
uvnitř čísla
A DOBA

měsíčník zelených hnutí cena: 7,- Kč

● Drobné památky 
Týnečka

●	ČSOP	–	Ekocentrum	Iris	
v	únoru

●	Vítězem	Ptačí	hodinky	
zůstala	sýkora	koňadra

●	 Orli	královští	v	Česku	
loni	vyvedli	devatenáct	
mláďat

●	 Knihovna	města	Olo-
mouce	

●	Architektura	v	procesu
●	Muzeum	Rýmařov
●	Kulturní	akce	ve	Velké	
Bystřici

●	 TIC	Konice	v	únoru
●	 Pozvání	do	Slavonína
●	2.	kolo	presidentské	
volby	2023

●	 Slavnostní	mše	svatá	
k	62.	narozeninám	
našeho	krále

●	 Z	hněvotínského	Novo-
ročního	pochodu

●	Bilance	roku	2022	v	olo-
moucké	ZOO

společně otevíráme 32. ročník vydávání časopisu „Ze-
lení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný his-
torický exkurs.

Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou 
Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod 
názvem „Zelení  vzteky“. V roce 1993 přešel pod ob-
čanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj 
název na „Zelení a doba“. Prvním šéfredaktorem byl 
Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal 
a MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům 
měsíčníku patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miro-
slav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením 
těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného vý-
tvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vy-
sokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci šéfredaktora 
MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází nákladem 2 500 
výtisků, je zasílán předplatitelům a volně prodejný 
v distribuční síti PNS.

Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně 
přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice a odkaz 
našich předků, upevňovat křesťanské principy, podpo-
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Vážení čtenáři,
rovat spolky a zájmové iniciativy. Snaží se být širokou 
diskusní a názorovou platformou k problémům, které 
přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. 
Obsahově je časopis cílen na dění v Olomouckém kra-
ji, ale nevyhýbáme se ani některým globálním problé-
mům.

Také v letošním roce budeme vycházet jako mě-
síčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran. 
V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolo-
mouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční 
předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat na účet 
číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte 
svoje jméno, u nových předplatitelů také adresu. S po-
těšením uvítáme Vaše příspěvky, zkušenosti, podněty 
a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, 
co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi by-
chom pro Vás připravili další historické vycházky a 22. 
ročník Letní folkové scény na Michalských schodech 
v Olomouci. Děkujeme všem sponzorům, příznivcům 
a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2023. 

   Redakce 

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci MGP,
přijměte pozvání na komentovanou prohlídku vý-

stavy „Nikdy to nevzdám! Životní zápasy právníka 
Františka Doležela [1900–1972]“, která se uskuteční 
ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 17:00 hodin v Galerii Špalí-
ček, na ulici Uprkova 18 v Prostějově. Výstavou vás 
provede její autor Mgr. Lubomír Novotný, historik 
Vědecké knihovny v Olomouci.    

Výstava doprovází stejnojmennou knihu, jež pojed-
nává o Františkovi Doleželovi, právníkovi a státním 
zástupci, který vynikal svým smyslem pro čest a spra-
vedlnost. Panelovou část doplňuje improvizovaný ki-
nosál odkazující ke kinu Atlas (později kinu Jas), které 
bylo provozováno v domě, který patřil rodině Františka 
Doležela. Knihu můžete zakoupit na pokladnách MGP. 
Výstava byla prodloužena do 26. února!

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

Nikdy to nevzdám!

Nikdy to nevzdám!
Životní zápasy právníka

Františka Doležela [1900–1972]

11. 11. 2022–26. 2. 2023

komentovaná prohlídka s autorem Mgr. Lubomírem Novotným
čtvrtek 2. 2. 2023 v 17:00

Galerie Špalíček, Uprkova 18
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Malou vesničku Týneček najdeme v ma-
lebné krajině pod horami u výpadovky 
na Šternberk, severovýchodně od centra 
města Olomouce. Procházka jarní příro-
dou po jejím katastru ve tvaru rozevřené-
ho šátku nám poskytne pohlazení duše. 
Ves se připomínaná v roce 1263, kdy byla 
předána velehradským klášterem premon-
strátům na Hradisku. Církevním zbožím 
byla obec i po předání olomouckým jezu-
itům. Po zrušení jezuitského řádu v roce 
1773 připadla do náboženského fondu.

Název Týn znamená osadu plotem 
chráněnou a zdrobnělina jej rozlišuje 
od Velkého Týnce, který se rozkládá na ji-
hovýchod od města.

Na obecní pečeti je vyobrazen sloup 
Panny Marie, který stával na návsi v mís-
tě, kde dnes stojí kaple Neposkvrněného 
početí Panny Marie. V obci stával pan-
ský dvůr, byly zde malé rybníčky. V roce 
1881 tu byla založena sladovna, která se 
postupně rozšiřovala, ale v roce 1931 vy-
hořela. Týneček byl v roce 1856 přifařen 
do Chválkovic, kde má také hřbitov.

Malá zemědělská ves má všechny drob-
né památky vzorně opravené.

Na návsi kdysi stávala stará zvonice 
a barokní kamenný sloup se sochou Panny 
Marie. Sloup pocházel z roku 1714 a byl 
připomínkou na záchranu obce před mo-
rem. Rektor jezuitské koleje a university 
v Olomouci J. Miller se zavázal, že posta-
ví kamenný sloup ke cti Nejsvětější Tro-
jice, Panny Marie a morových patronů. 

Na vysokém trojúhelníko-
vém podstavci byly umís-
těny sochy sv. Vavřince, 
sv. Floriána a sv. Apolónie, 
patronů proti ohni. Trojboký sloup byl 
zakončen sochou Panny Marie. Na třech 
stranách podstavce bylo rozmístěno devět 
obrazů malovaných na štýrském plechu, 
znázorňujících Nejsvětější Trojici a šest 
morových patronů. U Boha Otce byli 
po stranách jezuitští světci sv. Karel Boro-
mejský a sv. František Xaverský, u Boha 
Syna sv. Šebestián a sv. Roch a u Ducha 
Svatého sv. Rozálie a sv. Pavlína.

Mimo zjednodušeného tvaru sloupu 
na obecní pečeti se nezachovalo žádné 
vyobrazení vzácné barokní památky a již 
nežijí pamětníci, kteří by nám o něm vy-
právěli. V roce 1888 byl kamenný sloup 
i s podstavcem rozebrán a na jeho místě 
byla vystavěna kaple Neposkvrněného po-
četí Panny Marie se štíhlou  věžičkou zvo-
nice a soškou sv. Floriana nad vchodem. 

U kapličky se dodnes scházejí na Ze-
lený čtvrtek večer před Velikonocemi 
místní kluci, kteří si zvolí svého velitele 
– kaprála. Potom obcházejí všechny domy 
ve vesnici a hlučným klepáním oznamují 
všem, že zvony odletěly do Říma. Tento 
obřad opakují v pátek ráno a v poledne.  
V 15. hodin s hlasitým klapáním obejdou 
kapličku a klapání opakují ještě v pátek 
večer a naposledy v sobotu ráno. 

Císařská silnice z Olomouce do Štern-
berka a dále do Slezska byla postavena 

v roce 1749. Vlevo u silnice mezi stromy 
stojí kamenný kříž na mohutném podstav-
ci. V  roce 1908 jej na místě starého kříže 
nechali postavit manželé Antonín a Karo-
lína Černých, radní z Týnečka. Na pod-
stavci má reliéf Panny Marie Bolestné, 
kalich, klas a hrozen.

U silnice k Hlušovicím stojí sloupková 
tříboká Boží muka ze začátku 19. století. 
Je to památka na pruské války, kdy zde 

Drobné památky Týnečka
Paměť krajiny zachovaná ve vyprávění otců.
Učte své děti, že země je naší matkou.

náčelník Seattle v r. 1855

byli zřejmě pochováni vojáci pruské armády, 
kteří obléhali Olomouc. Na vrcholu stanové 
střechy je umístěn kovový křížek, ve třech vý-
klencích byly dříve umístěny obrázky svatých.

Na jaře na svátek sv. Marka se konalo proseb-
né procesí za dobrou úrodu. Vesničané z Týneč-
ka se po mši v kostele sv. Barbory ve Chválko-
vicích odebrali v průvodu v čele s ozdobeným 
křížem do své vesničky. U kamenného kříže byl 
postaven malý stolek s oltářem a farář zde světil 
chleba a obilí, potom šlo procesí do polí k Hlu-
šovicím až k Boží muce, kde se sedláci modlili 
za dobrou úrodu.

Vedle školy je v parčíku pod stříbrným smr-
kem umístěn pomník obětem první světové 
války z roku 1936. Na černé tabuli je zlatým 
písmem uvedeno dvanáct jmen padlých v letech 
1914 až 1918. Dole je přidaná tabule věnovaná 
památce obětí II. světové války dvěma poprave-
ným a umučeným mužům z Týnečka a obětem 
osvobozovacích bojů. Při přechodu fronty byl 
granátem zasažen dům rodiny Pospíšilových. 
V posledních hodinách války zahynuli pod tros-
kami domu babička Anna a tři vnučky, Vlasta, 
Marie a Anna, jejich matka byla těžce zraněna.

Na první výročí konce války 9. května 1946 
byla u kaple na návsi zasazena lípa Svobody.

Silnice ke Šternberku byla v minulosti místem 
častých tragických dopravních nehod. Jejich ně-
mými svědky jsou dřevěné křížky u cesty. Bu-
doucí nová výpadovka, která by měla odvést do-

Drobné památky Týnečka

Kamenný kříž u silnice z r. 1908 

Boží muka u silni-
ce k Hlušovicím

pravu mimo zástavbu, podstatně ulehčí 
malé obci a zklidní život v ní.

Některé místní rituály již zanik-
ly, jiné přetrvávají do dnešních dnů 
a my je můžeme při návštěvě poznat 

a prožít. Svědky nám budou mlčenlivé 
hory v pozadí a probouzející se Matka 
Země kolem nás.

Ján Kadlec

Torzo kříže z r. 1924

0 500 1000 m

Kaple Naposkvrněného 
početí Panny Marie

Pomník obětem I. světové války

Foto: Václav Andrš. Zimní krajina u Hluboček
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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 Minis-
terstvo životního prostředí v rámci projektů „Mezigenerační aktivity v přírodě“. 

a „Budova, která učí“.

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na únor 2023 tyto akce:
Naučné stezky v Litovli
středa 15. února
Vycházka nejen pro seniory za 3 naučnými 
stezkami umístěnými přímo ve městě Lito-
vli: Historická Litovel, Kolem litovelských 
rybníků a Hvězda. Ráno společný odjezd 
v 10:01 vlakem do Litovle přes Červenku, 
návrat dle počasí a zájmu mezi 15. a 16. 
hod. Délka trasy asi 4 km. 

Mravenečci – setkání 
maminek s dětmi
čtvrtek 16. února od 15 do 17 hod.
Tvořivá dílnička s hernou v nové budově 
Ekocentra Iris. Příjemně strávené odpole-
dne pro maminky na mateřské dovolené. 
Tvořit budeme drobnosti pro radost, bude 
připravena káva a bude čas si pohrát se 
zajímavými hračkami. V herně budou 
k dispozici Montessori hračky, plyšáci, 
stavebnice atd. Rodinné vstupné 100 Kč 
(rodič + max. 2 děti). Doporučený věk 
dětí 0–5 let.

Pramen Baběnce
středa 22. února
Vycházka nejen pro seniory z Olbramic 
do Náměště na Hané. Cestou zkusíme 
najít pramen potoka Baběnec a zajíma-
vý kamenný most. Ráno společný odjezd 
vlakem v 8:02 do Náměště n. H., zde pře-
stoupíme na autobus do Olbramic. Návrat 
dle počasí mezi 13. a 14. hod. Délka trasy 
6–7 km.

Mravenečci – setkání 
maminek s dětmi

čtvrtek 23. února 
od 15 do 17 hod.
Tvořivá dílnička s hernou 
v nové budově Ekocentra Iris. Příjemně 
strávené odpoledne pro maminky na ma-
teřské dovolené. Tvořit budeme drobnosti 
pro radost, bude připravena káva a bude 
čas si pohrát se zajímavými hračkami. 
V herně budou k dispozici Montessori 
hračky, plyšáci, stavebnice atd. Rodinné 
vstupné 100 Kč (rodič + max. 2 děti). Do-
poručený věk dětí 0–5 let.

Vycházka za keškami
sobota 25. února
Vycházka pro rodiny s dětmi a další zá-
jemce do lesů nad Alojzovem. Hlavní ná-
plní vycházky bude hledání kešek. Ráno 
společný odjezd autobusem do Alojzova 
v 9:20 (st. č. 12). Návrat zpět autobusem 
do 14 hod. Délka trasy dle počasí 5–6 km. 
Poplatek 30 Kč/osoba.

PŘIPRAVUJEME:

Jarní prázdniny – příměstský 
tábor
6. – 10. března, od 7:30 do 16:00, Eko-
centrum Iris
Příměstský tábor pro děti od 1. do 5. tří-
dy. Týden plný her a tvoření. Čekají nás 
vycházky, pokusy, pohybové aktivity, po-
znávání přírody, hry na zahradě aj. Cena 
za celý týden 2300 Kč (v ceně jsou 2 sva-
činy, oběd z restaurace, pitný režim, veš-
kerý výtvarný materiál, pedagogický dozor 
atd.). Na akci je potřeba se předem přihlá-
sit, přihlašovací formulář najdete na www.
iris.cz.

Pod Zápovědským kopcem
středa 1. února
Vycházka nejen pro seniory povede do chrá-
něného území mezi Kostelcem na Hané 
a Prostějovem. Projdeme se lužním lesem 
podél říčky Romže se dvěma vodními nádr-
žemi, navštívíme pomník U Olivy a Barto-
škovu studánku. Ráno společný odjezd vla-
kem do Kostelce n. H. v 10:02, návrat dle 
počasí opět z Kostelce mezi 12:30 a 13:30 
hod. Délka trasy asi 5 km. 

Devět dní uprostřed květeny 
ostrova Tenerife
sobota 4. února od 9 hod.
Přednáška Jaroslava Podhorného spojená 
s promítáním fotografií proběhne v Ko-
várně Ekocentra Iris. Pořádá ZO ČSOP 
Hořepník. 

Mlýnský náhon
středa 8. února
Vycházka nejen pro seniory, při které si 
společně projdeme část trasy, po které 
teče Mlýnský náhon od svého odboče-
ní z řeky Hloučely v Mostkovicích až 
do Domamyslic. Povídání bude doplněno 
o ukázku historických fotografií a map. 
Ráno sraz v 8:30 na autobusové zastávce 
Mostkovice kino. Vhodný autobus jede 
v 8:15 z aut. nádr. (st. č. 11). Návrat ko-
lem 11. až 12. hodiny autobusem MHD 
č. 4. Délka trasy asi 4 km.

Lidé během Ptačí hodinky pozorovali půl milionu ptáků. Vítězství obhájila sýkora koňadra

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

Praha, 23. ledna 2023. Přes 28 tisíc dobro-
volníků se 6.–8. ledna zapojilo do programu 
sčítání ptáků během akce Ptačí hodinka 
České společnosti ornitologické (ČSO). Po-
mocí dlouhodobého projektu ornitologové 
ve spolupráci s veřejností zjistí více o chová-
ní a  populacích zimujících ptáků, významu 
přikrmování a  odhalí další zajímavé výsled-
ky. Letos účastníci pozorovali přes 517 tisíc 
ptáků. Nejčastějším hostem krmítek a zahrad 
byla, stejně jako ve  všech čtyřech předcho-
zích ročnících, sýkora koňadra. Zaznamena-
lo ji 85 % sčitatelů. Kompletní výsledky jsou 
k dispozici na ptacihodinka.cz.

Sýkora koňadra ovládla statistiky jak 
v plošném výskytu, tak v celkových po-
čtech, což jsou dva rozdílné údaje, které 
ornitologové během Ptačí hodinky sledují. 
„Mezi nejpočetněji pozorovanými druhy 
jsou sýkora koňadra, vrabec polní, vrabec 
domácí a sýkora modřinka. Žebříček nej-
častěji zaznamenaných druhů je ale trochu 
jiný. Vysoká početnost nemusí znamenat, 
že druh během své hodinky viděla většina 
účastníků. Pěkně to lze ilustrovat na pří-
kladu vrabců a modřinek. Zatímco mod-
řinky se ukázaly na 67 % krmítek, vrabci 
navštívili během sčítání zhruba 40 % kr-
mítek (oba druhy vrabců podobně). Když 
už se ale vrabci objevili, přilétli průměrně 
v mnohem větším hejnu – takže ve výsledku 
početně předběhli „častější“ modřinky,“ 
vysvětluje Ondřej Belfín, koordinátor Ptačí 
hodinky z ČSO.

Výsledkový leták ke stažení najdete 
na stránkách Ptačí hodinky.

Všech deset nejčastěji pozorovaných 
druhů bylo stejných jako v roce 2022, 

pouze došlo ke změně po-
řadí, kdy strakapoud velký 
klesl z pátého na deváté 
místo. „Méně početné byly 
i ostatní „lesní druhy“, 
např. sojka obecná, pěnka-
va obecná nebo dlask tlus-
tozobý. Díky datům z po-
sledních pěti let vidíme, že 
pro některé druhy mohou 
být takové sezónní změny 
v četnosti podobné. To na-

značuje, že jejich výskyt během sčítání mo-
hou ovlivňovat stejné faktory, např. teplota 
nebo množství semen,“ vysvětluje Belfín. 

Bude zajímavé sledovat, jak se situ-
ace vyvine v dalších letech. „Když se 
u „lesních druhů“ podíváme na proběh-
lých pět ročníků, vidíme výkyvy nahoru 
i dolů – a proto je důležité sčítat několik 
let po sobě. Jen tak zjistíme, jestli se jedná 
o krátkodobé výkyvy nebo dochází k dlou-
hodobým změnám,“ dodává Belfín. 

Oficiální výsledky včetně možnosti 
filtrování krajů a okresů jsou k dispozici 
na webu ptacihodinka.cz/vysledky-tabul-
ka. 

Pátého ročníku sčítání ptáků na krmít-
kách od 6. do 8. ledna se zúčastnilo 28 ti-
síc lidí z celé republiky, kteří odeslali 18 
tisíc hodinových sčítání, během kterých 
pozorovali 517 tisíc ptáků. „Mezi sčita-
teli najdeme tři tisíce rodin, desítky škol-
ních kolektivů a také nejstaršího sčitatele 
v úctyhodném věku 94 let,“ doplňuje Bel-
fín. 

Účast veřejnosti je pro sčítání ptáků 
na krmítku klíčová. „Jen díky ohromnému 
množství dobrovolníků získáváme takové 
množství cenných údajů o našich přezi-
mujících ptácích. Děkujeme všem, kteří se 
do sčítání zapojili,“ zdůrazňuje Belfín. 

Připomíná, že podle metodiky museli 
pozorovatelé na místě setrvat hodinu a za-
znamenat vždy nejvyšší počet současně 
pozorovaných jedinců každého druhu. 
Na necelá 2 % krmítek nepřilétli během 60 
minut žádní ptáci. „I taková pozorování 
jsou velmi cenná – pomáhají nám zjistit, 

kde ptáci naopak chybí,“ říká Belfín. 
Ornitologové během víkendu také vyzý-

vali účastníky k zaslání fotografií ze sčítá-
ní. Sešlo se jich téměř tisíc a ke zhlédnutí 
jsou na Flickru ČSO. Lidé mohou i nadále 
nahrávat fotografie z krmítek. 

„Ptačí hodinka je sice už za námi, ale 
pokud přikrmujeme, je důležité krmítko 
i nadále sledovat a pečovat o něj. Den-
ně z krmítka odstraňujeme zbytky potra-
vy a trus a pravidelně ho čistíme. Pokud 
pozorujeme ptáka, který je nemocný nebo 
uhynulý, je potřeba přestat s přikrmováním 
aspoň na dva týdny, všechna krmítka vyčis-
tit a nechat důkladně vyschnout. Zároveň 
žádáme o nahlášení na birdlife.cz/choroby, 
kde jsou i další informace. Je nutné také 
informovat sousedy, kteří mají krmítka,“ 
sděluje Dita Hořáková z ČSO.

Jakmile se oteplí, v průběhu března, je 
vhodné přikrmování ptáků úplně ukončit. 
„Teploty by již neměly klesat pod nulu 
a ptáci si dokáží vhodnou potravu nalézt 
v přírodě sami. V teplém počasí se zároveň 
snáze šíří ptačí choroba trichomonóza,“ 
upozorňuje Hořáková.

Pozorování ptáků na krmítkách a v za-
hradách je skvělý způsob, jak se ptáky 
naučit určovat a něco se o nich dozvědět. 
„Určování si můžete ulehčit s našimi ur-
čovacími materiály a ptačími kvízy, které 
i nadále zůstávají k dispozici na webu pta-
cihodinka.cz,“ připomíná Hořáková. 

Ptačí hodinka je pouze jedním z pro-
gramu občanské vědy ČSO, do kterých 
se může veřejnost zapojit. Další programy 
jsou na birdlife.cz/obcanska-veda/. 

Oblíbeným programem je sledování pří-
letu čápů bílých a zaznamenávání průběhu 
hnízdění. Hlavní vlnu příletů ornitologové 
očekávají během března. První navrátil-
ci ale dorazí už v únoru. Více informací 
na birdlife.cz/capi/.  

Šestý ročník Ptačí hodinky uspořádá 
ČSO 5.–7. ledna 2024.

Kontakt pro další informace: 
Ondřej Belfín, belfin@birdlife.cz,  
tel. 774 920 389
Dita Hořáková, horakova@birdlife.cz, 

Sýkora koňadra,  
foto: Zbyněk Nantl
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Jižní Morava, 11. ledna 2023. Česká populace 
orla královského se loni rozrostla o  devate-
náct mláďat. Je to nejvíc od roku 1998, kdy 
v  Česku tento vzácný dravec začal hnízdit. 
Zatímco v předcházejících sezónách hnízdili 
výhradně na jižní Moravě, v roce 2022 popr-
vé orli královští zahnízdili mimo tuto oblast, 
na  střední Moravě a  v  jižních Čechách, což 
ukazuje na úspěšné osidlování nových úze-
mí. Největší hrozbou pro orly královské je člo-
věk, který dravce vyrušuje při hnízdění anebo 
v některých případech dokonce cíleně zabíjí. 
Česká společnost ornitologická (ČSO) proti 
pytlákům a travičům bojuje v terénu pomo-
cí psí jednotky v projektu PannonEagle Life, 
která vyhledává otrávené návnady.

Orel královský (Aquila heliaca) patří 
k nejohroženějším dravcům Evropy. Jeho 
populace na kontinentu nepřesahuje 4 ti-
síce hnízdících párů, podstatná část z nich 
žije v Rusku, Kazachstánu a Turecku. Páry 
ve státech Evropské unie ornitologové 
počítají na pouhé stovky. Jejich počet ale 
díky ochranářskému úsilí pomalu narůstá. 
„V Česku jsme loni zjistili rekordních osm-
náct teritoriálních párů, o čtyři více než 
předchozí rok,“ říká David Horal, který 
se v ČSO věnuje výzkumu a ochraně orlů 
královských a je ornitologem na AOPK 
ČR - regionálním pracovišti Jižní Morava.

Druhové jméno královský získal podle 
dvoumetrového rozpětí křídel a díky bí-
lým skvrnám na lopatkách připomínajícím 
královský hermelín. „Jde o původně stepní 
druh, v České republice poprvé zahnízdil 
teprve v roce 1998 na Břeclavsku. Popu-
lace začala postupně narůstat a osidlovat 
další území na jihu Moravy. Loni jsme po-
prvé zaznamenali hnízdění mimo jih Mora-
vy. Jeden pár zahnízdil na střední Moravě 
a jeden pár v jižních Čechách. Tato hníz-
dění sice nebyla úspěšná, pravděpodobně 
kvůli nedospělosti ptáků, ale  rozšiřování 
teritoria je dobrým příslibem do budoucna. 
Hnízdění v jižních Čechách bylo dokonce 
nejzápadnějším hnízděním v rámci celého 
světového areálu orlů královských,“ vy-
světluje Horal. 

Orli královští se ve většině případů vra-
cejí hnízdit na své stálé teritorium. Díky 
podrobnému monitoringu ornitologo-
vé znají jednotlivé páry a jejich hnízdní 
okrsky a mohou tak odhalit případné změ-
ny ve složení páru nebo nové hnízdní páry. 
Kromě monitoringu získávají důležité 
informace o výskytu a pohybu některých 
orlů prostřednictvím sledovacího zaříze-

ní, GPS-GSM loggerů nepřesně zvaných 
vysílačky. Orli je většinou dostávají již 
jako mláďata na hnízdě. „Telemetrické 
sledování nám loni pomohlo k identifikaci 
dvou nových párů. Prvním z nich byl pár ze 
střední Moravy, ve kterém měla vysílačku 
dvouletá samice. Další nový pár zahnízdil 
na Brněnsku a informace jsme získali díky 
tříleté samici s vysílačkou,“ sděluje Horal. 

V roce 2022 dostala vysílačku dvě mlá-
ďata z Brněnska, a to ve spolupráci Vete-
rinární univerzity Brno a společnosti TB 
Raab. „Díky tomu víme, že aktuálně se 
jedno z mláďat nachází na významném zi-
movišti dravců na pomezí Maďarska, Ra-
kouska a Slovenska. Druhé mládě uhynulo 
z neznámých příčin jako vzletné ještě před 
opuštěním širšího okolí hnízdiště,“ upřes-
ňuje Horal.

Ne každé hnízdění končí úspěšně. „Orli 
jsou velmi citliví na rušení na hnízdišti, na-
příklad při lesních pracích, kdy může dojít 
k opuštění snůšky. Vzhledem k podrobnému 
monitoringu ale víme, kde se orli nachá-
zejí, a můžeme jim ve spolupráci s lesníky 
zajistit klid a ochranu. Loni z osmnácti za-
znamenaných párů zahnízdilo, tedy sneslo 
alespoň jedno vejce, čtrnáct párů. Jede-
nácti párům se potom podařilo úspěšně 
vyvést devatenáct mláďat. Čtyři páry měly 
po jednom mláděti, šest párů po dvou mlá-
ďatech a jeden pár vyvedl dokonce tři mlá-
ďata,“ doplňuje Horal. 

Těžištěm výskytu orla královského 
v Česku je oblast lužních lesů na soutoku 
Moravy a Dyje na Břeclavsku. Hnízdí tu 
mladí i staří ptáci včetně osmadvacetileté 
rekordmanky. „Je potěšitelné, že v ptačí ob-
lasti Soutok-Tvrdonicko, kde je orel králov-
ský jedním z předmětů ochrany1, opět loni 
úspěšně hnízdila samice, která je ve věku 
28 let druhým nejstarším známým orlem 
královským ve volné přírodě. O jejím věku 
víme díky tomu, že byla okroužkovaná jako 
mládě na východním Slovensku v okrese 
Trebišov. V ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko  
loni zahnízdilo rekordních pět párů. Vyvedly 
dohromady osm mláďat, tři páry po dvou 
a dva páry po jednom mláděti,“ říká Horal. 

Dospělí orli královští z české populace 
zpravidla zimují v okolí hnízdiště, někteří 
mladí jedinci ale odlétají na jih. Pohlavní 
dospělosti dosahují zpravidla ve věku pěti 
až šesti let. Někteří se pokoušejí zahnízdit 
i dříve. Hrozbou pro všechny orly králov-
ské, ať už migrují nebo ne, jsou sloupy 

elektrického vedení a nelegální pronásle-
dování, nejčastěji střelba a otravy. „Loni 
v srpnu byl na Hodonínsku nalezen rok 
starý orel královský s podezřením na otra-
vu. Později zahynul v Záchranné stanici 
volně žijících živočichů Buchlovice. V lis-
topadu byl na Brněnsku nalezen mrtvý orel 
královský pod nezabezpečeným sloupem 
elektrického vedení – zahynul po zásahu 
elektrickým proudem. Ztráta každého jed-
notlivého ptáka v takto malé populaci je 
významná. I proto je důležité chránit každý 
pár a považovat každé mládě za úspěch,“ 
vysvětluje Horal. 

Přestože je orel královský jedním z nej-
vzácnějších dravců u nás, stále není zařa-
zen mezi zvláště chráněné druhy. 

ČSO se s mezinárodními partnery účast-
ní projektu PannonEagle Life, jehož hlav-
ním cílem je  podpořit nárůst populace orlů 
královských v panonské oblasti pomocí 
snížení úhynů způsobených pronásledová-
ním orlů člověkem. Na českém území fun-
guje v rámci projektu psí jednotka ČSO, 
která v terénu vyhledává oběti ptačí kri-
minality, tedy nejčastěji otrávené dravce. 
Psovodka Klára Hlubocká a dva speciálně 
vycvičení psi preventivně navštěvují důle-
žitá místa výskytu dravců, místa dřívější-
ho trávení a vyjíždějí na žádost policie či 
dalších institucí a také na ohlášení občanů. 

Za rok 2022 ČSO zaznamenala 36 otrá-
vených ptáků, z toho 26 dravců. Od roku 
2017, kdy existuje terénní psí jednotka, 
ČSO zdokumentovala a předala policii 
přes sto případů, jejichž obětmi se stalo 
více než pět stovek zvířat. Za trávení divo-
ce žijících ptáků byli v Česku pravomocně 
odsouzeni dva lidé. V roce 2021 soud vy-
měřil rybníkáři ze Strakonicka podmíněný 
trest 2,5 roku odnětí svobody s odkladem 
na 3,5 roku za otrávení orlů mořských 
a krkavců velkých karbofuranem v roce 
2019. V roce 2022 byl odsouzen chovatel 
drůbeže a holubů a myslivec z Břeclavska 
na 3 roky podmíněně s odkladem na 3 roky 
za otrávení dvou luňáků červených a dal-
ších živočichů karbofuranem v roce 2021. 

Kontakt pro další informace
David Horal, 773 577 157, David.
Horal@seznam.cz, ochrana a výzkum 
orlů královských
Zdeněk Vermouzek, 773 380 285, 
verm@birdlife.cz, ředitel ČSO
Klára Hlubocká, 606 412 422, 

Orli královští v Česku loni vyvedli rekordních devatenáct mláďat. Vzácným dravcům se daří 

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Knihovna města Olomouce
1.–14. 2. 
pobočka Jungmannova – soutěž Valen-
týnské veršování – vytvořte básničku 
obsahující slova: srdíčko, milá, sluníčko, 
roztomilá, a přineste ji na pobočku nebo 
zašlete na jungmannova@kmol.cz

1. 2. 9:30–11 hodin
pobočka Holice – autorské čtení básníka 
Petra Šafránka nejen pro pohádkové ba-
bičky a dědečky 

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 vá-
lek). Rezervace 585 545 123, dospele@
kmol.cz 

každý čtvrtek v 15 hodin
nám. Republiky – Práce s 3D pery – kre-
ativní práce s moderními technologiemi 
pro děti od 8 let. Mohou se zapojit i do-
spělí. Přihlášky 585 545 123, internet@
kmol.cz

6. a 20. 2. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Roboti – krou-
žek pro děti od 9 let, které si sestaví 
z LEGO stavebnice svého robota a na-
učí se ho naprogramovat. Rezervace 
585 545 123, dospele@kmol.cz

9. 2. v 16 hodin 
nám. Republiky – Valentýnská kreativ-
ní dílna pro dospělé, přihlášky osobně, 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz 

14. 2. v 17 hodin
nám.  Republiky – Děti nové doby – s To-
mášem Oherou budeme na základě psy-
chologické astrologie přemýšlet nad přístu-
pem k dnešním dětem a hovořit o možnosti 
ihned po narození proniknout do tajů osob-
nosti, přirozených talentů i zkoušek. 

15. 2. v 10 hodin
pobočka Neředín – Ledové království – 
setkání nejmenších dětí v rámci projektu 
S knížkou do života – Bookstart. Tento-
krát si budeme hrát na zimu. Rodiče se 
mohou těšit na tipy na dětské knížky. 

16. 2. v 10 hodin
nám. Republiky – Být v obraze – díky 
spolupráci s organizací SeniorOn se se-
jdeme nad novými chytrými zařízeními 
a technologiemi a v klidu si vysvětlíme 
komunikační kanály jako e-mail, Me-
ssenger, WhatsApp nebo chatbot. Bude 
čas i na individuální dotazy.

16. 2. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Kambodža 
a Nepál – Světluše Kostrunková a její pu-
tování po exotických zemích

20. 2. 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her 
– přivítáme mezi námi každého, kdo má 
chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit 
domů. Tel. 585 545 123, dospele@kmol.cz  

27. 2. – 3. 3.  9 – 11, 12 – 18 (kromě středy)
nám. Republiky – Prázdniny v knihovně 
– v pondělí omalovánky, v úterý skládání 
puzzle, ve čtvrtek pohádkový kvíz a v pá-
tek papírová bludiště.

DÍLNIČKY PRO DĚTI:
9. 2. 13 – 17 hodin – pobočka Holice – 
Srdce na dlani – výroba srdíček techni-
kou quilling
14. 2. 13 – 17 hodin – pobočka Brněnská 
– drobný dárek k Valentýnu
21. 2. 14 – 17 hodin – nám. Republiky – 
Odpoledne s Barbie – setkání milovnic 
malé panenky. Kdo přinese ukázat panen-
ku Barbie nebo přijde v růžovém dostane 
odměnu. 

23. 2. 13 – 17 hodin – 
pobočka Jungmannova 
– výroba papírových 
ledních medvědů

2. 3. 10 – 12, 13 – 18 hodin
pobočka Brněnská – Book art – výroba 
originálních dekorací ze starých knih. 
Vhodné pro starší děti a tvořivé dospělé.

7. 3. v 17:15 hodin
pobočka Brněnská – Vzpomínky na No-
vou Ulici – setkání s velkým vyznavačem 
lidové kultury na Hané panem Františkem 
Gračkou na téma historie jedné z olomo-
uckých částí. Budeme rádi, pokud doma 
najdete historické fotky Nové Ulice a při-
nesete je s sebou.

7. 3. v 17 hodin 
nám. Republiky – Cesta mým srdcem 
– zkušenosti Michaely Horákové s ho-
lotropním dýcháním či minulými životy 
a jejich vztahem k současnosti.

VÝSTAVY 
Pobočka Brněnská zve na autorskou vý-
stavu Petry Vránové – najdeme tu por-
tréty hrdinek z pohádek, které si dospělí 
vymýšlejí pro děti, nebo ze snů, které se 
vám zdají před probuzením.

Budovu na náměstí Republiky oživují ilu-
strace a komiksy z knih Husité a Řemes-
la, které jsou vtipným zpracováním naší 
historie. Překvapující informace zjistí děti 
i dospělí.

Na pobočce Jungmannova si do konce 
února nenechte ujít výstavu o židovské 
historii na motivy knihy „Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj“, jejímiž autory 
jsou Klára a Tobiáš Smolíkovi
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Architektura v procesu
Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás jménem spolku Za krás-
nou Olomouc pozvat na blížící se „archi-
tektonické události“. S Klárou Jeništovou 
jsme rozšířily výstavu Architektura v pro-
cesu o dva komponované večery. 

Tento čtvrtek 2. 2. na 18.00 přijede 
z Prahy vzácný host, architekt Václav 
Aulický - nenechte si ujít jeho přednáš-
ku a komentář k vlastním pracím, které 
na výstavě prezentujeme.

16. 2., rovněž ve čtvrtek v 18.00, nás 
navštíví Vladimír a Ivan Šlapetovi, jejichž 
vazba na Olomouc a její architekturu je 
doslova pokrevná.
 
Kdo ještě neměl možnost absolvovat řád-
nou komentovanou prohlídku výstavy, na-
bízíme další termín v pátek 10. 2. v 15:30.
 
Těšíme se na setkání, Martina Mertová

Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek 
779 00 Olomouc, Kosinova 7 
IČ: 22689931 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, 
č. ú.:  3324717001/5500
www.krasnaolomouc.cz 
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/krasnao-
lomouc/

24 11 2022 - 12 03 2023

Muzeum moderního umění: 
Salon, Kabinet
Výstava Architektura v procesu je sondou 
do práce a komplexního uvažování archi-
tekta. Zkoumá, co všechno stojí za finální 
podobou staveb, jaké kroky k nim vedou 
a jak architekti ztvárňují svoje trojroz-
měrné myšlenky. Muzeum umění Olo-
mouc v tematickém výběru představuje 
to nejlepší ze sbírky architektury, jež se 
od konce 70. let minulého století rozrostla 
do dnešních dnů na úctyhodných dvaa-
dvacet tisíc položek.

K nalezení kurátorského klíče k výstavě 
autorky inspiroval proces utváření sbírky 
plné skic, výkresů a modelů, v němž je 
sama architektura nahlížena v procesu 
svého vzniku. Návštěvníci mohou sledo-
vat kroky architektů související s hledá-
ním ideálního řešení architektonických 
úloh a zráním architektonické tvorby 

obecně. Budou spolu s námi stopovat pr-
votní impulzy školního drilu, upevňování 
vlastního rukopisu, osobní nasazení nebo 
praxi ztíženou dobovými podmínkami.

Výběr exponátů ze sbírek MUO protí-
ná časovou osu od 19. století až po sou-
časnost. Návštěvníci se setkají s díly 
slavných jmen: Jana Kotěry, Lubomíra 
a Čestmíra Šlapetových, Aleny Šrámkové, 
manželů Machoninových, Václava Au-
lického, ale i s pracemi mladších tvůrců, 
například z architektonického studia Malý 
Chmel. Součástí expozice je také čerstvá 
diplomová práce z pražské Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové, která představuje 
nejnovější možnosti navrhování. 

Ne vždy je hlavním kritériem kvalita ex-
ponátů ‒ někdy slouží spíše jako ilustrace 
sledovaného fenoménu. Jako příklad lze 
uvést různá stádia hledání a skicování sta-
veb nebo změnu projektu pod tlakem este-
tických norem s příchodem socialistického 
realismu. Některé exponáty se zároveň do-
týkají muzea jako sbírkotvorné a edukační 
instituce – mají nastolovat otázky, co vše 
ještě má či nemá cenu chránit. A také jak 
působit na veřejnost, aby viděla i jiné sou-
vislosti a krásu tam, kde by ji nehledala, 
a oprostila se od zjednodušujících hodno-
tících kategorií: líbí – nelíbí. 

Část výstavy je věnována ryze současné 
tvorbě. Abychom divákům lépe přiblíži-
li dnešní praxi, v expozici se na základě 
otevřené výzvy, podpořené Nadací české 
architektury, zabydlela reálná architekto-
nická kancelář Amulet s architekty Petrem 
Burešem, Alžbětou Žabovou a Janem 
Skočkem. Ti pracují na vlastních projek-
tech a také na přípravě architektonického 
řešení výstavy plastiky ze sbírky muzea, 
která se uskuteční v roce 2023. Lidé mo-
hou s architekty komunikovat a sledovat 
jejich práci v procesu vzniku. 

K dlouhodobému úsilí Muzea umění 
Olomouc patří osvěta na poli urbanismu, 
architektury a památkové péče. Součástí 
výstavy je proto také bohatý doprovodný 
program pro všechny typy návštěvníků.

Katalog
Výstavu doprovází sedmdesátistránkový 
katalog, v němž je přetištěna většina vy-
stavených prací. Kromě kapitol členěných 
ve shodě s libretem výstavy seznamuje 
zájemce s historií i koncepcí olomoucké 
sbírky architektury, která patří vedle Ná-
rodní galerie, Národního technického mu-
zea a Muzea města Brna k těm největším, 
o něž čeští muzejníci pečují. 
VÝSTAVA: Architektura v procesu 
VERNISÁŽ: 24 11 2022 v 18:30 
TRVÁNÍ: do 12 03 2023 
MÍSTO: Muzeum moderního umění – 
Salon, Kabinet  
KURÁTORKY: Klára Jeništová, Martina 
Mertová 
GRAFIKA: Vladimír Vaca 
PŘEKLAD: Simon Gill 
FOTOGRAFIE: Zdeněk Sodoma, ateliér 
Malý Chmel, Eva Kvaššayová  
RESTAUROVÁNÍ: Veronika Klimszo-
vá, Anežka Jadlovská 
INSTALACE VÝSTAVY: Daniel Ople-
tal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář  
PROPAGACE: Lukáš Horák, Tomáš 
Kasal 
DOPROVODNÉ PROGRAMY: David 
Hrbek, Denisa Tessenyi 
AUDIOVIZE: Tomáš Jurníček

Rodokmen: Šlapeta
ČT 16 02 2023
18:00 MUZEUM MODERNÍHO UMĚ-
NÍ (VSTUP ZDARMA)

Divadlo architektury
Výstava Architektura v procesu mapuje 
fenomén vznikání architektury. Skry-
tou linku napříč všemi kapitolami utváří 
pozoruhodné dílo Lubomíra a Čestmíra 
Šlapetových, nejvýznamnějších olomo-
uckých architektů. Pozvali jsme a o ko-
mentář k vystaveným pracím a životním 
osudům olomoucké rodiny Šlapetovy 
jsme poprosili o generaci mladší souro-
zence – Vladimíra a Ivana. Setkání je také 
vítanou příležitostí představit jejich čers-
tvé knižní počiny, architektonický Alfabet 
Vladimíra Šlapety a vzpomínkovou knihu 
Stín ve tmě mizí Ivana Šlapety.

Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás v novém roce pozvali 

na několik kulturních akcí.

Novou výstavu v prostorách Galerie Octo-
pus a Galerie Pranýř pak zahájíme první 
únorovou sobotu, tedy 4. února v 16 hodin, 
a to rýmařovského fotografa a pedagoga 
BOHUMILA ŠVÉDY s názvem FOTO-

Sledujte nás na: www.muzeu-
mrymarov.cz, facebook @mu-
zeumrymarov nebo instagram @
muzeumrymarov.

 
Těšíme se na setkání s vámi!
S přáním příjemného zimního 

období

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

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

muzeum@inforymarov.cz

GRAF LYRICKÝ A DOKU-
MENTUJÍCÍ. K výstavě k au-
torovým 85. narozeninám vyjde 
rovněž katalog, který představí-
me na vernisáži. Výstava potrvá 
do 26. února. 

 

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. 
Statek s konírnou býval ve své době nejkrásněj-
ším domem v obci Slatinice. Manželé Husičko-
vi měli dceru Marii, která se po I. světové válce 
provdala za Františka Koudelku, důstojníka ra-
kouské armády, který se narodil v nedalekých 
Drahanovicích. Marie Koudelková Husičková 
byla zvaná podle hodnosti svého manžela „Ma-
jorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, kte-
rý svým návštěvníkům nabízí ubytování v šest-
nácti pokojích. Pro náročné klienty je připra-
veno VIP apartmá Pekárna, vybavené stylovým 
nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská míst-
nost a dále se v objektu penzionu nachází stylo-
vě zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory 
lze využít pro firemní večírky, oslavy naroze-
nin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení 

Rodinný Penzion Majorka 

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

a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí 
místnost pro 40 osob.
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Únorové kulturní akce ve Velké Bystřici
1. – 28. 2. / galeriezet / po – pá 8:30 – 
17:00, so + ne zavřeno
Jarosław Sebastian Pastuszak: ... 
a temnota ho nepohltila / horizonty 
světla. Výstava obrazů.

Jarosław Sebastian Pastuszak se na-
rodil 16. 7. 1971 v Szczebrzeszynu 
(Polsko). Ve své výtvarné činnosti se 
koncentruje na abstraktní malbu a kres-
bu. Příležitostně se zabývá sochařstvím. 
Umělecké angažmá: malíř, kreslíř, příleži-
tostný sochař, galerista, kurátor, výtvarný 
teoretik, vysokoškolský pedagog, teolog. 
Absolvoval studium teologie a postgradu-
ální studium v oboru Praktická teologie – 
studium křesťanského východu na kated-
ře Spirituality, mezináboženského dialogu 
a studií křesťanského východu na CMTF 
UP v Olomouci. V letech 1993–1996 
absolvoval individuální studium kresby 
a malby na Filosofické fakultě Univerzi-
ty Palackého v Olomouci pod vedením 
Dany Puchnarové, Jiřího Krtičky a Zdeň-
ka Kučery.

Výstava potrvá do 23. 3. 2023, návštěv-
ní doba po – pá 8:30 – 17:00, so + ne za-
vřeno.

4. 2. / sportovní hala Na Letné  / so 9:00 
– 15:00
LO Haná CUP – turnaj mladšího dorostu 
v házené

4. 2. / KD Nadační / so 20:00 – 02:00
Ples SRPŠ
K tanci i poslechu hraje skupina Trifid. 
Bohatá tombola a občerstvení. Vstupné 
100 Kč.

18. 2. / Zámecké náměstí, obchůzka měs-
tem / so 10:00 – 14:00
Bystřický masopust se zabijačkou

Od 10 hodin se na zámeckém náměstí 
můžete těšit na: předání ostatkového prá-
va, ukázka zabijačky, vystoupení dětí ze 
souboru Čekanka a kejklíře, prodej stu-
dených zabijačkových specialit, prodej 
„prdelačky“ a masa z kotle, masopustní 
koblihy a koláče, pivo TVARG a bystřic-
ké Tvargle a další dobroty

Ve 12 hod. vyrazí průvod maškar i s med-
vědem ulicemi 8. května, Husova, Svésed-
lická, Týnecká, ČSA, Nádražní I a II.

Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici, 
koná se za podpory Olomouckého kraje.

na LŠU v Českých Budějovicích. Ve stu-
diích pokračoval na Konzervatoři v Praze 
ve třídě prof. Františka Pišingera a AMU 
v Praze u prof. Daniela Veise. Během 
studií na AMU byl na základě konkur-
su vybrán jako jeden ze třiceti studentů 
z celého světa a dostal nabídku stipendia 
v USA. Poté 5 let působil jako koncertní 
mistr violoncell Pražské komorní filhar-
monie a v r. 1995 byl u zrodu M. Nostitz 
Quarteta, jehož členem je doposud.

Eva Šašinková se věnuje jako kontra-
basistka především komorní a sólové čin-
nosti.

18. 2. / sokolovna / so 15:00 – 17:00
Dětský šibřinkový karneval.
TJ Sokol Velká Bystřice zve děti, rodiče 
i prarodiče na odpoledne plné tance a zá-
bavy. Bohaté občerstvení.

18. 2. / galeriezet / so 19:00 – 20:00
Duo Bohemia Bass – komorní koncert
Petr Šporcl je žádaným sólovým i komor-
ním hráčem. Jeho hra zaujme nejen bra-
vurně zvládnutou technikou, ale zejména 
výjimečným muzikantským a osobitým 
projevem. Je bratrem houslového virtuosa.

Na violoncello začal hrát v sedmi letech 

Únorové kulturní akce ve Velké Bystřici

Hudbě se začala věnovat na LŠU ve Stráž-
nici. Po studiích na Konzervatoři P. J. Vej-
vanovského završila své hudební vzdělání 
na Akademii múzických umění v Praze 
ve třídě doc. Jiřího Hudce.

18. 2. / KD Nadační / so 20:00 – 02:00 
Ples Sboru dobrovolných hasičů
K tanci i poslechu hraje skupina Negativ. 
Bohatá tombola a občerstvení.

26. 2. / KD Nadační /  15:00 – 16:30
Princové jsou na draka
Známou televizní pohádku plnou populár-
ních písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře zahraje Divadelní spolek bratří Mrš-
tíků z Boleradic.

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

Foto: Václav Andrš. Zimní krajina u Hluboček
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KULTURNÍ PŘEHLED
ÚNOR 2023

VÝSTAVY
Po – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin /
(vstup přes informační centrum) Zámecká 

galerie 
Do 3. února

Barevný svět 
výstava fotografií Petra Bazaly

Vernisáž v pátek 13. ledna v 17.00 hodin

10. února – 3. března 

Jindřich Štreit - Lidé Přerova
Unikátní série fotografií světoznámého doku-

mentárního fotografa 
Vernisáž v pátek 10. února v 17.00 hodin

za účasti autora a kurátorky výstavy z Galerie 
města Přerova Lady Galové 

vstupné dobrovolné

KONCERTY 
Středa 1. února v 19.00 hodin /  

Koncertní sál zámku Konice
Mozart a kouzelná flétna
Jan Ostrý – příčná flétna / Silvie 

Ježková – klavír

Středa 1. března v 19.00 hodin
Akordeonový recitál
Milan Řehák / akordeon

Vstupné 130 Kč / pro členy KPH 110 Kč / ostatní 
ceny viz www.mekskonice.cz

KINO
Pátek 10. února v 19.00 hodin (vstup 
od 17.00 hodin) / Komunitní centrum

Sousedský večer s filmem
Grand Prix

AKCE 
Sobota 11. února v 20.00 hodin KD Jesenec

Mamma Mia!
24. maturitní ples ZŠ a G Konice

Sobota 18. února od 8.30 hodin / Komunit-
ní centrum

Masopustní průvod Konicí
viz program komunitního centra

KOMUNITNÍ CENTRUM
Akce: pátek 10. 2.  od 17:00 Sousedské poseze-

ní s filmem Grand Prix, 
úterý 14. 2.  od 9:00

Nová zelená úsporám light (Ing. Tomáš Janá-
ček, EKIS) podrobnosti najdete na samostatném 

plakátu, sobota 18. 2. od 8:30
Masopustní průvod Konicí (podrobnosti 

na plakátu).
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 podatel-

ně MěÚ. 
Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS,  

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

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice (zámek Konice, 1. pat-

ro) tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Půjčovní doba: pondělí, středa, pátek:  

9.00–11.00 a 11.30–16.00 hodin  
Služba – balení knih     

Křemenec – půjčovní doba:  
pátek: 16.00–17.30 hodin

Nová Dědina – nabízíme práci, hledáme knihov-
níka – kontakt viz knihovna Konice

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 

(vstupné je dobrovol-
né). Nabízíme prodej 

suvenýrů, regionálních 
produktů a služby TIC 

třídy C. Prohlídky zámku 
o víkendech a mimo uve-
dené časy vám zajistíme 
jen po domluvě předem, 
v týdnu v informačním 

centru, nebo se správcem 
zámku,  

tel.: 724 328 934.  
Více na: www.meksko-

nice.cz

Ahoj kamaráde,
chci Tě osobně pozvat v sobotu 11. 2. 
2023 do Slavonína, na shlédnutí diva-
delního vystoupení ochotnického spolku 
z Velké Bystřice. Přijedou s komedií „Byl 
to skřivan“. Budu rád, když si najdeš čas 
a uvidíme se. Přijď se pobavit a řekni to 

 

ŘEMESLNÁ SOBOTA 

VE DVOŘE MUZEA 

18. 2. 2023 od 1000 hod. 

 

 

 
zabijačkové produkty   výčep piva    posezení  

řeznické řemeslo    dílničky pro děti  
 

 

 

 

 

 

 
Smyčkova 795, Litovel, 585 341 465, www.muzeumlitovel.cz                  VSTUP ZDARMA                                                         
          

Občerstvení  
U Vařoňů 

Pozvání do Slavonína
i svým přátelům.
Adresa sokolovny je na ul. 
Jižní 30 ve Slavoníně, v areá-
lu fotbalového hřiště. Vhodné 
oblečení je takové, v čem se 
dobře cítíš, třeba rifle apod. 
Vstupné dobrovolné.



měsíčník	zelených	hnutí	• 1.	2023	• zelení A DOBA14 měsíčník zelených hnutí • 1. 2023 • zelení A DOBA 15

Z hněvotínského Novoročního pochodu 
První lednové ráno Nového roku 2023 
v Hněvotíně, obce nedaleko Olomouce, 
spíše připomínalo první jarní den, než 
zimní měsíc. Na druhé straně však pro 
účastníky pochodu to byly podmínky 
skvělé. Letošní Novoroční pochod, pořá-
daný obcí Hněvotín pod vedením starosty 
Petra Niessnera a první místostarostky 
Mgr Lucie Přikrylové, kteří se také akce 
zúčastnili a společně s blahopřáním k no-
vému roku předávali všem účastníkům 
pochodu tradiční pamětní přívěsek a dě-
tem sladkost. 

Po třinácté hodině se prostor okolo 
myslivecké chaty zvané Výrovka, ležící 
v hněvotínských skalách, začal plnit. Čle-
nové zdejšího Mysliveckého spolku Blata 
Hněvotín, podílející se významnou měrou 
na zajištění této prvoroční kulturně spor-
tovní akci pro celé rodiny, měli zakrátko 
plné ruce práce. Leželo totiž na nich to 
hlavní, zajistit všem účastnikům pocho-
du občerstvení, pití a příjemné posezení 
v jejich areálu. Připraven byl kotel výbor-
né gulášové polévky s rohlíkem a každé 
dítě dostalo zdarma špekáček s rohlíkem, 

který si za dohledu rodiče a obsluhy ohně 
mohlo opéct na připraveném ohni, někteří 
si opékali špekáček i rohlík. 

I přes hezké počasí byl svařák tím hlav-
ním nápojem, překvapil však zvýšený 
zájem o pivo a to jen nakrátko vylezlo 
slunéčko, proto se muselo dovézt další, 
na odbyt šel Šerák i Plzeň.Ti zmrzlejší 
si dávali grog a další oteplovače vyjma 
teplého prádla, to zde opravdu v nabídce 
nebylo. 

Fronty u výdejního okénka nejlépe do-
kazovaly, že nabídka plně odpovídala po-
ptávce a o to nám všem šlo. Po právě vy-
pité odpolední kávičce přišla všem vhod 
domácí sladkost, kterou na každou akci 
myslivců zdarma připravuje paní Monika 
Pospíšilová, děkujeme.Ti dříve narození 
se usadili poblíž zdroje a rodinky s dětmi 
decentně dále od zdroje. 

Pod střechou a poblíž okénka bylo 
zdravě veselo, tak jak se sluší a pat-
ří v tento den. Zavzpomínat, pobavit se 
a do nového roku 
2023 vykročit 
tou správnou no-

hou a to jste všichni 
účastníci dnešního 
pochodu jistě učini-
li. Po patnácté hodině 
začali rodiny s dětmi pomalu odcházet 
do vsi, kde v sedmnáct hodin začínal další 
program, který byl v osmnáct hodin za-
končen ohňostrojem. 

Jak se celá akce povedla? To mohou 
zhodnotit jen účastníci a hlavní pořadatel, 
tj. obecní úřad. Můj odhad je, že velice 
dobře. Domnívám se, že si organizátoři 
a také myslivci za tuto společnou akci 
zaslouží velké poděkování od nás všech. 
Přejeme všem Šťastný a veselý nový rok 
a zveme všechny na naší druhou mysli-
veckou kulturní akci, konanou v sobotu 
11. února ve 20,00 hodin v kulturním 
domě. Tou bude Myslivecký ples s boha-
tou zvěřinovou tombolou. 

Rudolf Krč

Konzervativní strana pokládá za nepo-
chybné, že židovsko-křesťanské kořeny, 
ze kterých vyrostla západní civilizace, vy-
jadřují universální pravdu o přirozenosti 
člověka a o povaze jeho bytí. Hlásíme se 
ke konzervativcům západní křesťanské ci-
vilizace, která má své kořeny v Jeruzalé-
mě, Athénách a Římě. Hlásíme se k jejím 
pravdám o člověku a lidských institucích, 
které jsou platné ne proto, že je máme my, 
nýbrž proto, že ony mají nás, neboť pla-
tí universálně. Tvrdíme, že totalitarismy 
XX. století – nacismus a komunismus – 
byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské 
přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že 
je proto morální povinností bojovat proti 
nim až do jejich úplného zničení.

V 1. kole přímé volby presidenta Čes-
ké republiky uspěli kandidáti, kteří se oba 
počítají k bývalým členům Komunistické 
strany Československa.

Je politováníhodné, že po více než třiceti 
letech od pádu komunistického režimu se 
do 2. kola prezidentských voleb nekvali-
fikoval žádný kandidát nezatížený komu-

2. kolo presidentské volby 2023
nistickou minulostí, a proto stojíme před 
skličující nutností si jednoho ze dvou bý-
valých kariérních komunistů zvolit. Když 
už jsme si jednou nastavili pravidla tak, 
že – ať chceme či nechceme – jeden z nich 
nakonec zvolen být musí, nenechávejme 
to na jiných. Konzervativní strana v každé 
situaci doporučuje občanům naší země ne-
promarnit svůj hlas případnou neúčastí.

Konzervativní strana je přesvědčena, že 
pověstným menším zlem ve funkci presi-
denta ČR je Petr Pavel. Neznamená to, že 
se ztotožňujeme se všemi jeho názory a po-
stoji, jak jsme již vysvětlili jinde – naopak 
s řadou z nich nesouhlasíme.

Nechceme v čele státu bývalého komu-
nistu, ale když už se tomu nelze po 1. kole 
vyhnout, nemůžeme ignorovat rizika spoje-
ná s Andrejem Babišem. Jejich projev v po-
sledních dnech eskaloval zpochybněním 
spojeneckých závazků ČR v rámci NATO 
či ochotou spolupracovat se soudruhem 
Josefem Skálou, nechvalně známým stali-
nistou. Tyto hluboce znepokojivé momenty 
jsou navíc rámovány lživou kampaní An-

dreje Babiše založenou na podněcování 
iracionálního strachu z války a na obvinění 
Petra Pavla ze snahy o zavlečení ČR do vá-
lečného konfliktu s Ruskou Federací. Je ne-
přehlédnutelné, že se Andrej Babiš pokouší 
vyvolat to nejhorší, co v každém člověku, 
potažmo ve společnosti, dříme a osedlat to. 
Zapomíná přitom, že jednou vyvolané zlo 
člověku slouží jen chvíli – brzy začne člo-
věk sloužit vyvolanému zlu.

Z výše uvedených důvodů Konzervativní 
strana vyslovuje, přes výhrady k jeho mi-
nulosti či nesouhlas s některými jeho názo-
ry a postoji, zdráhavě a z nezbytí, podporu 
Petru Pavlovi v nadcházejícím 2. kole pre-
sidentské volby.

Ostatně soudíme, že je třeba zrušit pří-
mou volbu presidenta.

Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík

předseda

Myslivecký Spolek Blata Hn votín –ě

Topolany

po ádá tradi níř č

 Myslivecký

ples

Který se koná 11.2.2023 v prostorách Kulturního domu
Hn votíně

Za átek ve 20 hodinč

Vstupné  150,-Kč

K tanci i poslechu hraje Trifid
Myslivecká kuchyně

Bohatá zv inová a hodnotná v cná tombola.ěř ě

Srde n  zvou po adateléč ě ř

Starosta s místostarostkou 
předávají upomínkové 
medaile

Opékání špekáčků

Tiskové prohlášení z 26. ledna 2023

Slavnostní mše svatá k 62. narozeninám našeho krále
Kolegyně, kolegové, přátelé,
včera proběhla již tradiční akce u pří-

ležitosti 62. narozenin našeho českého 
krále, markraběte moravského a vévody 
slezského.

Letos mši svatou poprvé sloužil otec 
Šimoník ze Žeravic a dle mého mínění 
se úlohy zhostil skvěle a doufám, že za-
počatá spolupráce bude úspěšně pokra-
čovat i v dalších letech.

Bohužel účast byla slabší a i místních 
se zúčastnilo poměrně málo.

Po mši jsme se přesunuli do neda-
lekých Plžů – historických vinných 
sklípků, kde u pana ing. Pavla Toma-
novského jsme degustovali jeho skvělé 
produkty na zdraví našeho panovníka. 
Opět lze jen litovat, že většina účastní-
ků nevyužila pohostinnosti nabízeného 
ubytování v Petrově a ještě týž večer se 
po vlastní ose ubírali ke svým domo-
vům.

Rád bych tedy poděkoval otci Ši-
moníkovi, Jirkovi Sýkorovi za pořada-

telskou a organizační spolupráci i všem 
ostatním zúčastněným a doufám, že si 
všichni odnesli pozitivní zážitky z odpo-
ledne a večera včerejšího dne. Snad příští 
rok bude účast mnohem větší.

Ještě jednou všem děkuji, 

J. Čížek



měsíčník zelených hnutí • 1. 2023 • zelení A DOBA

Tištěnou verzi tiskneme na recyklovaném papíře běleném bez použití chlóru
TISK: Petr Skyva, tel.: 608 869 087

Časopis vychází s podporou Koruny České

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

Vydává Zelený kruh Olomouc. Náklad 2 500 výtisků. Uzávěrka 15. dne v měsíci. 
Šéfredaktor MUDr. Pavel Andrš, výtvarný redaktor Jiří Komár Jurečka
Redakce: V Kotlině 4, 779 00 Olomouc, tel./fax: 585 436 926
e-mail: zeleny.kruh.ol@mybox.cz, http:www.zelenykruholomouc.cz
Objednávky na adrese redakce.
Registrováno referátem kultury OkÚ Olomouc pod číslem MK ČR E 12634.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závo-
dem Severní Morava, č. j.: 543/97 - p/1 ze dne 10. 2. 1997

zelení A DOBA – měsíčník zelených hnutí

ad
re

sá
t:

Zoologická zahrada jako každoročně při-
chází s vyhodnocením uplynulého roku. 
Předně děkujeme všem návštěvníkům 
za jejich podporu a přízeň, za to, že se 
podíleli na nejvyšší návštěvnosti za po-
sledních 11 let. Zásadní podíl na finanční 
stabilitě zoo má její zřizovatel Statutární 
město Olomouc. „Přeji všem lidem, aby 
se k nim ostatní chovali tak, jako se k naší 
zahradě chovala veřejnost a její zřizova-
tel po celý rok,“ dodává ředitel Zoo Olo-
mouc dr. Ing. Radomír Habáň.

Olomoucká zahrada otevřela brány 
svým návštěvníkům poprvé v roce 1956. 
16 884 734 je celkový počet návštěvní-
ků, který do ní od jejího založení zavítal. 
V roce 2022 se turniket u vstupu otočil 
celkem 367 711krát. Na ploše 42 ha zoo 
chová 1591 jedinců ve 386 druzích. Rok 
2022 přinesl odchov 250 mláďat.

NÁVŠTĚVNÍCI A AKCE PRO 
VEŘEJNOST
Počet návštěvníků se zastavil na čísle 
367 711. Jedná se o nejvyšší návštěvnost 
za posledních 11 let. Pro srovnání v roce 
2021 byla návštěvnost 367 248, v roce 
2020 pak 293 457 osob. Návštěvníky nej-
více vítanými akcemi byly Velikonoce, 
Večer duchů a Víkend dětí.

ZVÍŘATA
Mezi významné odchovy můžeme nepo-
chybně zařadit zdařilé odchovy u mra-
venečníků čtyřprstých, mravenečníka 
velkého, kozorožců kavkazských, kaloňů 
rodriguezských, lemurů běločelých, gibo-
nů zlatolících, zubrů evropských, lemurů 
kata, kotulů veverovitých, ocelotů slaništ-

ních, sobů polárních, medojeda kapského,  
oryxů jihoafrických, kamzíků alpských, 
sik vietnamských, čápů černých, hus ti-
betských, seriemy rudozobé, gekonů 
obrovských. Mezi nové druhy, které zoo 
přivezla, patří outloň malý, klokánci ru-
dohnědí, klokánci krysí, kusu liščí, kojoti, 
gekon širokoprstý a štíhlovka Ravergie-
rova. Pro doplnění stávajících druhů byla 
do zoo přivezena ještě tato zvířata – le-
nochod dvouprstý, lemur tmavý, kosman 
stříbřitý, mirikina bolivijská, panda čer-
vená, lev berberský, velbloud dvouhrbý, 
žirafa Rothschildova, daněk mezopotám-
ský, pižmoň grónský a ara vojenský.

KRMIVO
Jelikož zvířata hodovala, roční útrata 
za nákup krmiva činila 6.986.869 Kč. 
Náklady na denní spotřebu krmiva pak 
představovaly částku 19.142 Kč. Pro 
srovnání v roce 2021 byly částky tyto: 
6.860.570 Kč a 18.796 Kč.

STAVEBNÍ POČINY
Za nejvýznamnější realizovaný projekt 
lze považovat projekt Hospodaření s po-
vrchovými vodami, který řeší problema-
tiku zadržování dešťových vod a jejich 

Bilance roku 2022 v ZOO
postupné vypouštění zpět do přírody. 
Na ten plynule navázal projekt Rekon-
strukce inženýrských sítí, které se doplni-
ly o dosud neexistující. Týkal se rozvodů 
vody, nízkého a vysokého napětí, kana-
lizace, veřejného osvětlení, či optických 
sítí a nové trafostanice. Pospolu s tím do-
cházelo k rekonstrukci povrchů komuni-
kací, výměně zábradlí a oplocení za prv-
ky z akátu. Neustále zvyšující se nároky 
na úroveň občerstvení vedly k výstavbě 
nových gastroprovozoven – Grilu U Lvů 
a Kavárny U Koziček. Myšlenka zoogeo-
grafických zón, v nichž se budou setkávat 
zvířata, která by se takto pospolu potkala 
i ve volné přírodě, vznikla již v minulosti. 
Na již dokončené etapy safari navázala 
realizace posledních dvou-Safari Austrá-
lie a Arktida.

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing 

+420 608 101 325


