Krajské kolo Olomouckého kraje se uskutečnilo v pátek 22.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 podílelo dvacet devět pořadatelů a porotců 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 Botanické zahrady PřF UP Olomouc.
Začínali jsme v 8:00 a končili ve 14.50. Na soutěžní stezku postupně vyrazilo 24 hlídek
mladších (72 dětí) a 28 hlídek starších (84 dětí), celkem tedy 156 soutěžících - vítězů dvanácti
místních kol v Olomouckém kraji, která se konala v Hranicích, Kojetíně, Olomouci, Přerově,
Prostějově, Uničově, Šternberku, Jeseníku, Litovli, Němčicích nad Hanou, v Mohelnici a
v Šumperku. Z olomouckého a prostějovského místního kola postoupili i druzí v pořadí, protože
do krajského kola postoupili loňští účastníci národního kola.
Ve všech místních kolech v našem kraji letos celkem soutěžilo 1447 dětí.
Na prvním stanovišti děti odevzdaly svoje průběžné úkoly a na dalším povídaly, co dělají
celoročně 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 základními koly.
Vítězství obhájil oddíl Lid Medvědího potoka z Olomouce a v obou kategoriích postoupil
do národního kola soutěže. Vzhledem k vítězství v celostátní soutěži tzv. doprovodných úkolů
postoupili ve starších i děti z Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Věříme, že se všem v rozkvétající botanické zahradě líbilo a příští rok nashledanou!
V roce 2016 plánujeme krajské kolo na pátek 20.5. pravděpodobně opět v prostředí olomouckého
rozária a botanické zahrady.
Fotografie a výsledkovou listinu naleznete zde: http://www.upolin.com/index.php?menu=4-2
nebo na stránkách RS Iris a DDM Olomouc.
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