
Milé děti, laskaví rodiče,
jste-li hlavičky zvídavé a rádi nakukujete pod pokličky a vodní hladiny, mám pro 

vás pár šupinek z moudrého mořského hada. 
Občas nějakou upustí. Kdo v ní umí číst a kouká, kudy voda teče... ten nezůstává 

pod kamenem! Je bystrého oka a mnohé zví a objeví.
Kdo rád hledá odpovědi, ať čte v šupinách!

Čím ovládal moře Poseidón (vládce moří) a čím Tritón (jeho syn, mořský posel)? 

Máme v Olomouci kašnu Tritónova tatínka? V Řecku mu říkali Poseidón a v Římě Neptun. Pokud ano, kde?

Všimněte si, že všechny olomoucké kašny jsou takové divadelní kulisy nebo spíš zkamenělé divadelní scény i s herci! 
Stačí je rozehrát! A to můžeme v našich představách. Víte kolik má Olomouc kašen? 

Víte, kdo jsou tritóni, kteří se píší s malým "t" na začátku slova? Jsou to mořské havěti stvořené k pobavení a službě 
mořským božstvům. Bytosti se zvířecí hlavou (psí, koňskou, ptačí, jelení) a rybím tělem (ocasem). Právě s nimi - mořskou 
havětí si malý Tritón často hrál! Jsou takoví tritóni i na jiných olomouckých kašnách? 

V dobách starých, starších než je váš dědeček, kašna Tritónů stála na jiném místě. Přesně na tom, kde se setkávají 4 ulice: Denisova, 
Ztracená, Ostružnická a Pekařská (kdo má rád mapy, může se podívat na mapu Olomouce nebo na model města - před radnicí). 
Dodnes tam prý místní lidé slýchávají teskný zpěv vodní víly o ztracené městské tůňce. Pláče a neví, že stojí o kousek dál, na náměstí 
Republiky. Občas si na to místo stoupnu a zašeptám: "Heboučká kapičko, městská holčičko, vím, kde je tvá kašna!" pak jdu pomalým 
krokem k Tritónovi a s každým krokem upustím kapku vody na zem (z láhve nebo kýblu s vodou). Víly totiž mohou chodit jen po 
vodě. A doufám, že se jednou se svou kašnou shledá. Možná byste mi mohli pomoci. Zkuste to také a spočítejte, kolik kroků musí víla 
ujít.  Až budete míjet budovu MUO, představte si, že když kašnu přesouvali, to v roce 1890, byla v budově městská věznice. 

MUO teď máme stále zavřené, ale neotálíme. Připravujeme nové 
výstavy a divadelní představení, pečujeme o naše sbírky. Chcete-li, 
vytvořte si na druhé straně papírového divadélka (z vnitřní strany 
budovy MUO) svou vlastní instalaci z našich sbírkových fondů.
Přeji zdařilou práci.
těším se na vás Pavlína Wolfová

Supinky pro bystré hlavicky. 


