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Vážení čtenáři,
společně jsme vpluli do adventního času byť výrazně poznamenaného řáděním covidu a tedy
i řadou restrikcí směřujících ke zvládnutí situace.
Nicméně to vypadá, že řadu lákadel s jistou dávkou ohleduplnosti bude možné absolvovat.
Ohlédneme se za Dnem válečných veteránů
a několika mysliveckými akcemi, na Malostranském náměstí v Praze se setkali členové a příznivci spolku Radecký, Ing. Tomáš Kryl nás pozve
do vánočního Brna, ve Šternberku jsou připraveny vánoční prohlídky vyzdobeného hradu, bě-
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žecká sezona začala také na upravených stopách
v Nové Vsi u Rýmařova, zabruslit si i poslat dopis
Ježíškovi můžete ve Velké Bystřici.
Na všech pobočkách Knihovny města Olomouce budou zajímavé vánoční dílničky, se členy
Střediska ekologické výchovy Iris můžete navštívit kamenné památky na Kosíři, lázně ve Skalce
i biocentrum Čelčice.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat
na www.kcolomouc.cz. Klidný advent přeje
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Mikuláš netradičně. Obdarujte a pozorujte ptáky na krmítku
Praha, 30. listopadu 2021. Nadílka pro
opeřence. Kosům jablka, brhlíkům slunečnicová semena a sýkorám vlašské ořechy.
Česká společnost ornitologická vyzývá
veřejnost, aby na Mikuláše myslela také
na drobné volně žijící ptactvo a obdarovala ho vhodným krmivem. Pozorování ptáků na krmítku a jejich poznávání je skvělou
aktivitou pro děti, které z pohodlí domova
zjistí víc o životě opeřenců. Na druhý lednový víkend pak připravují ornitologové
čtvrtý ročník sčítání ptáků na krmítkách,
kde mohou nejen děti své znalosti zúročit. Už nyní se mohou zájemci hlásit o tipy
a novinky na webové stránce ptacihodinka.birdlife.cz.

Karanténa nebo omezení související s nouzovým stavem nemusí nutně znamenat
ztracení kontaktu s přírodou. „Poměrně
jednoduše si můžeme přírodu pozvat až
k sobě domů. Tím, že připravíme krmítko
a pítko. Anebo tak, že uděláme naši zahradu přátelskou a lákavou pro živočichy.
Například necháme na stromě pár nesklizených jablek, shrabeme listí na kupu
místo kompletního odklizení a z větví uděláme hromadu, která bude ptákům sloužit
jako úkryt i spižírna,“ říká Dita Hořáková
z České společnosti ornitologické.
V období, kdy teploty klesají pod nulu
a sněží, je pro ptáky náročnější hledat potravu. „Můžeme jim významně pomoci,

když jim připravíme krmítka s vhodnou
potravou. Ideální jsou slunečnicová semena, vlašské ořechy, případně jablka.
Rodiče mohou při té příležitosti představit dětem ptáky, kteří na krmítko létají
a vyrobit si s nimi jednoduché krmítko.
Využít k tomu mohou i materiály od nás,“
doporučuje Hořáková.
Návody na výrobu krmítek a určování
ptáků: https://ptacihodinka.birdlife.cz/
pro-skoly/
Pokud se rozhodneme přikrmovat ptáky,
je důležité dělat to zodpovědně, abychom
jim naopak nechtěně neuškodili. „Nevhodné je pečivo či kuchyňské zbytky, které jsou
mastné, solené nebo kořeněné. Nedoporučujeme ani lojové koule v síťkách, které
jsou zbytečný jednorázový plast a ve kterých ptáci mohou uvíznout drápkem. Často
se také stává, že prázdné síťky zůstanou
celou zimu, a mnohdy až do jara, visí
na stromech, mohou spadnout a lákat vůní
psy nebo ježky, kteří je sežerou a mají pak
problémy. Koule doporučujeme kupovat
bez sítěk anebo si vyrobit domácí a umístit do tubusových krmítek. Zásadní je také
krmítka pravidelně čistit – jednou týdně
vydrhnout kartáčkem a nechat důkladně
vyschnout,“ říká Hořáková.
Více o přikrmování, krmítkách a druzích
ptáků na krmítku lze nalézt na https://ptacihodinka.birdlife.cz/rady-a-tipy/

Vzdělávání dětí a mládeže a tvoření kladného vztahu k přírodě je důležité
téma, kterému se Česká společnost ornitologická pravidelně věnuje ve svých
aktivitách. „Pozorovat krmítko je skvělá
možnost, jak se děti z bezprostřední blízkosti dozvědí více o ptácích. Jak vypadají,
jak se chovají a jaká potrava jim chutná.
Poučí se, bude je to bavit a navíc udrží
pozornost, protože na krmítku se pořád
něco děje,“ sděluje Hořáková.
Druhý lednový víkend organizuje Česká společnost ornitologická čtvrtý ročník
sčítání ptáků na krmítkách, kterého se lze
zúčastnit z pohodlí domova. Už nyní se
mohou zájemci hlásit o tipy a novinky
prostřednictvím webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz, kde jsou zároveň i užitečné videonávody a materiály k poznávání a přikrmování ptáků. Stránka bude
zároveň o sčítacím víkendu sloužit pro
vkládání pozorování.
Kontakt pro další informace:
Dita Hořáková,
horakova@birdlife.cz, tel. 604 673 798
Alena Jechumtál Skálová,
skalova@birdlife.cz, tel. 774 920 389
Fotografie a videa ke stažení jsou k dispozici na: https://bit.ly/ptaci-hodinka
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Drobné památky Nemilan a Kyselova

Drobné památky Nemilan a Kyselova

Lidé zapomínají, řeka si pamatuje.

Jsme částí země a ona je částí nás.
náčelník Seattle v r.1855
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Obce Nemilany a Kyselov měly dlouhou dobu společný osud – patřily městu
Olomouci, které je spravovalo jako panská vrchnost. V obou byly cihelny, které
využívaly velkých zásob cihlářské hlíny.
Vesnice byly součástí německého jazykového území a byly přifařeny ke Slavonínu, kde také pohřbívali své mrtvé.
Nemilany se připomínají v roce 1141.
Český název značí „lidé Nemilanovy rodiny“. Patřily k nejstarším obcím v majetku města Olomouce, český král je dal
městu již při jeho založení. Katastr obce
se skládá ze dvou velmi rozdílných částí.
Západní část tvoří sprašová vyvýšenina skrytá od vesnice terénním stupněm
porostlým lesíkem a křovinami. Ten byl
na dvou místech proříznut hlubokou
úvozovou cestou. Východní část území
obce tvoří široká rovina snižující se až
k řece Moravě. Zde se v minulosti prostíraly louky, slepá ramena a rybníčky,
jež sloužily k plavení koní, praní prádla
i ke koupání. Staré vrby a rákosí byly
svědky každodenního života blízko velké řeky. Drobné církevní památky pokrývaly celé území, nemilanský sedlák je
měl stále na očích.
Na návsi byla na místě starobylé dřevěné zvonice postavena v roce 1825 zděná
kaple sv. Jana a Pavla. Má čtvercový půdorys s půlkruhovým uzávěrem, na hřebenu je šestiboký sanktusník s lucernou,
zakončený cibulovou bání s makovicí. Při
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Socha Panny Marie v Kožušanské ulici z roku 1900.

mé návštěvě jsem měl pocit, že celá stavba je mírně nakloněná.
Polní kaple na konci Sportovní ulice byla postavena v polovině 18. století
opravdu v poli, mezi čtyřmi duby, z nichž
stojí již jen jeden a kaplička je v troskách.
Zůstaly jen obvodové zdi bez střechy,
na cihlovém zdivu jsou zbytky omítky.
Holé zdi skrývají vzpomínku na církevní
slavnosti - prosebná procesí do polí. Konala se na jaře o svátku sv. Marka. Prosebný průvod měl v každé obci vžitou
trasu. Na čtyřech místech, podle světových stran, obvykle u kapliček a křížků
se průvod zastavil a kněz svěcenou vodou
pokropil zaseté obilí. Cestou se zpívaly litanie, v nichž byly obsaženy prosby
za ochranu úrody před kroupami, vichřicí, bouřkou, povodní a za naplnění sýpek
hojností obilí. Do polí přitom hospodáři
zastrkovali křížky ze svěceného dřeva
nebo kočičky, aby tím ochránili budoucí
úrodu. Rituální obcházení polí s cílem po-

vzbudit a ochránit vegetaci a usmířit bohy
jsou velmi starého původu.
Kilometr východně od obce stála v poli
na kamenném sloupu socha Panny Marie
Pomocné. Pěkná lidová práce pocházela
z roku 1713. Fotografie ze čtyřicátých let
ukazuje německé věnování, je připomínaná ještě v roce 1954, potom zmizela.
Socha Panny Marie v Kožušanské ulici
pochází z roku 1900. Na čtvercovém podstavci je 5 m. vysoký korintský sloup se
soškou. Věnovaná byla od Reginy Kryllové rozené Fischerové. Vedle sloupu rostou dva smrky.
Čtvercová Boží muka v České čtvrti pocházejí z 18. století. Opravená bílá stavba
stojí u původní staré cesty do Slavonína.
Zde se s obcí loučili mrtví při pohřebním
průvodu na Slavonínský hřbitov.

Polní kaple z 18. stol.

Boží muka

Cihlová čtvercová Boží muka u nadjezdu stála u cesty z Nemilan ke kolonii
domků, kterou přeťala v roce 1870 železniční trať. Pochází z počátku 19. století,
dnes jsou ve špatném stavu.
Boží muka nad hliníkem stojí na rozcestí starých cest. Od Nemilan sem přichází hlubokým úvozem cesta směřující
do Nedvězí, křižuje starou cestu od Dubu
k Olomouci. Procházeli tudy poutníci
a procesí na poutní místo Svatý Kopeček. Stavba pochází z počátku 19. století.
V blízkém křoví můžeme objevit pískovcový hraničník s písmeny KKE, což by
mohlo být označení hranice vojenského
cvičiště, které obec Nemilany pronajala
dělostřelcům olomoucké pevnosti.
U polní cesty blízko hranice s obcí Nedvězí stávala do nedávné doby sloupková čtvercová Boží muka. Pocházela z 18.
století, dnes z ní zůstala jen hromádka
cihel, kamení a betonová stříška v trávě
u cesty.

Kamenný kříž u parku v Lidické ulici
stojí mezi dvěma stromy na místě starého dřevěného kříže. Kříž s ukřižovaným
Kristem pochází z roku 1848 a byl po poslední povodni poškozený, nyní je pěkně
renovovaný.
Další kamenný kříž v humnech u tří lip
je poškozený. Vzadu je nápis s věnováním od Marie Melzerové a letopočet 1868.
Původní kříž dal zhotovit místo starého
dřevěného kříže v roce 1817 Jan Melzer.
Místo má tedy velkou tradici i vztah k rodině Melzerů. Dnešní stav tomu však neodpovídá. Kříž s Kristem chybí, reliéfy
na bocích podstavce jsou vytlučené.
Uprostřed parčíku stojí na vyvýšeném
místě kamenný jehlan. Je to pomník zdejším obětem první světové války. V roce
1946 byl upravený na pomník Rudé armádě.

Kyselov

Kyselov byl malou vesničkou, která se
původně skládala jen ze sedmi zahradnických usedlostí podél severní strany cesty
ze Slavonína, naproti nim stála stará dřevěná zvonice. Na jejím místě byla v roce
1875 postavena kaple sv. Jana Křtitele
se šestibokou věžičkou a kamenným křížkem na vrcholu štítu.
Kamenný kříž s ukřižováním Krista
u kaple byl postaven obcí v roce 1836.
V současné době jsou kaple i kříž pěkně
renovované.
U polní cesty vedle pevnostního fortu
č.XI. na Zlatém vrchu stojí pod ořechem
na kamenném podstavci socha sv. Jana
Nepomuckého. Hlavu má ve větvích
a dívá se k jihu. Pochází z roku 1807, kdy
byla postavena obcí Nemilany. Do pruské
války v roce 1866 stála u prachárny, která
byla na Nemilanských pozemcích.
U silnice k Nemilanům stojí pomník
obětem válek. Původní německý pomník
obětem první světové války byl upravený dvěma českým mladíkům, kteří padli
v posledních hodinách války druhé.
Na okraji nemilanského katastru směrem k Novým Sadům vyrůstá u budov
velkoskladů nádherná dubová alej. Byla
svědkem velké povodně v roce 1997.
Řeka si vzpomněla na své koryto v blízkosti Slavonína, Kyselova a Nemilan,
po letech se sem vrátila a bude se vracet
i v budoucnu. Řeka si pamatuje, lidé však
zapomínají.
Návštěvy drobných památek, míst křížů a Božích muk mi přinášejí radost i potěšení z poznávání zajímavých i zapomenutých míst a o ně se chci s vámi podělit.
Ján Kadlec
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Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
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Nová studie odhaluje dramatický úbytek evropských ptáků
Praha, 16. listopadu 2021. Nový výzkum
ptáků hnízdících v EU ukazuje, že za téměř
40 let vymizel každý šestý ptačí jedinec.
Celkově jsme tak od roku 1980 přišli o přibližně 600 milionů ptáků. Mezinárodní
tým výzkumníků z Královské společnosti
pro ochranu ptáků (RSPB), BirdLife International a České společnosti ornitologické
(ČSO) analyzoval údaje o 378 z 445 ptačích
druhů, které jsou v zemích EU původní.

Autoři studie odhadují, že mezi lety 1980
a 2017 došlo k celkovému populačnímu
poklesu evropských ptáků o 17–19 %,
což odpovídá ztrátám mezi 560 a 620
miliony jedinců. Ve skutečnosti během
tohoto období ubylo až 900 milionů ptáků, ztrátu však vyvažuje nárůst početnosti
některých druhů o přibližně 340 milionů
jedinců. Velký podíl na ztrátách má velmi výrazný pokles malého počtu běžných
druhů a totéž platí o přírůstcích – několik
málo ptačích druhů zaznamenalo vysoké
nárůsty populací.
vrabec domácí, jehož
populace se zmenšila
o 247 milionů jedinců

Studie je založena na údajích Celoevropského monitoringu běžných druhů
ptáků (PECBMS), projektu Evropské
rady pro sčítání ptáků (EBCC), a povinných zpráv členských států EU, které musejí podle směrnice EU o ptácích podávat
Evropské komisi.
Nejvíce zasaženým druhem je kdysi
všudypřítomný vrabec domácí. Od roku
1980 přišel o polovinu své populace, což
představuje úbytek celkem 247 milionů
ptáků. Jeho blízký příbuzný, vrabec polní, zaznamenal ztráty kolem 30 milionů
jedinců. Na oba druhy působí změny zemědělské politiky a hospodaření, vrabci
domácí však mizejí také z městského prostředí. Důvody úbytku městských popula-

cí jsou různorodé, od nedostatku potravy
a hnízdních příležitostí přes šíření ptačí
malárie až po vliv znečištěného ovzduší.
Porovnáme-li populace ptáků podle
prostředí, která obývají, nejvyšší celkové ztráty spatřujeme u polních a lučních
ptáků. Všeobecně se uznává, že za prudký úbytek volně žijících živočichů jsou
zodpovědné změny v zemědělských postupech, které jsou ovlivňovány politikou. Také početnost dálkových migrantů,
jako je budníček větší a konipas luční, či
bahňáků, jako je čejka chocholatá, klesla
relativně více než u ostatních skupin.
Zatímco v osmdesátých a devadesátých
letech 20. století došlo k velkému snížení počtu ptáků, v posledním desetiletí
se tempo poklesu zpomalilo. Směrnice
o ptácích a Směrnice o stanovištích poskytují v EU právní ochranu prioritním
druhům a stanovištím a prokazatelně prospívají ptačím druhům a posilují ochranu
stanovišť.
Příkladem může být sedm druhů dravců, jejichž počty během posledních desetiletí stouply v důsledku zvýšení jejich
ochrany, snížené míry pronásledování
a omezení používání pesticidů či zavedení cílených projektů na obnovu jejich
populací. Bez zavedení těchto směrnic by
populační pokles mnoha druhů byl bezesporu ještě o mnoho výraznější.
Tato práce však potvrzuje výsledky
předchozích výzkumů, které ukazovaly, že v poslední době došlo ke značným
ztrátám druhové rozmanitosti. Úbytek
špaček se ztrátou
75 milionů
jedinců

konipas luční s úbytkem 97 milionů
jedinců

běžných a hojných ptáků dokazuje, že
je i nadále potřeba rozsáhlejší spektrum
ochranářských akcí. Naléhavá je zejména
nutnost ochrany ptáků spjatých se zemědělskou krajinou, stejně jako ochrana dálkových migrantů podél jejich tahových
cest.
Úbytek běžných a hojných druhů je
znepokojivý hlavně proto, že poukazuje
na poškození celých ekosystémů a jejich
funkcí a potenciálně i na poruchy jejich
schopnosti poskytovat ekosystémové
služby, na nichž je lidstvo závislé. Právě dominantní postavení běžných druhů
v celkové avifauně Evropy znamená, že
změny v jejich populacích mohou mít
velký vliv na zdraví našich ekosystémů.
Fiona Burnsová, vedoucí vědecká
pracovnice RSPB pro ochranu přírody
a hlavní autorka studie, říká: „V příštím
roce se bude konat zasedání Úmluvy OSN
o biologické rozmanitosti, na kterém se
bude diskutovat o budoucnosti celosvětové biologické rozmanitosti a způsobech,
jak zvýšit úsilí v oblasti ochrany přírody
zaměřené na prevenci vymírání a obnovu
početnosti druhů. Naše studie je varovným signálem, že vymírání druhů a „tiché
jaro“ jsou skutečnou hrozbou. Plně podporujeme zajištění pevného rámce, který
by ochranu přírody postavil do popředí
všech celosvětových plánů.“
Podle Burnsové potřebuje naše společnost transformaci myšlení, abychom
si plně uvědomili, že přírodní a klimatickou krizi musíme řešit společnými silami. „Znamená to zvýšit rozsah a ambice
přírodě blízkého zemědělství, ochrany
druhů, udržitelného lesnictví a rybolovu
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a rychle rozšířit síť chráněných území,“
vysvětluje.
Anna Staneva, vedoucí oddělení ochrany přírody BirdLife Evropa, uvádí: „Tato
zpráva jasně a hlasitě ukazuje, že příroda
bije na poplach. I když ochrana vzácných
a ohrožených ptáků vedla k úspěšnému
zotavení populací některých druhů, nezdá
se, že by to stačilo k udržení populací hojných druhů.“ Staneva poukazuje na to,
že běžných ptáků je stále méně a méně
zejména proto, že stanoviště, na kterých
jsou závislí, jsou likvidována člověkem.
„Postupně jsme z naší zemědělské půdy,
moře a měst přírodu vymýtili. Vlády

v celé Evropě musí stanovit právně závazné cíle pro obnovu přírody, jinak to bude
mít vážné následky, a to i pro náš vlastní
druh,“ varuje.
Alena Klvaňová, vedoucí projektu
PECBMS a vedoucí oddělení mezinárodního monitoringu a výzkumu v ČSO, podotýká: „Tato studie vyzdvihuje význam
dlouhodobých programů založených
na občanské vědě, které jsou prováděny
po desetiletí napříč celým kontinentem.“
Podle ní bylo vytvoření tak rozsáhlého
a neocenitelného souboru dat možné jen
díky neutuchajícímu úsilí koordinátorů
národních monitorovacích programů a ti-

síců dobrovolných terénních pracovníků,
kteří každou hnízdní sezónu standardizovaným způsobem sčítají ptáky v téměř
třiceti evropských zemích. „Přála bych
si, aby naše výsledky pomohly veřejnosti
i odpovědným politikům uvědomit si, že
běžní ptáci nemusí být běžní navždy, nepodnikneme-li ochranářské kroky,“ uzavírá.
Kontakt pro další informace:
RNDr. Alena Klvaňová, Ph.D.,
klvanova@birdlife.cz, 776 895 795

A kdo přiletí na vaše krmítko? Ornitologové připravují čtvrtý ročník sčítání ptáků v programu Ptačí hodinka
Praha, 8. listopadu 2021. Už za dva měsíce
budou lidé v celém Česku opět pozorovat
ptačí krmítka. Česká společnost ornitologická o víkendu 7.–9. ledna 2022 organizuje
čtvrtý ročník Ptačí hodinky – sčítání ptáků
na krmítkách. Minulého ročníku se zúčastnilo přes 27 tisíc lidí, kteří pozorovali víc než
půl milionu ptáků. Ornitologové pomocí
dlouhodobého projektu ve spolupráci s veřejností zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají
či přibývají. Sčítání se může zúčastnit úplně
každý bez předchozích zkušeností. Navíc
v teple domova bez nutnosti vycházet. Už
nyní se mohou lidé připravovat na Ptačí
hodinku pomocí zábavných kvízů a pilovat
své znalosti ptáků na stránce ptacihodinka.
birdlife.cz, kde se zároveň lze přihlásit k odběru tipů a novinek.

Žluté břicho s černým pruhem, zelená záda
a černá hlava s bílými tvářemi. Sýkoru
koňadru viděli účastníci všech tří ročníků
Ptačí hodinky ze všech ptáků nejčastěji.
„Navštívila 85 % krmítek a mezi ostatními druhy neměla konkurenci. Druhá nejčastější – sýkora modřinka – se ukázala
na 65 % pozorovaných krmítek. Na to, zda
koňadra udrží pomyslné žezlo, si budeme
muset ještě počkat, už nyní je ale vhodné
upravit zahradu a okolí našeho domu, abychom při lednovém sčítání měli na krmítku
opravdu živo,“ říká Alena Jechumtál Skálová, koordinátorka Ptačí hodinky z České
společnosti ornitologické.
S přikrmováním ornitologové doporučují začít, když teploty klesnou k bodu
mrazu. „Mezitím můžeme na zahradě
udělat malý ptačí ráj. Staré dřevo a větve naskládejte na hromádku. Úkryt v ní
může najít střízlík, červenka nebo i hejno

vrabců. Spadané listí shrabejte ke kmeni
stromu, a nechte ladem. Ve vrstvě listí si
najdou ptáci mnoho dobrot, ať už spadlé
ovoce, nebo larvy a brouky. Semenožravé
ptáky pohostíte, když necháte stonky trvalek nezastřižené. Semínka jsou zpravidla
takřka neviditelná, ale ptáci je pojídají
po celou zimu,“ vysvětluje Dita Hořáková z České společnosti ornitologické.
Jakmile teploty klesnou pod nulu, můžeme vyvěsit krmítko a začít s přikrmováním. „Krmítko musí být alespoň 1,5 m
nad zemí, ideálně na závětrném a nerušeném místě. Dbáme na pravidelné čištění
a odstraňování trusu a zbytků potravy.
V krmítku můžeme ptákům nabídnout slunečnici, vlašské ořechy, oves, proso, pšenici a další obiloviny či luštěniny. Kosy
a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, strakapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs,“
sděluje Hořáková.
K určování a poznávání ptáků na krmítku pomohou videa a materiály na stránce
Ptačí hodinky. „Letošní novinkou jsou
kvízy, pomocí kterých lze procvičit a zdokonalit určování ptáků. Lidé si mohou vybrat z více různých kvízů. Od těch pro úplné začátečníky s pěti nejčastějšími druhy
na krmítku až po kvízy pro pokročilé,“
říká Jechumtál Skálová.
Díky spolupráci s velkým množstvím
dobrovolníků ornitologové během několika let zjistí, kteří ptáci u nás v zimě
ubývají či přibývají. „V minulém ročníku
byl skokanem roku čížek lesní, který se vyhoupl ze čtyřiadvacátého místa na deváté – lidé ho pozorovali na pětkrát větším
množství krmítek. Více jsme zaznamenali

také kosů. Objevili se na 57 % krmítek,
což je meziročně o 7 procentních bodů
víc. Bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine v dalším ročníku. Každopádně
na příkladu čížků i kosů vidíme, proč je
důležité sčítat několik let po sobě – jen tak
zjistíme, jestli se jedná o krátkodobé výkyvy nebo skutečně dochází k dlouhodobým
změnám,“ vysvětluje Jechumtál Skálová.
Už nyní je možné přihlásit se k odběru
novinek na stránce ptacihodinka.birdlife.
cz, kde lidé zároveň najdou např.:
• informace ke sčítání,
• materiály k určování ptáků,
• výukový program pro školy,
• kvízy,
• výsledky minulých ročníků,
• možnost podělit se o své fotografie
vložením do veřejné galerie.
Ptačí hodinka začíná v pátek 7. ledna
a končí v neděli 9. ledna 2022. Účastníci
sčítají ptáky na krmítku podle dané metodiky vždy jednu hodinu podle vlastního
výběru. Pro každý ptačí druh píšeme vždy
nejvyšší počet jedinců pozorovaných najednou. Pro vkládání pozorování slouží
web ptacihodinka.birdlife.cz.
Kontakt pro další informace:
Dita Hořáková,
horakova@birdlife.cz, tel. 604 673 798
Alena Jechumtál Skálová,
skalova@birdlife.cz, tel. 774 920 389
Fotografie a videa ke stažení jsou k dispozici na: https://bit.ly/ptaci-hodinka
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ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na prosinec tyto akce:

Vánoční prohlídky na hradě Šternberk

Ludéřov – Drahanovice

Na adventní soboty připravujeme Vánoční prohlídky hradu Šternberk. V rámci
prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé
informace o historii Vánoc, vánočních
tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce
šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní
slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších artefaktů.
Na dolním nádvoří hradu dotvoří atmosféru dřevěný betlém v životní velikosti.
Hrad Šternberk bude otevřen v soboty
27. 11., 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2021. Otevírací doba je od 10 do 14 hodin. V rámci prohlídek je nutné dodržovat aktuálně
platná nařízení vlády.   
Věříme, že si v čase vánočním najdete
cestu na náš hrad a příjemně se u nás naladíte na blížící se svátky. Těšíme se na vaši
návštěvu.
TERMÍNY: 27. 11. / 4. 12. / 11. 12. /
18. 12. 2021
ZAČÁTKY PROHLÍDEK: 10–14 hodin
VSTUPNÉ: 150 Kč / 120 Kč / 80 Kč

středa 1. prosince
Vycházka nejen pro seniory nás zavede
ke Keltské svatyni v Ludéřově. Odtud se vydáme přes Kníničky ke studánce Svatá voda
u Drahanovic a vycházku ukončíme v Drahanovicích. Ráno odjezd autobusem z Prostějova v 8:45 (st. č. 1) do Ludéřova s přestupem v Pěnčíně. Návrat vlakem z Drahanovic
do 13:45. Délka trasy asi 6 km.

Kontakt:

ČSOP, Ekocentrum Iris

Husovo nám. 91,
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Kamenné památky na Kosíři

nad Skalkou a v lázeňském lese si vyzkoušíme
hravé interaktivní prvky
projektu „Tóny lesa“ (dendrofon, lesní megafon, pexeso, strom jako dům, balanční
a fitness prvky). Dále se vydáme kolem nové
přírodní nádrže a biocentra do Čelčic. Ráno
společný odjezd autobusem v 9:05 do Skalky
(st. č. 2). Návrat z Čelčic do 13 hod. Délka trasy 4-5 km.

Lázně Skalka a biocentrum
Čelčice

Vánoční stezka na Hloučele

středa 8. prosince
Vycházka nejen pro seniory nás zavede
do lesů na jižních svazích Kosíře. Budeme
hledat studánku V Doubravě, kouzelnou skálu
s pramennou stružkou i dovedně ukrytou kamennou chaloupku. Ráno odjezd autobusem
v 8:45 do Stařechovic (st. č. 1), návrat do Prostějova do 12:30. Délka trasy 4-5 km.

středa 15. prosince
Vycházka nejen pro seniory, kdy se vydáme nad lázně Skalka po části trasy
nové naučné stezky. Navštívíme jezírka

od 20. prosince do 2. ledna
Hravá samoobslužná stezka pro děti i dospělé
na vánoční téma bude vyvěšena v biokoridoru
Hloučela v úseku od ul. Kostelecká po nový
parčík.

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

Kozorožec

POSLEDNÍCH 3000

Tento týden do zoo přicestovali dva nadějní samci kozorožce kavkazského. Oba
přijeli ze Zoo Bojnice, transport proběhl

bez komplikací, dnes jsou již začleněni do stáda a doufáme, že se
jim u nás bude líbit. Olomoucká
zoo se chovem kozorožců kavkazských zabývá od roku 1987. K
dnešnímu dni se zde narodilo 156
mláďat. Zoo Olomouc patří momentálně mezi největší chovatele
tohoto druhu nejen v Evropě, ale
i na celém světě. V roce 1996 na
konferenci EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) byla pověřena vedením jejich
plemenné knihy. Tento druh je na Kavkaze endemitem (nikde jinde na světě se
nevyskytuje), konkrétně ho můžeme spatřit pouze v pohořích Gruzie a Ruska, kde

žije vzácně v místech o rozloze pouhých
4 500 km2. Během kruté zimy se sdružuje na slunných svazích. Kozorožci jsou
úžasní akrobaté. Dokážou šplhat s neuvěřitelnou jistotou i po strmých skalních
srázech. V zimě se velmi těžko dostávají
k travinám díky až 35 cm vysoké vrstvě
sněhu. Mezi jejich predátory patří vlci a
rysi. Kozorožci jsou mimořádně ostražití.
Jejich rohy mohou dosahovat délky až 80
cm, váhy až 1,8 kg každý a jsou nejtlustší
za všech druhů kozorožců. Jejich stavy v
přírodě se snižují následkem nelegálního lovu a odhadují se na 3 000 jedinců.
Klesají tedy v důsledku činnosti člověka,
který loví trofejní samce, také ale díky narůstajícímu chovu domácích zvířat.
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Zahajujeme novou běžkařskou sezonu
v Nové Vsi
27.11.2021
Na Nové Vsi u Rýmařova byla dnes večer před půlnocí upravena lyžařská běžecká trať
na bruslení v délce 2 km na loukách. Lze ji využít i při večerním osvětlení. Svatý Martin se s bílým koněm opozdil, ale díky za tu nadílku. Můžete oprášit prkýnka a přijet.
Ráno se lze podívat na kameru: www: skpolomouc.cz
SKOL
Jan Pečínka

Muzeum a galerie v Prostějově zve:

Brno vánoční
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na premiéru prohlídkového okruhu BRNO VÁNOČNÍ aneb pátrání po Ježíškovi, který
se uskuteční v neděli 12. prosince 2021 se
začátkem v 10:00 hod. na Janáčkově náměstí u pomníku Lišky Bystroušky.
Délka programu cca 2,5 hod. s ukončením v Pellicově ulici.
Důležitá upozornění:
K účasti na prohlídce je nutná závazná
rezervace, učiněná na mailové adrese tomas.kryl@email.cz do 7. 12. 2021.
Prohlídka se uskuteční v případě minimálně 20 účastníků (omezený počet míst).
Potvrzení konání akce a rezervace Vám
budou po datu uzávěrky přihlášek oznámeny mailem.
Na akci platí všechna aktuálně vyhlášená protiepidemická opatření.
Vhodné dopravní spojení na akci:
** Z Olomouce bus **
RJ 721308 08:00-09:05  www.regiojet.cz
** Z Olomouce vlak **
ČD R914 07:06-08:42  www.cd.cz
** Z Prahy vlak **
ČD RJ73 06:12-09:29  www.cd.cz
** Z Prahy bus **
RJ 000032 07:00-09:30 ww.regiojet.cz
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www.nejlepsipruvodce.cz

Ing.TomášKRYL







Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh

BRNOVÁNOČNÍ
…anebpátránípoJežíškovi


SeznamteseshistoriíBrnaajehopamátkami(domy,paláci,kostely,chrámy)
skrzvánočnípříběh,přespříběhbožíhonarození.
Zapátrejteposv.Barboře,sv.Mikuláši,betlémskéhvězděneboadresách
brněnskýchČertů.Poznejtepůvodavýznamvánočníchzvyků,tradicasymbolů.
JakdlouhéjsouvlastněVánoce?Cotojsouroráty?Jakmávypadatsprávný
adventnívěnec?
PosviťtesinabrněnskéVánoceLeošeJanáčka,AdolfaLoose,Napoleona
Bonaparta,WolfgangaAmadeaMozartaneboRudolfaTěsnohlídka.
Mimotoalenezapomeňtepočítat,kolikrátsepřitommůžetevBrně
potkatsJežíškem…


…příběhyvsouvislostech.


MALOVANÉ NEBE
RESTAUROVANÉ PODMALBY NA SKLE

3. 12. 2021 - 17. 4. 2022
vernisáž 2. 12. 2021 v 17 hodin
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
nám. T. G. Masaryka 2
www.muzeumpv.cz

neděle12.prosince2021,10:00hod.

sraznaJanáčkověnáměstíupomníkuLiškyBystroušky
vstupné:100Kč
(80Kčděti6–14let)


(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí,nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
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Bystřické kluziště se 1. prosince otevírá veřejnosti

Knihovna města Olomouce

Venkovní teploty příznivě přispěly k tomu, abychom mohli vytvořit kvalitní led v rekordním
čase a spustit tak první prosincový den bruslení
pro veřejnost.

Dodržujeme platná hygienická opatření,
nutná rezervace - kontakty níže.
2. 12. 17 hodin
nám. Republiky – Tajemství závoje –
beseda se Soňou Bulbeck o krásách Saudské Arábie i o změnách, které zde dnes
probíhají. 585 545 123, dospele@kmol.cz

Samozřejmě budeme bedlivě sledovat vývoj epidemiologické situace a tomu uzpůsobíme provozní podmínky. Velice Vás prosíme
o respektování vládních nařízení a dodržování
hygienických pravidel. Budeme důsledně kontrolovat jejich dodržování tak, aby mohlo být
kluziště bezpečně provozováno a předešli jsme
případnému uzavření kluziště.
Základní cena vstupného je stanovena
na 50 korun pro osoby nad 15 let, děti zaplatí 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma
v doprovodu dospělé platící osoby. Vstupné vždy platí na jeden ucelený blok 60 až
90 minut, po jehož ukončení musí všichni
kluziště opustit a následně probíhá úprava
ledu. Maximální kapacita kluziště je 50 lidí.
Pokladna pro vstupenky na kluziště a půjčovna
bruslí je v přízemí Kulturního a informačního
centra. Platby jsou možné pouze v hotovosti. Připravena je i půjčovna bruslí, kde je v současné
době k dispozici 35 párů bruslí všech velikostí.
Kluziště je z bezpečnostních důvodů monitorováno kamerovým systémem se záznamem.   Veřejnosti je rovněž k dispozici webová kamera, která slouží zejména k tomu, aby
si každý mohl ověřit, zda je kluziště v provozu, případně zjistit jeho aktuální obsazenost.
Veřejnost si může celý areál pronajmout ve stanovených hodinách, aktuální stav rezervací
můžete sledovat na webových stránkách města
v sekci Kluziště.
Občerstvení na Zámeckém náměstí v době
provozu veřejného bruslení bude zajišťovat Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. Sociální zařízení umístěné mezi náměstím a amfiteátrem a je
k dispozici při bruslení veřejnosti.
Provozní doba bude průběžně upravovaná
a je obecně stanovena od 9:00 hod. do 21:30
hod. Provoz bude omezen ve dnech 24., 25.

3. 12. 10 – 12, 13 - 16 hodin
pobočka Jungmannova – Mikuláš
v knihovně – dárečky pro úspěšné řešitele kvízu, 731 123 081, jungmannova@
kmol.cz

13. 12. 17 hodin
pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro děti od 9 let, které si sestaví
z LEGO stavebnice svého robota a naučí
se ho naprogramovat 585 545 129, internet@kmol.cz

6. 12. 14 - 17 hodin
oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – vánoční dílnička – výroba
jmenovky či barevné taštičky na dárky,
585 545 126, detske@kmol.cz

14. 12. 13 - 16 hodin
pobočka Neředín – Stromeček – výroba
netradičního vánočního stromečku z papíru pro dekorace i jako přání, 737 115 178,
neredin@kmol.cz

6. 12. 15 – 18 hodin
nám. Republiky – Klub deskových her
– zveme fanoušky deskových her, mladé
i ty dříve narozené, kteří se budou dělit
o své zkušenosti, dávat tipy na hry, ale
především spolu stráví příjemné odpoledne s klasickými či novými stolními hrami,
585 545 123, dospele@kmol.cz

21. 12. 13 – 18 hodin
pobočka Holice – Vánoční ladění – relaxační odpoledne s koledami, malováním mandal a spoustou malých dárečků,
730 815 117, holice@kmol.cz

7. 12. 12 – 17 hodin
pobočka Brněnská – Vánoční tvoření –
ruční výroba ozdob do oken nebo na stůl,
731 611 842, brnenska@kmol.cz

a 31. 12. 2021, kdy bude ukončen
již ve 14:30 hod. Obecně platí, že
v dopoledních hodinách areál využívají školy, odpoledne veřejnost
a večer je k dispozici pro placené
pronájmy. Rozvrh hodin je zveřejněn na webových stránkách.

Kontakt:
Mgr. Martina Skálová
vedoucí odboru kultury a informací
skalova@muvb.cz, tel: 734 236 506
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!

ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

9. 12. od 17 hodin
nám. Republiky – Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu – laureáti ceny
DOFE poradí 16 – 24letým, jak úžasně
prožít volný čas a zároveň splnit podmínky pro získání mezinárodního certifikátu,
585 545 123, dospele@kmol.cz

7. 12. od 16 hodin
nám. Republiky – kreativní dílna pro dospělé – Šperky – ruční výroba originálních náušnic, náramků či náhrdelníků.
Materiál bude k dispozici. 585 545 123,
dospele@kmol.cz
8. 12. v 10 hodin
oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – Těšíme se na zimu – další setkání rodičů s těmi úplně nejmenšími dětmi
v rámci projektu Book start. Dospělé
potěší tipy na zajímavé dětské knížky.
585 545 126, detske@kmol.cz
9. 12. 13 – 18 hodin
pobočka Holice – Vánoční koutek – výroba stromečku z vyřazených knih, povídání o Vánocích, 730 815 117, holice@
kmol.cz

VÝSTAVY

Budovu na náměstí
Republiky oživují až do konce roku fotografie Pavla Langera dokumentující lidi
i událostí které se odehrávají kolem kostelů, chrámů i katedrál.
Pobočka Brněnská zve na obrázky
překreslované na sklo ze sbírky Taťány
Stárkové. Podmalby zdobívaly příbytky
našich předků většinou nad stolem, kde
se rodina scházela. Většinou na nich byli
svatí patroni majitelů domu nebo biblické
výjevy.
Pobočka Holice nabízí fotografie Petra
Palarčíka inspirované mostem na Masarykově ulici v Olomouci zvaným Rejnok.
Na pobočce Jungmannova si nenechte
ujít kreativní plakáty aranžérů SOŠOS
Štursova, zaměřené na udržitelný rozvoj.
Výstava mapuje dopady módy a oblečení
na životní prostředí.

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

Všem hostům je
k dispozici společenská místnost a dále se v objektu penzionu nachází stylově zařízený prostor
Pekárny. Oba tyto prostory lze využít pro
firemní večírky, oslavy narozenin, rauty
a jiné společenské akce. Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou
školicí místnost pro 40 osob.

Lázně Slatinice a. s.,

Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz
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Z Hněvotínské vycházky
Po takřka dvouleté covidové přestávce se
začaly v sobotu 13. listopadu opět plnit
připravené prostory hněvotínského Kulturního domu myslivci zdejšího spolku
a jejich hosty. Zápis prováděl místopředseda MS Blata Hněvotín Pavel Pospíšil
za dohledu zástupce Magistrátu města
Olomouc Ing. Ivana Škraňku, odborného referenta odboru životního prostředí,
dohlížejícího na plnění usnesení vlády
k otázkám covidu, které, jak zněl závěrečný zápis, byly splněny bez vad a nedostatků.
K lepší náladě myslivců čekajících
na výzvu k nástupu očividně přispěla až
připravená snídaně. Bramborová polévka
vylepšená kabanosem příjemně pohladila
žaludky myslivců.
Očekávaný nástup byl v 9 hodin a 10
minut v parčíku před kulturákem za zvuku
borlice. „K dnešní vycházce nastoupilo 22
myslivců, 3 honci a 5 lovecky upotřebitelných psů se zkouškou,“ znělo hlášení mysliveckého hospodáře Pavla Tomana předsedovi MS Pavlu Andršovi. „Milé dámy,
vážení pánové, vážení honci, dovolte mi,
abych Vás jménem Mysliveckého sdružení
Blata Hněvotín zase po dvou letech přivítal
na dnešním prvním společném honu. Bohužel i nadále epidemiologická situace pro
nás není úplně příznivá a nedovoluje nám
chovat se k sobě s obvyklou mysliveckou
srdečností, takže bych Vás v tomto smyslu
nabádal k určité obezřetnosti. I v řadách
našeho sdružení máme bohužel marody
s covidem, takže doufejme, že se nic zlého v tomto smyslu nestane a že si dnešní
vycházku společně užijeme. Ale k věcem
příjemnějším,“ předal slovo mysliveckému hospodáři Pavlu Tomanovi. „Ještě než
začnu s podrobnostmi, musím vzpomenout
na naše dva kamarády, Jaroslava Ondriska a Jana Vorálka, kteří nás v uplynulém
období opustili. Věnujme jim prosím tichou
vzpomínku. Děkuji. I já bych Vás chtěl
všechny přivítat na naší dnešní vycházce,
která bude mít pět lečí. Přeprava do jednotlivých lečí proběhne auty. Během celého honu je zákaz požívání alkoholu, dbejte
na bezpečnost střelby, střílejte na přiměřenou mysliveckou vzdálenost, co se bude
lovit Vám řeknu před každou lečí. Závodčí
budu já a Pavel Pospíšil, jedno zatroubení
je zahájení dvě konec leče. Po druhé leči
se přesunem na Výrovku, kde bude svači-

13

měsíčník zelených hnutí • 11. 2021 • zelení A DOBA

Z Hněvotínské vycházky

Předseda MS MUDr Andrš v roli trubače a myslivecký hospodář Pavel Toman

na. Přeji Vám příjemný a hezký den, ať se MS Vladimír Lukáš. Po jídle se vyrazilo
Vám splní, co jste si předsevzali.“ Úspěš- do dalších dvou lečí, které skončily bez
ný a pohodový hon popřál všem i předseda úlovku, pátá leč se nekonala a začalo se
MS a nástup ukončil provoláním „Mysli- uvažovat o zrušení hlavního honu z důvodu nízkého stavu zvěře. Proto zazněl povel
vosti zdar.“
Po odtroubení následoval přesun k přesunu do obecního parčíku, kde byl
do první leče, kterou byla cihelna. Po je- připravený mini výřad. V ohrádce z chvojím ukončení ležel na výloži jeden zajíc jí leželi dva zajíci a dva bažantí kohouti,
a jeden bažant kohout. Druhá leč byla před nimi krásná liška, tak znělo i hlášení
v travinách, kde skromnou výlož tvoře- hospodáře podané předsedovi MS. „Milí
nou jedním zajícem a jedním bažantím přátelé, jsme moc rádi, že jsme to ve zdrakohoutem doplnila jedna liška.
Tím pádem bylo o Krále honu
postaráno a tak přesun na svačinu byl veselejší. Na Výrovce
nás čekal horký čaj a Menšíkuv
speciál kabanos právě vytažený
z udírny, o kterou se tradičně
vzorně stará Standa Ošťádal
st. se synem Jendou. Každý
si mohl ukrojit kus jaký sní.
Na zahřátí byl připravený oheň
a samozřejmě vyhřátá místnost
o níž se staral nejstarší člen Robert Hájek host při tankování horkého čaje

Závěrečný nástup

ví po dvou letech s docela dobrou fyzickou
kondicí zvládli a nikdo neutrpěl ani fyzickou ani duševní ujmu na zdraví.Výřad je
sice skromný, ale zasloužený, takže se můžeme těšit na poslední leč.“
Hospodář: „Ještě než přistoupíme k dekorování Krále, chtěl bych poděkovat
honcům, psovodům, všem účastníkům
dnešní společné vycházky za kázeň a ohleduplnost ke zvěři, že se lovila zvěř pouze
lovitelná.Výřad je skromný, nicméně očekávaný, protože letošní rok pro tu zvěř
drobnou opravdu příhodný nebyl. Hledat
jednotlivé jmenovatele úbytku drobné
zvěře nemá význam. Přistoupíme k vyhlášení Krále honu, za ulovení lišky vyhlašuji
Králem honu Antonína Sedláčka – Ať žije
Král“ zahřmelo parčíkem. Z rukou hospodáře převzal glejt Krále honu, medaili
a úlomek, který může nosit do rozbřesku
zítřejšího slunce. S gratulací a Lovu zdar

se přidal také předseda MS. „Děkujeme,
že jste přišli a přijeli
do Hněvotína, zvu Vás
do kulturního domu,
kde je již připraveno
občerstvení a provolávám
Myslivosti
zdar.“ Po odtroubení
se všichni přesunuli
do kulturního domu,
kde se jako hlavní jídlo
podávalo výborné srnUprostřed Král honu Antonín Sedláček,
čí na smetaně.Volnou
vlevo předsedaMS MUDr Pavel Andrš,
zábavu, která následovpravo hospodář Pavel Toman
vala, nakrátko přerušilo losování tomboly, kterou již tradičně do pozdních hodin, stále si bylo o čem
řídil Pavel Pospíšil s asistentem Pavlem povídat. Ani tentokrát jsem si ani nevyTomanem, kteří také poděkovali dárcům střelil, ale dobře se pobavil s přáteli, které
věcných cen. Po tombole volná zábava mám rád.
pokračovala i když v menším počtu, až
Rudolf Krč

Posezení s hřivnáči
Tříměsíční doba lovu holuba hřivnáče
skončila. Jeho lov je jedním z nejkrásnějších mysliveckých zážitků, vyžaduje
trpělivost, maskování a především dobrou mušku. Protože hřivnáč, jak všichni
víme, je plachý, chytrý a velice rychlý
pták. Možná, že právě proto je o jeho lov
v MS Blata Hněvotín menší zájem. Pravidelně se však na první srpen každoročně těší skupina pěti zdejších myslivců,
kteří se tomuto krásnému lovu pravidelně věnují.
Letos se jich ulovilo celkem šedesát,
říká místopředseda MS Pavel Pospíšil
a hned zve na jejich společnou konzumaci. Ta se konala v neděli odpoledne
ve vyhřáté myslivecké chatě na Výrovce.
Pozvány byly také manželky myslivců
a kamarádi. Bohužel z důvodu vládního
nařízení nebyla účast taková jako v minulých letech, proto některým členům byli
pečení holubi a výborná polévka rozvezeni domů.
Jako jeden z účastníků tohoto posezení musím také poděkovat svolávajícímu
místopředsedovi MS za pozvání a jeho
manželce za chutné buchtičky připravené
k odpolední kávě. Sedělo se a povídalo
až do pozdních odpoledních hodin. Je to
pravděpodobně poslední letošní setkání

Hlavní kuchaři: zleva Lubomír
Vymazal a Miroslav Špičák

myslivců, neboť plánovaný
hon 11. prosince je z důvodu nízkého stavu zvěře a stále se zhoršující se
pandemické situace zrušen.
Manželé Krčovi si pochutnávají na pečených holubech
Zleva Pavel
Pospíšil a Petr
Kubíček nešetří
chválou na adresu kuchařů

Rozjížděli jsme se
domů s přáním pevného zdraví.
Rudolf Krč
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Deklarace lékařů k nátlaku na očkování
Nacházíme se v přelomové době. Právě
nyní se rozhoduje o budoucnosti nás, budoucnosti našich dětí i o budoucnosti celého národa. Medicínský problém je
v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických
cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí.
Lidé končí v nemocnicích z důvodů nekompetentního rozhodování, hlásání polopravd a lží, zavádění mnohdy nelogických
až iracionálních opatření, represí a neodůvodněných privilegií očkovaných. Politici
za pomoci některých odborníků stavějí lidi
proti lidem, děti proti dětem, polarizují společnost. Na současném bezútěšném stavu
má bohužel zásadní podíl jednostranné
a nekritické informování médií.
Jsme obyčejní lékaři, kteří se dlouhé měsíce věnovali svým pacientům s vírou, že
se situace kolem covid-19 zklidní a bude
řešena po diskusi odborníků konsenzuálně
a zodpovědně s co nejmenšími ztrátami
na lidských životech, zdraví, psychice a fungování společnosti. Ve skutečnosti jsme však
svědky narůstajícího šíření strachu a beznaděje, ke kterému značně přispívá naše
stavovská organizace ČLK v čele s prezidentem dr. Kubkem. Nelze již jinak, než
společně vyjádřit jasný nesouhlas
s vedením ČLK a oslovit veřejnost.
Na základě zveřejněných dat je zcela zřejmé, že očkování nemá efekt
na vytvoření kolektivní imunity.
Musí jasně zaznít, před čím očkování může
chránit a kde selhává. Komu očkování jednoznačně doporučit a u koho je nejen zbytečné, ale potenciálně rizikové. Očkovaní
šíří infekci, a tedy nelze nikoho emočně vydírat ani nutit k očkování z důvodu ochrany
svých bližních. Známe rizikový profil pacienta, u kterého je očkování schopno zabránit těžkému průběhu nemoci. Současně
víme, že pacienti, kteří v minulosti nákazu
prodělali, neplní nemocnice, a očkování
tedy u nich má přínos zcela minimální. Pokud stát tvrdí, že epidemie ohrožuje chod
nemocnic, a přitom se nijak nesnaží zamezit šíření infekce očkovanými, dopouští se
záměrného šíření epidemie.
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U dětí a mladých zdravých má covid-19
v naprosté většině lehký průběh, již nyní
jsou však u nich popsány závažné postvakcinační nežádoucí účinky jako myokarditida, perikarditida, riziko mozkových příhod
a jiných neurologických obtíží či poruch
srážlivosti krve. Hlášen je prudký nárůst
podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za období 2020–2021 v americkém
vládním systému VAERS (Vaccine Adverse
Event Reporting System). To, co se již nyní
ukazuje, však může být zatím jen pouhá
špička ledovce. O možných dlouhodobých
nežádoucích účincích z podstaty krátkého
používání těchto genetických vakcín není
známo nic. Například skrytě proběhlé
myokarditidy mohou být v čase příčinou
rozvoje dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání. V medicíně vždy platila zásada
předběžné opatrnosti, primum non nocere.
Místo zahájení seriózní odborné diskuse
na dané téma je ústy dětských vakcinologů
šířena pohádka o 100% bezpečnosti vakcinace dětí a mladistvých. Může za takové situace skutečně zodpovědný
lékař doporučit očkování dětem?
V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně v kapitole II, článku 5 se píše, že
jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je
možno provést pouze za podmínky, že
k němu dotčená osoba poskytla svobodný
a informovaný souhlas. Přesto představenstvo ČLK vyvíjí tlak na uzákonění povinného očkování vakcínou,
u které bude testování dokončeno
až v roce 2023. Jsme tak svědky proměny z principu nepolitické profesní organizace ve zcela nepokrytě politickou účelovou
sílu, k čemuž nemá žádný mandát. Ze stavovské organizace, která má hájit zájmy
lékařského stavu, se stala organizace tvrdě
a slepě prosazující jeden úzký názorový
směr bez ohledu na oponentní názory a vědeckou diskusi. Kdokoliv projeví jen trochu
odlišný názor, je dehonestován či označen za dezinformátora. K podpoře a šíření svého názoru využívá prezident Kubek
časopisu ČLK Tempus medicorum, jehož je
zároveň šéfredaktorem. V něm neposkytuje
vyvážený prostor spektru různých odborných názorů, naopak publikuje texty příz-

Zpráva o Setkání s Radeckým 2021

Nacházíme se v přelomové době.
Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti nás, budoucnosti našich dětí i o
budoucnosti celého národa. Medicínský problém je v současnosti
zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za
současného omezování svobody
a diskriminování jedné skupiny lidí.
Lidé končí v nemocnicích z důvodů
nekompetentního rozhodování,
hlásání polopravd a lží, zavádění
mnohdy nelogických až iracionálních
opatření, represí a neodůvodněných
privilegií očkovaných. Politici za
pomoci některých odborníků stavějí
lidi proti lidem, děti proti dětem,
polarizují společnost. Na současném
bezútěšném stavu má bohužel zásadní
podíl jednostranné a nekritické informování médií.
Jsme obyčejní lékaři, kteří se dlouhé
měsíce věnovali svým pacientům s
vírou, že se situace kolem covid-19
zklidní a bude řešena po diskusi odborníků konsenzuálně a
zodpovědně s co nejmenšími ztrátami
na lidských životech, zdraví, psychice a
fungování společnosti. Ve skutečnosti
jsme však svědky narůstajícího šíření
strachu a beznaděje, ke kterému
značně přispívá naše stavovská
organizace ČLK v čele s prezidentem
dr. Kubkem. Nelze již jinak, než
společně vyjádřit jasný nesouhlas s
vedením ČLK a oslovit veřejnost.
Na základě zveřejněných dat je zcela
zřejmé, že očkování nemá efekt na
vytvoření kolektivní imunity. Musí
jasně zaznít, před čím očkování může
chránit a kde selhává. Komu očkování
jednoznačně doporučit a u koho
je nejen zbytečné, ale potenciálně
rizikové. Očkovaní šíří infekci, a tedy
nelze nikoho emočně vydírat ani nutit
k očkování z důvodu ochrany svých
bližních. Známe rizikový profil pacienta, u kterého je očkování schopno
zabránit těžkému průběhu nemoci.
Současně víme, že pacienti, kteří v
minulosti nákazu prodělali, neplní
nemocnice, a očkování tedy u nich
má přínos zcela minimální. Pokud
stát tvrdí, že epidemie ohrožuje chod
nemocnic, a přitom se nijak nesnaží
zamezit šíření infekce očkovanými,
dopouští se záměrného šíření epidemie.
U dětí a mladých zdravých má
covid-19 v naprosté většině lehký

K podpoře a šíření svého názoru
využívá prezident Kubek časopisu ČLK
Tempus medicorum, jehož je zároveň
šéfredaktorem. V něm neposkytuje
vyvážený prostor spektru různých
odborných názorů, naopak publikuje
texty příznivců očkování a články jemu
spřátelených novinářů dehonestující
lidi s jinými názory. Taková kumulace
moci je nejen v lékařském prostředí
nepřijatelná.
Ministerstvo zdravotnictví za podpory
ČLK vyvíjí ohromný tlak na všechny
neočkované, včetně těch, kteří nemoc
prodělali a mnohdy mají přetrvávající
vysoké titry protilátek. K tomu však
neexistuje medicínské opodstatnění.
Zároveň neklade důraz na léčebné
možnosti a nezbytnost včasné péče a
terapie na úrovni primární linie, jako
účinné prevence zhoršení zdravotního
stavu pacienta a přetížení lůžkových
kapacit, a to zavedením účinné triáže
pacientů včetně použití oxymetrů
v domácím prostředí k odhadu progrese do možných závažných stavů.
Místo toho jsou praktičtí lékaři zavaleni
množstvím zbytečných byrokratických
úkonů.
Nesouhlasíme s doporučením
představenstva ČLK ohledně
povinné celoplošné vakcinace, ale
i profesních skupin. Vyjadřujeme tímto
respekt těm lékařům v představenstvu
ČLK, kteří se v této věci zdrželi hlasování. Vyjadřujeme jasný nesouhlas
s očkováním dětí pro převažující rizika nad benefitem a neznámé dlouhodobé nežádoucí účinky. Od postupu a
stanovisek ČLK se distancujeme!
Vraťme se k ars medicinae, umění
léčit, které je kombinací medicíny
založené na vědeckém poznání,
zkušenosti a empatii lékaře a právu
pacienta rozhodovat o svém zdraví.
My lékaři tu jsme pro všechny, kteří
potřebují naši pomoc.
Vraťme zpět do vztahu lékařpacient důvěru, respekt, toleranci a
slušnost.
28. listopadu 2021
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MUDr. Jan Brodníček, MUDr. Vladimír
Čížek, MUDr. Jana Gandalovičová,
MUDr. Miloslav Kramný, MUDr.
Tomáš Lebenhart, MUDr. Eva Makovská, MUDr. Eliška Novotná, prof.
MUDr. Eliška Sovová, PhD, MBA,
MUDr. Olga Svobodová, MUDr. Hana
Štefaničová, MUDr. Anna Urbanová
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Den válečných veteránů 11. listopadu 2021
Již za večerního šera jsme se sešli u brány
vojenského hřbitova v Černovíře, abychom si společně na tomto památném
místě připomenuli Den válečných veteránů, který slavíme v den výročí ukončení
Velké války. Všechny přítomné přivítal
předseda Regionálního sdružení Koruny
České v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který v krátkosti pohovořil o historii tohoto vojenského pohřebiště, které
je národní kulturní památkou. „Hřbitov
vznikl v roce 1869 v sousedství hřbitova
civilního. V roce 1917 byl upraven podle návrhu architekta poručíka Gustava
Rossmana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen za účasti císaře Karla I. Za Velké
války zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků
13 národností a 6 různých náboženských
konfesí. V muslimské hrobové skupině byl
vybudován muslimský pavilon v maur-

ském slohu. Za 2. světové války zde byli
pohřbíváni sovětští, američtí i němečtí
vojáci. Do roku 1951 spravovala hřbitov
Posádková vojenská nemocnice Klášterní
Hradisko, po předání do rukou navazujících subjektů postupně hřbitov chátral.
O nápravu se postupně snaží jak Statutární město Olomouc, tak i Armáda ČR.
Dlouhodobou pozornost věnuje tomuto
místu i spolek Signum bellum, který např.
během podzimních měsíců uspořádal
úspěšnou sbírku na obnovení označení
hrobových míst.“ K poctě padlých vojáků
jsme poté zazpívali českou státní hymnu
i Císařskou hymnu, položili jsme kytici
v centrální průchozí kapli a zapálili zde
svíci. Chceme osudy tohoto významného
pietního místa dále sledovat a společně
s dalšími subjekty hledat cestu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek, Jan Andrš

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

zelení A DOBA – měsíčník zelených hnutí

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 závodem Severní Morava, č. j.: 543/97 - p/1 ze dne 10. 2. 1997

adresát:

Časopis vychází s podporou Koruny České

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

