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Vážení čtenáři,
tak jsme opět poručili času, takže usínáme u televizních novin a budíme se ve čtyři hodiny ráno. Alespoň
stihneme vše zajímavé, co nám „Bláznivý měsíc“ nabízí. Ohlédneme se za mysliveckou akcí „K poctě sv.
Václava“, přineseme krátkou reportáž z „Požehnání
Karlova kříže“ v Horních Tošanovicích ve Slezsku a z Pochodu za obnovení Českého království. Vyhodnotíme
letošní turistickou sezónu na památkách Olomouckého kraje, pozveme Vás na Svatomartinské slavnosti
i Bystřické banjo, zajímavé budou Martinské prohlídky
na hradě Šternberk se speciálním výkladem průvodců
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i ochutnávkou v Liechtensteinské kuchyni. S příznivci
prostějovské Iris si můžete prohlédnout románský kostelík ve Stínavě, vyšplhat na vrchol Předina či vyzkoušet nově zpevněné polní cesty v okolí Skřípova. Řada
setkání připomene Den válečných veteránů. Proběhne
27. setkání skautských sběratelů. Tomáš Kryl Vás provede Prahou Rudolfa II.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat
na www.kcolomouc.cz. Příjemné babí léto přeje
Redakce

● Drobné památky
Pavloviček
● ČSOP – Ekocentrum Iris
● Dýňobraní u zvířat
● DDM Olomouc v listopadu
● Žehnání zvonů
● Martinské prohlídky ...
● Praha Rudolfa II.
● Muzeum Rýmařov
● kulturní akce ve Velké
Bystřici
● TIC Konice
● Knihovna města Olomouce
● O pohár sv. Václava
● Požehnání Karlova kříže

Přednáška o rodokmenech
dovolujeme si Vás pozvat na přednášku o rodokmenech, která
se koná v Barokní sýpce Ludéřov 24. 11. 2022 v 18 hod. Na ní
dostanete možnost vytvořit si vlastní rodokmen na předtištěný
arch papíru. Psací potřeby s sebou. Vstupné dobrovolné.
Děkujeme za případné rozšíření této informace.
Pěkné podzimní dny Vám přeje
Karel Váňa
U nás z.s.
Ludéřov 67, 783 43 Drahanovice
osunas@seznam.cz
tel. 604 246 932
http://www.luderov.cz/
www.facebook.com/Barokni.sypka.Luderov

Slavíci
z Madridu
Ahoj kamarádko, kamaráde, duše spřízněná,
chci Tě pozvat k nám do Slavonína a to v sobotu 12. listopadu. Od 19ti hodin se uskuteční
krásné divadelní představení „Slavíci z Madridu“ litovelského ochotnického souboru. Je
to naše poslední letošní představení a budu
velice rád, když přijdeš, nejlépe i s někým.

Rezervace míst případně zajistím
a protože bude asi plno, doporučuji
přijít dříve a občerstvit se v nedaleké
hospůdce.
Pěkný den
Ivo Háger
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Drobné památky Pavloviček

Drobné památky Pavloviček

Paměť krajiny zachovaná ve jménu opata.

Reliéf se znakem kláštera
a bílým beránkem na štítu
bývalého hostince

Duch otců v těchto březích je stále živoucí, neboť oni milovali
tuto zem, jako novorozeně miluje tlukot srdce své matky.
náčelník Seattle v r. 1855
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Malou obec Pavlovičky najdeme severovýchodně od centra Olomouce při silnici
směřující na Šternberk. Její malé území
se přimyká ke katastru Klášterního Hradiska, stavebně již srostla se sousedními
Chválkovicemi. Vznikla po roce 1744,
kdy byla 23. srpna zbourána původní stará
obec Ostrovy, která byla jejím předchůdcem.
„Ostrovy mezi mosty“, jak se jim také
říkalo, stávaly mezi ramenem Moravy
před Hradskou bránou a mostem přes
řeku Moravu, v místech od Komenského
ulice po Rozárium v Bezručových sadech.
Zde také stál špitál s kostelem sv. Markéty. Osada patřila od roku 1203 premonstrátskému řádu na Klášterním Hradisku.
Název pochází ze staroslovanského pojmenování suchého místa obtékaného vodou. Na pečeti obce byla v horní polovině
postava sv. Markéty s palmovou ratolestí
a knihou, v dolní polovině měla loďku,
z níž vyrůstají dvě květiny.
Špitál s kostelem svaté Markéty založila olomoucká měšťanka Markéta v roce
1360. V roce 1642 byl špitál i kostel
s osadou pobořen Švédy a po jejich odchodu již nebyl obnoven. Jediná památka
na gotický kostel se nám zachovala na rytině na mapě Komenského z roku 1627.
Od mostu přes Moravu vedla po tzv.
Dlouhém mostě, který stál nad zaplavovaným územím, stará silnice s alejí

stromů v Pasteurově ulici. Když město
chtělo roku 1551 postavit znovu Dlouhý
most, věnoval na jeho stavbu olomoucký
měšťan Klement Slavonínský 100 zlatých. Když jej postavili, byl jako každý
most tehdy zakončený bránou. Ta byla
jádrem problému, protože se na noc zavírala a klášterní poddaní nemohli chodit
na Lazce a hlavně, když se večer vraceli
z piva domů. Opat Kašpar z Litovle nechal v noci otevřít bránu násilím a branné
naházeli do Moravy. Spor musel řešit sám
císař a olomoučtí jej zřejmě vyhráli.
V roce 1744 při ohrožení města Prusy
bylo pevnostním velitelem generálem
Keilem nařízeno zbourání Ostrovů. Ubozí lidé bez domova a stravy neměli místa,
kam by se odebrali. Vrchnost jim ze soucitu vykázala klášterní území Na klínku,
kde si vypuzení osadníci Ostrovů postavili domy a usadili se. Nová obec se
podle křestního jména opata otce Pavla
Ferdinanda Václavíka nazvala Pavlovice. Zdrobnělina názvu je známa od roku
1771, tedy ještě za života oblíbeného posledního opata Pavla (1741–1784).
Z doby ještě před založením Pavloviček pochází barokní socha Panny Marie.
Vzácná kulturní památka byla postavena
v roce 1712, kdy tudy vedla stará polní
cesta, po níž se do města na trh a na jatka
hnal dobytek. Nyní sleduje rušný automobilový provoz na výpadovce. Dříve ji
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chránila před nepohodou plechová stříška,
z níž zůstaly po stranách jen dva litinové
sloupy. Na čelní desce je latinský nápis,
který v překladu zní : „Rodičce Boží, útočišti všech, prosté prvopočátečního hříchu, postavil se zaníceným srdcem milující bílý hradišťský opat“. Bílá barva byla
znakem premonstrátského řádu a opatem
byl v této době otec Bernard Wanke.
Při zbourání domů na Ostrovech zanikla
také hospoda. Klášter přenesl výčep piva
do nově postavené Hrubé hospody v Pavlovičkách. Bylo to právě v době, kdy klášter vyhrál 200 roků trvající spor s městem
Olomoucí o právo výčepu vlastního piva
ve třinácti okolních obcích. Na oslavu tohoto vítězství byl na průčelí hostince vy-

tvořen na reliéfu pod znakem kláštera bílý
beránek se zadečkem obráceným k městu
a latinský nápis. V překladu zní: „Bílý beránek dává všem líbati své rouno, nebojíť
se ohniska sporu, právem drží své místo“.
Kamenný reliéf se znakem kláštera, bílý
beránek a kamenná deska byly později
druhotně usazeny na dnešním domě č. 32.
Malá obec byla přifařena ke Chválkovicím a nestála v ní ani kaplička se zvonicí. Proto byla v roce 1844 postavena
na obecním pozemku malá dřevěná zvonice. V roce 1888 hrozila zřícením a tak
byla postavena nová na střeše obecního domku. Neobešlo se to bez protestu
chválkovického faráře, který proti zbourání podal stížnost, že zvonička je objekt
Boží muka na dvoře octárny

Barokní socha Panny Marie z r. 1712

katolického kultu. Obecní představenstvo
odpovědělo, že zvonici postavila obec,
je obecní a ne církevní a hrozila sesutím
a proto byla přemístěna na střechu obecního domku.
Docela utajenou drobnou památkou
jsou Boží muka ve dvoře octárny. Octárna byla založena v roce 1853, památka je však jistě starší. Pěkně zachovaná
čtyřboká hranolová stavba je zakončena
hranolovou stříškou a kovovým křížkem.
Ve výklenku s kamennými sloupky byla
soška nebo svatý obrázek.
Poslední zachovanou památkou je pamětní deska s reliéfem na škole věnovaná v roce 1947 Národní jednotou Josefu
Petřkovi. Řídící učitel v místní škole byl
otcem pravoslavného duchovního dr. Vladimíra Petřka. Ten v Praze poskytl úkryt

Tzv. Švédský sloup,
postavený na paměť
Klementa Slavonínského v r. 1542

vojákům, kteří v roce 1942 spáchali atentát na Heydricha. Po jejich dopadení byli
popraveni ti, kteří jim pomáhali i s celými
rodinami. Spolu s rodiči Josefem a Marií
i jejich děti Vladimír, Milada, Jaroslav
a Miroslav.
Pozemky Pavloviček zasahovaly až
k řece Moravě, kde stávaly čtyři domky původních Ostrovů, jež byly později
zbourány. Nedaleko bylo rozcestí hlavních cest do Slezska a Polska. U křižovatky Pasteurovy a Jeremenkovy ulice bylo
místo, kde stával starý mlýn poháněný
vodou Strouhy, přitékající od nedalekého
rybníka svatého Ondřeje.
U cesty na dnešní Pasteurově ulici stával pět metrů vysoký kamenný sloup.
Říkalo se mu Švédský sloup a byl významnou renesanční památkou. Byl to
kamenný náhrobek purkmistra Klementa Slavonínského, pochovaného v roce
1542 na nedalekém hřbitově u špitálu
sv. Ondřeje na Bělidlech. Sloup sem byl
přenesen patrně za Švédů, když byl špitál
zbourán a hřbitov zrušen. Jeho podoba se
zachovala na rytině z roku 1820. Reliéfně zdobený kulatý sloup nesl čtyřhrannou kaplici zakončenou vysokou stříškou
s křížem. Stěny kaplice byly vyzdobeny
reliéfy a nápisem Klementa Slavonínského. Vzácná olomoucká renesanční památka byla zničena bleskem za bouře v noci
z 21. na 22. června v roce 1839 a nebyla
již obnovena. Zmizela tak skvělá památka na olomouckého purkmistra a nám se
ztratil neopakovatelný duch místa této
části města.
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Drobné památky Pavloviček

Modlitebna Apoštolské církve
v bývalé truhlářské dílně

Když jsem v zimním nedělním dopoledni objevoval drobné památky Pavloviček,
zaujal mě nápis na vratech přístavku jednoho z domů v Pavlovické ulici. Bývalou
truhlářskou dílnu, sklad dřeva a přilehlé
prostory si zakoupili členové Apoštolské
církve. Místní sbor si zde od roku 2000
vybudoval modlitebnu a místnosti pro setkání mládeže. Byl jsem vlídně přijat pastorem sboru, který mě informoval o jejich
práci, motlitbách a lásce k bohu. Členové
sboru neuctívají místa a budovy, ale zasloužili se o to, že jedna část Pavloviček
ožila duchem spolupráce a lásky. Vše, co
děláme s láskou, má šanci přetrvat.

DÝŇOBRANÍ U ZVÍŘAT
Po Večeru duchů přichází radostné období
pro naše zvířata. Dýní si tak užijí nejen
návštěvníci. V rámci enrichmentu jsme
do nich umístili všemožné dobroty v podobě červů, rozmanitého ovoce, potkanů.
Hodovalo se u medojedů, hrabáčů a surikat. „Pro naše zvířata je to zpestření, přijímání potravy formou zábavy. Dýně slouží
jako úkryt rozmanitého krmiva, ke kterému se zvířata dobývají. Mnohdy v dýni
(jako v případě surikat) zmizí úplně celá
až po ocas. Samice hrabáče si dnešní hostinu také náležitě užila. Chodila od dýně
k dýni a dlouhými drápy a jazykem se
snažila dostat i k tomu poslednímu červovi,“ uvádí ošetřovatelka Petra Jelínková.

Ján Kadlec

ENRICHMENT

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na říjen tyto akce:
Přes Stínavu na Pohodlí

středa 2. listopadu
Vycházka nejen pro seniory povede z Vícova do Stínavy, kde si prohlédneme starý
románský kostelík a kapličku nad studánkou. Zajdeme také k nedávno vybudovaným 4 tůním. Od nich vystoupíme lesními
cestami na Pohodlí. Ráno společný odjezd
autobusem do Vícova v 8:10 (st. č. 11), návrat z Pohodlí ve 12:30 hod. Délka trasy
asi 6 km.

Údolím Divokého potoka
středa 9. listopadu
Podzimní vycházka z Čunína do Čunína
spojená s chůzí Nordic Walking. Trasa
povede chatovou oblastí v údolí Divokého potoka. V údolí Bukovanky odbočíme
ke studánce U Oběšence a k chatové oblasti Kouty. Odtud sestoupíme zpátky do Čunína. Ráno společný odjezd vlakem v 8:02
do Čunína. Návrat do Prostějova ve 12:30
hod. Délka trasy asi 7 km.

Uspávání ježků
pátek 11. listopadu od 16 do 17:30
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

Beseda o ježcích, jejich životě a zimním
spánku proběhne v Ekocentru Iris. Povídání bude doplněno ukázkou živých ježků.
Pro děti budou připraveny hravé ježčí aktivity. Besedy se zúčastní i vedoucí Stanice
pro handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou. Začátek akce v 16 hodin.
Vstupné (kočičí masové konzervy nebo
30 Kč) bude věnováno záchranné stanici
na podporu jejích zvířecích obyvatel.

Dobrochov a Předina
středa 16. listopadu
Vycházka nejen pro seniory z Kelčic do Dobrochova. Vystoupíme na vrch Předina,
v Dobrochově navštívíme novou vyhlídkovou plošinu a lokální biocentrum. Ráno odjezd autobusem do Kelčic v 10:00 (st. č. 8).
Návrat do 13:30 hod. Délka trasy asi 7 km.

12 klíčů Bílovické hradní paní

čtvrtek 17. listopadu (státní svátek)
Vycházka pro rodiny s dětmi s hravými aktivitami. Vydáme se do lesů nad Běleckým
mlýnem k Bílovickému hradišti hledat Bílou paní a plnit hravé úkoly vedoucí k nalezení všech klíčů. Zkusíme si také orientaci
v lese, hledání kešek apod. Ráno společný odjezd vlakem v 10:02 do Zdětína, návrat dle počasí ve 13:30 nebo
před 15. hod. Délka trasy asi 4 km.

Polními cestami
kolem Skřípova
středa 23. listopadu
Vycházka nejen pro seniory povede
po nově vybudovaných zpevněných polních cestách, jež jsou součástí projektu
budování vodních nádrží, tůní a výsadeb
zeleně v okolí Skřípova. Projdeme se také
alejí památných lip a prohlédneme si zajímavé kapličky. Ráno společný odjezd
autobusem přes Konici do Skřípova v 9:30
(st. č. 1), návrat do Prostějova dle počasí
mezi 14:30 a 15:10. Délka trasy 5 až 6 km.

Naučná stezka Proti proudu
času
středa 30. listopadu
Vycházka nejen pro seniory po trase nově
vybudované naučné stezky nad Studencem,
která vede nově vysázeným biocentrem se
suchými poldry. V případě dobrého počasí
budeme pokračovat na vrch Stráž, z něhož pak sejdeme poutní a naučnou stezkou
do Smržic. Ráno společný odjezd autobusem do Kaple u Čelechovic na Hané v 9:50
(st. č. 9), návrat ze Smržic do 13:30. Délka
trasy asi 6 km.

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a Ministerstvo životního prostředí v rámci projektů „Mezigenerační aktivity v přírodě“.
a „Budova, která učí“.
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Co vlastně znamená enrichment? Obohacení života zvířat, která nežijí ve volné

přírodě. Jde o to, aby se zvířata povzbudila k činnostem, které jsou pro ně přirozené, aby žila v prostředí, které jejich domovinu připomíná. Ve volné přírodě jim lov
a následné dobývání kořisti zaberou mnoho času. Ten je třeba v zoo náležitě využít
tak, aby se nenudila. Zvířata prospívají
a úspěšně se rozmnožují, mají-li vhodné
chovatelské podmínky, mezi které nepatří
pouze zajištění nejzákladnější péče. Chovatel, který se zvířetem pracuje denně,
spokojené zvíře od nespokojeného rozpozná jednoznačně. Ve všech pokrokových
zahradách je toto slovo skloňováno dnes
již automaticky.

POTKAN V DÝNI, ČERV
V BAMBUSU

Do enrichmentu patří vše, co souvisí
s prostředím zoologické zahrady, v němž

se zvíře pohybuje, s jeho krmením, ale
i jeho zábavou. Dnes zahrady dbají na to,
aby se výběhy co nejvíce připodobnily
prostředí, v němž zvířata žijí ve volné
přírodě. Potrava představuje nejčastější
způsob využití enrichmentu. Stačí, když
zvíře nedostane svou potravu připravenou
do misky a k jejímu získání musí vyvinout činnost a hledat ji. Oblíbeným postupem jsou třeba
vydlabané dýně, zamražení potravy
do ledu, naplnění bambusového tubusu
červy, případně jakékoliv pletence z hasičských hadic, v nichž může být potrava
rovněž uschována. Jaguárům se maso věší
na strom pomocí kladky.
Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing
+420 608 101 325

DDM Olomouc v listopadu
4 . 11 . • 1 5 : 3 0 –
18:00 • 17. listo-

padu 47 • 80 Kč
Halloweenská stezka
Halloween se blíží, proto jsme si pro vás
připravili strašidelnou Halloweenskou
stezku! Budeme potkávat strašidelná stvoření, které potřebují naši pomoc s plněním
nejrůznějších úkolů. Halloweenské kostýmy jsou vítány.
Garant: Barbora Ošťádalová (725 922 532)
4.11. • 16:30–18:00 • Janského 1 • 50 Kč
Strašidelná zahrada
Zábavný, trochu strašidelný večer pro děti
a malé školáky. Připravena bude strašidelná stezka, malá dílnička na výrobu lucerniček a ti nejstatečnější mohou navštívit
tajemnou komnatu. Počet míst omezen,
využijte předprodej od 24. října 2022
na recepci pracoviště Janského 1.
Garant: Hana Matysová (725 922 534)
11.–13.11. • Kladky
Víkend v pohybu
Víkend plný pohybu, her a soutěží – podzimní pobytové soustředění zaměřené
na atletiku, rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti i koordinace. Připraveny jsou sportovní a pohybové hry venku i v tělocvičně, suchý slalom na sjezdovce, ale nebude

chybět ani drakiáda, noční hra, výtvarné
činnosti a spousta dalšího dobrodružství.
Ubytování v turistické ubytovně v Kladkách u Konice, doprava vlastní.
Garant: Aleš Pátek (601 528 325)
11.11. • 15:00–17:00 • Rožňavská 21 •
50 Kč
Svatomartinské sousedské slavnosti
Odpoledne pro všechny děti a rodiče, kteří
rádi soutěží a hrají si. Jako správní sousedi
spolu pokecají a pobaví se. Přichystané budou různé atrakce a nebude chybět ani svatomartinská husa a svatomartinské víno.
Garant: Alena Beerová (725 922 526)
19.11. • 17. listopadu 47 • 50 Kč
8:30–11:30 – mladší (2012–2017)
12:00–15:30 – starší (2077–2011)
Zlatá pálka 2
Jednodenní turnaj ve stolním tenise pro
děti a mládež školního věku. S sebou si
vezměte pálku, přezutí a oblečení do tělocvičny.
Garant: Jaroslav Vraštil (725 499 992)
25.–26.11. • 17. listopadu 47
Výměna lyžařského vybavení
Než vyrazíte na lyže, překontrolujte doma
aktuální stav svého vybavení. Přineste vše
nepotřebné a přijďte si vybrat to správné.

Nemáte co donést? Přijďte si pouze vybrat. Přijímáme lyže, lyžáky, helmy, brýle, hole, snowboardy, boty na snowboard,
brusle, a běžky pro děti a mládež, které
nejsou moc staré a obnošené.
Oblečení NEPŘIJÍMÁME.
25.11. 14:00–18:00 – příjem věcí
26.11. 9:00–11:00 – nabídka věcí
11:00–12:00 – vracení věci
Garant: Aleš Pátek (601 528 325)
25.11. • 15:30–17:00 • Janského 1 •
100 Kč
Adventní dílnička
Výroba netradičního adventního kalendáře. Předprodej bude zahájen 14. 11. 2022.
Garant: Hana Matysová (725 922 534)
do 8.1. • Vlastivědné muzeum Olomouc
Cesta do ticha
Výstava černobílých analogových fotografií krajinných motivů Jany Vykydalové. Autorka je členkou fotografické skupiny Cesta, která vznikla při výtvarném
oboru DDM Olomouc.
Garant: Vladimír Janek (731 444 449)
DRAČÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
Nabídku lyžařských pobytů, jednodenních výjezdů i jarních prázdnin najdete na
www.ddmolomouc.cz/lyzovani
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Martinské prohlídky na hradě Šternberk

XXVII. Setkání skautských sběratelů v Olomouci
Bude to v sobotu 12. 11. 2022 v čase
7:30–13:30 v objektu Střední zdravotnická škola Emanuela Pöttinga Olomouc,
na učebně č.206 v prvním poschodí. Je to
nedaleko od zimního stadionu.
Souběžně s tím se koná v aule této školy 12. sněm Kmene dospělých Junák-Český skaut z.s.
Vstup do objektu z Palackého ulice,
možnost parkování zdarma na parkovišti

Na hradě Šternberk budeme provázet
i v měsíci listopadu. U příležitosti oslav

u Husova sboru.    
V neděli 13. 11. 2022 od 10:00 je poslední možnost navštívit výstavu v Olomouckém arcibiskupství
„Po stopách stříbrného vlka“ o díle
skautského grafika Ladislava Ruska „Šamana“, jehož jméno nese naše středisko
Velký Týnec.

Ing.TomášKRYL

Jan Pečínka - Jambo





Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh





zvony byly z věže kostela sundány a až
do letošního roku „mlčely“.
Letos by měl jejich hlas poprvé po instalaci do věže kostela ( výška 27 m )
vítat návštěvníky poutního místa na předvánočním koncertu v neděli 18.12.2022
od 16:00 hodin.
Naše středisko Ladislav Ruska Velký
Týnec organizuje již 28 roků akci „Obnova Staré Vody“ a mimo skautů z okolí
Olomouce a Moravy nám pomáhali také
skauti z Polska, Kanady, Německa, Francie a dalších zemí.

svátku Sv. Martina připravujeme na sobotu 12. listopadu 2022

www.nejlepsipruvodce.cz

Žehnání zvonů ve Staré Vodě
Posílám pozvánku na svěcení zvonů pro
kostel ve   Staré Vodě u Libavé, které se
uskuteční ve sváteční den 17. 11. 2022
od 10:30 hodin.
Jedná se o 2 zvony darované z farnosti
Šilheřovice u Opavy, které v roce 1970 odlila firma Třinecké železárny. Jejich váha
je úctihodná - svatá Barbora 490 kg a svatá
Maria a svatý Josef 540 kg. Nahradili zvony rekvírované za II.světové války. V roce
2020 se podařilo v Německu najít jeden
zvon ze Šilheřovic, který nebyl roztaven
pro válečné účely a byl vrácen. Náhradní
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Ve Staré Vodě můžete projít také trosky kláštera, klášterní zahradu, opravený
hřbitov nebo obnovenou kapli Královské
studánky. V kostele je možné prohlédnout
keramickou křížovou cestu, kterou tvořili žáci školy v Havířově po dobu 4 roků
a staronový dřevěný oltář, darovaný z farnosti Dvorce.
Budete všichni srdečně vítáni a pozvání
můžete předát dalším potencionálním zájemcům ve svém okolí.

PRAHARUDOLFAII.(2/2)

Upříležitosti470.výročínarozenía410.výročíúmrtícísařeRudolfa


ZamiřtedoulicrudolfínskéPrahydodobypodivínskéhocísaře,kterýzměsta
nadVltavousvoupřítomnostíasvéráznouosobnostíudělalopravdovérušnéevropské
středisko,kdemělinarůžíchustlánoumělci,výtvarníci,malíři,sochaři,architekti,
obchodníci,vědci,astronomové,astrologové,alchymisti,aleiprachobyčejníšarlatáni.
Podívejtese,kdemonarchažil,kamutíkalpředpanováním,kdesekochalsvými
sbírkami,kdepronějvařilielixírmládí;seznamtesesestavbami,donichžvPrazea
nasamotnémkrálovskémhraděinvestoval,nebokterévjehodoběnasklonku
renesancevznikly.
Díldruhý:Hradčany,Bubeneč


...příběhyvsouvislostech.


Jan Pečínka - Jambo

Muzeum a galerie v Prostějově
Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci MGP,
přijměte jménem ředitelky MGP, Mgr. Veroniky Hrbáčkové pozvání
na vernisáž výstavy Miroslav Wagner. Kresby a pastely. Uskuteční se
ve čtvrtek 3. 11. 2022 v 17:00 hodin v hlavní budově Muzea a galerie
V Prostějově na nám. T. G. Masaryka 2. Miroslav Wagner za svůj život
vytvořil několik početných i méně početných souborů, ve své tvorbě se
věnoval také grafickému designu, ilustraci i typografii. Mnozí ho znají
jako autora ilustrací slabikáře Máma, táta, já a Eda. Tato výstava vznikla při příležitosti 80. narozenin autora a představuje především kresby
a pastely, dva dosud nevystavované soubory vytvořené Miroslavem
Wagnerem od roku 2011 do současnosti.
Výstavu můžete navštívit do 29. 1. 2023.
S pozdravem za MGP
Mgr. Markéta Hamzová
zástupkyně ředitelky, 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

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o.
Vás zve na zahájení výstavy
u příležitosti 80. narozenin autora



sobota5.listopadu2022,11:00hod.

sraznanádvoříStrahovskéhoklášterapremonstrátůnaHradčanech

Miroslav Wagner



vstupné:150Kč

(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí,nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)

Kresby a pastely

které se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2022
v 17 hodin na nám. T. G. Masaryka 2 v Prostějově
Výstavu uvede
Veronika Hrbáčková ředitelka MGP
K výstavě promluví
Markéta Hamzová kurátorka výstavy
Výstava potrvá do 29. 1. 2023
úterý – neděle 9:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
www.muzeumpv.cz
Miroslav Wagner, Variace na dané téma I, 2020. pastel, 59,5 x 42 cm



od 10 do 15 hodin tematické Martinské
prohlídky.
Hradem Šternberk provedou návštěvníky průvodci oblečeni v historických
kostýmech. Jejich výklad se zaměří nejen
na historii hradu, ale především na legendu o Svatém Martinovi. Stranou nezůstanou ani svatí, se kterými se můžeme
setkat v adventním čase – sv. Barbora,
sv. Lucie, sv. Mikuláš a další. Prohlídky
zakončíme v Liechtensteiské kuchyni,
kde budou v rámci vstupného připravené
ochutnávky martinských specialit a svatomartinského vína.
Netradiční Martinské prohlídky se
na hradě Šternberk uskuteční v sobotu 12.
11. 2022 od 10 do 15 hodin. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Vstupné:
Plné – 250 Kč
Snížené – 200 Kč
Děti do 17 let – 100 Kč
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Knihovna města Olomouce
1. 11. v 17 hodin
nám. Republiky – Křídla vážky – setkání
s mladou autorkou Michaelou Dopitovou
a její knížkou plnou láskyplných peripetií
v dnešním světě teenagerů
každé úterý v 15 hodin
nám. Republiky – Robotické hračky –
kroužek pro děti od 10 let, které budou plnit
zábavné mise s naprogramovanými roboty
(např. s roboty z Hvězdných válek). Rezervace 585 545 123, internet@kmol.cz
každý čtvrtek v 15 hodin
nám. Republiky – Práce s 3D pery – kreativní práce s moderními technologiemi pro
děti od 8 let. Mohou se zapojit i dospělí. Přihlášky 585 545 123, internet@kmol.cz
3. 11. v 16 hodin
nám. Republiky – Kupní, zástavní a darovací smlouva...??? – o nejčastějších smlouvách, s nimiž přijdou lidé do kontaktu, a problémech s nimi bude velmi srozumitelně
povídat JUDr. Jarmila Podivínská
7. a 21. 11 v 16:30 hodin
pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek
pro děti od 9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se ho naprogramovat. Rezervace 585 545 123, internet@
kmol.cz

10. 11. v 17 hodin
nám. Republiky – Co zvířatům chutná –
poutavé vyprávění krmivářky Terezy Míškové z olomoucké ZOO s praktickou ukázkou
15. 11. v 10 hodin
nám. Republiky – Být v obraze – díky spolupráci s organizací SeniorOn si v klidu vysvětlíme používání aplikací Záchranka, Pohlednice online, Jízdní řády, překladače,…
15. 11. 13 – 17 hodin
pobočka Holice – Adventní ladění – dílnička pro děti a jejich doprovod (výroba andílků
z recyklovaného papíru)

Muzeum Rýmařov
29. 10. ve 14 hodin
pobočka Holice – Aktivity – herní odpoledne pro děti (přihlášení do 24.11. osobně,
730 815 117, holice@kmol.cz)
30. 11. v 17 hodin
pobočka Jungmannova – doprovodný program k výstavě Jiřího Klváčka Ptačinec, kde
vystoupí k další uživatelé služeb denního stacionáře DC 90 v Topolanech a bude možno
zakoupit jejich výrobky jako dárky
1. 12. 13 – 18 hodin
pobočka Brněnská – dílnička pro každého
– výroba vánočních ozdob do oken a na stůl

21. 11. 15 – 18 hodin
nám. Republiky – Klub deskových her
– přivítáme každého, do má chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit domů. Tel.
585 545 123, dospele@kmol.cz

6.12. v 17 hodin
nám. Republiky – Dekáda naděje – autorské čtení s olomouckým literárním historikem a beletristou Františkem Všetičkou

23. 11. v 10 hodin
pobočka Holice – Mozkový jogging – další
tipy a nápady, jak si udržet mozek ve formě
i v pozdějším věku

VÝSTAVY
Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít
Ptačinec – kresby a koláže Jiřího Klváčka,
klienta denního stacionáře DC 90

24. 11. 16:30 hodin
pobočka Jungmannova – Den poezie – Matouš Svoboda bude recitovat své básně obdivující lásku, krásu a jednoduchost či hlubší
smysl žití

Pobočka Brněnská zve na snímky členů
fotografické sekce Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci

8. 11. v 16 hodin
nám. Republiky – Podzimní dekorace –
originální výrobky, vhodné k výzdobě bytu
nebo jako dárek. Nutná rezervace osobně,
na telefonu 585 545 123 nebo dospele@
kmol.cz

26. 11. 8 – 12 hodin
nám. Republiky – Den pro dětskou knihu
– tradiční program zaměřený na dětskou literaturu, pohádková soutěž a výtvarná dílnička
tentokrát na téma Víly a elfové. Děti mohou
přijít v kostýmu.

9. 11. v 10 hodin
pobočka Brněnská – Hrátky s batolátky
– setkání nejmenších dětí v rámci projektu
S knížkou do života – Bookstart. Dospělé
potěší tipy na zajímavé dětské knížky.

29. 11. v 17 hodin
nám. Republiky – Šelma – autorské čtení
s Františkem Šmehlíkem z úspěšného politického thrilleru situovaného do olomouckého kraje
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Pobočka Holice nabízí grafiky žáků 2. stupně ZŠ Holice
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

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!

ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na několik kulturních akcí.
V listopadu 2022 Galerie Octopus oslaví své 30. výročí své
existence, Městské muzeum Rýmařov a Spolek OCTOPUS vás
proto zvou na výstavu maleb, kreseb, fotografií a soch KOLEKTIVNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÍKŮ SPOLKU OCTOPUS. Výstava 30 autorů k 30. výročí založení Galerie Octopus, jejíž vernisáž se uskuteční v sobotu 5. listopadu v 16 hodin.
Vystavujícími budou: Markéta de Borggraefová, Jakub Čuška, Miroslav Dolák, Martin Gašperák, Zdeněk Habr, Michaela
Johnová-Čapková, Roman Karel, Martina Kohoutková, Roman
Kubík, Šárka Lupečková, Miloslav Marek (in memoriam), Dagmar Mathonová, Pavel Mereďa, Antonín Mikšík, Petra Niklová, Roman Panáček, Kamila Pánková, Miloslav Požár, Adam
Rybka, Veronika Slámová, Vojtěch Sofka, Jarmila Soldánová, Jindřich Štreit, Bohumil Švéda, Luboš Tesař, Kateřina Utěšená, Jakub Vala, Viktor Valášek, Chrudoš Valoušek a Marek
Zoth. Výstava v prostorách galeriích Octopus a Pranýř potrvá
do 27. listopadu 2022.
Sledujte nás na: www.muzeumrymarov.cz,
facebook @muzeumrymarov
nebo instagram @muzeumrymarov.
Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním krásného podzimu
Michal Vyhlídal

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

Rodinný Penzion Majorka
Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený
Janem Husičkou v letech
1867–1872. Statek s konírnou býval ve své době nejkrásnějším domem v obci
Slatinice. Manželé Husičkovi měli dceru Marii, která se
po I. světové válce provdala
za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armády,
který se narodil v nedalekých Drahanovicích. Marie
Koudelková Husičková byla
zvaná podle hodnosti svého
manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku
stylový penzion, který svým
návštěvníkům nabízí ubyto-

vání 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 nachází stylově
zařízený prostor Pekárny.
Oba tyto prostory lze využít pro firemní večírky,
oslavy narozenin, rauty
a jiné společenské akce.
Pro školení a semináře
nabízí penzion vlastní vybavenou školicí místnost
pro 40 osob.

Lázně Slatinice a. s.,

Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz
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Listopadové kulturní akce ve Velké Bystřici
1. – 24. 11. / galeriezet / po – pá 8:30–
17:00, so + ne – zavřeno

Klára Sedlo: Nekonečná krajina – výstava obrazů

Artist‘s statement: Stejně jako děti vidí
ve věcech často živé objekty, i já stavím
své obrazy z předmětů, které v mém vidění světa personifikují a symbolizují emoce,
chování nebo touhy. Především mě fascinují
všechny ty zbytečné, roztomilé věci, které
si jako dospělí kupujeme, abychom zahnali pocit smutku. Jejich zobrazení je pro mě
symbolem povrchního způsobu myšlení.
Tato povrchnost je mé stěžejní téma. Fascinuje mě, že lidé mají strach hledat skutečnou podstatu věcí a radši zůstávají v pohodlných schématech. Příliš často hledáme
jednoduchá řešení. A to je přesně to, co mé
obrazy nenabízí. Jsou naopak plné. Plné
symbolů, skrytých příběhů, podivných vztahů a nutí se ptát. Nutím diváka hledět na obraz, kde nic není, jak se zdá. Je zde něco
znepokojivě komplikovaného, co je třeba
odhalit. Je to obraz, který – paradoxně – neuklidňuje, přes všechny ty krásné věci, které
jsou na něm zobrazeny. Vizuálně se snažím
pracovat s obrazem abstraktně, byť
zobrazuji realisticky. Ty dvě věci se
nevylučují. Manipuluji s výjevy jako
s koláží a vždy zvažuji nejen to, co
namalovat, ale též kam a jak. Nesnáším trendy redukci obrazu. Obohacení
dává mnohem více možností, jak s dílem pracovat. A tak se snažím vytvořit
si vlastní výtvarný „jazyk“, protože
žádný z těch, co existují, úplně nesedí
mým slovům. (www.klarasedlo.com)

5. 11. / KD Nadační / so 16:00 –
23:00

Bystřické banjo

Město Velká Bystřice a kapela MS
Band zvou všechny příznivce folkové, trampské a country hudby
na XXIII. ročník přehlídky. Vystoupí skupiny Malina Brothers, T.H.S.
Brzdaři, Přátelé a MS Band.
Občerstvení jako vždy zajištěno.
Tradiční závěrečné společné zpívání.
Vstupenky s místenkou v předprodeji od 1. 10. do 31. 10. v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí
v ceně 150 Kč. Na místě 250 Kč.
Neváhejte – omezená kapacita KD
Nadační.

12. 11. / Zámecké náměstí, amfiteátr / so
15:00 – 19:00

Svatomartinské slavnosti

Přiveze už konečně svatý Martin první sníh? Jak budou chutnat letošní svatomartinská vína?
Zveme vás na svatomartinská vína, husí
a kachní speciality, vyhlášené martinské rohlíčky z Domu pokojného stáří sv.
Anny, lampionový průvod v čele se sv.
Martinem na koni, svatomartinské představení a ohňovou show.
15:00 h | Zámecké náměstí | zahájení prodeje svatomartinských vín a specialit, komentovaná degustace
17:00 h | točna u Kovárny | lampionový
průvod s doprovodem ohnivých žonglérů
v čele se svatým Martinem na koni
17:30 h | amfiteátr | Svatomartinské představení, ohňová show
18:20 h | amfiteátr | ohňostroj
19:30 h | KD Nadační | Dialogy s Krylem
– recitál Davida Uličníka (člena sekupení
4TET) | vstupenky v předprodeji 150 Kč,
v den koncertu a na místě 250 Kč

Výstava podzimních prací žáků Masarykovy ZŠ | podloubí KD Nadační
Benefiční prodej skleniček.
12. 11. / KD Nadační / so 19:30 – 21:00

Dialogy s Krylem

Ke 33. výročí „Sametové revoluce“ uvádíme recitál známých i pozapomenutých
písní, básní a citátů Karla Kryla v podání
Davida Uličníka, člena vokálního seskupení 4TET. Pořad vznikl s podporou expozice Karla Kryla v Kroměříži.
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 250 Kč
v den koncertu. Předprodej od 10. 10.
v Kulturním a informačním centru Velká
Bystřice.
13. – 20. 11. / orlovna /

Výstava regionálních tvůrců

XVII. ročník výstavy amatérských výtvarníků a fotografů z Velké Bystřice
a okolí. Při vernisáži v neděli 13. listopadu v 16 hod. zahraje cimbálová muzika
Parádnica.
Otevřeno 14. až 16. a 18. 11. od 15 do 18
hod., 17. 11. od 9 do 17
hod., 19. 11. od 9 do 17
hod.
Vstupné dobrovolné.
23.-25. 11. / KD Nadační /
st – pá, 8:00 – 17:00

Prodejní výstavka SPCCH

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami srdečně
zve na tradiční prodejní
výstavku ručních prací,
dekorací a cukrářských výrobků. Přijďte si nakoupit
vánoční dárky nebo jen
něco pro radost.
6. 11. / galeriezet / so 17:00
– 18:00

Marek Batorski, Interpretace a kontrasty,

výstava obrazů z cyklu
„Movement in Colours“
(vernisáž výstavy)
Výstava potrvá od 26. 11.
2022 do 26. 1. 2023.

KULTURNÍ PŘEHLED
LISTOPAD 2022

VÝSTAVY
Po–Pá: 9.00–12.00, 13.00–16.00 hodin
(vstup přes informační centrum) Zámecká
galerie
Do 11. listopadu

Čtvrtek 24. listopadu v 17.00 hodin
Komunitní centrum

Sir Nicholas Winton
„Síla lidskosti“

výstava obrazů

Beseda se Zdeňkem Tulisem, přítelem Nicholase
Wintona. Součástí bude i videoprojekce.

18. listopadu 2022 – 6. ledna 2023

Rozsvícení vánočního stromu v Křemenci

Veroniky Schulzové
a Jany K. Šemberové
Výstava intarzií

Aloise Trnečky

Vernisáž v pátek 18. listopadu v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné

KONCERT
Středa 16. listopadu v 19.00 hodin
Koncertní sál zámku Konice

Koncert k poctě zakladatele KPH
pana Aloise Trnečky

Jiří Vodička / housle, Martin
Kasík / klavír

Sobota 26. listopadu v 18.00 hodin
Křemenec (u knihovny)

Punč pro děti i dospělé, občerstvení

Neděle 27. listopadu v 17.00 hodin
Masarykovo náměstí v Konici

Rozsvícení vánočního stromu v Konici
15.30 - 17.00 hodin výstava intarzií A. Trnečky
v galerii zámku, 16.30 – 18.30 hodin na náměstí
kapela

A. M. Úlet
The Addams Sisters

Občerstvení nabídne: Cukrárna a kavárna Smejkalovi, Restaurace Rybárna Konice

DIVADLO
Neděle 13. listopadu v 16.00 hodin
Sál zámku Konice

DonDon Šajn

KINO
Sobota 12. listopadu v 19.00 hodin
Komunitní centrum

ZÁMEK KONICE
Turistické informační centrum / Muzeum
řemesel Konicka, z. s.

Pondělí – pátek: 9.00 – 12.30 a 13.00 - 16.00
hodin Tel.: 582 334 987, 739 333 721 e-mail: icko.
konice@seznam.cz
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic
Muzea řemesel Konicka, z. s., probíhají s průvodcem. Vstupenky zakoupíte v informačním
centru. Nezávisle zajišťujeme vstup na aktuální
výstavu do zámecké galerie. Nabízíme prodej
suvenýrů, regionálních produktů a služby TIC
třídy C. Prohlídky zámku o víkendech a mimo
uvedené časy vám zajistíme jen po domluvě
předem, v týdnu v informačním centru, nebo
se správcem zámku, tel.: 724 328 934. Více na:
www.mekskonice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM

Vstupné: 130 Kč, pro členy KPH 110 Kč, žáci a učitelé ZUŠ Konice zdarma, ostatní slevy – 50%

Divadlo Klauniky Brno - Za tónů opery Don
Giovanni W. A. Mozarta
Hra s rytmickým názvem DonDon Šajn v sobě
snoubí operu i klaunský nadhled, ve kterém
znovu ožívá původní český překlad Dona
Giovanniho od Rudolfa Vonáska. Více na www.
klaunika.eu
Vstupné 130 Kč, předprodej za 100 Kč do 11. 11.
2022 v Turistickém informačním centru Konice,
tel. 582 334 987.

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice (zámek Konice, 1.
patro) – půjčovní doba: pondělí, středa, pátek:
9.00 - 11.00 a 11.30 - 16.00 hodin Služba – balení
knih tel.: 582 396 487 www.konicka.knihovna.
cz
Křemenec – půjčovní doba: pátek: 17.00 – 18.30
hodin

ZÁMEK KONICE – sál

13. 11. 2022 v 16.00 hodin

Akce: sobota 12. 11. od 19:00 Sousedský večer
s filmem, pátek 18.11. - sobota 19. 11. Vánoční
výstava a tvořivá dílna, úterý 22. 11. od 15:30 Vázání adventních věnců – workshop, čtvrtek 24.
11. od 17:00 Sir Nicholas Winton „Síla lidskosti“,
beseda se Zdeňkem Tulisem, přítelem Nicholase
Wintona. Součástí bude i videoprojekce.
Na prosinec připravujeme: 2. 12. Mikulášská
nadílka s pohádkou divadelního spolku Šňůra O nepodařeném čertovi a nezbedném andělovi
Pravidelné aktivity v komunitním centru:
pondělí 16:15 - jóga s Michaelou, pondělí 17:30
- cvičení pro ženy, středa 17:00- cvičení pro
ženy, středa 18:00 - jóga s Danou, čtvrtek 16:00 rukodělná dílna.
Aktuální dění sledujte na webových stránkách
města Konice, facebooku a nástěnce v podatelně MÚ. Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS, Tel.:
702 269 964, e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

Sousedský večer s filmem

Kdyby radši hořelo
AKCE

Vstupné: 130 Kč / předprodej za 100 Kč v Turistickém informačním centru Konice do 11. 11. 2022

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz
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Neobvyklý nájemník

O pohár sv. Václava

Tak lze nazvat obyvatele jedné soukromé zahrádky
okolo domu v Olomouci na Skřivánčí ulici, kterého
každý den na vycházce se svým psem již více jak dva
měsíce sleduji. Na městské poměry je to sice trochu
neobvyklý nájemník, ale rád ho sleduji.
Abych Vás již déle nenapínal, jedná se o zajíce polního, který se zde usadil a vůbec mu nevadí městský
ruch a kolemjdoucí lidé. Jelikož se v již jmenované
zahradě dosti často seče tráva, tak se zajíc navečer přemístí přes silnici na nedaleké veřejné travnaté místo,
kde se napase a vrátí se zpět do soukromé zahrady.

Zajíc za domem

Kachna maminka a čtyři kachňátka

Zajíc

To není jediné mé příjemné zastavení
na uvedené procházce, která pokračuje
Hněvotínskou ulici a svažuje se ulicí Karafiátovou okolo rybníčku před rušnou
restaurací Tabulový vrch. Rybníček, který
čeká na opravu, se letos v červenci stal
domovem pro čtyři malé kachničky, které

ostražitě střeží jejich maminka, která je
v blízkosti rybníčku vyseděla a vyvedla
na rybníček. Zatím ještě moc nelétají, ale
mají se k světu. Škoda je, že rybník vysychá a tím není jasné, zda na něm v klidu
dorostou.
Přesto je to nádhera, jak se ta příroda

dovede přispůsobit a oživit celý parčík
okolo rybníka. No nebudu dále povídat,
kachňata již čekají na svou večeři. Čtyři
rohlíky spořádají cobydup. Dnes sem přiletělo dalších šest kachen, tak při krmení
bylo pěkně rušno.
Rudolf Krč

O pohár sv. Václava
Jako každý rok, tak i letos uspořádal Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory
Koruny České pro myslivce a přátele myslivosti ve svém areálu na Výrovce setkání se soutěží ve střelbě na americký trap
o pohár sv. Václava.
Pětadvacet nastoupených střelců a hojné korony přivítal MUDr Pavel Andrš
předseda zdejšího MS a Koruny České
těmito slovy. „Milé dámy, vážení pánové, vážení hosté. Připadl mi milý úkol,
srdečně Vás tady jménem Mysliveckého
spolku Blata Hněvotín přivítat na v pořadí již sedmém setkání s názvem K poctě
sv. Václava. Naším patronem samozřejmě
zůstává sv.Hubert, ale přibližně v době,
kdy sv. Václav žil, tak je první písemná
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Střelci a část korony

zmínka na tvrzi Zbečno na Křivoklátsku
o zavedení funkce vrchního lovčího,takže
tam někde ty počátky myslivosti a lovectví

jsou. Proto v tomto smyslu je sv. Václav
i patronem naším, připomeňme si tedy
touto formou den české státnosti. Jsem
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Zleva předseda MS Blata Hněvotín MUDr Pavel Andrš, myslivecký hospodář MS Pavel Toman,ředitel závodu Vladimír Lukáš
a zapisovatel Ondra Šohaj

moc rád, že nám počasí zatím přeje. Chtěl pisovatel Ondra vyhlásil
bych také poděkovat a pozdravit všechny první rundu střelců. Zanenaše partnery, kteří nám pomáhají toto dlouho padly první rány
setkání uskutečnit. Jsou to například tru- a korona se rozdělila, jedni
bači zemí Koruny české Petra Mikesková, sledovali střelby, druzí naMilan Křeháček a Richard Mlynář, kte- vštívili kantýnu a připraří za námi přišli z Moravského divadla vené mísy s občerstvením
v Olomouci a zahrají nám několik skladeb a kafaře zas přilákala vůně
pro povznesení dnešního dne.Chtěl bych právě pražené kávy.
Nemalý zájem byl také
srdečně přivítat naše přátele z historického spolku Kirri z Pňovic vedený prin- o střelbu a prohlídku hiscipálem Davidem Křížanem, to jsou naší torických zbraní. Po odstřílení páté runstaří partneři a příznivci. Dále Romana dy byla přestávka, kdo si chtěl vyzkoušet
Prokeše, pražiče kávy a kastelána fortu střelbu z lovecké brokovnice, měl za doXVII. v Křelově. Srdečně vítám po delší hledu zkušeného střelce tuto možnost, zádobě paní hraběnku Martu Palatý, která jemců byla celá řada, včetně žen.
Kdo měl hlad, mohl v klidu poobědvat,
přišla mezi nás. Tím bych svou řeč zakončil a předal slovo hospodáři MS Pavlu postarali se o něj manželé Martina a Jiří
Čtvrtlíkovi, kteří na dnešní akci servírovaTomanovi.“
„Dámy a pánové, i já bych vás chtěl li výborný srnčí guláš. Pro dnešní vítěze
přivítat na dnešním sedmém ročníku těch- byly připraveny poháry a věcné ceny až
to svatováclavských střeleb. Není to čistě do desátého místa.
Po doplnění asfaltových holubů
sportovní záležitost, ale spíše rekreačDalší žena při
ní. Je to možnost, kdy se můžeme setkat do bunkru začala druhá část střeleb. Střílel
zkušební střelbě
v přátelském kruhu, kde není až tak důle- se americký trap na dvakrát deset terčů.
žité, kolik kdo nastřílel. Zápis střelců dle Dosažené výsledky byly nad očekávání místo. Na prvních patnáct, které budu
předpisů provedl správce střelnice Pavel velmi dobré. Ukončení a povel k nástupu číst, se s věcnou cenou nedostalo. O deset
Pospíšil. Ředitelem střeleb je Vladimír oznámila borlice předsedy zdejšího MS následujících míst se tvrdě soutěžilo. NaLukáš a zapisovatelem Ondra Šohaj. Při- Pavla Andrše.
konec ten šťastný a první byl host z CharÚvodního hodnocení se ujal hospodář vát Mgr. Jiří Hanák, nástřelem 19 zásapomínám na střelnici je zákaz požívání
MS Pavel Toman hů z 20-ti možných, druhé místo obsadil
alkoholu a hlavně
a požádal o zhodno- Václav Holík, rovněž nástřelem 19 z 20-ti
dodržujte bezpečcení ředitele závodu a třetí se umístil Petr Toman nástřelem
nost při zacházení
Vladimíra Lukáše, 18 z 20-ti možných.“ Závěrem předseda
se zbraní a střelbě.
„já vás vítám, cho- MS řekl, „jsem rád, že jste v tak hojném
Dnešní den máte
vali jste se slušně, počtu na dnešní setkání dorazili, doufám,
vše kromě alkohoněkterým to možná že jste si dnešní den užili, budeme se těšit
lu zdarma, pokud
nevyšlo, nebo se na příští ročník, na který vás tímto také
budete spokojeni,
prostě jen nedařilo. zvu. Dnešní den ukončuji provoláním Mymůžete dobrovolně
Děkuji vám za účast slivosti a střelbám zdar.“
přispět do fondu MS
a pokud má něk pokrytí nákladů
Rudolf Krč
kdo zájem
této akce. Přeji vám Výstřel z historické zbraně
Zleva druhý Václav Holík,vítěz Mgr. Jiří Hanák, zakladatelka
na tuto akci
příjemnou zábavu.“
Marta Palatý a třetí Petr Toman.
Předseda MS také vzpoměl na kamará- přispět, klobouk je na stole, bylo
dy, kteří v průběhu roku opustili naše řady by to dobré.“
„Dámy a pánové,“ pokračoa odešli do mysliveckého nebe, k uctění
jejich památky požádal trubače k zahrání val hospodář. „Především bych
smuteční skladby a výstřelu z historické chtěl poděkovat manželům Čtvrtzbraně. Věřím,že zde společně strávíme likovým za servis, který nám zde
krásný den. Zahajovací část byla ukon- na Výrovce předvedli, starali
čena Svatováclavským chorálem a pro- se o nás vzorně. Poděkování by
voláním „K poctě sv. Václava zdar.“ Za- bylo spousta a hodně a na něhřmělo „ZDAR“ a soutěž byla zahájena, koho bych mohl zapomenout.
hospodář Toman odešel do bunkru, kde Proto hned přistoupím k hodobsluhoval vrhačku a správce střelnice nocení výsledků. Rozstřel musel
Pospíšil se chopil ovladače vrhačky. Za- být prováděn o první až desáté
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Ukončení návštěvnické sezóny
Hrad Bouzov je pátou nejnavštěvovanější památkou ve správě NPÚ. Olomoucké památky ukončily úspěšnou
návštěvnickou sezónu 2022
Letošní návštěvnická sezóna byla příznivě nakloněna i památkám v Olomouckém
kraji. Oproti loňskému roku vrostla návštěvnost o 28%. Hrad Bouzov je v první desítce nejnavštěvovanějších památek
ve správě NPÚ.
V období od 1. ledna do 30. října 2022
navštívilo naše památky (hrad Bouzov,
zámek Jánský Vrch, hrad Šternberk a zámek Velké Losiny) celkem 190 041 návštěvníků, což je o 42 361 osob více než
v předcházejícím roce, kdy na památky
zavítalo 147 680 návštěvníků. Sezónu
tedy hodnotíme jako zdařilou.
Úspěšnost letošní sezóny ovlivnili především čeští návštěvníci, kteří památkám
zůstali věrni a u méně známých památkových objektů byla návštěvnost optimální
i přes mírný nárůst cen, ke kterému musel
ke kterému NPÚ začátkem roku musel
přistoupit vzhledem ke zvýšeným mandatorním výdajům za elektřinu a další
služby.
Na památky mělo vliv i zdražení
energií, i když nutnost šetřit energiemi
si správci památek NPÚ uvědomovali
už dříve (tedy před zdražením energií)
a na spoustě památek byly v předcházejících letech postupně využívány především
úsporné žárovky a úsporná osvětlení.
Zdražení energií tento postup výměny žárovek a osvětlení za jejich úsporné verze
hodně urychlilo. V rámci úspor bylo omezeno noční osvětlení památek a zůstávají
svítit pouze bezpečnostní světla. Jedním
z dalších kroků vedoucí k úsporám bylo
ztlumení topení na nezbytné minimum
a v některých prostorách jde dokonce jen
o temperování. Musely být omezeny také
obnovy malého rozsahu, jako jsou například nátěry oken, drobné úpravy střech,
arboristické práce, úpravy cest v parku,
výsadba stromů apod.
Návštěvnost

2018

2019

2020

hrad Bouzov

108 312

108 194

76 806

Tisková zpráva,
Kroměříž, 31. 10. 2022

Údaje jsou období od 1. ledna
do 30. října 2022
Klasická návštěvnická sezóna, která na většině památek trvá od začátku dubna do konce října, sice
už skončila, ale do konce roku
proběhne ještě Hradozámecký
advent – adventní a vánoční programy na památkách.
Adventní a vánoční akce, které
na památkových objektech NPÚ
v Olomouckém kraji proběhnou
do konce roku 2022:
SH Bouzov www.hrad-bouzov.cz
26. 11. a 3. 12. 2022
Adventní prohlídky na Bouzově
27. – 28. 12. 2022
Vánoční hrad Bouzov – netradiční
prohlídka
31. 12. 2022
Silvestr na Bouzově
SZ Velké Losiny www.zamek-velkelosiny.cz
28. – 30. 12. 2022
(Po)Vánoční prohlídky na zámku Velké Losiny
31. 12. 2022
Silvestrovské kastelánské prohlídky zámku Velké Losiny
Další informace na www.npu.cz
Mgr. Dagmar Šnajdarová
tiskový referát, PR
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
Sněmovní náměstí 1
767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 301 435, +420 725 308 460
e-mail: snajdarova.dagmar@npu.cz
www.npu.cz
2021
2022
www.facebook.com/npukm
83 301

98 721

zámek Jánský Vrch

25 953

30 913

23 720

19 385

21 691

hrad Šternberk

30 406

31 206

18 315

16 406

37 744

zámek Velké Losiny

34 727

37 868

32 505

28 588

31 885
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Pochod za obnovení Českého království
V královském městě Olomouci se již
stalo tradicí, že vedle oslav vzniku samostatného státu se zde setkávají také
ti, kteří by upřednostnili návrat ke staré
dobré monarchii.
Již podeváté a za podpory hudebního
uskupení Vaše kapela jsme se ve středu
28. října sešli na Žerotínově náměstí
u secesní vily Primavesi. Předseda Regionálního sdružení KČ Pavel Andrš
poté přivítal všechny účastníky, tentokrát i z Brna, Prahy či Chrastí u Chrudimi a připomněl
některé historické aspekty.
16. 10. 1918 vyhlásil císař Karel I. Národní manifest, které
přineslo zemím Rakousko
Uherské monarchie federativní uspořádání. 28. 10. potom
vyhlásili představitelé Národního výboru na Václavském
náměstí státní samostatnost
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s tím, že všechny
zákony a nařízení R-U zůstávají
nadále v platnosti
a o tom, zda budeme monarchií,
nebo republikou,
se rozhodne později prostřednictvím referenda,
nebo voleb. Národní shromáždění poté
14. 11. 2018 vyhlásilo
republiku.
S pocitem účastníků
oslav 104. výročí vzniku
samostatného Českého
království a vyzbrojeni
zemskými prapory se
za slunečného počasí
ve 15.00 hod. vydáváme
na pochod centrem měs-

Regionální sdružení
Koruny České v Olomouckém kraji
si připomene

Den válečných veteránů
11. listopadu
krátkým setkáním a položením kytice
na Vojenském hřbitově v Černovíře
nedaleko Klášterního Hradiska.
Sejdeme se v 16.30 hod. u brány hřbitova, přístup z ulice Na vlčinci.

ta, přecházíme obě náměstí a pokládáme kytici u sousoší
Nejsvětější Trojice a pokračujeme Pekařskou ulicí na Biskupské náměstí, kde v prostorách Arcibiskupství olomouckého se v roce 1848 chopil vlády František Josef I. Závěrečné stoupání
k Dómu sv.
Václava je
velmi náročné
pro naše hudebníky.
Průběh pochodu poté zevrubně hodnotíme na Fortu
XVII. v Křelově.
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Požehnání Karlova kříže v Horních Tošanovicích
Vážení přátelé, ctitelé blahoslaveného císaře a krále Karla I.,
posíláme Vám připomínku nádherného setkání dne 28.10.2022 při příležitosti požehnání Karlova kříže v Horních Tošanovicích.
Po požehnání Karlova kříže jsme se
přesunuli do sousední obce Hnojník,
kde v tamním kostele byla sloužena
mše svatá k poctě blahoslaveného Karla I. Pan farář měl pěknou promluvu
k životu a odkazu našeho zatím posledního císaře a krále a jeho ženy Zity.

Po mši svaté pozvala paní Philippová, majitelka zámku v Horních Tošanovicích všechny účastníky na slavnostní bohatý oběd.
Děkujeme za účast všem, především děkujeme za duchovní zážitek

a paní Philippové za mimořádné, bohaté pohoštění.
Shodli jsme se na pravidelném
každoročním setkání v den 21. 10.,
svátku bl. Karla I. při pouti ke Karlovu kříži do Horních Tošanovic.
Prosím o přeposlání přátelům
na které nemáme kontakt.
S úctou
Josef Trlica a Zdeněk Svoboda.

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově
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