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rozloučili jsme se se starým rokem a společně vypluli 
na moře dnů roku 2023. Rádi bychom Vám poděkovali 
za novoroční přání, popřáli pevné zdraví, štěstí a na-
plněná očekávání v novém roce. Využili jsme pozvání 
na poetické vánoční prohlídky hradu Šternberka, tech-
nicky náročná byla instalace nových zvonů v kostele 
sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě. 

Čeká nás volba nového prezidenta, příznivci Zemí 
Koruny české si připomenou 62. narozeniny arcivé-
vody Karla. Pestré budou vycházky prostě-
jovského SEV Iris, prohlédnout si můžete 
např. Růžičkův a Státní lom na jihovýchod-

12rok 2022

Vážení čtenáři,
ních svazích Kosíře, nebo vystoupit na vrchol Chlum 
u Alojzova. Se členy spolku Za krásnou Olomouc mů-
žete navštívit řadu rekonstruovaných, nebo nově ro-
zestavěných objektů. Zajímavé pozvánky dorazily také 
z Konicka a mikroregionu Bystřička, řadu příznivců má 
veřejné bruslení ve Velké Bystřici. 

V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. Příjemný Advent přeje   

   Redakce 

Partner Zeleného kruhu Olo-
mouc

Partner Zeleného kruhu 
Olomouc
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Velká a bohatá hanácká ves je rozložena 
severně od pravého břehu Bystřice. Ro-
vinatý terén se od řeky mírně zvedá pod 
úpatí Svatého Kopečku. Název Chvál-
kovice může pocházet od osobního jmé-
na Chval, ale také od slova chválit. Ves 
na poutní cestě se připomíná poprvé 
v roce 1220, ale v kapli nalezený kámen 
s letopočtem 1115 její existenci posou-
vá o století dříve. Na obecní pečeti jsou 
dvě bílé lilie na zeleném poli. Majitelem 
vesnice byla od počátku církev, nejdří-
ve to byl Velehradský klášter a od roku 
1287 patřila olomouckým biskupům. Přes 
obec vedla původní stará cesta do Slez-
ska  a u této cesty také došlo 8. listopadu 
1794 k útěku generála Lafayetta, vězně-
ného v olomoucké pevnosti. Památkově 
chráněná lipová alej, která vede k pout-
nímu kostelu na Svatém Kopečku byla 
svědkem mnoha procesí z celé Moravy 
k Panně Marii Svatokopecké. Od jara 
do podzimu, ale hlavně na svátek 15. 
srpna, procházely obcí zástupy poutníků 
s hudbou a zpěvy. Koruny stromů jim 
poskytovaly milosrdný stín. Na území 
obce se původně také nacházely tři forty 
olomoucké pevnosti, do dnešních dnů je 
v dobrém stavu zachován jeden u silnice 
do Šternberka. Od roku 1945 je v obci 
také velký areál domova důchodců.

Centrem Chválkovic je kostel sv. Bar-
bory, s renesanční atikovou věží, postave-
ný v roce 1667. Na jeho místě dříve stála 
kaple sv. Urbana, pocházející z roku 1115. 

Kamenný kříž u kostela byl postaven 
v roce 1856. Na reliéfu je znázorněna sv. 
Barbora v dlouhém šatu, s korunou, po-
hárem a mečem. Patronka farnosti v ruce 
drží věž, která znázorňuje vedle stojící 
kostel. Kolem kostela se do roku 1851 
rozkládal starý hřbitov, obehnaný kamen-
nou zdí. Po vybudování nového hřbitova 
východně od obce, tam byl přestěhován 
i kamenný kříž s ukřižováním Krista 
z roku 1826. Nedaleko areálu kostela sto-
jí na kamenném podstavci socha sv. Jana 
Nepomuckého. Původně byl umístěn 
ve farní zahradě. Na čelní straně podstav-
ce je zachován latinský nápis datující tuto 
sochařskou práci do roku 1759.

Vpravo u odbočky ulice Pastoušky stojí 
na soklu z kamenných kvádrů socha Pan-
ny Marie Lourdské. Na kamenné desce 
je nápis: „Památka na nešťastnou smrt 
Vincence Švestky 28. července 1908“ 
Vincenc Švestka byl velký sedlák, který 
hospodařil na statku stojícím vedle so-
chy. Uvedeného dne se podle vyprávění 
paní Marie Rajhelové opil jeho pacholek. 
Posilněný alkoholem bil koně a když se 
na něj hospodář obrátil, došlo k potyčce 
a sedlák spadl na vidle, které jej usmrti-
ly. Pomník se sochou nám tak připomíná 
zbytečnou lidskou tragedii.

Drobné památky Chválkovic
Paměť krajiny zachovaná  v srdcích poutníků.
Především si vážíme práva každého člověka žít tak, jak si to sám přeje.

  náčelník Seattle v r. 1855

Pokračujeme-li po poutní cestě, uvidí-
me vlevo sousoší poutníka a anděla. Pěk-
ná barokní práce pochází z první poloviny 
18. století a původně stála u starého hřbi-
tova. Poutník v pláštěnce, s kloboukem 
na zádech se dívá na anděla, který drží 
v rukách obraz Panny Marie Svatokopec-
ké. Na podstavci je bílá kamenná deska, 
na které je nápis z roku 1880: „Pospíchej-
te věrní poutníčkové ve vší důvěře k las-
kavé matce boží“. Poutníkovi chybí pravá 
ruka, ale to mu jistě nezabrání, aby jednou 
došel k cíli své cesty. Pokud pokračoval, 
přišel k barokní kapličce u domova dů-

Drobné památky Chválkovic

Sousoší poutníka a anděla, detail poutníka

Socha Panny 
Marie Lourdské 
na pomníku 
Vincence 
Švestky

chodců. Drobná barokní stavba, s kovo-
vým křížkem na vrcholu byla postave-
na v 18. století. Původně byla otevřená 
a vstup do ní byl chráněn jen pěkně zdo-
benou kovanou mříží. Kaplička sloužila 
k zastavení a motlitbě poutníkům. Ti do ní 
házeli přes mříž pětníky na její udržování. 
Nyní je kaple uzavřená dřevěnými dveř-
mi a nikdo do ní nehází mince na údržbu, 
kterou by potřebovala. 

Na konci ulice Švabinského stojí mezi 
čtyřmi lípami kamenný kříž s ukřižováním 
Krista z roku 1828. Na podstavci má již 
špatně čitelný německý nápis a reliéf mu-
čících nástrojů. Nedaleko odtud byl v roce 
1951 postaven památník na vstup Rudé ar-
mády 8. května 1945 do Olomouce. 

Odbočíme-li vpravo u hřiště, přijde-
me k novému hřbitovu. U jeho zdi stojí 
na trojúhelníkovém půdorysu zachovaná 
Boží muka z 19. století. Hladce omítnutá 
cihlová stavba má na všech stranách vý-
klenky, ve kterých byly na plechu malo-
vané obrázky. Zrezivělý plech zůstal, ale 
obrázky si musíme domyslet. 

Cesta od hřbitova pokračuje do polí 
jihovýchodním směrem. Tam na rozcestí 
stával od nepaměti dřevěný kříž, jemuž 
se říkalo Zelený. V roce 1924 byl na jeho 
místě postaven nákladem manželů Fran-
tiška a Terezie Dosoudilových nový ka-
menný kříž s ukřižováním Krista, jak 
dokládá nápis na zadní straně podstavce. 
Na přední straně jsou na reliéfu znázor-
něny kalich, klas a hrozny. Kříž byl před 

lety demolován 
autem sovětské 
armády. U paty 
poškozeného pod-
stavce leží zbytek 
kříže s torzem těla 
Kristova. Jeho 
zmučené tělo bylo 
podrobeno nové 
zkoušce a čeká pod sněhem na vysvobo-
zení. Dříve tudy chodili ráno do práce děl-
níci z Droždína do olomouckých továren 
Zora a Kosmos. Když se večer po celo-
denní dřině vraceli, Zelený kříž byl zna-
mením, že se blíží domů.

Podstavec 
sochy sv. Jana 
Nepomuckého 
s latinskou 
datací

Sousoší poutníka a anděla z 18. stol.

Poutní kaplička u Domova důchodců

Boží muka u nového 
hřbitova

Torzo kříže z r. 1924

Detail torza Ktista

Kostel sv. Barbory 
z r. 1667
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Bude už pro ptáky bezpečno? Česko má nové opatření, které pomůže chránit ptáky před nárazy do skel 

Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10 
750 02 PŘEROV 1
Česká republika

tel.: +420 776 746 980 – nonstop
tel.: +420 606 324 763 – kontaktní osoba pro média
e-mail: info@mos-cso.cz

Bankovní spojení: 32434831/0100

www.mos-cso.cz

Praha, 14. prosince 2022. Průlomový doku-
ment pro ochranu ptáků ve  městech vznikl 
ze spolupráce České společnosti ornito-
logické (ČSO) a  Agentury ochrany přírody 
a  krajiny České republiky (AOPK ČR). Stan-
dard Opatření v  rámci prevence kolizí ptá-
ků s  transparentními a  reflexními materiály 
nabízí řešení pro existující i  nově vznikající 
budovy, aby jejich prosklené plochy nebyly 
nebezpečné pro ptáky. Nárazy ptáků do prů-
hledných nebo zrcadlících oken a  fasád 
patří mezi nejčastější příčiny úmrtí ptáků. 
Odborníci odhadují, že nárazem do  skla se 
v Česku ročně zabije milion ptáků. Standard, 
schválený 1. prosince 2022, je vyvrcholením 
dlouhodobého úsilí ČSO, aby stavby v Česku 
byly bezpečnější pro ptáky, a to na systémo-
vé úrovni. 

ČSO v Česku problematiku nárazů 
ptáků do skel otevřela a dlouhodobě se 
jí aktivně zabývá. Už mnoho let pořádá 
školení a semináře pro architekty a další 
odborníky, dělá osvětu a poradenství pro 
veřejnost, vydává publikace, podílí se 
na vývoji zabezpečovacích prvků a po-
suzování rizikových staveb. Dlouhodobě 
ale narážela na problém chybějícího kom-
plexního opatření ze strany státu. 

„Schválení standardu AOPK ČR zna-
mená, že problém bude řešený jako celek. 
Jeho součásti jsou mj. obecná pravidla 
prevence kolizí ptáků s rizikovými plocha-
mi. Zahrnuje i způsob, jak posuzovat in-
dividuální rizikovost budov. Máme velkou 
radost, protože o systémové řešení jsme 
dlouhodobě usilovali. Dokončení standar-
du a jeho přijetí 1. prosince je významným 
příspěvkem k tomu, aby budovy v Česku 
byly pro ptáky bezpečnější,“ říká Lukáš 
Viktora, odborník ČSO na ochranu ptáků 
ve městech. 

Problematika nárazů ptáků do skel je 
všeobecně známá, ale donedávna opomí-
jená. „Na školách, včetně těch, ze kterých 
odcházejí do praxe architekti či projek-
tanti, se prevence kolizí ptáků s rizikový-
mi plochami nevyučuje. Stavební úřady 
schvalují projekty budov opláštěných 
skly, čiré výplně má i velká část zastá-
vek hromadné dopravy, ve zvýšené míře 
pronikají do městské i volně rostoucí ze-

leně. Věříme, že schválením standardu se 
situace obrátí k lepšímu,“ říká Gabriela 
Dobruská, která se v ČSO věnuje osvětě 
a vzdělávání. 

Mezi ptačí oběti skleněných ploch pat-
ří jak malí pěvci jako například červenka 
nebo sýkora, tak i větší draví ptáci jako 
je poštolka či krahujec. „Pro ptáky jsou 
nejnebezpečnější skleněné plochy, které 
jsou buď průhledné, nebo naopak zrcadlí-
cí. Průhledné sklo, jako je například plášť 
autobusové zastávky, anebo protihluková 
stěna u dálnice, nedokáže pták zazname-
nat jako překážku a v plné rychlosti do ní 
narazí. U zrcadlících plášťů budov, které 
často vidíme například na obchodních 
centrech nebo výškových budovách, je 
problematické, že věrně zrcadlí své okolí, 
včetně venkovní zeleně. Stávají se tak pro 
ptáky neviditelnými nebo je matou obra-
zem fiktivního venkovního prostředí,“ vy-
světluje Viktora.

Aby ptáci do skel nenaráželi, je důležité 
pro ně plochu zviditelnit. „Jedna silueta 
dravce, která se dosud používá, nefungu-
je. Nebezpečnou plochu je nutné zvidi-
telnit celou, tedy například samolepkami 
nalepenými maximálně 10 cm od sebe, 
na tvaru přitom nezáleží,“ říká Dobruská.

Dlouhodobým úsilím ČSO a jejích 
spolupracovníků a příznivců se daří in-
formace o problému šířit a problematické 
plochy zabezpečovat. „Příkladem je za-
bezpečování průhledných protihlukových 
clon svislými pruhy namísto osamělých 
černých siluet, které ukládá Technická 
podmínka č. 104 Ministerstva dopravy 
ČR. Některá města také přistupují ke kom-
plexnímu řešení a zabezpečují svůj mobili-
ář, aby byl bezpečný pro ptáky. Příkladem 
je hlavní město Praha, které díky podnětu 
ČSO zahrnulo podmínku bezpečnosti pro 
ptáky do výběrového řízení na design no-
vých zastávek MHD. Výsledkem je efek-
tivní decentní motiv s drobnými kolečky,“ 
říká Viktora.

ČSO také navazuje spolupráci se škola-
mi, kterým nabízí poradenství, jak udělat 
školu bezpečnou pro ptáky. „Mezi nebez-

pečné plochy patří i okna velkých školních 
budov, ve kterých se zrcadlí okolní zeleň. 
Díky spolupráci s učiteli se daří jednak 
šířit povědomí o problematice, ale přede-
vším skla zabezpečovat, například i po-
mocí motivů vyrobených žáky,“ sděluje 
Dobruská. 

Zatímco menší plochy, jako jsou okna 
školních budov, lze efektivně a esteticky 
zabezpečit, polep velkých kancelářských 
budov či obchodních center často není 
technicky možný. Proto je žádoucí, aby 
už při jejich plánování byl brán zřetel 
na bezpečnost pro ptáky. K tomu pomůže 
nový standard. 

Standard Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR č. 02 007 „Opatření 
v rámci prevence kolizí ptáků s trans-
parentními a reflexními materiály“ byl 
schválen 1. prosince 2022 a je ke staže-
ní na webu AOPK ČR: https://nature.cz/
web/cz/platne-standardy (Řada E (speci-
ální opatření druhové ochrany)

Standardy péče o přírodu a krajinu jsou 
doporučením, stanovujícím parametry vý-
stupů a technický popis postupů jednotli-
vých činností běžně realizovaných v oblas-
ti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností 
použitých materiálů, výrobků a definice 
pojmů. Slouží jako podklad pro zadávání, 
kontrolu, přebírání prací financovaných 
z dotačních programů. Standardy po od-
borné oponentuře vydává AOPK ČR, která 
je zpracovává ve spolupráci s akademický-
mi pracovišti a dalšími odbornými autori-
tami v příslušných oborech.

Červenka obecná zabitá o prosklenou plochu. 
Foto: Eva Bernadová/avif

Kříž kdysi stával také před mostem přes 
řeku Bystřici, u cesty směřující do průmy-
slového areálu v Hodolanech.

Na rozcestí ulice Na Zákopě stávala až 
do počátku 90. let minulého století čtyř-
hranná Boží muka se sedlovou střechou 
a s výklenky na svaté obrázky. V jednom 
z nich byla Panna Marie namalovaná 
na plechu. Zachovaná památka zmize-
la jedné noci, po dobře připravené akci, 
když bylo potřeba uvolnit místo nové fir-
mě. Snad iniciátor nedojde trestu, jaký po-
tkal funkcionáře, který dal zbourat kapli 
sv. Josefa v Řepčíně. 

Stavby Božích muk se stávaly na jaře 
ve svátek sv. Marka svědky prosebných 
procesí do polí. Po mši v kostele odchá-
zel průvod s farářem světit pole a modlit 
se za dobrou úrodu. Zdejší prosebné dny 
se opakovaly třikrát. Za pole Chválkovic, 
Bělidel a Týnečka se odcházeli modlit ze-
mědělci příslušné obce.

Na několika staveních ve Chválkovi-
cích ještě můžeme spatřit svaté obrázky 
nebo svaté sošky. Sloužily k ochraně sta-
vení, v největší oblibě byli sv. Florián, 
ochránce před ohněm, a Panna Marie.

Na návsi byl v roce 1921 vybudován 
pomník obětem světové války. Připomí-
ná smrt 41 zdejších mužů, kteří zahynuli 
na bojištích. Sochaři Václavu Janouškovi 
byla předlohou k postavě hanačky v kro-
ji dívka z Chválkovic Lída Opichalová. 

V roce 1938 byl na po-
mník umístěn bronzový 
reliéf presidenta T. G. 
Masaryka, který kupo-
divu odolal oběma tota-
litním režimům.

K drobným památ-
kám můžeme přiřadit 
také reliéf nad vstupem 
do místní sokolovny 
postavené v roce 1924. 
Muž Sokol drží v pravé 
ruce oštěp a v levé má 
ptáka sokola.

Silnice k Samotiškám byla v minulosti 
svědkem mnoha dopravních tragédií. Jed-
nou z prvních byla nehoda, při níž zahy-
nul kapitán dělostřelectva Arnošt Rybka. 
1. dubna 1924 v devět hodin večer se vra-
cel na motocyklu s přívěsným vozíkem ze 
Svatého Kopečku, kde hledal ubytování 
pro sebe a novomanželku. Při jízdě domů 
uhýbal zamilovanému párku na silnici, 
přitom narazil do stromu a na místě zahy-
nul. Pomník, který připomíná tuto neho-
du má tvar velkého kamene se zasazenou 
deskou, leží povalený v příkopě, v zatáč-
ce silnice, která byla slavnému legionáři 
osudnou. 

Z nedávné doby pochází dřevěný kří-
žek se štítkem u jednoho ze stromů lipové 
aleje. Připomíná, že zde tragicky zemřel 
18. 12. 2002 Petr Veselský ve věku 26 let. 

Když jsem hledal a dokumentoval kříže 
a pomníky u silnice, byla neděle odpo-
ledne. V pondělí 19. ledna ráno jsem se 
ve zprávách dozvěděl, že na křižovatce 
v Samotiškách zahynuli při dopravní ne-
hodě čtyři mladí lidé. Dnes tam stojí čtyři 
dřevěné křížky obložené květinami a svíč-
kami. Pomníčky u silnice nám připomí-
nají smrt konkrétního člověka, většinou 
zbytečnou. Měly by být také varováním 
těm, kteří přijíždějí k místu nehody. Není 
to osud, ani náhoda, ale nezodpovědnost 
člověka, která je příčinou neštěstí.

Smrt v krajině je stále přítomná. Při-
pomíná, že všichni jsme smrtelní, máme 
však právo zvolit si rychlost našeho pohy-
bu a ovlivnit tak život svůj i jiných.

Ján Kadlec

Drobné památky Chválkovic

Boží muka v ulici Na Zákopě na archivním 
snímku

Pomník legionáři kapitánu Rybkovi, zemřelému při dopravní nehodě.

Pomníků obětem 
dopravních nehod 

přibývá

Pomník obětem svě-
tové války od sochaře 

Václava Janouška



měsíčník	zelených	hnutí	• 12. 2022 • zelení A DOBA6 měsíčník zelených hnutí • 12. 2022 • zelení A DOBA 7

Kontakt pro další informace:
Lukáš Viktora,  
viktora@birdlife.cz, 777 579 542
Gabriela Dobruská,  
dobruska@birdlife.cz, 724 687 996

DALŠÍ INFORMACE
Více o problematice ptáků a skel: https://
www.birdlife.cz/ptaci-a-skla/ 
Semináře pro odbornou veřejnost bude 
ČSO znovu pořádat začátkem roku 2023. 
Termíny a přihlášky najdete na pravidelně 
aktualizované stránce: https://www.birdli-
fe.cz/seminare/  

Mapování ptáků zabitých/
zraněných o sklo
ČSO mapuje, kde se ptáci zabíjejí či zra-
ňují o skla. Do aktivity se může zapojit 
každý. Stačí obejít skleněné plochy v oko-
lí. Když pak lidé najdou zabitého nebo 
zraněného ptáka, je důležité zadat infor-
mace o nálezu – datum, čas, místo a foto-
dokumentaci – do databáze birds.cz.
V poli Aktivita zvolte možnost zraněný 
pod skleněnou plochou či mrtvý pod skle-
něnou plochou. Díky nasbíraným údajům 
získáme dobrý argument, o který se bude-
me moci opřít při jednání s majiteli a pro-
vozovateli nebezpečných staveb. Pokud 
najdete zraněného ptáka, kontaktujte zá-

chrannou stanici (kontakty najdete na zvi-
revnouzi.cz).

Česká společnost ornitologická (ČSO) 
je dobrovolné zájmové sdružení profesi-
onálních pracovníků i amatérů zabýva-
jících se výzkumem a ochranou ptáků, 
zájemců o pozorování ptáků a milovníků 
přírody. V České republice zastupuje or-
ganizaci BirdLife International, největší 
mezinárodní sdružení na ochranu ptáků. 
ČSO zkoumá a chrání ptáky, jejich pro-
středí a přírodu jako celek a svou činností 
k tomu motivuje i širokou veřejnost. Pro-
sazuje ochranu přírody založenou na vě-
deckých poznatcích a pomáhá rozvoji 
ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu 
na politické hranice. ČSO usiluje o svět, 
kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé 
s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí po-
rozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, 
pro ptáky i pro ostatní organismy. V sou-
časné době má ČSO přes 6000 členů.
birdlife.cz

Řešení problematiky kolizí ptáků se skly 
je i jedním z témat projektu Okřídlení 
sousedé, projektu zaměřeného na zlep-
šování stavu životního prostředí v eko-

systémech prostřednictvím vzdělávacích 
a osvětových aktivit zaměřených na ši-
rokou veřejnost. Ukazuje možná řešení 
a motivuje k aktivnímu zapojení. Cílem 
projektu je i vzdělat odbornou veřejnost 
a zvýšit její kompetence v oblasti ochrany 
přírody - pořádáme semináře pro učitele, 
pracovníky úřadů i architekty. 
birdlife.cz/okridleni-sousede
Problematice rizikových staveb z hledis-
ka kolizí ptáků s prosklenými plochami 
v Praze se věnujeme s finanční podporou 
hlavního města Prahy v rámci projektu 
Co s tím sklem?

Bude už pro ptáky bezpečno? 

V olomoucké zoologické zahradě zabezpečili průhledné stěny pavilonu levhartů mandžuských unikát-
ním polepem. Samolepky znázorňují stromy, keře či levharty, čímž zviditelňují prosklenou plochu pro 
ptáky. Řešení je elegantní a funkční zároveň. Foto: Ludmila Korešová

Nad krmivem a výživou zvířat olomoucké 
zoo bedlivě bdí její krmivářka. Ta stano-
vuje veškeré dávky tak, aby zvířata zde 
chovaná, zůstávala v co nejlepší možné 
kondici. Proto ani na Štědrý den či na Sil-
vestra do nich nelze nikterak zásadně za-
sáhnout. To, co ale možné je, zvířatům 
v rámci tzv. enrichmentu zpestřit pobyt 
v zoo, a tím pádem i krmení. „Giboni, 
lemuři, levharti, ale i jiná zvířata si tak 
mohla rozbalit své speciální dárky, které 
ukrývaly něco na zub, co by standardně 
dostala, ale takto se krmila se zábavou. 
Bylo na nich na první pohled patrné, že 

si rozbalování potravy, které jim s láskou 
připravili ošetřovatelé, náležitě užívají,“ 
uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.

ENRICHMENT
Co vlastně znamená enrichment? Obo-
hacení života zvířat, která nežijí ve volné 
přírodě. Jde o to, aby se zvířata povzbudi-
la k činnostem, které jsou pro ně přiroze-
né, aby žila v prostředí, které jejich domo-
vinu připomíná. Ve volné přírodě jim lov 
a následné dobývání kořisti zaberou mno-
ho času. Ten je třeba v zoo náležitě využít 
tak, aby se nenudila. Zvířata prospívají 

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÁ HOSTINA
a úspěšně se rozmnožují, mají-li vhodné 
chovatelské podmínky, mezi které nepatří
pouze zajištění nejzákladnější péče. Cho-
vatel, který se zvířetem pracuje denně, 
spokojené zvíře od nespokojeného rozpo-
zná jednoznačně. Ve všech pokrokových 
zahradách je toto slovo skloňováno dnes 
již automaticky.

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing 

+420 608 101 325

Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, 
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a Minis-
terstvo životního prostředí v rámci projektů „Mezigenerační aktivity v přírodě“. 

a „Budova, která učí“.

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na leden tyto akce:
Vycházka do lomů na Kosíři
středa 18. ledna
Vycházka nejen pro seniory povede k jiho-
východním svahům Velkého Kosíře, kde 
navštívíme dvě národní přírodní památky: 
Růžičkův lom a Státní lom. Povíme si, s ja-
kými zkamenělinami prvohorních živoči-
chů se tu můžeme setkat. Ráno společný 
odjezd autobusem do Stařechovic v 9:45 
(st. č. 1). Návrat do Prostějova do 13:30. 
Délka trasy 5-6 km. 

Putování se Zimní vílou 
sobota 21. ledna

Lesní vycházka zimní přírodou pro 
rodiny s dětmi, při které budou děti 
i dospělí plnit pro Zimní vílu hravé 

úkoly. A možná najde-
me i poklad. Ráno spo-
lečný odjezd v 10:02 vla-
kem na Stražisko, návrat vlakem ze Ptení 
do 13:30. Délka trasy asi 3 km. Trasa není 
vhodná pro kočárky. Poplatek 30 Kč/dítě. 

Přes Záhoří k Loupežníkovi
středa 25. ledna
Vycházka nejen pro seniory z Alojzova 
do Plumlova. Cestou najdeme tajemný 
menhir, vystoupíme na vrchol Chlum a za-
stavíme se u bývalého lomu Loupežník. 
A možná najdeme i nějakou kešku. Ráno 
společný odjezd autobusem do Alojzova 
v 9:30 (st. č. 12). Návrat z Plumlova dle 
počasí mezi 13:30 a 14:30. Délka trasy 
7-8 km.

Do lesů nad Stražiskem
středa 11. ledna
Vycházka nejen pro seniory povede do lesů 
nad Stražisko, dojdeme k chatové oblasti 
Osik a odtud přes Maleny zpět na Stra-
žisko. Pokusíme se najít lesní studánku 
a na Stražisku si prohlédneme vilovou 
kolonii. Ráno společný odjezd vlakem 
na Stražisko v 10:02, návrat do 13:30 hod. 
Délka trasy 4-5 km. 

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Riziková stěna před polepem Tatáž stěna po zabezpečení
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Knihovna města Olomouce
Knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž 
(pro děti a mládež do 18 let) s tématem 
Dobré zprávy. Úkolem soutěžících je ilus-
trace k pohádce nebo příběhu se šťastným 
koncem. Na příspěvky se těšíme do konce 
března na kterékoliv pobočce knihovny.

3. 1. 13 – 17 hodin
pobočka Holice – Koláž přání – výtvarná 
dílnička pro děti, při které vyrobíme jeden 
velký obraz novoročních přání a předse-
vzetí

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

9. 1. 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her 
– přivítáme mezi námi každého, kdo má 
chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit 
domů. Tel. 585 545 123, dospele@kmol.
cz  

9. a 23. 1. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Roboti – krou-
žek pro děti od 9 let, které si sestaví 
z LEGO stavebnice svého robota a na-
učí se ho naprogramovat. Rezervace 
585 545 123, dospele@kmol.cz

10. 1. 13 – 17 hodin
pobočka Holice – Kulichy jsou v módě 
– výroba originálních čepic z papíru pro 
děti i jejich doprovod

10., 17., 24. a 31. 1. v 15 hodin
nám. Republiky – Robotické hračky – 

kroužek pro děti od 10 let, které budou 
plnit zábavné mise s naprogramovanými 
roboty (např. s roboty z Hvězdných vá-
lek). Rezervace 585 545 123, dospele@
kmol.cz 

11. 1. v 10 hodin
pobočka Brněnská – Hrátky s batolátky – 
setkání nejmenších dětí v rámci projektu 
S knížkou do života – Bookstart. Tento-
krát si budeme hrát s barvami.  Rodiče se 
mohou těšit na tipy na dětské knížky. 

12. 1. v 10 hodin
nám. Republiky – Být v obraze – díky 
spolupráci s organizací SeniorOn se se-
jdeme nad novými chytrými zařízeními 
a technologiemi a v klidu si vysvětlíme 
připojení telefonu k WiFi/internetovým 
datům. Bude čas i na individuální dotazy.

12. 1.  13 – 17 hodin 
pobočka Jungmannova – Zimní dílnička 
– výroba vloček a zimních dekorací z pa-
píru pro malé i starší děti 

17. 1. 14 – 16 hodin
pobočka Neředín – Šperky 3D perem – 
výtvarná dílnička, kde si dospělí a děti 
od 8 let mohou vyzkoušet práci s moderní 
technikou. Přihlášky osobně,  737 115 178 
či  neredin@kmol.cz 

19. 1. v 16 hodin 
nám. Republiky – Linoryt – kreativní díl-
na. K dispozici budou rydla s různými ná-
stavci, matrice i tiskařské barvy a váleč-
ky. Vyrobíme si razítko, vlastní Ex libris 
nebo jakékoliv obrazy. Přihlášky osobně, 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz 

19. 1. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova 
– Gruzie a Irsko – se-
tkání s mladými cestovateli na téma, jak 
vidíme jiné země my, a jak tyto země vidí 
nás

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

leden- únor
náměstí Republiky – Vločkování – kni-
hovnice oddělení pro děti a mládež se těší 
na papírové vločky svých čtenářů. Každý 
výtvarník dostane malý dárek.

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

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

Na pobočce Jungmannova si do konce 
února nenechte ujít výstavu o židovské 
historii na motivy knihy „Cha cha chá, 
zasmál se Mordechaj“, jejímiž autory jsou 
Klára a Tobiáš Smolíkovi

POČÍTAČOVÉ KURZY NA MÍRU
Pro jednotlivce či skupinky je knihovna 
schopna připravit počítačové kurzy různé 
úrovně. Zdarma. Přijďte se osobně do-
mluvit.

Akce spolku Za krásnou Olomouc v lednu
Olomouc na sedmou
Olomouc, hojně navštěvované, malebné, historické město, kde by 
chtěl žít každý. Zkrátka město bez problémů.

Je tomu ale opravdu tak? Desítka studentů brněnské fakulty archi-
tektury se ve svých závěrečných pracích zaměřila na nalezení a sta-
novení léčby sedmi bolavých míst, která se po pomyslné spirále vzá-
jemných vztahů vinou od historického jádra až do širé krajiny. Vztahy 
centrum-hradební okruh, brána do města, centrum-před-městí, město-
-řeka, mladí-staří, město-příměstská krajina, město-hospodářská kra-
jina Hané zde nápadně souvisí, čímž se potenciál celku násobí (nejen 
sčítá). Pojďme tyto rány společně vyléčit!
Olomouc je přeci srdcovka, mocnina na sedmou.
Blíží se konec architektonické výstavy, poslední možnost, jak se s ní 
seznámit, je komentovaná prohlídka s architektem Vojtou Jemelkou.

Rozestavěno/ Work in progress 1
Návštěva staveniště nového obytného celku s autory z Ječmen studia.
Jižní hranice historického jádra získává v posledním desetiletí finální 
podobu. Třídy Kosmonautů a 17. listopadu se mění na sebevědomé 
bulváry lemované vysokými domy. Nový obytný soubor „Šantova“ 
s mateřskou školkou a kavárnou ve vnitrobloku uzavírá nová ulice 
pojmenovaná podle Camilla Sitteho. Slavný vídeňský architekt a urba-
nista stál na počátku urbanistického řešení území na místě zbořených 
hradeb. Autoři architektonického návrhu z Ječmen studia (Eva Blažko-
vá, Lukáš Blažek, Hana Zatloukalová, Vojtěch Jemelka, Anna Pospí-
šilová a Ondřej Došlík) nás provedou svým konceptem i staveništěm. 
Zahřejeme se v budoucí kavárně.

pátek 13. ledna v 16.00, tř. 17. listopadu 2, u světelné 
křižovatky

Rozestavěno/ Work in progress 2
Rozšířená komentovaná prohlídka výstavy Architektura v procesu 
a návštěva stavenišť MUO
Komentovanou prohlídku výstavy Architektura v procesu prodlouží-
me o trasy skrze staveniště nových projektů Muzea umění Olomouc. 
Co se děje za ohradou v Denisově ulici? V jaké fázi je SEFO? Vzpo-
mínáte ještě na Kino Central? Zajímá vás, kdy ho zase navštívíte a jak 
bude vypadat? 

Rezervace nutná na: pokladna@muo.cz nebo na tel.: 585 514 291

středa 25. ledna v 16.00 před budovou Muzea umění 
Olomouc 

Komentovaná prohlídka výstavy Architektura v procesu
Projděte s kurátorkami výstavy a členkami spolku Klárou Jeništovou a Martinou 
Mertovou složitou cestou formování architektonické myšlenky od prvotních skic 
a modelů až k hotovému dílu. Co všechno vstupuje do architektonického pro-
cesu? V tematickém výběru ze sbírky architektury budeme společně stopovat 
prvotní impulzy školního drilu, osobní nasazení architekta nebo praxi ztíženou 
společenskými podmínkami. Realizované návrhy i neprovedené vize ukáží širo-
kou škálu autorských přístupů a jejich proměnu od 19. století až do současnosti.

úterý 17. ledna v 10:30, Muzeum umění Olomouc

čtvrtek 12. ledna v 17.00, Molitorova knihovna 
(Kosinova 7)
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KULTURNÍ PŘEHLED
LEDEN 2023

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

galerie 
Do 6. ledna 2023

Výstava intarzií Aloise Trnečky
Do 10. ledna 2023

Tradiční stezka za betlémy
Město Konice

Betlémy ze sbírky Stanislava Dostála. Mapu stez-
ky si můžete vyzvednout v budově  Městského 

úřadu, Masarykovo nám. 28 (u bankomatů 
KB a ČS) nebo vytisknout z webových stránek 

města Konice a Facebooku.

Barevný svět 
výstava fotografií Petra Bazaly

Vernisáž v pátek 13. ledna v 17.00 hodin

KONCERTY 
Čtvrtek 19. ledna v 17.30 hodin /  

Koncertní sál zámku Konice
Koncert potmě – ZUŠ Konice

Čtvrtek 26. ledna v 17.00 hodin /  
Koncertní sál zámku Konice

Klavírní koncert žáků ZUŠ 
Konice

Středa 1. února v 19.00 hodin /  
Koncertní sál zámku Konice

Mozart a kouzelná flétna
Jan Ostrý – příčná flétna / Silvie Ježko-

vá – klavír
Vstupné 130 Kč / pro členy KPH 110 Kč / ostatní 

ceny viz www.mekskonice.cz

KINO
Sobota 7. ledna v 19.00 hodin (vstup od 

17.00 hodin) / Komunitní centrum
Sousedský večer s filmem

Jan Žižka
Sobota 21. ledna v 19.00 hodin (vstup od 

17.00 hodin) / Komunitní centrum
Sousedský večer s filmem

Spolu

KOMUNITNÍ CENTRUM
Do 10. ledna / Betlémská stezka

Sobota 7. ledna v 19.00 hodin (otevřeno od 
17.00 hodin) / Sousedské posezení s filmem 

Jan Žižka
Sobota 21. ledna v 19.00 hodin (otevřeno od 

17.00 hodin) / Sousedské posezení s filmem 
Spolu

13.–14. ledna / Volba prezidenta ČR 2023 
(I. kolo)

27.–28. ledna / Volba prezidenta ČR 2023 
(II. kolo)

Pravidelné aktivity v komunitním centru: 
pondělí 16:15 – jóga s Michaelou, pondělí 17:30 

– cvičení pro ženy, středa 17:00 – cvičení pro 
ženy, středa 18:00 – jóga s Danou, čtvrtek 16:00 

– rukodělná dílna.
Aktuální dění sledujte na webových stránkách 
města Konice, facebooku a nástěnce v podatel-

ně MÚ.  
Kontakt: Vrchlického 386, Konice,  

Mgr. Jitka Klemsová, DiS,  
Tel.: 702 269 964,  

e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

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

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

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

Křemenec – půjčovní doba:  
pátek: 16.00–17.30 hodin

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

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

Pondělí – pátek: 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hodin 
Tel.: 582 334 987, 739 333 721,  
e-mail: icko.konice@seznam.cz

Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea 
řemesel Konicka, z. s., probíhají s průvodcem. 

Vstupenky zakoupíte v informačním centru. Nezá-
visle zajišťujeme vstup na aktuální výstavu do zá-
mecké galerie (vstupné je dobrovolné). Nabízíme 
prodej suvenýrů, regionálních produktů a služby 
TIC třídy C. Prohlídky zámku o víkendech a mimo 

uvedené časy vám zajistíme jen po domluvě 
předem, v týdnu v informačním centru, nebo se 

správcem zámku,  
tel.: 724 328 934.  

Více na: www.mekskonice.cz

Prosincové kulturní akce ve Velké Bystřici
7. – 8. 1. Velká Bystřice ● Tříkrálová 

koleda 
7. – 8. 1. Daskabát ● Tříkrálová koleda 
7. 1. Doloplazy ● Košt slivovice 
8. 1. Přáslavice ● Tříkrálová besídka 
14. – 15. 1. Velká Bystřice ● Mezinárod-

ní turnaj mladších žáků v házené 
14. 1. Přáslavice ● Novoroční turnaj 

ve florbalu 
14. 1. Tršice ● Ples Spolku chovatelů 

Tršice a SDH Lipňany 
21. 1. Velká Bystřice ● Zimní turnaj 

v miniházené (hala Na Letné, 9:30 – 
14:40)

21. 1. Bukovany ● Maškarní ples 
21. 1. Hlubočky ● Obecní ples a ples 

Mikroregionu Bystřička 
28. 1. Velká Bystřice ● Vernisáž výstavy 

(galeriezet, 17:00 – 18:00) 
28. 1. Velká Bystřice ● Memoriál Jaro-

slava Pazdery – turnaj mužů v házené 
28. 1. Velká Bystřice ● Ples města Velká 

Bystřice
28. 1. Doloplazy ● Hanácké bál 
28. 1. Přáslavice ● Obecní ples 
28. 1. Velký Újezd ● Hasičský ples 
dále v lednu:  

Daskabát ● Dětský karneval 
Hlubočky ● Dětský karneval ZŠ 
Hlubočky ● Tříkrálová sbírka 
Svésedlice ● Tříkrálová sbírka  
Svésedlice ● Ples SDH 
Svésedlice ● Slivkošt 
Tršice ● ples SR

Venkovní teploty příznivě přispěly 
k tomu, abychom mohli vytvořit kvalit-
ní led v rekordním čase a spustit tak třetí 
prosincový den bruslení pro veřejnost.
Máme-li v bodech upozornit na několik 
důležitých informací, pak jsou to tyto:
- Vstup na kluziště vám bude umožněn 
pouze s platnou vstupenkou. Vstupné bude 
prodáváno na jeden ucelený blok bruslení. 
- Maximální kapacita kluziště je 50 lidí.
- Kluziště je určeno výhradně pro bruslení 
a lední hokej. Hokej však nesmí probíhat 
v době, kdy je kluziště otevřeno pro ve-
řejné bruslení. Kluziště není určeno pro 
tréninky nebo zápasy v hokeji v rámci re-
gistrované soutěže.
- Děti do 6 let smí na led vstupovat pouze 
v doprovodu dospělé bruslící dohlížející 
osoby a s ochranou hlavy, kterou by měla 
být vhodná helma – akceptujeme např. 

Sociální zařízení umístěné mezi náměs-
tím a amfiteátrem je k dispozici.

Provozní doba bude průběžně upra-
vovaná a je obecně stanovena od 9:00 
hod. do 21:00 hod. Provoz bude omezen 
ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2022, kdy bude 
ukončen již ve 14:30 hod. Obecně platí, 
že v dopoledních hodinách areál využí-
vají školy, odpoledne veřejnost a večer je 
k dispozici pro placené pronájmy. Rozvrh 
hodin je zveřejněn na webových strán-
kách.

Pokladna pro vstupenky na kluziště 
a půjčovna bruslí je v přízemí Kulturní-
ho a informačního centra. Pokladna pro 
bruslení veřejnosti se otevírá 15 min. 
před zahájením prvního bloku. Platby 
jsou možné pouze v hotovosti, děkujeme 
za pochopení. 
Více informací o kluzišti najdete na webu 
města Velká Bystřice. Dotazy Vám zod-
poví rovněž správci kluziště, kteří budou 
po celou provozní dobu přítomni. Bude-
me vděčni i za případné náměty a připo-
mínky, neboť víme, že vždy je co zlep-
šovat.

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

i cyklistické.
- Na kluziště je zakázáno např. vstupovat 
na led bez bruslí a bez rukavic, vstupo-
vat na led s hokejkou během doby, kdy 
je kluziště otevřené pro veřejné bruslení 
a bruslení pro nejmenší, vstupovat na led 
mimo dobu vyhrazenou pro bruslení, ale 
i další činnosti vymezené v provozním 
řádu kluziště.

Kluziště je z bezpečnostních důvodů 
monitorováno kamerovým systémem se 
záznamem. Veřejnosti je rovněž k dispo-
zici webová kamera , která slouží zejmé-
na k tomu, aby si každý mohl ověřit, zda 
je kluziště v provozu, případně zjistit jeho 
aktuální obsazenost.

Základní cena vstupného je stanovena 
na 80 korun pro osoby nad 15 let, děti za-
platí 40 korun. Vstupné vždy platí na je-
den ucelený blok, po jehož ukončení musí 
všichni kluziště opustit a následně bude 
probíhat úprava ledu.

Veřejnost si může celý areál prona-
jmout ve stanovených hodinách, aktuální 
stav rezervací můžete sledovat na webo-
vých stránkách města v sekci Kluziště.

V dopoledních hodinách si mohou are-
ál pronajmout jak místní školy, tak školy 
z širokého okolí.

Připravena je i půjčovna bruslí, kde je 
v současné době k dispozici 35 párů bruslí 
všech velikostí. Půjčovna bruslí je v pro-
vozu pouze při bruslení veřejnosti. Občer-
stvení na Zámeckém náměstí v době pro-
vozu veřejného bruslení bude zajišťovat 
Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. 
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Jak se nám vyvíjel svět
BOHATSTVÍ NA OBYVATELE 
(ALLIANZ) (2021)
Česko si v tabulce 57 zemí Allianz v roce 
2021 drželo svou 26. příčku s hodnotou 
finančních aktiv 21.607 EUR na osobu. 
I v tomto roce výrazným způsobem vzrostlo 
bohatství soukromých osob zejména v bo-
hatých státech a tím se zvýšil jejich odstup 
od chudších států. Česko ovšem tentokrát 
v růstu drželo krok i s většinou těch bohat-
ších. Vítězem žebříčku Allianz bylo v roce 
2021 USA (218.469 EUR), poslední 57. 
příčka patřila Pákistánu (55 EUR).   
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
bohatstvi-na-obyvatele--allianz-.html

CIZINCI v ČESKU (země původu):
1995 - (159.207) = 1,5%: 
1. Slovensko (39.725), 2. Ukrajina (28.158), 
3. Polsko (23.053), 4. Vietnam (14.213), 5. 
Německo (5.553), 6. Jugoslávie (4.824), 7. 
USA (4.415), 8. Rusko (4.387), 9. Bulharsko 
(4.282), 10. Čína (4.210).
2021 - (658 564) = 6,2%: 
1. Ukrajina (196.637), 2. Slovensko 
(114.630), 3. Vietnam (64.808), 4. Rusko 
(45.154), 5. Rumunsko (18.806), 6. Polsko 
(17.936), 7. Bulharsko (17.295), 8. Němec-
ko (14.792), 9. Mongolsko (11.006), 10. 
Maďarsko (9.740).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
vyvoj-poctu-obyvatel.html

DANĚ (2021)
Porovnávání daně z příjmu u svobodných 
a bezdětných ve 36 zemích OECD. Česko 
zde bylo v roce 2021 na 7. pozici s vypočte-
nou průměrnou výší zdanění 19,6%. Vítěz 
tabulky (Chile) měl zdanění 7,0%, 2. Me-
xiko 10,2%, 3. Jižní Korea 15,3%. Naopak 
nejvyšší zdanění měly Německo (37,7%) 
a Belgie (39,8%). 
ROZDÍLY 2020 - 2021: Největší vzestup: 
Česko (11 pozic, dříve 18., nyní 7.) a Řecko 
(8 pozic, dříve 19., nyní 11.). Největší se-
stup: Kanada (8 pozic, dříve 10., nyní 18.).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
dane--2-.html  

GPI – NEJBEZPEČNĚJŠÍ ZEMĚ 
SVĚTA (2022)
Tabulka GPI ve velké míře vyjadřuje, nako-
lik bezpečně se občané mohou cítit ve vlast-
ní zemi a v poslední době pro nás bývá 
poměrně lichotivá. V roce 2021 se Česko 
umístilo v této tabulce na krásném 8. mís-
tě na světě - patříme tedy do světové špič-
ky. Vítězem se jako již tradičně stal Island, 

na posledním 163. místě se opět umístil Af-
ghánistán. 
ROZDÍLY 2021 - 2022: 
Největší vzestup: Bolívie (25 pozic, dří-
ve 105., nyní 80.), Gabon (18), Kambodža 
(16), Zambie (15), Jižní Korea (14), Bosna 
a Hercegovina (14). 
Největší sestup: Guinea (31 pozic, dříve 92., 
nyní 123.), Kazachstán (30), Tanzanie (28), 
Svazijsko (24), Mosambik (19), Senegal 
(16), Peru (15), Kyrgyzstán (15), Madagas-
kar (14), Burkina Faso (12), Ukrajina (11), 
Guinea-Bissau (11), Kuba (11), Austrálie 
(11), Švédsko (11).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
gpi---nejbezpecnejsi-zeme-sveta.html   

HDP NA OBYVATELE (2021)
Hrubý domácí produkt na obyvatele (ppp) - 
pořadí v roce 2021: 
1. Lucembursko, 2. Singapur, 3. Irsko, 4. 
Katar, 5. Švýcarsko, 6. Macao (Čína), 7. 
Spojené arabské emiráty, 8. Norsko, 9. 
USA, 10. Brunej ... 19. Německo ... 27. UK 
... 33. Itálie ... 36. Česko ... 190. Středoaf-
rická republika, 191. Jižní Súdán, 192. Bu-
rundi. 
ROZDÍLY 2020 - 2021: 
Největší vzestup: Libye (63 pozic, dříve 
134., nyní 71.), Bangladéš (11 pozic, dříve 
142., nyní 131.), Írán (11 pozic, dříve 94., 
nyní 83.), Macao (Čína) (11 pozic, dříve 17., 
nyní 6.). 
Největší sestup: Palau (19 pozic, dříve 87., nyní 
106.), Surinam (9 pozic, dříve 80., nyní 89.). 
Česko: stejná pozice (dříve 36., nyní 36.).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
hdp-na-obyvatele.html  

INDEX LIDSKÉHO ROZVOJE (HDI) 
(2021)
Index lidského rozvoje (anglicky Human 
development index, HDI) sleduje jako uka-
zatele životní úrovně očekávanou délku ži-
vota, vzdělání a hrubý národní příjem. Po-
řadí v roce 2021: 1. Švýcarsko, 2. Norsko, 
3. Island, 4. Hongkong (Čína), 5. Austrálie 
... 32. Česko ... 189. Niger, 190. Čad, 191. 
Jižní Súdán. 
ROZDÍLY 2019 - 2021: Největší vzestup: 
Turkmenistán (20 pozic, dříve 111., nyní 91.), 
Egypt (19 pozic, dříve 116., nyní 97.). Nej-
větší sestup: Palau (30 pozic, dříve 50., nyní 
80.), Libanon (20 pozic, dříve 92., nyní 112.), 
Svatá Lucie (20 pozic, dříve 86., nyní 106.). 
Česko: sestup o 5 pozic (dříve 27., nyní 32.). 
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
index-lidskeho-rozvoje--hdi---2-.html  

KT ŽEBŘÍČEK ZEMÍ (2020)
Hodnocení 24 vybraných států podle těchto 
pěti kritérií: 
Index lidského rozvoje (HDI); Průměrná 
délka života; Bohatství na obyvatele; GPI 
- Nejbezpečnější země světa; HDP na oby-
vatele. 
Hodnocení je pro srovnání provedeno nej-
dříve za rok 2000 a poté, o dvacet let poz-
ději, za rok 2020. Je zajímavé zde sledovat, 
jakým způsobem se žebříček zemí za uply-
nulých 20 let změnil. Vítězové roku 2000 
byli 1. Japonsko, 2. Kanada, 3. Švédsko. Ví-
tězové roku 2020 byli 1. Švédsko, 2. Austrá-
lie, 3. Kanada. Česko skončilo v obou letech 
na stejném 12. místě, ale přesto zazname-
nalo výrazné zlepšení: Zatímco v roce 2000 
mělo 66 malých bodů (skóre), v roce 2020 
už 72 bodů skóre, což znamená, že se více 
přiblížilo k vítězným vyspělým zemím. 
K nejvýraznějšímu zhoršení za tu dobu do-
šlo u Mexika - v roce 2000 to bylo 13. místo 
se 48 body skóre, v roce 2020 už 18. místo 
s 30 body skóre. 
ROZDÍLY 2000 - 2020: 
Největší vzestup: Čína (+8 bodů skóre, 
dříve 31, nyní 39), Austrálie (+7 bodů, dří-
ve 91, nyní 98), Jihoafrická republika (+7 
bodů, dříve 15, nyní 22), Česko (+6, dříve 
66, nyní 72), Španělsko (+5), Polsko (+5) 
a Turecko (+5). 
Největší sestup: Mexiko (-18 bodů skóre, 
dříve 48, nyní 30), Itálie (-12 bodů, dříve 
87, nyní 75), Japonsko (-6 bodů, dříve 101, 
nyní 95), Filipíny (-4), Francie (-4), Kanada 
(-4) a Brazílie (-4).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
kt-zebricek-zemi-2020.html 

NEZAMĚSTNANOST (2021)
Porovnání nezaměstnanosti jednotlivých 
zemí je pro Česko jediné, kde naše země 
někdy obsadila první příčku - jedná se 
tedy z našeho pohledu o naši nejúspěšnější 
„disciplínu“. Tabulka porovnává nezaměst-
nanost ve 38 zemích OECD. V roce 2020 
bylo stejně jako v předchozích dvou letech 
vítězem této tabulky Česko (průměrná roč-
ní nezaměstnanost byla 2,81 %), jen velmi 
těsně následované Japonskem a Polskem. 
Na posledním 38. místě se naopak umís-
tila Kostarika s nezaměstnaností ve výši 
16,43 %, před ní byly Španělsko na 37. mís-
tě (14,80 %) a Řecko na 36. místě (14,79 
%). Ve většině zemí ve srovnání s rokem 
2020 nezaměstnanost klesla. 
ROZDÍLY 2020 - 2021: 
Největší vzestup: USA (10 pozic, dříve 27., 

nyní 17.), Nový Zéland (6), Kanada (5), 
Litva (4), Austrálie (4). 
Největší sestup: Belgie (7 pozic, dříve 15., 
nyní 22.), Irsko (6), Izrael (5).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
nezamestnanost.html  

PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA (2020)
Pohled na vývoj průměrné délky živo-
ta v různých zemích je zajímavou sondou 
do jejich historie a velmi často je ukazate-
lem šťastných i nešťastných období v těchto 
zemích. Průměrná délka života činila v roce 
2020 v České republice 79,44 roků. Toto nás 
řadilo na 35. místo na světě. V roce 1960 byla 
naše země na 11. místě na světě, tedy praktic-
ky téměř ve světové špičce. Od té doby však 
šlo dlouho vše jen k horšímu. V roce 1965 to 
už bylo 24. místo a v roce 1970 už 39. místo. 
V té době (i v souvislosti s obsazením naší 
země sovětskými vojsky) došlo dokonce 
ke snížení průměrné délky života (na nece-
lých 70 let), což se stává jen v období velmi 
závažných negativních událostí - prakticky 
všude ve světě totiž průměrná délka života 
obvykle většinou stoupá. Náš pád v žebříč-
ku pokračoval i v dalších letech, takže v roce 
1980 už jsme byli 45. a v roce 1990 na 51. 
místě. Od té doby ovšem nastal opět, byť jen 
pomalý, vzestup. V roce 2000 už jsme byli 
40. a v roce 2020 jsme momentálně na uve-
deném 35. místě ve světě. Vítězem roku 2020 
byl Hongkong s průměrnou délkou života 
84,93 let. Na posledním 188. místě světové-
ho žebříčku skončila Středoafrická republika 
s délkou života 53,68 let. V roce 1960 byla 
průměrná délka života na světě 52,58 roků, 
v roce 2020 to bylo 72,91 (nyní je to o 20,33 
roků více). V Česku za tuto dobu stoupla 
o 9,09 roku. Za posledních pět let stoupla 
délka života v Česku o 0,86 roku, ve světě 
o 0,96 roku. 
ROZDÍLY 2019 - 2020:
Největší vzestup: Portugalsko (10 pozic, 
dříve 32., nyní 22.), Sýrie (10 pozic, dříve 
106., nyní 96.), Polsko (9 pozic, dříve 50., 
nyní 41.), Nový Zéland (8 pozic), Island (7), 
Rumunsko (7), Mauricius (7). 
Největší sestup: Rusko (7 pozic, dříve 101., 
nyní 108.), Litva (5 pozic, dříve 70., nyní 
75.), Norsko (4 pozice, dříve 11., nyní 15.).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
zivot--prumerna-delka-zivota--2-.html 

VÝVOJ POČTU OBYVATEL (2021)
Porovnání, jak se vyvíjel počet obyva-
tel od roku 1960 do roku 2021. Obrovský 
raketový vzestup počtu obyvatel zazna-
menaly prakticky všechny muslimské 

a africké země. Namátkou pár příkladů: 
Rekordmanem růstu počtu obyvatel jsou 
Spojené arabské emiráty, kterým vzrostlo 
obyvatelstvo z 92.418 na 9.991.083 oby-
vatel (nárůst o 10711%). Další země: Katar 
(ze 47.384 na 2.930.524 obyvatel - nárůst 
o 6085%), Kuvajt (+ 1509%), Jordánsko (+ 
1001%), Omán (+ 847%), Saudská Arábie 
(+ 765%), Pobřeží slonoviny (+ 672%), Ni-
ger (+ 642%), Uganda (+ 596%), Gambie 
(+ 581%). Počet obyvatel České republiky 
za tuto dobu vzrostl z 9.602.006 (1960) 
na 10.703.446 (2021), tedy o 11%. Počet 
obyvatel na celé zeměkouli vzrostl z 3,0 
miliardy na 7,8 miliard (nárůst o 158%). 
Nejlidnatější země roku 2021 byly na 1. 
místě Čína (1.412.360.000), 2. Indie 
(1.393.409.033), 3. USA (331.893.745). 
Nejméně lidnatý nezávislý stát byl na 203. 
místě Nauru: 10.873 obyvatel (Vatikán 
v této tabulce nefiguruje). 
ROZDÍLY 2020 - 2021: 
PLUS: Indie (+13.404.648 obyvatel = 
+1,0%), Nigérie (+5.261.117 = +2,6%), 
Pákistán (+4.307.598 = +2,0%) … Sý-
rie (+775.047 obyvatel = +4,4%), Niger 
(+924.174 = +3,8%), Rovníková Guinea 
(+46.906 = +3,3%). 
MÍNUS: Rusko (-627.079 obyvatel = 
-0,4%), Japonsko (-579.407 = -0,5%), Itá-

lie (-383.302 =  0,6%)... Singapur (-232.241 
obyvatel = -4,1%), Chorvatsko (-148.680 = 
-3,7%), Moldavsko (46.567 = -1,8%). 
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
vyvoj-poctu-obyvatel--2-.html

ZADLUŽENÍ V POMĚRU K HDP 
(2020)
Vývoj zadlužení v poměru k HDP v letech 
1995 až 2020 (státní dluh vyjádřený jako 
procento z HDP). V porovnání jsou zahr-
nuty pouze země Evropské unie, UK (Vel-
ká Británie) a USA. Česko si v roce 2020 
udrželo v této tabulce lichotivé 4. místo 
se stavem zadlužení 37,7%. Vítězem roku 
2020 bylo s nejmenším zadlužením (19,0%) 
opět Estonsko, na posledním 29. místě je 
jako nejzadluženější země Řecko s dluhem 
ve výši 206,3% v poměru k HDP. Z důvo-
du celosvětové pandemie koronaviru (Co-
vid-19) se ve všech sledovaných zemích 
zadlužení výrazně zvýšilo. 
ROZDÍLY 2019 - 2020:
Největší vzestup: Belgie (3 pozice, dříve 
25., nyní 22.), Lotyšsko (2), Nizozemí (2).  
Největší sestup: Španělsko (3 pozice, dříve 
22., nyní 25.), Slovensko (2), Rumunsko (2).
https://kt-vyvoj.estranky.cz/clanky/cesky/
zadluzeni-v-pomeru-k-hdp--2-.html

KT

Jak se nám vyvíjel svět
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Konzervativní strana vyzývá senátory a po-
slance, aby zrušili přímou volbu presidenta 
České republiky a nahradili ji volbou ne-
přímou (což nutně neznamená čistý návrat 
ke stavu platnému před r. 2013). Naplnila 
se prakticky všechna varování, která před 
přijetím přímé volby (také od Konzerva-
tivní strany) zazněla. Jako nejzávažnější se 
projevila skutečnost, že každá přímá volba 
presidenta prohlubuje příkopy v již tak roz-
dělené společnosti. Hořký úsměv v tomto 
kontextu vyvolává tvrzení všech kandidátů 
o jejich záměru „spojovat“.

Způsob volby – tedy volba přímá – nebyl 
odvozen od požadavků na změnu postavení 
presidenta v rámci ústavního pořádku, jak 
velí odpovědný racionální postup. K zave-
dení přímé volby došlo v důsledku rozhod-
nutí vyhovět konečně náladám jisté části 
veřejnosti, kterým se dostávalo opakova-
ného výrazného prostoru v médiích. Bu-
diž to varováním, neboť tento na dojmech 
a náladách založený, otravný přístup sáze-
jící na únavu oponentů, kdy se na jednací 
stůl posedmé vrací v nedávné minulosti 
již šestkrát odmítnutý návrh, má tendenci 
být uplatňován u řady dalších politických, 
potažmo společenských otázek: přímá 
volba hejtmanů či starostů, zavedení ko-
respondenční volby, zavedení celostátních 
referend, snížení věku pro výkon aktivního 
volebního práva, omezení poslanecké imu-
nity, legalizace tzv. měkkých drog, legali-

ANALÝZA. Ve více než desítce evrop-
ských zemí nemusejí řešit otázku, kdo bude 
příští hlavou státu. Princezny už mají vět-
šinou stejná nástupnická práva jako jejich 
bratři.

Kampaň před českými prezidentskými 
volbami vstupuje do horké fáze. Vyhlídky, 
že v ní dojde na věcnou a kultivovanou de-
batu, ve které zvítězí kandidát schopný spí-
še sjednocovat než štěpit, nejsou po zkuše-
nostech z posledních dvou volebních klání 
zrovna nadějné.

Politologové i politici vesměs uznávají, 
že přímá volba hlavy státu nepřinesla radi-
kální obrat k lepšímu. Intrikaření v parla-
mentních kuloárech a počítání stranických 
přeběhlíků nahradily jiné nešvary – lidové 
hlasování svádí k populismu a k ostrým 
soubojům mezi finalisty, při kterých se lec-
kdy rozdávají i podpásové údery.

Středověk, který funguje
Otázka zní, jestli se dá nepravostem při 
výběru hlavy státu a jejich následkům vy-
hnout, aby se zároveň neoslabil demokra-
tický parlamentní systém.

Při pohledu do zahraničí – a stačí se roz-
hlédnout jenom po Evropě – se zákonitě 
vyjevuje jedna poměrně dlouho zavedená 
alternativa. Více než desítka států starého 
kontinentu nemá ve svém čele prezidenta, 
ale panovníka nebo panovnici, kteří nastu-
pují do nejvyšší funkce podle stanovených 
pravidel následnictví.

Miloš Zeman jedinečnýJde to i bez prezidenta. Když místo voleb nastupuje nový král
zace euthanasie, legalizace tzv. manželství 
pro všechny,...

Ukázalo se, že působení presidenta 
nadopovaného přímým mandátem je pro 
demokracii v podmínkách ČR destruktiv-
ní. I příští president, jakmile se v úřadu ad-
ministrativně zabydlí, dopingové působení 
přímého mandátu pocítí a nutně to změní 
způsob, kterým bude funkci vykonávat – 
k horšímu.

Dosud nejzávažnějším překročením 
Ústavy ze strany presidenta Zemana bylo 
dnes již pozapomenuté odmítnutí jmenovat 
paní Miroslavu Němcovou předsedkyní 
vlády ČR, navzdory ověřené skutečnosti, 
že pro takovou vládu existovala většina 
v Poslanecké sněmovně. Místo toho si pre-
sident jmenoval svoji – úřednickou vládu.

Aktuálně si zase president Zeman zlo-
myslně pohrává s myšlenkou jmenovat 
předsedu Ústavního soudu, přestože man-
dát toho současného končí až v srpnu 2023, 
kdy současná hlava státu již více než půl 
roku ve svém úřadě působit nebude. Ta-
kový postup odporuje rozumu, odporuje 
zvyklostem, odporuje dobrým mravům. 
Proto se obáváme, že president Zeman ten-
to krok celkem pravděpodobně skutečně 
podnikne. Konzervativní strana ostře od-
suzuje už jen veřejné přemítání o takovém 
záměru – natož jeho realisaci. A připomí-
náme, že v principu obdobným krokem 
započala krize justice v Polsku, když vláda 

Občanské platformy jmenovala v r. 2015 
ústavní soudce i na místa těch, kterým kon-
čil mandát až po parlamentních volbách 
(o kterých zmíněná strana správně tušila, 
že po nich vládnout nebude...).

K zostřování rozdělení ve společnos-
ti a k posilování všeobecné nedůvěry tak 
přispívá i aktuální presidentská volba. Ne-
můžeme podpořit kandidáty s komunistic-
kou minulostí, kandidáty „vciťující se“ při 
různých příležitostech do kremelské kůže, 
kandidáty přispívající k útoku progresivní 
levice na rodinu, kandidáty obecně levico-
vé. Kandidáti, kteří nejsou ze shora uve-
dených důvodů vyloučeni a mohli by tedy 
zastávat presidentský úřad, mají v přímé 
volbě šanci malou nebo žádnou. Přesto se 
domníváme, že je správné dát jim svůj hlas. 
Považujeme za mnohem důležitější, aby 
byla co nejdříve přímá volba zrušena, než 
to, který ze současných kandidátů postoupí 
do druhého kola.

Vážené senátorky, vážení senátoři, vá-
žené poslankyně, vážení poslanci, dopřejte 
presidentu Zemanovi jedinečnost: nechť 
je zaručeně jediným presidentem České 
republiky, který byl v přímé volbě zvolen 
dvakrát. Zrušte přímou volbu presidenta!

Přejeme všem lidem dobré vůle pokojný 
zbytek Adventu, požehnané Vánoce a vše 
dobré v celém roce 2023.

Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík

předseda

Instalace darovaných zvonů na Staré Vodě 5.prosince 2022
Závěrečná část loňské nej-
významnější spolkové akce, 
zavěšování zvonů do věže sta-
rovodského kostela proběhla 
úspěšně. A tak po 95 letech má 
starovodský kostel opět své 
zvony, které budou snad již jen 
zvonit a plnit tak svůj původní 
účel. Ovšem své premiéry při 
zvonění se dočkaly až 18 pro-
since v 16 hod. kdy slavnostně 
vítaly všechny účastníky před-
vánočního zpívání za účasti 
folkové skupiny MS Band 
z Velké Bystřice.

www.lubavia.cz

Středoevropanovi může odkazování na 
monarchii znít archaicky, nebo až pošetile, 
starobylé zřízení ale v řadě zemí stále dobře 
funguje. A už jen proto stojí za pozornost.

Připomeňme, že prezidentství jsou v Ev-
ropě ušetřeni či ukráceni občané Belgie, 
Dánska, Lichtenštejnska, Lucemburska, 
Monaka, Nizozemska, Norska, Španělska, 
Švédska a Velké Británie (přesněji Spoje-
ného království Velké Británie a Severního 
Irska). Šest z těchto států je členskými ze-
měmi Evropské unie.

V Česku by vládli Habsburkové
Nejrozsáhlejší pravomoci mají vládci nej-
menších evropských monarchií – Lich-
tenštejnska a Monaka. Pravomoci lichten-
štejnského knížete se po referendu v roce 
2003 dokonce rozšířily. Panovník dostal 
právo veta i na zákony schválené lidovým 
hlasováním, může jmenovat soudce nebo 
odvolávat vládu. Teoreticky tak kníže může 
vetovat i zákon na omezení svých pravo-
mocí.

Monacký kníže zase může jmenovat pre-
miéra podle vlastního uvážení. Původně 
byl omezen pravidlem, že si musí vybrat ze 
tří kandidátů, které mu navrhne francouz-
ská vláda. Od roku 2005 mu ale stačí, když 
svůj výběr s Paříží jenom prokonzultuje.

Zbývá ještě trochu „zafantazírovat“, po-
dle jakých pravidel by se střídali čeští krá-
lové.

Vyjdeme z převládajícího názoru mezi 
tuzemskými monarchisty, že nárok na čes-
ký trůn zůstal rodu Habsburků. Podle ge-
neaologa a odborníka na nástupnická práva 
Petra Nohla zůstávají platná tzv. rodinná 
statuta Habsburků z roku 1839.

„Přestože žijeme již více než sto let v 
republice, je nutné konstatovat, že republi-
kánský právní řád nemůže z podstaty věci 
zasahovat do nástupnického práva, neboť 
stojí na filozofii, která je s monarchismem 
zcela mimoběžná,“ uvedl Nohel.

Současná hlava rodu, občanským jmé-
nem Karl Habsburg-Lothringen, který je 
vnukem posledního rakousko-uherského 
císaře Karla I., sice rodinná pravidla v roce 
2011 změnil, ale ne ve prospěch žen. Zru-
šil institut morganatických sňatků, které z 
nástupnictví vylučovaly děti „nerovnoro-
dých“ manželů. Na toto omezení doplatily 
děti bývalého nástupce arcivévody Fran-
tiška Ferdinanda, který si vzal šlechtičnu 
z nepanovnického rodu Žofii Chotkovou a 
byl v roce 1914 zastřelen v Sarajevu.

Jednašedesátiletý Karel Habsburský má 
tři potomky. Nejstarší z nich je osmadvace-
tiletá Eleonore. Konzervativní Habsburko-
vé však stále upřednostňují mužské potom-
ky, takže českým korunním princem by byl 
pětadvacetiletý Ferdinand, v současnosti 
automobilový závodník.

TOMÁŠ PERGLER
Reportér, www.seznam.cz, 31.12.2022, 

6.00 hod.

Nově a stylově zrekonstruo-
vaný secesní dům postavený 
Janem Husičkou v letech 
1867–1872. Statek s konír-
nou býval ve své době nej-
krásnějším domem v obci 
Slatinice. Manželé Husičko-
vi měli dceru Marii, která se 
po I. světové válce provdala 
za Františka Koudelku, dů-
stojníka rakouské armády, 
který se narodil v nedale-
kých Drahanovicích. Marie 
Koudelková Husičková byla 
zvaná podle hodnosti svého 
manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého stat-
ku stylový penzion, který 

Rodinný Penzion Majorka 

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

bavenou školicí místnost pro 40 osob.svým návštěvníkům na-
bízí ubytování v šestnác-
ti pokojích. Pro náročné 
klienty je připraveno VIP 
apartmá Pekárna, vyba-
vené stylovým nábytkem 
a americkými kamny.
Všem hostům je k dis-
pozici společenská míst-
nost a dále se v objektu 
penzionu nachází stylově 
zařízený prostor Pekárny. 
Oba tyto prostory lze vy-
užít pro firemní večírky, 
oslavy narozenin, rauty 
a jiné společenské akce. 
Pro školení a semináře 
nabízí penzion vlastní vy-
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ZA NAŠEHO LEGITIMNÍHO KRÁLE,
JEHO CÍSAŘSKOU A KRÁLOVSKOU VÝSOST

KARLA
HABSBURSKO-LOTRINSKÉHO

VNUKA BLAHOSLAVENÉHO CÍSAŘE KARLA I.

MŠE SVATÁ SE KONÁ U PŘÍLEŽITOSTI
JEHO 62. NAROZENIN

v sobotu 14. ledna 2023 v 16.30 hodin
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. 

Mši svatou celebruje P. Mgr. Jan Šimoník

SLAVNOSTNÍ  MŠE  SVATÁ

Ctitelé legitimního nástupce na český trůn

www.korunaceska.cz

Za monarchii! PF 2023
Redakce Babylonu přeje čtenářům vše dobré do nového roku, porážku říše zla a poslední ostudu českých dějin v podobě volby 
prezidenta před slavnou obnovou staroslavného Českého království, respektive Zemí Koruny české, jak nám ji odkázal otec 
vlasti Karel, coby český král toho jména První, jako šéf Evropy – císař říše římské Čtvrtý. Všechny stoupence pana krále (paní 
královny) zveme na Pochod Za monarchii.         Petr Placák


