Krajské kolo Olomouckého kraje se uskutečnilo v sobotu 18. května v malém, ale krásném
kousku přírody v centru města Olomouce u Mlýnského potoka – v prostorách rozária a botanické
zahrady v Bezručových sadech.
Na jeho přípravě a uskutečnění se podíleli Milena Březíková, Kateřina Bundilová, Božena
Černohousová, Jiří a Kateřina Eichlerovi, Eva Havlická, Jana Horáčková, Šimon Hrbek, Anna
Chmelařová, Václav Kopečný, Jaroslav Křivánek, Bohumil Mánek, Jaroslav Marx, Filip Nevřala,
Petra Orálková, Petr Podhorný, Hana Roubalíková, Vojtěch Rudorfer, Jana Skopalíková, Ota
Snídal, Hedvika Šálková, Kateřina Ševčíková, Barbora Šmucrová, Michaela Vařejková, Eliška
Valentová, Pavel Zatloukal, Eva Zatloukalová, Marie Zdráhalová z ČSOP Regionálního sdružení
Iris v Prostějově, ZO 71/02 Českého svazu ochránců přírody Upolín, Domu dětí a mládeže
Olomouc, Lesů České republiky a.s., Muzea Prostějovska – Astronomického oddělení Lidová
hvězdárna a ZŠ Svisle v Přerově.
Začínali jsme v 7.50 a končili ve 14.30. Na soutěžní stezku postupně vyrazilo 24 hlídek
mladších (71 dětí) a 26 hlídek starších (74 dětí), celkem tedy 145 soutěžících - vítězů dvanácti
místních kol v Olomouckém kraji, která se konala v Hranicích, Kojetíně, Olomouci, Přerově,
Prostějově, Uničově, Jeseníku, Litovli, Němčicích nad Hanou, v Mohelnici, ve Šternberku a
v Šumperku. Z olomouckého a prostějovského místního kola postoupili i druzí v pořadí, protože
do krajského kola postoupili loňští účastníci národního kola. Celkem letos v našem kraji
soutěžilo v místních kolech 1304 dětí!
Mladším se nejvíce dařilo na stanovištích keře a stromy a na astronomii a meteorologii,
starším nejvíce na geologii a ostatních obratlovcích. Nejtěžší pro mladší to bylo na rostlinách lesa
a geologii, u starších entomologie a také rostliny lesů.
Na prvním stanovišti děti odevzdaly svoje průběžné úkoly – což byla letos novinka,
a na dalším povídaly, co dělají pro ochranu přírody a její poznávání. Řada kolektivů přinesla
na ukázku i své pěkné deníky, herbáře a jiné záznamy, jiné kolektivy se sešly až
před svými místními koly.
Vítězství obhájil oddíl Lid Medvědího potoka z Olomouce a v obou kategoriích postoupil
do národního kola soutěže.
Věříme, že se všem v rozkvétající botanické zahradě líbilo a příští rok nashledanou!
V roce 2014 plánujeme krajské kolo na pátek 16. 5. nebo sobotu 17. 5., pravděpodobně opět
v krásném prostředí olomouckého rozária a botanické zahrady.
Posíláme vám diplom, cédéčko s fotografiemi, výsledkovou listinou a otázkami ... a ještě
pár drobností.
za tým pořadatelů Jaroslav Marx a Petra Orálková

Krajské kolo podpořili

Děkujeme za dary a finanční podporu. Děkujeme vedení Výstaviště Flora Olomouc a.s. za umožnění konání soutěže
v botanické zahradě a rozáriu.
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