležitá. Řeky Mora-
va a Oskava a říčka Sitka dávaly obživu, 
ale často ohrožovaly obydlí vesničanů 
povodněmi. Vodní plochy, jež tvoří řeky, 
slepá ramena a jezera po těžbě štěrkopís-
ku zabírají velkou část obecního katastru. 

Za mostem vlevo u cesty stávala až 
do roku 1992 hasičská zbrojnice se zvo-
nicí. Její předchůdkyní byla na stejném 
místě postavená dřevěná zvonička. Zvo-
nice v obcích se stavěly tam, kde nestál 
kostel nebo kaple se zvonem. Za zvonici 
z počátku často posloužila rozsocha stro-
mu, na němž byl upevněný zvon. Malé 
dřevěné zvoničky můžeme ještě dnes na-
jít v horských a podhorských oblastech. 
Postavení zvoničky v každé obci nařizo-

val tzv. „ohňový patent“ císařovny Marie 
Terezie v roce 1751. Jím bylo přikázáno, 
aby v každé, i v té nejmenší obci byl in-
stalován zvon, kterým by bylo možné vy-
hlašovat případný požár. Zvonění se stalo 
také důležitým časovým signálem, ozna-
movalo nebezpečí a každodenní klekání. 
Lidé vycházeli před dům ráno, v poledne 
i večer, poklekli a pomodlili se. Později 
se zvonilo jen večer po západu slunce. 
Zvonění sloužilo i k rozhánění mraků 
před bouřkou a k zažehnání přírodních 

nebezpečí. Zvuky zvonu byly slyšet i při 
práci na polích, u řeky a v lese. Když ně-
kdo z obce zemřel, zvonil mu zvon „umí-
ráček“.  

V obci je jen několik drobných pamá-
tek, jež jsou soustředěny uvnitř zástavby. 
V boční uličce stojí mezi dvěma kašta-
ny malá kaple Navštívení Panny Marie 
z první poloviny 19. století. Opravená bílá 
stavba s kovovým křížkem nad průčelím 
je ohrazená železným plotem, na boční 
zdi je značka, kam dosahovala voda při 
povodni v roce 1997.

Vedle kaple je na kamenném sloupu sto-
jící polychromovaná socha Panny Marie, 
vystavěná od Františka a Marie Coufalo-

Drobné památky Chomoutova
Paměť krajiny se navrátí ve zvucích zvonu.

Co ještě zbývá ze života, když není slyšet křik ptáka  
nebo hádání žab v noci u rybníka?

náčelník Seattle v r.1855

vých z Chomoutova v roce 1898. Socha 
stávala původně před hospodou a na mís-
to vedle kaple byla přesunuta před dvaceti 
lety z důvodu ohrožení památky dopravou 
na blízké silnici. 

Za mostem na trojúhelníkovém pro-
stranství stojí pomník obětem 1. světové 
války z roku 1928. Před lípou je z kamenů 
postavený památník, na jehož desce je 28 
jmen mužů padlých v letech 1914–1918. 
Stojí na místě, kde v minulosti stával dře-
věný kříž.

Před hřištěm mezi smrky jsou proti 
sobě zasazeny dva pamětní kameny. Jsou 
to památky na založení místního Sokola. 
Na jednom jsou letopočty 1910–1925, 
na druhém v propletenci jméno Sokol.

Pomník Rudé armádě v hlavní ulici po-
stavili v roce 1946 chomutovšti občané. 
Má vpředu lva a desku s pěti jmény obětí 
války. Rudá hvězda je napojená kabelem 
na elektrické vedení, aby mohla v noci 
svítit. 

V lesíku nad tokem Moravy je malý 
urnový háj. Pochází z novější doby, cho-
mutovští byli přifařeni k Horce, kde také 
pohřbívají své mrtvé.

U mostu přes Moravu stával kamenný 
kříž, nebo socha, památka na něj se již 
nezachovala.

Významným místem 
obce je památný dub 
u polní cesty k Oskavě. 
Mohutný strom roste 
nedaleko bývalého toku 
Moravy. Jeho vysoká 
a rozložitá koruna již ně-
kolik staletí odolává se-
verním vichřicím a dává 
stín v horkých dnech. 
Jeho zdravý kmen bude 
ještě dlouho shlížet 
na těch několik poutní-
ků, kteří tudy směřují 
do polí a k soutokům řek 
Oskavy a Sitky s Mo-
ravou. V blízkém okolí 
Chomoutova můžeme 
spatřit kačeny a křepel-
ky, na jezerech se mimo 
rybáře a jachtaře prohá-
nějí rackové. Přírodní 
rezervace Chomoutov-
ské jezero je tahovou 
křižovatkou a hnízdiš-
těm vodních ptáků.

Památný dub u polní cesty k Oskavě

0 500 1000 m

Hasičská zbrojnice při povodni v r. 
1938

Kaplička Navštívení Panny Marie

Pomník obětem první světové války Pomník osvobození Rudou armádou 1945

Když jsem se procházel ve slunečném 
podzimním dni po břehu jezera, chladný 
vítr čeřil jeho hladinu. Na vzdáleném je-
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Ptačí park v každém kraji republiky, plánuje ČSO. Obnovou ekosystémů reaguje na krizi biodiverzity 

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

Dubňany, 18. července 2022. Česká spo-
lečnost ornitologická (ČSO) dnes v  ptačím 
parku Kosteliska na Hodonínsku představila 
Strategii rozvoje ptačích parků ČSO. Podle ní 
bude mít ČSO do roku 2042 v každém kraji 
republiky plně funkční ptačí park, aktuálně 
má čtyři. Jedná se o  reakci ČSO na  největší 
úbytek biodiverzity v  historii lidstva, který 
v  tomto desetiletí prožíváme. K  zastavení 
krize biodiverzity nestačí ochrana dochova-
ných částí přírody, ale je třeba také aktivní 
obnova hodnotných stanovišť, potvrdila 
v  ptačím parku Kosteliska ministryně život-
ního prostředí Anna Hubáčková. Dodala, 
že prioritou jejího resortu během českého 
předsednictví v  Radě EU bude ambiciózní 
zákon o obnově přírody (Nature Restoration 
Law), který učiní obnovu ekosystémů v  ze-
mích EU právně závaznou. 

ČSO přišla s myšlenkou budovat 
své ptačí parky v roce 2006. Od po-
čátku provázely jejich vznik dvě hlav-
ní myšlenky: ochrana přírody formou 
vlastnictví pozemků a aktivní obnova 
hodnotného přírodního prostředí mimo 
státem zřízená chráněná území. Od roku 
2008 existuje ptačí park Josefovské 
louky (u Jaroměře ve východních Če-
chách), ke kterému se v roce 2020 při-
daly tři další: Mnišské louky (u České 
Lípy v severních Čechách), Kosteliska 
(u Dubňan na jižní Moravě) 
a Malá Lipová (u Přerova 
na střední Moravě). 

Zejména na nejdéle exis-
tujícím ptačím parku Jose-
fovské louky lze vidět ob-
rovský efekt, jaký obnovní 
projekty mají. Za posled-
ních 10 let tu stoupl počet 
zjištěných ptačích druhů 
o čtvrtinu – ze 143 v roce 
2012 na současných téměř 
200 druhů. Mezi nimi je 
i mnoho vzácných a ohro-
žených druhů. Například 
pro vodouše rudonohého 
jsou Josefovské louky je-
diným hnízdištěm ve vý-
chodních Čechách, mno-
honásobně se zvýšil počet 

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

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a Minister-
stvo životního prostředí v rámci projektu „Mezigenerační aktivity v přírodě“. 

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na srpen tyto akce:
Den na louce v Dětkovicích
úterý 9. srpna
Vycházka pro rodiny s dětmi z Alojzova 
na kopec Plániva nad Dětkovicemi. Pro-
jdeme se lesem a seznámíme se s vzácný-
mi rostlinami na loučkách Plánivy. Pro děti 
i dospělé budu připraveny hravé aktivity. 
Ráno společný odjezd autobusem do Aloj-
zova v 9:30 (st. č. 12). Návrat z Dětkovic 
dle počasí, nejpozději ve 14:45. Délka tra-
sy 5 km.

Discgolf na Hloučele
středa 10. srpna
Akce nejen pro seniory v DiscGolfParku 
na Hloučele. Pod vedením instruktora ze 
Sportcentra si vyzkoušíme discgolf, sezná-
míme se s pravidly této hry a pokusíme se 
projít celou trasu s 9 koši. Disky ke hře bu-
dou zajištěny. Ráno sraz v 9:00 u Cavala. 

Putování k Ochozské 
kyselce
úterý 16. srpna
Vycházka pro rodiny s dětmi k Ochozské 
kyselce. Pro děti i dospělé budou připrave-
ny hravé i poznávací aktivity. Ráno společ-
ný odjezd autobusem přes Konici do Ocho-
zu v 9:30 (st. č. 1). Návrat z Budětska mezi 
14:30 a 15 hod. Délka trasy asi 4 km.

Nad údolím Brodeckého 
potoka
středa 17. srpna
Vycházka z Jednova podél Brodeckého po-
toka a dále lesními cestami do Ptenského 
Dvorku. Cestou se zastavíme u Svaté vody 
v Jednově, projdeme kolem několika dal-
ších studánek a od studánky U Františka 
se vydáme k žel. zastávce Ptení. Ráno spo-
lečný odjezd autobusem do Jednova v 8:20 
(st. č. 6), návrat vlakem ze Ptení do 13:30. 
Délka trasy 7 až 8 km. 

Podél přehrady k zámku 
Plumlov

úterý 23. srpna 
Vycházka pro rodiny s dětmi dopl-
něná hravými aktivitami. Ráno sraz 
v Domamyslicích Na Splávku v 8:15 

hod. Návrat autobu-
sem z Plumlova kolem 
13. hod. Délka trasy 5 až 
6 km.

Vycházka z Baldovce 
do Drahan
středa 24. srpna
Vycházka nejen pro seniory, při které si 
vyzkoušíme severskou chůzi - Nordic 
Walking. Pod vedením instruktorky Lenky 
Sehnalové se vydáme z Baldovce přes Bílý 
kříž do Drahan. Hole pro účastníky budou 
zajištěny. Ráno odjezd autobusem do Bal-
dovce v 9:20 (st. č. 10). Návrat z Drahan 
asi ve 13:30. Délka trasy 7 až 8 km.

Vycházka kolem studánek 
úterý 30. srpna 
Vycházka pro rodiny s dětmi kolem něko-
lika studánek. Projdeme se ze Seče na Po-
hodlí a cestou budeme plnit hravé úkoly 
zaměřené na záchranu studánek a jejich 
obyvatel. Ráno společný odjezd autobu-
sem do zastávky Lipová Seč v 7:55 (st. č. 
10). Návrat z Pohodlí do 13:30. Délka tra-
sy asi 5 km.

Cestou necestou přes oba 
Kosíře
středa 31. srpna
Vycházka nejen pro seniory přes Velký 
a Malý Kosíř. Pokusíme se projít po ne-
značených cestách na Velký Kosíř, dále 
podél potoka Deštná do Slatinek a odtud 
na Malý Kosíř s novou kaplí Antonína 
Paduánského. Vycházku ukončíme ve Sla-
tinicích. Ráno odjezd autobusem do Staře-
chovic v 8:45 (st. č. 1), návrat vlakem ze 
Slatinic do 13:45. Délka trasy 7 až 8 km. 

Za zvířátky na Hloučelu 
sobota 30. července až neděle 14. srpna 
Samoobslužná hravá stezka mezi ul. Kos-
teleckou a Tichou. Pro děti zde budou při-
praveny hravé otázky a úkoly.

Račí vycházka do Otaslavic
úterý 2. srpna
Vycházka pro rodiny s dětmi z Kobylni-
ček do Otaslavic. Aktivity pro děti budou 
motivované životem našich raků, kteří žijí 
v místní říčce Brodečce. Ráno společný 
odjezd autobusem do Kobylniček v 9:20 
(st. č. 12). Návrat autobusem z Otaslavic 
do 13:30. Délka trasy 3 až 4 km.

Bělecké pozorovatelny zvěře
středa 3. srpna
Vycházka nejen pro seniory do lesů nad 
Běleckým mlýnem. Projdeme se oborou 
na vrchu Kocouřina a navštívíme 4 pozo-
rovatelny zvěře. Ráno společný odjezd vla-
kem v 8:02 do žel. zastávky Zdětín, návrat 
do Prostějova do 13:30. Délka trasy 5 až 
6 km.

Den pro přírodu v ovocném 
sadu 
sobota 6. srpna 
Akce na pomoc přírodě v sadu Oulehle 
na Kosíři. Ráno společný odjezd vlakem 
v 8:02 do Kaple, odtud dojdeme k sadu, 
kde se pustíme do hrabání sena. Pokud po-
jedete autem, dojděte na místo do 9 hod. 
Pro účastníky bude připraven piknik v trá-
vě a naše regionální publikace. Návrat dle 
počasí a chuti pracovat mezi 14. a 16. hod. 
V případě deště se akce o týden posouvá 
na sobotu 13. srpna! Aktuální info na tel. 
603 730 594.

Pohádková stezka parkem
pondělí 8. až neděle 21. srpna
Samoobslužná hravá stezka zaměřená 
na znalost pohádek bude umístěna v parku 
na Husově nám.

žab a čolků, daří se i ohroženým druhům 
rostlin.

V ptačím parku Kosteliska ornitologové 
pozorovali už 190 ptačích druhů. Park při-
tom vzniká teprve od roku 2020. Původní 
opuštěné a nehostinné území u Dubňan 
na Hodonínsku zarostlé invazními druhy 
rostlin se díky péči Jihomoravské poboč-
ky ČSO rychle proměnilo v mozaiku vod-
ních ploch, rákosin, luk, lesíků a suchých 
písčin, které je rájem pro ptáky a další ži-
vočichy a rostliny.

V nové Strategii rozvoje ptačích parků 
přichází ČSO s cílem provozovat do roku 
2042 alespoň jeden plně funkční ptačí 
park v každém kraji republiky (mimo 
Prahu). Ptačí parky jsou souvislá území 
o velikosti alespoň desítek hektarů. Vzni-
kají především mimo dosavadní státem 
chráněná území. Dlouhodobým cílem je 
získání pozemků do vlastnictví ČSO a vy-
tvoření území výjimečných biologických 
hodnot, při současném důrazu na umož-
nění bezprostředního kontaktu návštěvní-
ků s přírodou. Čtyři nyní existující ptačí 
parky jsou přístupné zdarma a s neomeze-
nou otevírací dobou.

V ptačích parcích ČSO využívá ptáky 
jako deštníkovou skupinu druhů, jejichž 
prostřednictvím chrání ostatní součásti 

ekosystémů. ČSO vykoupené pozemky 
vrací přírodě tím, že je postupně a syste-
maticky obnovuje za pomoci tradičních 
metod hospodaření včetně pastvy, která 
pomáhá s návratem vzácných rostlin a ži-
vočichů a s vytvářením vhodných podmí-
nek pro ptáky. V ptačím parku Josefovské 
louky se pasou exmoorští koně a pratuři, 
v ptačím parku Kosteliska uherský stepní 
skot.

ČSO se dnes v ptačím parku Kostelis-
ka shodla s ministryní životního prostředí 
Annou Hubáčkovou, že obnova přírody 
je klíčová pro zastavení krize biodiverzity 
i klimatu. Prioritou pro resort životního 
prostředí během českého předsednictví 
v Radě EU je ambiciózní zákon o ob-
nově přírody (Nature Restoration Law), 
jehož návrh zveřejnila Evropská komise 
22. června a který učiní obnovu přírody 
ve státech EU právně závaznou. ČSO je 
připravena maximálně pomoci s proce-
sem i následnou implementací zákona 
o obnově přírody.  

Na 12.–13. října 2022 připravuje Čes-
ká společnost ornitologická ve spolupráci 
s WWF, BirdLife Europe a Beleco celo-
evropskou konferenci EU Restoration 
Law Conference pod záštitou ministryně 
životního prostředí Anny Hubáčkové.

Mokřadní ptačí park Josefovské louky ornitologové obnovují 
u Jaroměře prostřednictvím pastvy koní a praturů, strhávání 
drnu, kosení či kácení. Foto: ČSO
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V České republice je evidováno více než 
1300 čapích hnízd, ale každoročně se ob-
jevují nová a některá zanikají nebo nejsou 
obsazená. Ornitologové proto prosí veřej-
nost, aby jim lidé pomohli zkontrolovat 
hnízda čápů v jejich okolí a sečetli jejich 
mláďata, která již postávají na hnízdech.

Seznam všech čapích hnízd najdete 
na webu České společnosti ornitologické: 
http://www.birdlife.cz/capi/ . Do databáze 
hnízd můžete zadat i jeho fotografii nebo 
tam zadat zcela nové hnízdiště, které ještě 
není v evidenci. Důležité je spočítat mlá-
ďata a případně uvést, zda je některý z je-
jich rodičů okroužkován. Pokud možno 
i s kódem a barvou kroužku.

Na některých hnízdech jsou mláďata již 
velká jako jejich rodiče a rozeznat je mů-
žete pouze podle zbarvení a délky zobá-
ku. Mladí čápi mají kratší zobák zbarvený 
černě, dospělý ho mají delší a červený. 

V případě, že zůstalo hnízdo neobsa-
zené nebo je tam pouze jeden nebo dva 

nehnízdící čápi, 
tak i takový údaj 
je velmi cenný pro 
další vyhodnocení 
úspěšnosti hnízdění. 
I neobsazená hnízda 
se evidují a i takový 
údaj je důležité za-
dat do databáze ča-
pích hnízd v České 
republice.

Na některých 
hnízdech jsou umís-
těny webkamery 
a díky nim můžete sledovat dění na ča-
pích hnízdech v přímém přenosu. Na-
příklad v obci Břest a v obci Záhlinice 
na Kroměřížsku je uvidíte na: http://www.
cyrilek.net/kamery/ . 

Sčítáním čapích hnízd a čápat přispějete 
k poznání i k jejich ochraně.

Jiří Šafránek

Foto hnízd čápů: Jiří Šafránek

Další webkamery na moravských 
čapích hnízdech najdete zde:
Albrechtice (KA): https://www.youtube.

com/channel/UCuBqE41aVN5yebN-
GrbYTzOA/live

Břest (KM): http://www.obec-brest.cz/
obec-147/capi-hnizdo/

Bzenec (HO): http://www.capibzenec.cz/
Dětmarovice (KA): https://drakknet.cz/

capionline/?param1=capionline
Dlouhá Loučka (OL): https://www.youtu-

be.com/channel/UCJqgpPK28kXYsR-
sOmYEPQ3w/live

Staré Město u UH (UH): https://www.ip-
camlive.com/5ca7589bb4c42

Staré Město (SU): https://www.probio.
cz/cs/probio-svet/nasi-capi-ve-starem-
-meste-live

Supíkovice (JE): http://31.132.19.90/vi-
deo3.mjpg

Záhlinice (KM): http://www.cyrilek.net/
kamery/

Další informace
Ptačí parky České společnosti ornito-
logické jsou logickou reakcí na drama-
tický úbytek ptáků zemědělské krajiny, 
mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi 
a přírodou. První ptačí park v Česku Jo-
sefovské louky vytvořila ČSO založený 
především na vlastním financování z darů 
členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit 
jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit 
tu návrat jinde mizejících či vymizelých 
ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lid-
mi a přírodou. Další tři již existující ptačí 
parky pokračují ve stejném duchu a stejně 
tak budou pokračovat i ptačí parky budou-
cí. ČSO v ptačích parcích nejen vykupuje 
pozemky, ale i šetrně hospodaří. Tak, aby 
se zde ptákům a dalším živočichům a rost-
linám dařilo. ČSO při péči a obnově využí-
vá tradičních metod jako je sečení a pasení, 
vyřezávání náletových dřevin a invazních 
rostlin a buduje tůně a ostrůvky. Zároveň 
vytváří pozorovatelny, pozorovací místa 
a stezky pro návštěvníky.
• birdlife.cz/rezervace

Zákon o obnově přírody (Nature Resto-
ration Law) je zásadní milník v ochraně 
přírody EU. Zavede závazné cíle v oblasti 
obnovy přírody v zemích EU a zajistí tak 
obnovu zásadních ekosystémů, jako jsou 
rašeliniště, řeky, mokřady, lesy a mořské 
ekosystémy, které jsou životně důležité 
pro biologickou rozmanitost a zmírnění 
a přizpůsobení se změně klimatu. Silný zá-
kon o obnově přírody je prioritou českého 
předsednictví v Radě EU. Aby mohly být 

ambiciózní plány na obnovu přírody 
a ekosystémů úspěšné, je třeba do je-
jich realizace kromě státních institucí 
zapojit i nevládní organizace a další 
složky společnosti. ČSO společně 
s dalšími nevládními organizacemi 
je připravená maximálně pomoci 
s procesem i následnou implementa-
cí zákona o obnově přírody.
•  birdlife.cz/zakon-o-obnove-prirody 

Ptačí park v každém kraji republiky, plánuje ČSO. Obnovou ekosystémů reaguje na krizi biodiverzity Mláďata čápů brzy opustí hnízda. Pomozte je posčítat.

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO: „Po-
kud chceme v krizi biodiverzity udělat 
něco více, je nutné od ochrany přírody 
přistoupit k její obnově. V ptačích parcích 
ČSO se ukazuje, že obnovní projekty mají 
obrovský potenciál a že jejich fungování 
je v podmínkách nevládní neziskové or-
ganizace reálné. V ptačích parcích pečuje-
me o přírodu formou vlastnictví pozemků, 
které vykupujeme za podpory členů, pod-
porovatelů a dárců.“
Anna Hubáčková, ministryně životního 
prostředí ČR: „Je zřejmé, že ochrana pří-
rody již nestačí a je potřeba přírodu také 
obnovovat. Závaznými cíli v oblasti ob-
novy přírody se bude zabývat nový zákon 
EU o obnově přírody (Nature Restoration 
Law), jehož návrh zveřejnila Evropská 
komise 22. června a který patří k priori-
tám českého předsednictví v Radě EU. Je 
ale potřeba říct, že ČSO je v tomto napřed 
a nepotřebuje k obnově přírody zákon. 
Ptačí parky jsou příklad hodný následo-
vání a jsem ráda, že jeden z nich – Kos-
teliska – je na mém rodném Hodonínsku. 
My politici nejsme schopní dosáhnout cíle 
v boji s krizí biodiverzity a klimatu. Je po-
třeba spolupracovat s neziskovými organi-
zacemi, podnikateli, soukromými subjekty 
a dalšími složkami společnosti.“
Alexandr Vondra, europoslanec, člen 
ČSO: „Jsem rád, že Evropská komise při-
šla s návrhem zákona o obnově přírody, 
prostřednictvím kterého budeme bojovat 
s krizí. A to nejenom na globální úrovni, 
ale především na lokální pomocí menších 
projektů. Ptačí park Kosteliska už teď uka-

zuje výsledky, a to funguje teprve 2 roky. 
Na zákonu o obnově přírody nás nicméně 
čeká ještě dlouhá cesta, já budu pravdě-
podobně jedním ze zpravodajů zákona. Je 
potřeba dosáhnout toho, aby lidé v zákoně 
o obnově přírody viděli výhody a nejenom 
problémy.“ 
Gašpar Čamlík, správce ptačího parku 
Kosteliska a jednatel Jihomoravské po-
bočky ČSO: „Tam, kde je dnes ptačí park 
Kosteliska, byla před 3 lety neprostupná 
džungle třtiny křovištní a zlatobýlu. Během 
několika let se péčí a obnovou podařilo úze-
mí otevřít a zpřístupnit. Pastva uherského 
stepního skotu, která je jednou z tradičních 
metod obnovy na Kosteliskách, navazujeme 
na historii. Na tomto území se dlouhodobě 
páslo už před tisícovkami let. V ptačích par-
cích ČSO se neorientujeme na konkrétní ži-
vočišné druhy, ale hledáme místa s velkým 
potenciálem. A to se daří. V záplavě zlatobý-
lu nacházíme malé ostrůvky biodiverzity, 
které postupně obnovujeme a zvětšujeme.“
Prokop Svoboda, podnikatel v oblasti 
realit a podporovatel ochrany a obnovy 
přírody: „Investici do biodiverzity a ob-
novy přírody vidím jako velkou příležitost. 
Věřím, že postupně se začnou zapojovat 
i další podnikatelé a dokážeme zprostřed-
kovat i cestu pro soukromý kapitál, jak se 
zapojit do obnovy přírody.“

Kontakt pro další informace
Zdeněk Vermouzek, 773 380 285, 
verm@birdlife.cz
Gašpar Čamlík, 731 782 066, camlik@
birdlife.cz

Představení Strategie rozvoje ptačích 
parků ČSO v ptačím parku Kosteliska 18. 
července 2022. Zleva: ředitel ČSO Zdeněk 
Vermouzek, europoslanec Alexandr Von-
dra, místopředseda ČSO Tomáš Pospíšil, 
ministryně životního prostředí Anna Hu-
báčková, podnikatel v oblasti realit Prokop 
Svoboda, správce ptačího parku Kosteliska 
Gašpar Čamlík.  
Foto: Ludmila Korešová

Pro africká zvířata přináší léto v naší 
zemi teploty, které jsou jim blízké z je-
jich domoviny, ale co zarytí seveřané, 
pocházející z arktických oblastí? „Řeč 
je o sobu polárním a pižmoni grónském, 
kteří za polárním kruhem čelí teplotám 
blížícím se padesáti stupňům pod nulou. 
Na velmi silné kanadské mrazy je přivyklý 
i vlk Hudsonův, třeskutá zima je i na Dál-
ném východě, odkud pocházejí levhart 
mandžuský a tygr ussurijský. Třeba je 

zmínit i zvířata, která mají hustou srst,“ 
upřesňuje zooložka RNDr. Libuše Veselá.

NANUKY, LEDOVÉ KOULE, 
BAZÉNY A SPRCHY
Zvířata z míst, kde teploty spadají hlubo-
ko pod bod mrazu, se za léta života v zoo 
aklimatizovala a na naše podnebí si při-
vykla. I přesto se jim parné léto v rámci 
pobytu v zahradě snažíme náležitě zpří-
jemnit. Mají k dispozici bazény, sprchy, 

Léto, jak má být, ale co severská zvířata?
mohou vyhledat úkryt ve stínu stromů, 
v norách, případně se před sluncem scho-
vat ve vnitřní ubikaci. Pro některá zvířata 
vyrábíme ledové koule, do nichž zamra-
zujeme ovoce, nanuky, některá, jako třeba 
lamy, stříháme.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325
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Z Hané do Burghausenu
Pňovice 12. 7. 2022 Historický spolek Kirri 
z  Hané reprezentoval Moravu na  nejdelším 
hradu světa Burghausenu, na  kterém se 
uskutečnil jeden z největších mezinárodních 
středověkých festivalů.

Na hranici Německa a Rakouska leží hor-
nobavorské město Burghausen. Dominan-
tou tohoto dvacetitisícového německého 
města je hradní areál, se 6 nádvořími. 
Ta dohromady mají více než 1.050 met-
rů. Hradní jádro se vypíná na jižní straně 
úzkého skalního hřebene na levým bře-
hem řeky Salzach, která zde tvoří hrani-
ci mezi Německem a Rakouskem. Toto 
místo bylo osídleno již v době bronzové. 
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 
1025. Již více než 100 let zde probíhá his-
torický festival ... 

V dnech 8 – 10.7. léta páně 2022 pro-
běhl na hradě tradiční třídenní historic-
ký středověký festival. Mezi účinkují-
cími najdete zastoupení ze zemí jako 
jsou například Německo, Polsko, Italie, 
Česká republika apod. Nakoupit zde šlo 
od medového vína, přes meče a dýky až 
po boty či šperky, samozřejmě vše v his-
torickém duchu. Vystoupení byla nejen 
šermířská, ale i praporečnická, hudební, 
taneční, loutková anebo ukázka slavnost-
ní hostiny.

Za sdružení Arma Bohemica se zú-
častnil této akce i Historický spolek 

lice. Přednášeli na více než 100 před-
náškách a spolupracovali při natáčení 
více než 30 filmových projektů na téma 
historie či pohádky, z nichž nejznámější 
je Marie Terezie, Jan Hus, Jeroným Praž-
ský, Zázračný nos a Čertí brko.

Kontaktní osoba: 

David  Křížan   
tel: 728413069, kirri@email.cz 

Kirri z Pňo-
vic. Předvedli 
zde šermířské 
v y s t o u p e n í , 
ukázku života 
ve středově-
kém táboře, jak 
to vypadá v díl-
ně mistra pro-
vazníka apod.

N e d í l n o u 
součástí akce 
byl i kostýmo-
vaný průvod městem, ve kterém bylo 
zastoupeno i České království delegací 
sdružení Arma Bohemica, ve kterém jel 
se svým povozem provazník z Moravy, 
přesněji z Hané Michal Mereda se svojí 

ženou.
Historický spo-

lek Kirri vzni-
kl v roce 2007. 
Od začátku se vě-
nuje historii, luko-
střelbě a bojovým 
uměním. Za dobu 
své  ex i s t ence 
spolek uspořádal 
anebo se podílel 
na více než 200 
kulturních a histo-
rických akcí nejen 
na hradech a zám-
cích v naší repub-

Krásnou Olomoucí |  
Po stopách hospodářských výstav 1892 a 1902
V den 192. narozenin císařpána Františka Josefa 
I. si připomeneme dvě nádherné letní průmys-
lové a hospodářské výstavy, které v Olomuci 
proběhly na přelomu 19. a 20. století. S dobový-
mi fotografiemi si projdeme místa jejich konání 
v okolí někdejší měšťanské střelnice.

Provede nás a řadu pozoruhodných kuriozit 
rozradí Jan Jeništa

Sraz ve čtvrtek 18. 8. 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 

Speciální dětské prohlídky na hradě Šternberk
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na třetí 
Speciální dětské prohlídky hradu Šternberk v letošním 
roce. Prohlídky se uskuteční v sobotu 30. 7. 2022 v 9.30 
a 12.30 hodin. 

Program o životě dětí na hradě v minulosti je určen pro 
děti v předškolním a mladším školním věku (5–10let) 
v doprovodu rodičů. Prohlídky jsou určeny maximálně 
pro 15 dětí v doprovodu rodičů!!! Proto doporučujeme 
rezervaci. Předchozí termín prohlídek byl zcela vyprodán. 

Vstupné na dětské prohlídky:
dětské vstupné: 100 Kč + 1 dospělý zdarma
každý další dospělý: 100 Kč

Místo v některé z prohlídek si můžete rezervovat telefo-
nicky na číslech 585 012 935, 725 718 059 nebo emailem 
na adrese plhakova.jana@npu.cz. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu.

Anotace:
Bydlely na hradě děti? A hrály si? Při edukačním pro-
gramu se děti společně s lektorem přenesou do minu-
losti a podívají se, jaký byl život dětí na panském sídle. 
Popovídají si o životě šlechty a výchově dětí, o denním 
rozvrhu malých knížat a kněžen, módě, společně si pro-
hlédnou některé hračky, které dnes nejsou až tak známé 
nebo historické fotografie z archívu posledních majitelů 
hradu. Součástí programu jsou i malé rukodělné aktivity 
a zapůjčení kostýmu.
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Knihovna města Olomouce
Půjčovní doba se nemění, dětské od-
dělení a pobočky se otevřou i dopole-
dne. Pouze v sobotu bude zavřeno. 

Velkolepá výprava 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 kdy-
koliv o prázdninách. 

Soutěž o knihu Terryho Pratchetta 
Do 31. 8. se čtenáři mohou zapojit 
do soutěže o knihu autora Zeměplochy. 
Soutěžní lístky v budově na náměstí 
Republiky nebo na www.kmol.cz. 

Pobočka Slavonín čeká na nové jméno 
pro svého maskota, ztvárněného v obří 
velikosti na stěně uvnitř knihovny. Ná-
pady zanechte na pobočce či na slavo-
nin@kmol.cz. Nabízíme i bezplatnou 
registraci pro nové čtenáře do konce 
roku.

PRVOTINY 2022
Slova Ernesta Hemingwaye: „Na psaní není nic složitého. 
Jediné, co musíte udělat, je sednout si za psací stroj a krvá-
cet.“ doprovázejí vyhlášení 14. ročníku věkově a tematicky 
neomezené literární soutěže PRVOTINY 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 narození 
a kontaktem na prvotiny@kmol.cz nebo odevzdejte na kte-
rékoliv pobočce knihovny do 31. srpna 2022.

4. 8. 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Kouzelnické 3D záložky 
– kreativní dílna s využitím moderní techniky 

3D tiskáren a 3D per 
– výroba záložek se 
znaky jednotlivých 
kolejí školy v Brada-
vicích

18. 8. 16 hodin 
nám. Republiky – 
Kreslíme mandaly – 
možnost odreagování 
a barevného naladění 
v doprovodu relaxač-
ní hudby. Rezervace 
585 545 123 nebo do-
spele@kmol.cz

22. 8. od 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her – od-
poledne s klasickými či novými stolními hrami, 
vzájemné předávání tipů i zkušeností. Přihlášení 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz 

31. 8. 9:30 hodin – Tajemná Olomouc – vy-
cházka pro děti a jejich doprovod po zajíma-
vostech našeho města. Registrace 585 545 126 
nebo detske@kmol.cz 

1. 9. 16 hodin
náměstí Republiky – Občanský zákoník 
89/2012 Sb. – s JUDr. Podivínskou nad „revo-
lučním“ zákoníkem v jeho současném platném 
znění. Potěší úsměvné případy ze soudních síní.  

PRO RODIČE (PRARODIČE) S DĚTMI
nám. Republiky 
prázdninová soutěž pro děti od 7 let DRAČÍ 

HNÍZDO
dračí dílny, vždy od 9:30 hodin
3. 8. – zdobení dračích vajec
17. 8. – modelování dračích očí
Rezervace 585 545 126 nebo 
detske@kmol.cz 

pobočka Jungman-
nova 
každou středu 9:30 
– 11 hodin –  Putování s pohádkou 
– pohádky, hádanky, soutěže, písničky 
a další překvapení (3 – 9 let). 
Středa 17. 8. je zaměřena na úplně 
malé děti v rámci akce Book start.

pobočka Brněnská
24. 8. 9:30 – 11 hodin – výtvarná dílna 
– Dekorace z čajových sáčků (9 – 15 
let). Registrace 731 611 842 nebo br-
nenska@kmol.cz 
po celé prázdniny – dinosauří kvíz 
spojený s výrobou 3D dinosaurů 

pobočka Holice
17. 8. 10 – 11:30 hodin divadelní díl-
na Čuprděda – zahrajeme si na báječ-
né situace, které můžeme prožít nejen 
o prázdninách (2 – 6 let)

pobočka Neředín
10. 8. a 24. 8. 9:30 – 11 hodin – Kni-
hohrátky – krásné příběhy, zábavné 
úkoly a tvoření (3 – 8 let)

pobočka Slavonín 
31. 8. 9 – 15 hodin – Rozloučení 
s prázdninami – deskohraní, kreslení, 
křížovky, mozkovna, pátrací akce, po-
hybové hry pro děti od 6 let.

VÝSTAVY
Pobočka Brněnská hostí výstavu pol-
ských ilustrací české překladové litera-
tury pro děti spojenou s prázdninovou 
soutěží.

Budovu na náměstí Republiky oživu-
je bulharský umělec Alexandr Ge-
nov 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 Ma-
cholánové – Koně a jiná zvířena.

Pobočka Jungmannova představuje 
Martina Benčíka a jeho fotografie 
přírody či postav z prostředí oblíbe-
ných počítačových her získané za po-
moci zabudovaného fotorežimu.

V Knihovně města Olomouce 
pobývají ve čtrnáctidenních tur-
nusech ukrajinské děti, které se zde 
zábavnou formou a v českém jazyce 
snaží adaptovat na české podmín-
ky. Jde o společnou akci knihovny 
a Yourchance o.p.s v rámci projektu 
Vítej v Česku.
Foto: Irena Kotlánová

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Kozí mejdan
Poklidné letní dny přeji,
posílám informaci z Milkovic a po-

zvánku na Kozí mejdan.
 
Doba, kterou prožíváme, je cosi, co 

kdekdo myslel, že už Evropa nezažije. 
Okupace nezávislého státu ze strany to-
talitního Ruska a všechny další navazují-
cí události jsou strašlivá lidská tragédie. 
Generace, která v našem státě totalitní 
režim nezažila, má jasnou ukázku a po-
učení, že o demokracii je třeba pečovat 
a ideologiím a totalitě je třeba se bránit. 
Snad válka a utrpení nevinných lidí brzy 
pominou ...

 
Přesto život plyne dál a je třeba myslet 

i na hezké věci, radovat se z maličkostí 
a mít štěstí.

Letos během srpnového úplňku, stejně 
jako v předchozích 22 letech, proběhne 
na samotě Milkovice kulturně společen-
ská slavnost Kozí mejdan. 

Tentokrát od čtvrtka 11. do neděle 14. 
srpna 2022.

 
Jde o zcela nekomerční akci ve volné 
přírodě, bez stánkařů a reklam. Zahrát 
může každý, program se dopředu netvoří. 
Jídlo a pití jsou dostupné za lidové ceny. 
Vstupné je dobrovolné. Ostatně - přijeďte 
se podívat.

Již čtvrt století se zabývám zá-
hadou obrazů se stejným moti-
vem. Vím o 71 takových. Obrazy 
vznikly v rozmezí 40 let. Autoři 
se navzájem neznali a dle signatur 
českých výtvarných umělců autoři 
nemají formální výtvarné vzdělá-
ní. Nikdo z autorů nežije. Každý 
obraz je v detailech jiný. Namísto 
vysvětlení se objeví další.

Třeba víte, kde podobný obraz visí, případně vás 
napadne vysvětlení. Budu rád za každou úvahu 
nebo nasměrování v této věci.

Pár slov k mému zdravotnímu stavu: Epileptické 
záchvaty a únava jsou sice větší, nádor v mozku stá-
le roste, cítím se dobře.

Přeji vše dobré, velkou inspiraci, výdrž a nadhled.

Stanislav Penc.
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Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–
1872. Statek s konírnou býval ve své době nej-
krásnějším domem v obci Slatinice. Manželé 
Husičkovi měli dceru Marii, která se po I. svě-
tové válce provdala za Františka Koudelku, 
důstojníka rakouské armády, který se narodil 
v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudel-
ková Husičková byla zvaná podle hodnosti 
svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, 
který svým návštěvníkům nabízí ubytování 
v šestnácti pokojích. Pro náročné klienty je 
připraveno VIP apartmá Pekárna, vybavené 
stylovým nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská 
místnost a dále se v objektu penzionu nachá-
zí stylově zařízený prostor Pekárny. Oba tyto 
prostory lze využít pro firemní večírky, osla-
vy narozenin, rauty a jiné společenské akce. 

Rodinný Penzion Majorka 

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

Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou 
školicí místnost pro 40 osob.

Do letošního prvního ročníku Hněvotín-
ského gulášování se také zapojili mysliv-
ci z Mysliveckého spolku Blata Hněvotín. 
Svým tříčlenným družstvem s trefným 
názvem „Divočáci z Výrovky“ ve složení 
Pavel Pospíšil, místopředseda MS a členo-
vé Miroslav Špičák a Petr Kubíček tak roz-
šířili počet přihlášených gulášových týmů 
z Hněvotína na sedm. 

Po úvodním přivítání soutěžních týmů 
hlavním pořadatelem Petrem Niessnerem 
a jeho pobočníkem a hlavním rozhodčím 
Václavem Šulcem z pořádající TJ FC Hně-
votín. V jejich areálu celé klání proběhlo 
a zde také obdrželi týmy své stoly s číslem 
a kotlíky s topeništěm. Divočáci obdrželi 
číslo čtyři. V jedenáct hodin všichni kucha-
ři rozpálili své kotle a vaření kotlíkových 
gulášů bylo zahájeno. Zanedlouho se zdej-
ším areálem linula příjemná vůně guláše. 
Myslivci dnes vařili již několikráte osvěd-
čený srnčí guláš, jehož vzorky i celé porce 
byly brzy zcela vyprodány. Krásné počasí 
přilákalo velké množství návštěvníků, kteří 
si pochutnávali na sedmi druzích gulášů. 

Odborná porota vyhlásila výsledky dle 
reakce návštěvníků připomínající spíše lo-
sování sportky než odbornost. Všem nám 
ale jde v první řadě o zábavu a ne o me-
daile, což dokázal také závěrečný potlesk. 

Myslivci podporují kulturní život v obci 

úvodní moto Divočáků. To také potvrzují 
všichni odcházející návštěvníci, kteří dnes 
zavítali na první ročník gulášování. Dobré 
jídlo, hudba, pití a humor, to byly hlavní 
atributy provázející dnešní klání, které 
vždy zvednou člověku náladu. Proto si 
velký dík zaslouží pořadatelé a sponzoři 
tohoto gulášování. Děkujeme.

Rudolf Krč 

Tým Divočáků z Výrovky zleva Miroslav Špičák,Petr Kubíček a Pavel Pospíšil.

Divočáci skončili v této kategorii na pátém 
místě. Hlas lidu, což je, jak řekl pořada-
tel, podstatná záležitost, je však přesunul 
na velmi pěkné druhé místo. 

Je vidět, že lidé v Hněvotíně nevidí my-
slivce jen jako lovce, ale především jako 
přátele přírody, kamarády a spoluobčany 
podílející se na pozvednutí kulturní úrov-
ně a celkového života v obci. „Kde se gu-
láš vaří, tam se dobře daří“, to bylo také 

Parohatí a dutorozí 
Historické trofeje z celého světa

Vážená paní / Vážený pane,
přijměte pozvání na výstavu s názvem Parohatí a dutorozí. 

Historické trofeje z celého světa, která zpřístupní unikátní sbír-
ku Ing. Jaroslava Šmída a zároveň svým edukativním charakterem 
také obohatí informacemi v popiskách a doprovodných materi-
álech. Svou sbírku lebek zvěře převážně z Afriky a Asie, kterou 
začal budovat v roce 2004, sám sběratel charakterizuje mottem: 
„Nemůžeme chránit to, co neznáme“. Návštěvníci budou mít mož-
nost vidět obě části výstavy, a to jak trofeje zvěře parohaté, tak také 
dutorohé, společně úplně poprvé. Majitel sbírky, který není lovec, 
ani myslivec, chce přispět především k poznání života zvířat v růz-
ných částech světa a také k jejich ochraně. 

Výstavu můžete navštívit od 14. 7. do 9. 10 2022 v hlavní budo-
vě Muzea a galerie v Prostějově, na nám. T. G. Masaryka 2.

 

Pozor! Slavnostní vernisáž s hudebním doprovodem a komen-
tovanou prohlídkou se uskuteční ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 17 hodin!

 
S pozdravem 

Mgr. Markéta Hamzová
tisková mluvčí 

Muzeum a galerie v Prostějově 
nám. T. G. Masaryka 2 

796 01 Prostějov 

Parohatí a dutorozí
H

istorické trofeje z celého světa

14. 7. 9. 10. 22

vernisáž 1. 9. 2022 v 17:00
náměstí T. G. Masaryka 2

Návrat domů nežádoucí
Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci muzea,
přijměte pozvání na vernisáž výstavy Návrat domů nežádoucí. 

Mecenáš Bruno Winter, která se uskuteční ve čtvrtek 4. 8. 2022 
v 17 h v budově Galerie Špalíček, Uprkova 18. Výstava připo-
mene 80 let od prvních hromadných transportů prostějovských 
Židů do koncentračních táborů a zároveň přiblíží osud místního 
židovského podnikatele a mecenáše, který věnoval v roce 1939 
svou hodnotnou kolekci hodin prostějovskému muzeu. V rámci 
doprovodného programu se v úterý 13. 9. od 16.00 h uskuteční 
komentovaná prohlídka. 

Výstavu můžete navštívit do 30. 10. 2022. Těšíme se na vi-
děnou!

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
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vernisáž ve čtvrtek 4. 8. 2022

5. 8. 30. 10. 22

Galerie Špalíček, Uprkova 18
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Připomínka 156. výročí prusko-rakouské války v Dubu 
nad Moravou a na bojišti u Tovačova

V sobotu 16. července 2022 se v Dubu 
nad Moravou konala vzpomínka na vojá-
ky a občany městyse zemřelé v průběhu 
prusko-rakouské války roku 1866, jejíž 
156. výročí si v letošním roce připomíná-
me. Starosta Ivo Čečman v krátkém proje-
vu upozornil na některé paralely událostí 
z roku 1866 se současným děním v Evro-
pě. Jiří Synek, který zastupoval Komitét 
pro udržování památek z války roku 1866, 
seznámil přibližně 30 přihlížejících se za-
jímavými vzpomínkami jednoho z dub-
ských pamětníků. 

Poté starosta spolu s místostarostou Lu-
bomírem Vaňákem a členy rady městyse 
Pavlem Piňosem a Stanislavem Klukou 
položili věnec ke kříži na náměstí. Pietní 
vzpomínku ukončila čestná salva a národ-
ní hymny České republiky a habsburské 
monarchie a poté se všichni přesunuli 
k malému občerstvení do společenské 
místnosti úřadu. Na tomto místě je třeba 
vyjádřit všem představitelům a obyvate-
lům městyse velké poděkování za udrže-
ní tradice pietních setkání v Dubu a také 
za velmi přátelskou atmosféru, která při 
těchto setkáních panuje.

V 10 hodin byla u kříže stojícího u sta-
rého tovačovského mlýna za přítomnosti 
kastelánky zámku Květy Zajícové zahá-
jena již 26. vycházka po místním bojišti, 
které se zúčastnilo přibližně 25 zájemců 
o vojenskou historii, a kterou svým vý-
kladem doprovázel Jiří Synek z Komité-
tu pro udržování památek z války roku 
1866. Po úvodním výkladu a připomenutí 

osoby rakouského podporučíka Roberta 
Abeleho, který byl v těchto místech těž-
ce zraněn, se všichni přesunuli na hráz 
Skašovského rybníka a odtud vycházka 
pokračovala ke kříži na Olomoucké ulici. 
Na dalších zastávkách u Bezedného dolu 
a Behrova pomníku byli návštěvníci po-
drobně seznámeni s průběhem tovačovské 
srážky z 15. 7. 1866 a s místními památ-
kami, které se k této historické události 
vztahují. U Bezedného dolu byla také 
k pomníku 108 pruských a rakouských 
vojáků položena kytice za město Tovačov 
a vojáci předvedli předpisové nabíjení 
rakouských předovek systému Lorenz. 
Vycházka byla zakončena u rakouské mo-

hyly a dvou dalších pomníků, které se zde 
nacházejí.

Zájemce o vojenskou historii střední 
Hané doprovázeli příslušníci klubů vo-
jenské historie náležející k 27. praporu 
polních myslivců z Olomouce (Jan Juna 
a Jan Březina), 8. pěšímu pluku z Brna 
(Josef Melichar a Petr Behančin) a K. k. 
Pionier Kompanii z Olomouce (Robert 
Teplík a Jakub Novotný). Vojákům v do-
bových uniformách velen Ondřej Král 
od 6. praporu polních myslivců z Nácho-
da a atmosféru dotvářela Helena Meli-
charová v šatech dle módy z 19. století. 
Fotodokumentaci akce již tradičně za-
jišťovali Zdena Junová a Karel Novotný 
a letos také Klára Synková.

Je třeba vyjádřit velký dík městu To-
vačovu za péči o památky z války roku 
1866 a za dlouhodobou podporu vychá-
zek po bojišti, představujících populárně 
naučnou akci zaměřenou na historii prus-
ko-rakouské války, která svým rozsahem 
a již mnohaletou tradicí nemá na území 
celé naší republiky obdoby. Před vy-
cházkou se také podařilo městu Tovačov 
ve spolupráci s Komitétem 1866 zajistit 
výrobu zcela nových tabulí naučné stezky 
Po stopách bitvy u Tovačova 1866 a pra-
covníci města jimi nahradili staré a již ne-
čitelné tabule, které podlehly povětrnost-
ním vlivům. 

Jiří Synek, Komitét 1866

Hold poslednímu Přemyslovskému králi
Projekt Milénium olomouckých Přemy-
slovců, který v loňském připomněl 1000 
roků od únosu princezny Jitky jejím bu-
doucím manželem knížetem Břetislavem 
a jejich pozdější usazení se v Olomouci, 
oživoval připomínku i dalších dvanácti 
výročí, jež se pozoruhodným způsobem 
k olomouckým Přemyslovcům váží.

Nezapadlo mezi nimi ani jubileum za-
vraždění krále Václava III., které se bude 
připomínat i v letošním roce.

Pietní setkání „Hold poslednímu pře-
myslovskému králi“ se uskuteční ve vý-
roční den vraždy ve čtvrtek 4. srpna 2022 
ve 12:45 na Václavském náměstí v areá-
lu národní kulturní památky Olomoucký 
hrad.

Po vzpomínce na sedmého českého 
krále budou položeny květiny a zapálena 
svíce u sochy panovníka v kapli pod pres-
bytářem katedrály, aby pietu zakončilo 
slavnostní vyzvánění dómských zvonů, 
které se rozezní ve 13 hodin a 6 minut.

Čas 13:06 odkazuje na přibližnou dobu, 
kdy mohlo k vraždě dojít a především 
na letopočet 1306, který vymřením Pře-
myslovců v mužské linii znamenal zásad-
ní zlom v českých dějinách.

Srdečně zveme Olomoučanky, Olo-
moučany i návštěvníky města k účasti; 
oceníme, pokud také přinesou květinu 
nebo svíčku.

Tomáš Kryl

mluvčí projektu  
Milénium olomouckých Přemyslovců

  8:30 – pěší pouť, odchod z parkoviště v Bystřici 
              pod Hostýnem (u hřbitova)
10:15 – mše svatá
11:30 – krátký pietní akt u Rozhledny 
              Františka Josefa I. (12 . výročí 
              položení základního kamene 
              JCKV Františkem Josefem I. 
              dne 1. září 1897)
11:45 – prohlídka rozhledny

Program:
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Regionální společnost 
Koruny České v Olomouckém kraji

si Vás dovoluje pozvat na

X. pouť za obnovu 
Českého království
na Svatém Hostýně v neděli 28. srpna 2022

Partner Zeleného kruhu Olo-
mouc

Partner Zeleného kruhu 
Olomouc
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Dobrý den Vám všem,
dovolujeme si Vám poslat několik 
fotografií z dnešní  (10. červen-
ce 2022) krásné pouti z Podlažic 
na Pardubicku, kde byl v koste-
le svaté Markéty posvěcen nový 
zvon odlitý ke cti blahoslaveného 
Karla Habsburského, našeho po-
sledního krále a jeho manželky 
Zity. Poděkovat je třeba především 
panu Miroslavu Pošvářovi, který 
zajistil zhotovení zvonu. Kostel 
byl naplněn do posledního místa 
i v ochozu. Před kostelem zaujal 
všechny poutníky pan Jindřich 
Holub z Pohledi se svým stánkem 
Spolku pro obnovu Českého krá-
lovství. Byl to požehnaný den.

Josef Trlica 

Posvěcení zvonu v Podlažicích


