
●	 ZOO	Olomouc	v	pondělí	
12.	4.	otevírá!

●	 Ekocentrum	Iris	v	dubnu
●	Ohrožení	luňáci	byli	
otráveni

●	 Čápi	přilétají	na	střední	
Moravu

●	Cena	Rudolfa	Eitelber-
gera

●	Knihovna	města	Olo-
mouce

●	Petice	za	zachování	
myslivosti

●	Vzpomínka	na	bitvu	u	
Tovačova	1866

●	 Zemřel	princ	Filip,	vévo-
da	z	Edinburghu

●	 99.	výročí	úmrtí	bl.	Karla

venkovní teploty pomalu stoupají, incidence co-
vidu naopak klesá a my pevně doufáme, že ruku 
v ruce s normalizací v naší společnosti budeme 
mít opět o čem psát. Připomněli jsme si 99. vý-
ročí úmrtí našeho posledního krále bl. Karla, 
rozloučili jsme se s princem Filipem, vévodou 
z Edinburgu. Tedy možná především ti z Vás, 
kteří vědí o sňatku zimního krále Friedricha 
Falckého s Alžbětou, dcerou anglického krále 
Jakuba I., jejichž potomci byli předkové anglické 
královny Alžběty II.  

uvnitř čísla
A DOBA

3měsíčník zelených hnutí rok 2021 cena: 7,- Kč

Vážení čtenáři,
Příroda nám rozkvétá a přibývá mláďat, kdo má 

les daleko, může si to ověřit v Zoologické zahradě 
na sv. Kopečku, která se pro nás opět otevřela. No-
vinky má pro nás Městská knihovna v Olomouci, 
poučné i zábavné budou vycházkové trasy SEV Iris. 
Honzovi Kadlecovi přejeme brzké uzdravení a tě-
šíme se na jeho drobné památky obcí Prostějov-
ska. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. 

Hodně jarního sluníčka a tedy i vitaminu D přeje 
Redakce

Vážení,
 
srdcem píši přání všem přátelům, příznivcům 
Muzea kočárů, řemeslníkům, lidem dobré vůle 
a přeji všem v tento vzácný sváteční čas, otevřené 
srdce a mír v duši.
Došli jsme po mnohých letech do cíle a Muzeum 

kočárů po přestavbě jsme 1.4.2021 slavnostně 
otevřeli. 
Program přímých přenosů trvající po dva dny 
ku cti největšímu křesťanskému svátku a dalším 
osobnostem pokračuje i dnes na Velký pátek 
2. 4. 2021 ve 17:00 hodin na www.historickeko-
cary.cz

(VŠECHNY PŘENOSY BUDE MOŽNÉ ZPĚTNĚ SLE-
DOVAT PO VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH NA NAŠICH 
STRÁNKÁCH MUZEA)

S úctou ke všem
Václav Obr
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ZOO Olomouc v pondělí 12. 4. otevírá! A zodpovídá dotazy...
Na základě usnesení vlády ze dne 6. dubna 2021 
bylo Ministerstvem  zdravotnictví  nařízeno Mi-
mořádné opatření, které od 12. 4. 2021 upravuje 
provoz zoologických zahrad. Níže přinášíme od-
povědi na nejčastěji kladené otázky.
• Otevřete v pondělí 12. 4. 2021?
Ano.
• Jak bude vypadat provozní doba zoo?
Zůstane standardní. Od dubna do srpna budou 
pokladny  v  provozu  v  čase  9:00-18:00  hodin 
s tím, že areál je třeba opustit do 2 hodin po uza-
vření pokladen. 
• Otevřete celý areál včetně pavilonů? 
Otevřeme pouze venkovní areál, vnitřní expozi-
ce musí zůstat uzavřeny. 
• Uvidí návštěvníci tedy vůbec nějaká zvířa-

ta?
Téměř všechna. 
• Jakým způsobem lze zakoupit vstupenku? 
Vstupenky lze zakoupit v běžném režimu. Buď 
prostřednictvím online systému, nebo na místě 
na pokladnách. 
• Je potřeba rezervace, aby se na návštěvníky 

tak říkajíc „dostalo“? 
Není. Rezervace nevytváříme. 
• Kolik lidí podle vydaného opatření může 

zoo pojmout?
V rámci nařízení může být využito nejvýše 20% 
kapacity  z  maximálního  možného  počtu  ná-
vštěvníků v jeden čas. Tzn., že v jeden okamžik 
může být v zoo max. do 3000 návštěvníků. 
• Jakým systémem tomuto nařízení dostojí-

te? 
Denní prodej vstupenek je monitorován online. 
• Co nastane, když se bude kapacita chýlit 

ke svému vyčerpání?

V případě potřeby bude systém regu-
lován. Pakliže vezmeme v potaz ma-
ximální kapacitu našeho areálu a zo-
hledníme  návštěvnost  tohoto  období 
v letech minulých, jakož i jiné součas-
né faktory, není předpoklad překroče-
ní tohoto limitu. 
• A pokud by se i tak stalo? 
Pokud ano, dojde k regulaci prostřed-
nictvím strážní služby. Návštěvníci se 
do zoo dostanou, ale ve špičkách bu-
dou muset chvíli počkat, až se uvolní 
kapacita. Jedná se především o víken-
dy s pěkným počasím. 
• Co tedy doporučujete návštěvní-

kům? 
Aby  o  víkendu  směřovali  svůj  pří-
chod buď do časně dopoledních, nebo 
až odpoledních hodin. 
• Jaké služby budou pro návštěvní-

ky v provozu? 

Lanáček bude v provozu během dubna 
o víkendech, od května denně.
Vyhlídková věž je otevřena za přízni-
vého počasí od března do října denně.
Vláček bude jezdit o víkendu.
Suvenýry Zoo Olomouc  lze zakoupit 
v čase provozu pokladen denně. 
• Jaká jsou pravidla pro gastropro-

vozovny? 
Provozovny otevřeny, řídí se vydaný-
mi  nařízeními  Ministerstva  zdravot-
nictví pro provozovny gastra v obecné 
rovině.  Žádné  speciální  nařízení  pro 
zoo vydáno nebylo. 
• Budou v areálu otevřené toalety?
Ano. 
• Co je potřeba v areálu dodržovat? 
2 m rozestupy, dezinfekci rukou a no-
šení respirátorů. Ve venkovním areálu 
je umístěno 22 stojanů s dezinfekcí.

Kůrovec,  Eberhard,  covid...všichni  tito 
činitelé se podepsali na výběhu rysů kar-
patských  v  olomoucké  zoo.  Následovala 
série oprav a úprav, během nichž se zvířata 
ze svého domova přesunula do spřátelené 
zoo. A jak vše vypadá dnes? Most se nad 
výběh sice už nevrátil, zato se vybudovala 
prostorná  vyhlídka  a  obyvatelům výběhu 
se zvětšilo jejich území. Rysi jsou takto ná-
vštěvníkům blíž. Jediný, kdo tu ještě chybí 
a má se do zoo vrátit, jsou návštěvníci. 
Olomoucká  zoo  chová  rysy  od  roku 

1965. Za dobu jejich působení v zahradě 
se podařilo úspěšně odchovat celkem 33 
mláďat, z nichž některá byla i navrácena 
do volné přírody. Rys býval běžným oby-

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, 
796 01 Prostějov
tel. 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov a MŽP v rámci projektu 
Mezigenerační vzdělávání v přírodě..

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na duben tyto akce:
až do Vrahovic k soutoku Hloučely s Romží. 
Od  soutoku  je  možnost  vrátit  se  zpátky, 
anebo  navštívit  arboretum  ve  Vrahovicích 
a  potom  se  vrátit  autobusem MHD.  Délka 
trasy asi 2 km. Trasa bude označena fáborky 
a doplněna informacemi a hravými úkoly. 

Putování za studánkami 
středa 14. 4. – úterý 20. 4.

Trasa pro všechny věkové  skupiny,  kterou 
si můžete projít  sami, povede od zastávky 
MHD  v  Čechovicích  polními  cestami 
na  Záhoří,  kde  najdeme  postupně  3 
studánky.  Odtud  se  potom  vrátíme  zpět 
do  Čechovic  nebo  do  Domamyslic.  Trasa 
bude  vyznačena  fáborky  a  doplněna 
hravými  úkoly  a  informacemi  pro  děti 
i dospělé. Délka trasy asi 7 km. 

Z Vrahovic na Kralické 
remízky 
středa 21. 4. – úterý 27. 4.

Trasa pro seniory a další dospělé zájemce, 
kterou si můžete projít sami. Od vlakového 
nádraží  ve  Vrahovicích  se  vydáme 
k  památné  lípě  U  Sarkandera  a  dálle 
polními  cestami  ke  Kraličkám.  Odtud 
projdeme  Kralickými  remízky  a  vrátíme 
se do Vrahovic. Délka trasy asi 7 km. Trasa 
bude  záviset  na  aktuální  epidemiologické 
situaci, aktuální info na www.iris.cz a na tel. 
603 730 594.

Ukliďme Hloučelu
sobota 24. 4. od 9 do 12 hod., sraz v 9 
hod. U Abrahámka

Předpokládaný  náhradní  termín  úklidu 
Hloučely,  pokud  bude  povoleno  setkávání 

lidí. Aktuální informace 
na www.iris.cz a na  tel. 
603 730 594. 

Botanická zahrada 
v Prostějově
středa 28. 4. – úterý 4. 5.

Vycházka  jarní  botanickou  zahradou  pro 
seniory a další zájemce. Buď už bude možná 
společná  procházka,  anebo  si  zahradu 
můžete projít sami a individuálně si pročíst 
vyvěšené  informace  k  právě  kvetoucím 
rostlinám. Aktuální informace na www.iris.
cz a na tel. 603 730 594.

PŘIPRAVUJEME:
Letní příměstské tábory
Cesta za pokladem: 12. - 16. 7. 2021
Pohádkový tábor: 19. - 23. 7. 2021
Hrátky se zvířátky: 2. - 6. 8. 2021

Tyto 3 tábory jsou určeny pro děti z 1. – 5. 
třídy ZŠ. Čekají nás hry venku, pozorování 
živočichů,  tvořivé  aktivity,  sportovní  hry, 
poznávání  přírody,  pokusy,  vycházky  atd.  
Program je denně od 7:30 do 16:00. Cena: 
1900 Kč  za  celý  týden  (v  ceně  je  jídlo  – 
oběd  a  dvě  svačiny,  pitný  režim, materiál 
na  vyrábění,  pedagogický  dozor,  …).  Je 
nutné se předem přihlásit. Přihlášku najdete 
na www.iris.cz
Tábor pro mrňousky: 9. – 13. 8. 2021 

Tento tábor je určen pro předškolní děti MŠ 
a žáky 1. a 2.  třídy ZŠ. Program  je denně 
od  7.30  do  16:00.  Cena  1900 Kč  za  celý 
týden. Přihlášky na www.iris.cz a na našem 
facebooku.

Vzhledem k situaci v polovině března plá-
nujeme zatím i  na  duben spíše samoob-
služné vycházky pro veřejnost. Pokud se 
epidemiologická situace zlepší natolik, že 
bude možné pořádat společné vycházky, 
najdete jejich plán na našem webu: www.
iris.cz a na našem Facebooku: Ekocentrum 
Iris, případně se více dozvíte na  telefonu 
603 730 594.

Básnička ke Dni Země - 
soutěž
od 1. do 22. dubna

V době od 1. do 22. dubna můžete na email: 
iris.soutez@seznam.cz  posílat  básničku 
na téma Den Země. Dílo může být krátké, 
vtipné,  s obrázkem, nebo dlouhé na vážné 
téma – těšíme se na všechno.  Básničky, které 
se  nám  budou  nejvíce  líbit,  představíme 
na našem facebooku.

Soutěž  je  určena  pro  jednu  kategorii 
=  všichni.  Je  jedno,  jestli  se  budete 
na básničce podílet jako rodina, jednotlivec, 
dítě na základní škole nebo senior. Básničky 
můžete  posílat  ve  formátu  pdf,  word, 
naskenované,  vyfocené  mobilem,  psané 
v textu e-mailu ..., hlavně aby byly čitelné.

Vylosováno  bude  10  výherců.  Odměnou 
bude nejen naše nová Studánková mapa, ale 
také zajímavé ceny (deskové hry, pomůcky 
na pozorování přírody atd.).

Velikonoční stezka pro děti
čtvrtek 1. 4. – úterý 6. 4.

Stezka plná úkolů pro malé i velké v parku 
na Husově náměstí. Čeká vás luštění, pohyb, 
hledání, zaměříme se na jarní rostliny, zvyky 
i  velikonoční  zajímavosti.  Hledejte  žluté 
papíry na stromech, začít můžete kdekoli.

Podél Hloučely k soutoku 
s Romží
středa 7. 4. – úterý 13. 4.

Samoobslužná trasa pro seniory a další dospělé 
zájemce podél říčky Hloučely pokračuje dál. 
Tentokrát povede od Vrahovického rybníčku 

Soutok Romže a Hloučely ve Vrahovicích, vzniká Valová, 
9. dubna 2020 Foto: Mahaj, Creative Commons

Návrat rysů

vatelem našich lesů, na přelomu 19. a 20. 
století  mu  u  nás  ale  hrozilo  vyhubení. 
V ČR se nyní jeho výskyt udává zejména 
v oblasti Beskyd a na Šumavě. 
Charakteristickými  znaky  všech  rysů 

jsou  krátký  ocas,  trojúhelníkovité  uši 
s  černými  štětinkami  (tzv.  chvostky). 
Skvěle  šplhá.  Jeho  tlapy  jsou  poměrně 
velké,  zabraňují  mu,  aby  se  při  svých 
toulkách zasněženými oblastmi propadal 
do  hlubokého  sněhu.  Loví  vše  od  drob-
ných savců a ptáků až po srnčí zvěř. Svou 
kořist většinou odtáhne stranou a přehrne 
listím a větvičkami.  Jeho ochota  se k ní 
vrátit závisí na míře hladu a dostupnosti 
dalších  úlovků.  Rysům  se  přezdívá  sa-

motáři  s  přehledem.  Jak  samotný  název 
napovídá,  vynikají  výborným  zrakem. 
Typický je pro ně ale i výborný sluch.
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Partner 
Zeleného kruhu Olomouc

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc

Dobrý den, 

Český  svaz  ochránců  přírody, 
Regionální  sdružení  Iris  Vám  nabízí 
možnost  zapojit  se  do  soutěže  o  nej 
básničky na téma Den Země.

Do  soutěže  se  může  zapojit  každý  - 
jednotlivec  či  skupinka. Pojetí  je  zcela 
na  vás  -  básnička  může  být  krátká, 
dlouhá,  vtipná,  smutná,  doplněná 
obrázkem či fotografií. Fantazii se meze 
nekladou,  dané  je  pouze  téma  -  Den 
Země, který se nám pomaličku blíží. 

Vaše dílka, díla a veledíla nám můžete 
zasílat  na  email  iris.soutez@seznam.
cz.  Nejpovedenější  básničky  rádi 
představíme  na  našem  facebooku 
a  na  10  šťastných  vylosovaných  čeká 
odměna.

Podrobné informace naleznete v letáčku 
v příloze.

 

Za ČSOP RS Iris Vás srdečně zve Aneta 
Búdová

Soutěž Básnička ke Dni Země

Jaro je tady a na střední Moravu přilétají tažní ptáci 

V zahrádkách již kvetou sněženky, bledule 
a šafrány. A z teplých krajin se k nám vracejí 
i první ptáci – skřivani polní  i  lesní,  špač-
ci  obecní,  konipasi  bílí,  čejky  chocholaté, 
drozdi zpěvní a holubi hřivnáči.
První letošní skřivani se objevili již v po-

lovině února, ale šlo pouze o několik jednot-
livců. Špačci se objevili koncem února, tak 
jako čejky chocholaté a konipasi bílý. Tyto 
první otužilce nyní již následují větší hejna 
špačků a čejek chocholatých. S čejkami při-
létají  i kulíci  zlatí, kteří budou pokračovat 
dál  až  na  sever  Evropy,  kde  hnízdí.  Nyní 
přilétají první čápi bílí.
Pozorovatelé  ptáků  z Moravského  orni-

tologického spolku již zaznamenali  i přílet 
racků  chechtavých,  poláky  velké  i  poláky 
chocholačky a husy velké. V zahradách již 
začínají zpívat kosi, pěnkavy, zvonci a sý-
kory. 
Pokud se chcete zapojit do sledování pří-

letu vybraných druhů ptáků, tak se můžete 
zúčastnit  projektu  „Jaro  ožívá“ na:    http://
www.springalive.net/cs-cz/spring_news/ja-
rooziva2021.

Jiří Šafránek

Foto: Jiří Šafránek
Videa Jarmila Kačírková:  

https://youtu.be/IesvRXPVd5Q - špaček 
obecný

https://youtu.be/yvY5zFv0JfI - čáp bílý
https://youtu.be/FdJly8dmZUk - čejka 

chocholatá
https://youtu.be/OzaY_OKWNFA  - 

skřivan lesní
https://youtu.be/2ezMYSQacM0 - 

holub hřivnáč
https://youtu.be/koTVDnSeGDk - pěn-

kava obecná

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

Šafrány letos hojně vykvetli i v areálu MŠ Radost v Přerově
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Hodonínsko_káně.jpg Káně lesní nalezená 15. března 2021 psí terénní jednotkou ČSO na Hodonínsku. 
Foto: Klára Hlubocká

Kriticky ohrožení luňáci byli otráveni na Hodonínsku a Litoměřicku. Jejich polohu prozradily vysílačky

Hodonínsko, Litoměřicko, 19. března 2021. 
Na Hodonínsku a na Litoměřicku byli na-
lezeni otrávení luňáci červení. Ornitolo-
gové dohledali dravce poté, co vysílačky, 
kterými byli ptáci vybaveni, signalizovaly, 
že se nepohnuli z  místa. Psovodka České 
společnosti ornitologické (ČSO) na  obou 
lokalitách dohledala ještě další mrtvé živo-
čichy, rovněž s typickými příznaky otravy. 
Zda se jednalo o otravu nervovým jedem 
karbofuranem, který traviči k  likvidaci 
dravců používají nejčastěji, určí pitva. Pří-
pady si převzala kriminální policie, která je 
vyšetřuje jako trestné činy.

Hodonínsko
Vysílačka  (takzvaný  GPS-GSM  logger), 
kterou  byl  luňák  červený  vybavený,  sig-
nalizovala, že samec se už dva dny nepo-
hnul  ze  své pozice. Ornitologové z ČSO 
měli  podezření  na  úhyn  a  následná  kon-
trola  v  neděli  14.  března  jej  potvrdila. 
Mladý samec luňáka byl nalezený v pozi-
ci typické pro otravu (křečovitě roztažená 
křídla a zaťaté pařáty), ještě s kusem masa 
v zobáku. 

„Luňák dostal vysílačku jako mládě 
v roce 2018 na Hodonínsku . Letos, kdy by 
dosáhl tří let, mohl poprvé hnízdit a podle 
pozorování se již zdržoval v páru,“  říká 
Gašpar Čamlík  z  Jihomoravské  pobočky 
ČSO.
Vysílačky  (GPS-GSM  loggery),  při-

pevněné na  záda ptáků,  jsou  způsob,  jak 
mohou  ornitologové  monitorovat  pohyb 
vzácných  dravců  a  odhalit  tak  případné 
nebezpečí  či  úhyn.  Vysílačkou  je  vyba-
ven i bratr otráveného luňáka a také jejich 
matka. Časté a přesné údaje o místě 
pobytu konkrétního ptáka poskytu-
jí ornitologům poznatky, které jsou 
jinak nezjistitelné. „Díky vysílačce 
víme, že tento samec luňáka zimo-
val v Itálii a vrátil se zpět do ob-
lasti svého narození, aby tu založil 
rodinu. K tomu už ale nedošlo,“ 
říká Čamlík.
Psí terénní jednotka ČSO v pon-

dělí prohledávala oblast o velikosti 
téměř  jednoho  kilometru  čtvereč-
ního. Asi  40 metrů  od  luňáka  do-
hledala  mrtvou  káni  lesní,  taktéž 
s pařáty křečovitě sevřenými, které 
ukazují na bolestivé umírání po po-
žití  jedu.  Oblast  na  jižní  Moravě 
patří  k  dlouhodobě  problematic-
kým, ČSO tu každoročně zazname-
nává mnoho otrávených ptáků.

Dále  se  Hlubocká  přesunula  o  2,5  ki-
lometru  dál  na místo,  kde  byl  podle  vy-
sílačky  luňák  ještě  v  pořádku  a  aktivní. 
„Na tomto místě je dvůr pro bioodpad, 
kde jsme našli kosterní pozůstatky růz-
ných zvířat (včetně torza krkavce), kam se 
dravci pravděpodobně chodí krmit na mr-
šinách. Nedaleko jsme našli mrtvou káni 
lesní a také dvě kuny – všichni s typickými 
příznaky otravy,“  říká psovodka Hluboc-
ká,  která pátrá po otrávených návnadách 

a  jejich  obětech  se  spe-
ciálně vycvičeným Che-
sapeake  Bay  retrívrem 
Victorym.
Policie  vyšetřuje  oba 

případy  jako  trestné 
činy.  Traviči  a  pytláci 
k trávení zvířat nejčastě-
ji  používají  zvláště bru-
tální  způsob  usmrcení 
–  nástrahu  s  nervovým 
jedem  karbofuranem, 
po  jehož  požití  zvíře 
umírá  bolestivě  v  kře-
čích. 
Samotné  držení  jedu 

karbofuranu  je  trestným 
činem a v celé Evropské 
unii je jeho držení zaká-
zané  už  od  roku  2008.  

Litoměřicko
K  dalšímu  případu  mrtvého  luňáka  čer-
veného vyjela psovodka ČSO Klára Hlu-
bocká ve středu 17. března na Litoměřic-
ko. I tento pták byl vybavený vysílačkou, 
která  ornitologům  signalizovala,  že  se 
nepohybuje.  „Mrtvý luňák ležel na poli 
a jeho pozice se zaťatými pařáty naprosto 
jasně ukazovala na otravu,“  komentuje 
Hlubocká.

Hodonínsko_luňák.jpg Luňák červe-
ný nalezený 14. března 2021 na Ho-
donínsku. Zaťaté pařáty a křečovitě 
roztažená křídla ukazují na otravu 
prudkým jedem. 
Foto: Gašpar Čamlík

Kriticky ohrožení luňáci byli otráveni na Hodonínsku a Litoměřicku. Jejich polohu prozradily vysílačky

Litoměřicko_luňák.jpg Mrtvý luňák červený nalezený 17. března 2021 na Litoměřicku. 
Poloha dravce ukazuje, že umíral bolestivě v křeči po požití jedu. 

Foto: Klára Hlubocká

Litoměřicko_káně.jpg Speciálně vycvičený pes Victory, který 
v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech. 

Na snímku s kání lesní nalezenou 17. března 2021 na Litomě-
řicku. 

Foto: Klára Hlubocká

Dříve  se užíval  jako pesticid v  zeměděl-
ství.  Několik  kapek  tohoto  jedu  dokáže 
spolehlivě  usmrtit  prakticky  jakéhokoliv 
živočicha. 
Česká  společnost  ornitologická  má 

ptačí  kriminalitu  v  hledáčku  již  od  roku 
2000.  V  roce  2017  zintenzivnila  hledá-
ní  otrávených  návnad  a  jejich  zvířecích 
obětí zřízením specializované  terénní psí 
jednotky psovodky Kláry Hlubocké, kte-
rá  navštěvuje  preventivně  důležitá místa 
výskytu dravců, případně místa dřívějšího 
trávení.  Kromě  toho  vyjíždí  k  případům 
na žádost policie či dalších institucí, pří-
padně na ohlášení občanů. 
Jen  za  rok  2020 ČSO zaznamenala  51 

nelegálně  zabitých  ptáků,  většinou  šlo 
o otravy. Od  roku 2017, kdy existuje  te-
rénní psí jednotka, ČSO zdokumentovala 
a předala policii 80 případů, jejichž obětí 
se stalo více než 200 ptáků. Letos si poli-
cie od ČSO převzala už šest případů.

Tisková zpráva ČSO

Kontakt pro další informace
Klára Hlubocká,  

psovodka České společnosti ornitologické 
hlubocka@birdlife.cz,  

606 412 422
Další informace
Podezření na otravu. Jak poznat?
•  víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, 
krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců 
v okruhu 300 m)

•  podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, 
vejce – zejména s viditelným fialovým 
zbarvením nebo posypané práškem či 
potřené béžovou emulzí)

•  mrtvé zvíře poblíž návnady
•  mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či 
návnadě

•  mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: 
křečovitě sevřené pařáty, roztažená 
nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží 
na boku, natažené nohy, otevřená tlama, 
někdy hlava zvrácená dozadu)

•  mrtvá zvířata na otevřeném prostranství 
(nejsou pod elektrickým sloupem ani 
poblíž trati či silnice)

Co dělat v případě nálezu?
•  Na nic nesahejte, zabraňte přístupu dal-
ších osob i zvířat.

•  Volejte nejlépe okamžitě, i když chcete 
nález jen konzultovat (Klára Hlubocká 
606 412 422 – i SMS, případně Zdeněk 
Vermouzek 773 380 285).

•  Volejte i v případě, že jste nález ohlásili 
někomu jinému (policii, ČIŽP, správě 
CHKO, …).

•  POZOR! Karbofuran je velmi nebezpeč-
ný jed

Zdroje informací
Karbofuran
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
CS/ALL/?uri=CELEX:32007D0416
https://www.karbofuran.cz/

Trestní zákoník:
§ 299 Neoprávněné nakládání s chráně-
nými volně žijícími živočichy a planě 
rostoucími rostlinami
§ 302 Týrání zvířat
§ 304 Pytláctví

Více o projektu PannonEagle Life
http://www.imperialeagle.eu/cs
https://www.birdlife.cz/pannoneagle/



měsíčník	zelených	hnutí	• 3. 2021 • zelení A DOBA8 měsíčník zelených hnutí • 3. 2021 • zelení A DOBA 9

Vážení  členové  a  příznivci  spolku 
Za krásnou Olomouc,
již  po  sedmé  vypouštíme  do  světa  vý-
zvu  k  Ceně  Rudolfa  Eitelbergera. Tímto 
zveme  Vás  a  Vaše  známé  ke  spolupráci 
na  projektu,  který má  za  úkol  upozornit 
na  to nejlepší z architektury v Olomouc-
kém kraji. Pokud narazíte při Vašich ces-
tách či výletech na něco zajímavého, ne-
váhejte zaslat Vaše tipy na náš email.

A další novinky?
Díky jednání olomouckého zastupitelstva 
8. 3. 2021 jsme zase o krok blíže k finál-
nímu  schválení  Změny  II  územního  plá-
nu, která obnoví výškové limity v lokalitě 
Šantovka. Ty nám chybí už od roku 2016! 
Zastupitelé tudíž již nejsou nezákonně ne-
činní, z čehož máme upřímnou radost. Vy-
bíralo se nyní ze tří navrhovaných variant 
výšky zástavby – v souladu se stanovisky 
ministerstva kultury a nově také minister-
stva obrany byla schválena jediná možná, 
nejnižší, varianta (23 m). Jak se říká, kdo 
chce moc, nemá nic... Cíl  se  tedy přiblí-
žil, ale čeká nás  ještě veřejné projednání 
návrhu  změny,  při  němž  může  investor 
ŠantovkaTower podat námitky. Co se týče 
vydaného  územního  rozhodnutí  pro  tuto 
stavbu,  stále  je  předběžným  opatřením 
soudu pozastavena jeho platnost.
Další dobrá zpráva se  týká čerstvé  ini-

ciativy pro udržitelnou městskou mobili-
tu, kterou odstartovala Re-vize Olomouc. 
Vedení  města  vyslyšelo  výzvu  otevřené-
ho dopisu radním a na 6. 4. 2021 svolalo 
s  jejími  zástupci  schůzku. Náš  spolek  je 
u toho. Děkujeme za dosavadní podporu. 
Pod otevřeným dopisem Radě města, jenž 
navrhuje  konkrétní  kroky  pro  zlepšení 
(nejen) cyklistické dopravy, postupně při-
bývají podpisy další. I Vy se můžete při-
dat a do formuláře případně napsat vlastní 
vzkaz či návrh – rádi ho předáme.
 

S přáním pevného zdraví a krásných  jar-
ních dnů

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

Výzva Cena Rudolfa Eitelbergera a novinky

CENA RUDOLFA EITELBERGERA 2021 

  

VÝZVA SPOLKU ZA KRÁSNOU OLOMOUC 

  

Návrhy na Cenu Rudolfa Eitelbergera 2021 za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a Olomouckém kraji 

Po dvou letech se na Vás opět obracíme s výzvou, abyste se zapojili do dalšího ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera. Spolek Za krásnou Olomouc se 
chystá ji letos udělit už posedmé. Cílem symbolického ocenění je upozornit na ty zásahy, které pozitivně a zdařile ovlivnily architektonickou 
kulturu v Olomouci i v celém Olomouckém kraji od roku 2019 až do poloviny toho letošního. Naplňujeme tím jeden z cílů našeho spolku, jímž je 
propagace a informování veřejnosti o stavebních a urbanistických změnách s vlivem na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty 
dotčených lokalit. Název ceny nese jméno olomouckého rodáka Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817–1885), ve světě respektovaného 
zakladatele muzeí, moderních dějin umění a památkové péče, komentátora politického, architektonického i urbanistického dění. 
 

Byli bychom rádi, kdyby se diskuse a předkládání návrhů zúčastnilo co nejvíce zainteresovaných, olomouckých i mimo olomouckých, kterým osud 
našeho žitého prostředí není lhostejný. Tato aktivita spolku, byť je svým způsobem symbolická, pomáhá k prohloubení úvah o památkových 
a architektonických hodnotách našeho města i měst celého Olomouckého kraje. Návrhy a podněty můžete zasílat až do 15. července 2021 na níže 
uvedenou adresu. Podněty členů spolku i širší veřejnosti vyhodnotí nezávislá odborná komise. Z nominovaných projektů vzejde vítězný projekt, 
který si v rámci festivalu Den architektury na přelomu září a října 2021 odnese již tradiční trofej našeho spolku, plastiku Jaroslava Koléška.  

V Olomouci dne 24. 2. 2021 
 

 
 

 
     předsedkyně spolku Za krásnou Olomouc, z.s. 

 
E-mail: krasnaolomouc@gmail.com  

www.krasnaolomouc.cz 
 

Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde 
ležel. (Mt 28,6)

RADOSTNÉ VELIKONOCE
přeje

 
Tomáš KRYL

průvodce * moderátor
tomas.kryl@email.cz

www.nejlepsipruvodce.cz

Čápi přilétají na střední Moravu

Koncem března se na střední Moravě obje-
vili první čápi bílý. Letos přiletěl první čáp 
do Holešova (KM) a to 12. března. Druhý 
čáp se objevil 23. března v Dřevohosticích 
(PR) a třetí 24. března v Želatovicích (PR). 
Následoval  přílet  čápů  25.  března  v  Bo-
huslavicích  (PV)  a  ve  Kvasicích  (KM). 
O den později 26. března přiletěl do obcí: 
Soběchleby (PR), Prostějov – Krasice (PV) 
a Radslavice (PR). 
Do  sledování  příletu  čápů  bílých  se 

muže  zapojit  i  veřejnost  a  to webu ČSO: 
www.birdlife.cz/capi.  Ornitologové  uvíta-
jí  informace  nejen  o  příletu  prvního  čápa 
na hnízdo, ale i kdy přiletěl druhý z páru. 
Kdy  zasedli  na  hnízdo  a  později  i  kolik 
měli mláďat. 
Ve většině obcí jsou čápi vyhlíženi a ví-

táni  jako  poslové  jara.  Lidé  jim  budují 
hnízdní podložky a doufají, že se jim opět 
vrátí z daleké cesty. Na některých hnízdech 
jsou kamery a přílet čápů mohou lidé sle-
dovat i díky internetu. Jako například v ob-
cích  Záhlinice  a  Břest  na  Kroměřížsku: 
http://www.cyrilek.net/kamery/ .

Jiří Šafránek

Další webkamery na moravských čapích 
hnízdech najdete zde:
Albrechtice (KA): https://www.youtube.
com/channel/UCuBqE41aVN5yebNGrbY-

TzOA/live
Břest (KM): http://www.obec-brest.cz/
obec-147/capi-hnizdo/
Bzenec (HO): http://www.capibzenec.cz/
Dětmarovice (KA): https://drakknet.cz/
capionline/?param1=capionline
Dlouhá Loučka (OL): https://www.youtu-
be.com/channel/UCJqgpPK28kXYsRsO-
mYEPQ3w/live
Staré Město u UH (UH): https://www.
ipcamlive.com/5ca7589bb4c42

Foto hnízd čápů: Jiří Šafránek (Lešná VS, Osek nad Bečvou PR, Tovačov PR, Záhlinice KM)

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Staré Město (SU): https://www.probio.cz/
cs/probio-svet/nasi-capi-ve-starem-meste-
-live
Supíkovice (JE): http://31.132.19.90/vi-
deo3.mjpg
Záhlinice (KM): http://www.cyrilek.net/
kamery/
Uničov (OL): http://m.unicov.cz/primy-
-prenos-z-capiho-hnizda-na-kominu-uni-
covske-polikliniky/d-21622
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Knihovna stále půjčuje formou „okénko“ 
předem  objednané  a  následně  potvrzené 
knihy, CD,    audioknihy,  časopisy  a  stol-
ní hry. Objednává se přes knihovní kata-
log formou „odložení z poličky“, mailem 
či  telefonicky.  Knihovní  dokumenty  lze 
i  vracet.  Čtenáři  musejí  přijít  v  roušce, 
dezinfikovat si ruce a udržovat rozestupy. 
Okénka  jsou  otevřena  v  běžné  výpůjč-
ní  době  v  ústřední  budově  (i  v  sobotu), 
na  všech  městských  pobočkách  (Brněn-
ská,  Jungmannova,  Holice,  Neředín, 
Peškova, Tabulový vrch) a v knihovnách 
v městských částech  (Droždín, Chomou-
tov,  Lošov,  Nedvězí,  Radíkov,  Slavonín, 
Sv.  Kopeček  a  Týneček).    Oddělení  pro 
děti  a  mládež  rozšířilo  půjčovní  dobu 
i na dopolední hodiny. Čtenářům z oblas-
ti  Holice,  Tabulového  vrchu  a  Neředína 
jsme schopni knihy zavézt.

Nejlepší e-čtenář
V  rámci  letošního  Března  –  měsíce  čte-
nářů  knihovna  odměnila  svoji  čtenářku 
paní  Ivanu  Čivrnou,  která  si  za  posled-
ních  12 měsíců  zdarma  stáhla  a  přečetla 
67 e-knih. Na dalších místech se umístily 
Helena Novotná a Květoslava Studená se 
shodným počtem 47 vypůjčených e-knih.

SOUTĚŽE
•  on-line  soutěž pro děti Správňáci frčí 
–  každý měsíc  až  do  října  se  objevuje 
na webu  knihovny  jedna  sada  hlouba-

vých  kvízových  otázek  zaměřených 
na udržitelný rozvoj a životní prostředí.

•  pobočka  Brněnská  –  Minecraft mě 
baví – vědomostní soutěž pro děti týka-
jící se oblíbené počítačové hry. Otázky 
získají  v  knihovně  nebo  na  internetu. 
Lze zaslat na brnenska@kmol.cz

VÝZVY 
•  on-line výstava plyšových medvědů
  Pojďte  společně  zavzpomínat  na  dět-
ství,  kdy  plyšový  medvěd  či  medví-
dek  byl  Vaším  nejlepším  kamarádem. 
Vyfoťte  svého  miláčka  (formát  jpg, 
velikost min.  2 megapixely)  a  posílej-
te  do  konce  dubna  na  internet@kmol.
cz.  Zasláním  fotografie  souhlasíte  se 
zveřejněním v on-line galerii na www.
kmol.cz/9055-vystava-medvidku/.  Vy-
losovaný  účastník  obdrží  drobnou  od-
měnu.

•  PAPÍR?! 
  U  příležitosti  Dne  země  se  pokusíme 
pracovat  s  papírovým  odpadem.  Máte 
doma nevyužitou knihu, letáky či časo-
pisy  s  obrázky?  Zkuste  je  zrecyklovat 
a vyrobit z nich něco jiného. Buďte ori-
ginální či se  inspirujte v naší fotogale-
rii  na  www.kmol.cz.  Na  vaše  výtvory 
čekáme  v  oddělení  pro  děti  a  mládež 
na náměstí Republiky do konce dubna.

VÝSTAVY 
(existují  i  v  on-line  verzi  na www.kmol.
cz)
•  náměstí Republiky  - olomoucký foto-
graf  Martin  Dlábek.  Barevné  i  černo-
bílé  fotografie  zahrnují  různá  témata, 
mimo jiné i Olomouc

•  Pobočka Jungmannova  -  snímky čle-
nů fotografické sekce Vlastivědné spo-
lečnosti muzejní v Olomouci

•  Pobočka Holice - fotografie olomoucké 
rodačky  Radmily  Čoupkové  s  názvem 
Italské inspirace 

•  Brněnská - originální mandaly Antonie 
Jasenčákové  pročišťující  energetický 
prostor  (tedy  i  tělesnou  schránku  živé 
bytosti), do něhož své energie vysílají.

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

telefon +420 603 819 433
pruckova@kmol.cz

Knihovna města Olomouce
NEJLEPŠÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

ROKU 2015

nám. Republiky 1
771 66 Olomouc

www.kmol.cz

Knihovna města Olomouce
Vážené dámy, vážení pánové, členové OMS 
Olomouc,
 
dovolte mi, abych se na vás obrátil jménem 
ČMMJ se žádostí o podporu a podpis Petice 
za zachování myslivosti.
Důvodem jejího zorganizování  je skuteč-

nost, abychom v nejbližších týdnech (a mě-
sících)  maximálně  podpořili  schvalovací 
proces vládního návrhu novely zákona o my-
slivosti. Tento vládní návrh zachovává veške-
ré principy současné myslivosti, nezasahuje 
do  tvorby  honiteb,  ani  do  jejich minimální 
výměry. Zásadně se neliší od stávajícího zá-
kony a změny jsou drobné. 

Petice za zachování myslivosti
Tím  zabráníme  tomu  aby  od  1.  10.  2021 

začal  platiti  již  dříve  a  narychlo  schválený 
přílepek poslankyně Markéty Adamové Peka-
rové nebo aby opět a narychlo v rámci ještě 
současného  stavu  nouze  vznikl  nějaký  jiný 
přílepek (jako např. poslance Bendla), v němž 
se hovoří o výrazném snížení výměry honiteb 
či zákazu pronájmu státní honiteb atp.
Veškeré argumenty, včetně petičních archů 

naleznete v příloze.
Situace  je  opravdu  vážná.  V  Poslanecké 

sněmovně se kvůli pandemii řeší mnoho ji-
ných a zásadnějších témat a myslivost niko-
ho nezajímá. Proto je bohužel šance na uchy-
cení všech možných paskvilů...

Prosím,  kontaktujte 
vaše členy ve spolcích, 
známé, rodinné přísluš-
níky. A pokud vám situ-
ace není  lhostejná, doručte k nám na OMS 
podepsané petiční archy do pátku 16. 4.

 
Moc děkujeme za podporu!
 
S díky a pozdravem,
 

RNDr. Jiří Zbořil

Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc

www.omsolomouc.cz

Nově  a  stylově  zrekonstruovaný  se-
cesní dům postavený Janem Husičkou 
v letech 1867–1872. Statek s konírnou 
býval  ve  své  době  nejkrásnějším  do-
mem v obci Slatinice. Manželé Husič-
kovi  měli  dceru  Marii,  která  se  po  I. 
světové  válce  provdala  za  Františka 
Koudelku, důstojníka rakouské armády, 
který se narodil v nedalekých Drahano-
vicích.  Marie  Koudelková  Husičková 
byla zvaná podle hodnosti svého man-
žela „Majorka“.
Dnes  je  z  bývalého  statku  stylový 

penzion,  který  svým  návštěvníkům 
nabízí  ubytování  v  šestnácti  pokojích. 
Pro náročné klienty  je připraveno VIP 
apartmá  Pekárna,  vybavené  stylovým 
nábytkem a americkými kamny.

Rodinný Penzion Majorka 

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

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 na-
rozenin,  rauty 
a  jiné  společen-
ské  akce.  Pro 
školení  a  semi-
náře  nabízí  pen-
zion  vlastní  vy-
bavenou  školicí 
místnost  pro  40 
osob.
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PETICE 
DLE ČL. 18 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, 
ZÁKONA Č. 85/1990 SB. O PRÁVU PETIČNÍM 
A SMLOUVĚ O FUNGOVÁNÍ EU, ČLÁNKU 227 
 
 

Podpisové archy zasílejte na adresu: 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4 

Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří 
My, níže podepsaní občané České republiky, s respektem ke skutečnosti, že ochrana přírody je veřejným zájmem, a zároveň 
s odkazem na skutečnost, že téměř všechny ekosystémy v České republice jsou přímo vytvořeny či pozměněny činností 
člověka a pro své další fungování zásahy člověka vyžadují, přičemž myslivost je cílevědomá a regulovaná činnost prováděná 
v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako přírodnímu bohatství, jejím životním podmínkám a vůči dalším stanoveným 
živočichům jako součásti ekosystému, která je vykonávána ve veřejném zájmu, ve prospěch celé společnosti a k ochraně a 
rozvoji přírody, 

žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, prezidenta a vládu České republiky, 
Evropský parlament i jakékoli jiné dotčené instituce státní správy a veřejné moci, aby podpořili a schválili úpravu legislativy na 
úseku myslivosti takovým způsobem, aby 

• zůstalo zachováno a bylo Českou republikou nejméně ve stávajícím rozsahu ochraňováno výrazně převažující 
spolkové pojetí myslivosti jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků zapsané na seznamu národního kulturního 
dědictví ČR, 

čímž dále žádáme zejména o 

• nápravu omezení práv vlastníků – držitelů honiteb a uživatelů honiteb, které založil zákon č. 314/2019 Sb., a 
nastavení takového způsobu stanovení plánu mysliveckého hospodaření, který držitele a uživatele honiteb neomezí 
v právech, zachová jejich rovné postavení a umožní efektivní státní kontrolu; 

• zachování minimální výměry vlastních i společenstevních honiteb nejméně na současných 500 ha; 
• zachování možnosti pronájmu honiteb ve vlastnictví státu za podmínek na trhu obvyklých; 
• zachování práva rozhodovat o vydání povolenky k lovu výlučně uživateli honitby; 
• umožnění všem uživatelům honiteb vydávat povolenky k lovu pro usmrcování jedinců nežádoucích invazních druhů 

živočichů i jiným osobám než myslivecké stráži a mysliveckému hospodáři; 
• zachování druhů, které nelze obhospodařovat lovem, mezi zvěří a zároveň nerozšiřování seznamu zvěře o 

hospodářsky nevýznamné invazní druhy; 
• nezavádění tzv. národního seznamu invazních druhů a nerozšiřování existujícího evropského seznamu invazních 

druhů o druhy hospodářsky významné; 
• nerozšiřování zákazu použití olověných nábojů (nábojů s olověnou střelou či střelami) nad rámec současného znění 

§ 45, odst. 1, písm. w) zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, a to při zachování stávajícího pojetí mokřadu, jako 
mokřadu s mezinárodním významem, a to včetně aktivního odporu proti takovýmto zákazům a jejich návrhům, 
jejichž předkladatelem jsou orgány a instituce Evropské unie; 

• odmítnutí jakýchkoli návrhů výkon práva myslivosti nad rámec stávajícího stavu omezit, na části území zcela zakázat 
či zařadit mezi nežádoucí aktivity, a to včetně aktivního odporu proti takovýmto zákazům a jejich návrhům, jejichž 
předkladatelem jsou orgány a instituce Evropské unie, 

a to zejména, nikoli však výlučně, v podobě podpory 

• pozměňovacího návrhů poslanců A. Staňka, J. Kotta a P. Kováčika ke sněmovnímu tisku č. 731 anebo 
• vládního návrhu novely zákona o myslivosti, sněmovní tisk 954. 

 
Právo petiční vykonává: 
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., IČ 00443174, se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 

INFORMACE K PETICI 
ZA ZACHOVÁNÍ SPOLKOVÉ MYSLIVOSTI JAKO ODPOVĚDNÉHO ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ SE ZVĚŘÍ 
 
 
Proč… 
… napravit omezení, které založil zákon č. 314/2019? 

Jedná se o populární „přílepek“ k lesnímu zákonu z roku 2019, který vyvlastnil právo mysliveckého plánování 
držitelům a uživatelům honiteb ve prospěch státu. Platit má začít od listopadu 2021. Je třeba jej zrušit a vrátit 
plánování zpět do rukou držitelů a uživatelů honiteb. 

… zachovat minimální výměru honiteb 500 ha? 

Již minimální výměra honitby 500 ha je na hraně možností mysliveckého hospodaření. Ve 250ha honitbách by 
smysluplné hospodaření bylo prakticky nemožné. Řada druhů zvěře využívá a ke svému životu potřebuje větší území. 
Hospodaření v takové honitbě by se tak omezilo na lov všeho, co zrovna honitbou prochází. Zmenšení honiteb by 
dopadlo na 60 % všech honiteb v ČR! Vyvolalo by snahu mnoho honiteb rozdělit, což by bez pochyby vedlo k 
mnohaletým soudním sporům a úplnému přerušení výkonu práva myslivosti v těchto lokalitách. Navíc zahraniční 
zkušenosti ukazují, že tam, kde mají menší honitby, mají také více zvěře, tudíž zmenšení honiteb by šlo přímo proti 
snaze stavy zvěře snížit za účelem usnadnění obnovy lesů. Zmenšení minimální výměry honiteb je nežádoucí. 

… zachovat možnost pronájmu státních honiteb? 

Stát vlastní přibližně 1000 z 5500 honiteb. Pokud by začal platit zákaz státní honitby pronajímat, přišel by stát 
odhadem o 350 milionů korun ročně z pronájmu a musel by hradit veškeré náklady na výkon myslivosti v těchto 
honitbách, odhadem několik miliard korun ročně. Místo dobrovolných myslivců by stát musel zaměstnat tisíce 
nových státních zaměstnanců, kteří však na trhu práce nejsou. Pronájem státních honiteb musí pokračovat! 

… zachovat rozhodování o výdeji povolenek výlučně uživateli honitby? 

Tento požadavek je reakcí na snahu dát vlastníkům a pachtýřům pozemků právo lovu bez ohledu na uživatele 
honitby. Podle návrhu by vlastníci a pachtýři více než 5 ha pozemků v honitbě měli mít automatické právo lovu na 
svých pozemcích. Vlastníci a pachtýři více než 50 ha pozemků by měli mít automatické právo lovu v celé honitbě až 
do výše schváleného plánu lovu. Lovem navíc budou moci pověřit libovolnou jinou osobu. Po honitbách se tak budou 
pohybovat neznámí, neprověření a místních zvyklostí neznalí ozbrojení lidé, kteří budou lovit cokoliv, kdykoliv, 
jakkoliv a zcela bez ohledu na životní pohodu zvěře i jakékoli oprávněné zájmy a plány uživatele honitby. 
Automatické právo lovu pro vlastníky pozemků mimo kontrolu uživatele honitby je naprosto nepřípustné! 

… zachovat druhy, které nelze obhospodařovat lovem, mezi zvěří a neřadit mezi zvěř invazní druhy? 

Vyřazením druhů, které nelze obhospodařovat lovem ze seznamu zvěře nad nimi uživatel honitby zcela ztratí 
kontrolu. Například ochranáři je budou moci zcela svévolně odchytávat, monitorovat, přisvojovat si trofeje a 
podobně, a to bez ohledu na potřeby a zájmy uživatele honitby. Vyškrtnutí těchto druhů ze seznamu zvěře také 
znemožní jejich případnou nutnou budoucí regulaci. Zařazení invazních druhů mezi zvěř by znamenalo především, že 
uživatel honitby by musel hradit škody jimi způsobené! Seznam zvěře by se neměl zásadně měnit. 

… nezavádět národní seznam invazních druhů? 

EU nám nařizuje promítnout do českého práva evropský seznam nežádoucích druhů. Zároveň ale existují snahy 
zavést širší národní seznam nežádoucích nepůvodních druhů, který tyto druhy zakáže držet, chovat nebo pěstovat, 
uvádět na trh, přepravovat, nechat rozmnožovat i jakkoli jinak využívat. Pokud vláda zařadí některý druh na seznam, 
bude muset z české přírody zmizet. Nepůvodními druhy přitom jsou muflon, daněk, kamzík či jeleni sika. Na 
vyhlazení celých živočišných druhů se podílet nebudeme! 
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Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda 
z Edinburghu, manžel britské královny Alžbě-
ty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel 
na  věčnost pokojně a  v  požehnaném věku, 
za dva měsíce by se dožil 100 let.
R. I. P.

Narodil se 10. června 1921 na ostrově Korfu 
jako Filip, princ řecký a dánský. Jeho rodiče 
byli  princ Ondřej,  čtvrtý  syn  řeckého krále 
Jiřího  I.,  a Alice  z Battenbergu,  členka ve-
dlejší  větve  hesenského  velkovévodského 
rodu  a  zároveň  pravnučka  královny Vikto-
rie. Mladším bratrem jeho matky byl britský 
šlechtic  Louis  Mountbatten,  poslední  mís-
tokrál Indie. Už v roce 1922, po vojenském 
převratu v následku prohrané řecko-turecké 
války ale musela  rodina  s princem Filipem 
ze země uprchnout, usadila se poté v Paříži 
a později pobývala v dalších evropských stá-
tech.
Princ  Filip  navštěvoval  britskou  králov-

skou námořní akademii v Dartmouthu, kde 
se jako osmnáctiletý kadet seznámil se svou 
budoucí manželkou, které bylo tehdy třináct 
let. Po celou dobu druhé světové války si pak 
dopisovali.
Za války sloužil princ Filip v britském vo-

jenském  námořnictvu  a  aktivně  se  účastnil 
bojů. Plavil se na vojenských lodích na Cej-
loně, v Austrálii a v Egyptě. Získal hodnost 
námořního poručíka a ve službě u britského 
námořnictva byl  jedním z velitelů vylodění 
na Sicílii.
Mladý pár se zasnoubil dva  roky po vál-

ce  a  ještě  v  listopadu  téhož  roku  vstoupil 
do  manželského  svazku.  Svatba  se  konala 
ve Westminsterském opatství a princ Philip 
se kvůli ní vzdal pozice v následnictví řecké 
i dánské koruny a konvertoval k anglikánské 
církvi. Stal se z něj britský občan a odložil 
své rodové jméno původně německého rodu 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücks-
burg  a  přijal  dívčí  příjmení  své  matky 
Mountbatten, což je anglická podoba taktéž 
německého jména Battenberg. Manželstvím 
s Alžbětou, tehdy následnicí britského trůnu, 
se z něj stal vévoda z Edinburghu, Jeho krá-
lovská výsost a britský princ.
Zatímco Alžběta měla  i nadále královské 

povinnosti,  princ  Filip  setrval  u  britského 
námořnictva. V roce 1949, rok po narození 
prince Charlese,  svého muže  například  na-
vštívila  na  Maltě,  kde  působil  jako  druhý 
ve velení britského torpédoborce.

Zemřel princ Filip, vévoda z Edinburghu

Jen  pět  let  po  svatbě  přišel  v  živo-
tech  mladých  členů  královské  rodiny 
zlom. V roce 1952 se z Alžběty II. stala 
po smrti otce, krále Jiřího VI., panovnice 
Spojeného království a ostatních monar-
chií Společenství národů (např. Kanady, 
Austrálie, Nového Zélandu nebo Jamaj-
ky). Vévoda z Edinburgu musel opustit 
aktivní vojenskou službu, aby mohl svou 
ženu doprovázet při reprezentačních po-
vinnostech doma i v zahraničí.
Filiip s Alžbětou měli čtyři děti (Char-

les, Anne, Andrew a Edward), od nich 
mají  celkem  už  osm  vnoučat  a  osm 
pravnoučat.  Vévoda  z  Edinburgu  byl 
do vysokého věku stále vitální a aktivní. 
V dubnu 2009 se stal nejdéle působícím 
manželským partnerem v historii britské 
královské  rodiny,  dále  byl  nejstarším 
partnerem  vládnoucího  monarchy.  Byl 
patronem asi 800 organizací – průmys-
lových, vzdělávacích, sportovních nebo 
ekologických.  Královské  povinnosti 
pečlivě  a  oddaně plnil  až  do  svých 96 
let a uměl si u toho ze sebe i udělat leg-
raci. K jeho devadesátým narozeninám 
mu britská  panovnice  udělila  titul  lord 
vysoký admirál, stal se z něj tedy čestný 
velitel  královského  námořnictva.  Dne 

10. června 2020 oslavil 99  let  a 73  let 
manželství s královnou Alžbětou, které 
bylo 94 let.
Od  letošního února  do března pobý-

val v londýnské nemocnici, kde se léčil 
s  infekcí  a  po  neupřesněném  zákroku 
na  srdci. Zemřel 9. dubna 2021 v  ran-
ních  hodinách  na  hradě Windsor,  kde 
královský pár pobýval od počátku pan-
demie covidu-19.
Plných 69 tak stál po boku své man-

želky  v  čele  státu.  Jistě  není  přehnané 
tvrzení,  že  pokud  je Alžběta  II.  vyni-
kající  královnou, má  na  tom  velký  díl 
zásluhy  právě  její manžel,  který  jí  byl 
po celou dobu manželství pevnou opo-
rou,  zároveň  si  však  zachovával  svůj 
osobitý styl a smysl pro humor.
Jeho pojetí monarchie dobře vystihuje 

následující citát:
Představa,  že  monarchie  existuje 

v zájmu monarchy, je mylná. Tak tomu 
není; monarchie existuje v zájmu lidu.
Kéž bychom také někdy měli na čel-

ném místě  našeho  státu  člověka,  který 
by  pojímal  službu  ve  svém  postavení 
s podobnou zodpovědností.

Převzato z www,korunaceska.cz

                                                                      

Městys Dub nad Moravou a Komitét pro udržování 
památek z války roku 1866 

si vás dovolují pozvat 
 

NA PIETNÍ VZPOMÍNKU NA UDÁLOSTI  
ROKU 1866  

V  DUBU NAD MORAVOU 
 

Sobota 17. července 2021 
 
 

 
 

 

 

Zahájení:  9.00 hod. na náměstí v Dubu u kříže 1866  
 
Hlavní program: 
 Připomínka událostí z července 1866  
 Položení věnce u kříže na náměstí  
 

Akce se zúčastní několik vojáků v historických uniformách 
27. praporu polních myslivců a 8. pěšího pluku 

Po pietní vzpomínce se bude od 10.30 hod. konat vycházka 
po bojišti u Tovačova 

 
Program akce může být upraven dle aktuálních opatření v souvislosti s epidemií 

Covid-19 
 

              www.dubnadmoravou.cz      www.1866.cz     e-mail: komitet@1866.cz 
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99. výročí úmrtí bl. Karla

1. dubna 1922, zemřel ve věku 34  let 
ve vyhnanství na ostrově Madeira po-
slední český král a rakouský císař, bla-
hoslavený Karel I. Habsburský.
Níže  připojujeme  dopis  Modliteb-

ní  ligy  bl.  Karla  za  mír  mezi  národy 
s výzvou k modlitbě, třeba za zastave-
ní  této pandemie. Vždyť právě on ze-
mřel v necelých 35  letech ve vyhnan-
ství  na  plicní  onemocnění,  zápal  plic, 
po  předchozím  prochladnutí.  Pro  ne-
dostatek  peněz,  když mu byl  zabaven 
majetek a nedostal žádnou rentu, dlou-
ho váhal zavolat  lékaře a pak už bylo 
pozdě. Na smrtelné posteli řekl: Musím 
tolik  trpět, aby mé národy našly cestu 
k  sobě.  Odpouštím  jim.  V  roce  2004 
byl papežem Janem Pavlem II. prohlá-
šen  blahoslaveným,  jako  druhý  český 
panovník po svatém Václavu.

V té souvislosti také připomínáme člá-
nek  katolického  historika  a  monarchis-
ty Charlese Coulomba  z  loňského  roku, 
Blahoslavený Karel, přímluvce při koro-
naviru,  v  němž  připomíná  hned  několik 
důvodů, proč je právě blahoslavený Karel 
neobyčejně vhodným patronem proti této 
nemoci.
Reverendissimi,  sestry  a bratři,  vážení 

přátelé,
letošní Zelený čtvrtek 1. dubna 2021 je 

zároveň dnem 99. výročí smrti blahosla-
veného císaře a posledního českého krále 
Karla I. z Domu Rakouského. Liturgická 
slavnost  Zeleného  čtvrtku  na  památku 
poslední  večeře  Páně  tedy  bude  vzác-
nou  příležitostí  pro  tichou  vzpomínku 
na blahoslaveného krále, zvláště vhodnou 
k zamyšlení nad neochvějností  jeho víry 
a  oddanosti  eucharistickému  Pánu.  Žá-

dejme  jeho  i  sebe 
navzájem, aby císař 
Karel blahoslavený nám byl příkladem 
provždy  aktuální  úcty  k  eucharistii 
a  neslábnoucí  touhy  a  potřeby  slavit 
mši  svatou  i  v  dobách  nepříznivých, 
jak to činil on.
Modlitební  liga  císaře Karla  za mír 

mezi národy se nyní modlí novénu k bl. 
Karlu I. a v rámci možností slaví mše 
sv. k  jeho památce: v neděli 28. břez-
na se tak stalo v kostele sv. Gottharda 
v Praze-Dejvicích při relikvii bl. císaře 
s vojenskými poctami tradičního pěší-
ho pluku č. 28 Praha.
V  českém  domově  císaře  Karla, 

v Brandýse  nad Labem – Staré Bole-
slavi,  se  ve  čtvrtek  1.  dubna  zastaví-
me s modlitbou u  relikvie bl. Karla  I. 
v  poutním  chrámu  Nanebevzetí  Pan-
ny Marie ve Staré Boleslavi a týž den 
vzpomeneme  jeho  památky  při  mši 
svaté u jeho relikvie v kostele Obrácení 
sv. Pavla v Brandýse nad Labem.
Prosíme  všechny  ctitele  bl.  krále 

Karla I. a jeho přemyslovských předků, 
zejména  pak  svaté  kněžny  Ludmily, 
aby  se  vzpomínkou  a  modlitbou  při-
pojili, zvláště pak na místech, kde jsou 
uloženy a uctívány jeho ostatky.
Blahoslavený  císaři  Karle,  pros 

za  nás,  abychom  věrně  následovali 
vzkříšeného Krista.
S díky a s přáním požehnaných Ve-

likonoc
Milan Novák

jménem Modlitební ligy císaře Karla 
I. za mír mezi národy, ČR


