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O mûstû i havíﬁinû pro v‰echny Ïáky
Bohumínské K3 chce zvy‰ovat povûdomí o regionu a vypûstovat lokální patriotismus
BOHUMÍN Na v‰ech 1833 ÏákÛ ve
vûku od 6 do 15 ze v‰ech ‰kol
v Bohumínû má políãeno projekt
místní kulturnû vzdûlávací organizace K3. Chce je zapojit do soutûÏení o jejich mûstû, kraji a regionálních zvlá‰tnostech se zvlá‰tním pﬁihlédnutím na havíﬁinu. Tato aktivita nemohla ujít pozornosti Nadace
OKD, jeÏ na její uskuteãnûní pﬁispûla ãástkou témûﬁ 73 tisíce korun.¨
„Cílem je nenásilnû a formou
hry posílit vûdomí sounáleÏitosti
s Bohumínem i Moravskoslezsk˘m
krajem a upozornit na místní atraktivní specifika se zamûﬁením na
oblast hornictví. Dále prohloubit
aktivní znalosti dûtí o mûstû, historii hornictví v kraji a pûstovat
v nich také lokální patriotismus,“
vysvûtlil Karel Balcar, realizátor
projektu a ﬁeditel pﬁíspûvkové
organizace K3.
Samotné soutûÏi pojmenované
„O Bohumínu a historii hornictví v
Moravskoslezském kraji víme
v‰echno“ a pﬁibliÏnû ze 70 procent

Logo za soutûÏícími Ïáky napovídá, kdoÏe to velkou mûrou stojí za
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uskuteãnûním projektu.
dotované Nadací OKD pﬁedcházelo jakési pﬁedkolo „SoutûÏ jako
veﬁejná show“. Probíhalo od loÀského podzimu do leto‰ního jara,
bylo sice jen pro zdej‰í páÈáky, ale

Mezi jednu z kategorií patﬁí napﬁíklad skládání puzzle s námûtem
Moravskoslezského kraje.

zato se setkalo s nemal˘m zájmem
‰kolákÛ, uãitelÛ i ‰iroké veﬁejnosti.
„PrÛmûrná náv‰tûvnost? Okolo
270 divákÛ na kaÏdé soutûÏní
kolo,“ nechal se sly‰et Balcar.
Vzhledem k úspûchu „pﬁedkola“ nade‰el ãas na hlavní ãást projektu. „Úãelem je rovnûÏ zapojit
Ïáky do volnoãasov˘ch aktivit
právû v období podzimu ãi zimy,
kdy b˘vají potenciálnû nejvíc ohroÏeni negativními patologick˘mi
jevy,“ pokraãoval ﬁeditel bohumínského K3. Zde budou dûti soutûÏit
v celkem ãtyﬁech kategoriích rozdûlen˘ch podle vûku a nároãnosti
úkolÛ.
Pro prvÀáky a druháky to bude
v˘tvarné zadání na téma „Mé
nejmilej‰í místo v Bohumínû“, pro
tﬁeÈáky a ãtvrÈáky skládání puzzle s
motivem Moravskoslezského kraje
a vytvoﬁení pozvánek na oblíbená
místa v Bohumínû, pro páÈáky a
‰esÈáky vûdomostní kvíz o jejich
mûstû ãi hornictví a pro sedmáky,

SoutûÏ otevﬁená v‰em bohumínsk˘m ‰kolákÛm se koná v kulturnû
vzdûlávacím stﬁedisku K3.
osmáky a deváÈáky literární soutûÏ
„Bohumín pln˘ spisovatelÛ“.
A pﬁedev‰ím to poslední bude
atraktivní – prozaick˘ ãi lyrick˘
obsah básní nebo povídek se musí
t˘kat Bohumína, pﬁípadnû hornictví v Moravskoslezském kraji.

Správnou formu pohlídají uãitelé
ãeského jazyka. Ta nejlep‰í díla
vyhodnotí porota sloÏená mimo
jiné ze zástupcÛ Nadace OKD a
v‰echna vyjdou ve zvlá‰tním sborníku. Cel˘ projekt skonãí v prosinci 2008.
Radek Luk‰a

Velká dotace Malé Amazonii
Nadaãní program pomÛÏe vybudovat v zoo exotick˘ kousek jihoamerického pralesa
OSTRAVA Pﬁes jihoamerick˘ prales se
bude zanedlouho vstupovat do v˘ukového
pavilonu
ostravské
zoologické zahrady.
Ostatnû, uÏ samotn˘
název Malá Amazonie
vysvûtluje prakticky
v‰e. Jedna z nejnav‰tûvovanûj‰ích atrakcí severní Moravy a Slezska tak získá dal‰í novou
zajímavost. Domov tady najdou i
vzácné drápkaté opiãky – tamarini
pinãí pÛvodem z Kolumbie.
A jelikoÏ jde o záleÏitost „pro
budoucnost“, hlásila se Zoo Ostrava do stejnojmenného grantového
programu Nadace OKD. „Byli
jsme vybráni a tû‰í nás to. Jde
v tomto tisíciletí o první spolupráci
s tûÏební spoleãností, potaÏmo její
nadací. Po del‰í dobû nás zaãínají
podporovat velké firmy – a v regionu jsou tûmi nejvût‰ími právû
prÛmyslové,“ ﬁekl její mluvãí Stanislav Derlich.
Malá Amazonie má vzniknout
dvoumilionov˘m nákladem. Nadace OKD se v tomto pﬁípadû ukáÏe
jako velkorysá – dá tﬁi ãtvrtiny této
sumy. „Vûﬁíme, Ïe nám to pomÛÏe
dosáhnout i dal‰ího cíle, jímÏ je

návrat
zoologické
zahrady mezi nejlep‰í
v âesku. Tedy tam,
kde se Ostrava je‰tû
pﬁed ãtvrt stoletím
nacházela, a coÏ odpovídá místnímu potenciálu,“ podotkl ﬁeditel
Petr âolas.
O co tedy v projektu pÛjde? Ve vstupu do v˘ukového
pavilonu vznikne nûco podobného,
jako jsou „dÏungle“ u opic nebo
slonÛ. Prostû kousek exotické pﬁírody z oblasti Amazonie s tamní
faunou i flórou. Hlavním chovan˘m zvíﬁetem bude tamarin pinãí.
Tyto opiãky na pokraji vyhynutí
jsou zaﬁazeny v kategorii EN
(Endangered) v âervené knize
ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ.
Stavební úpravy, které v souãasné dobû uÏ probíhají, také podle
mluvãího zoo Derlicha zlep‰í podmínky i pro papou‰ky. Nûkolik
vzácn˘ch a vyhubením ohroÏen˘ch
druhÛ, jejichÏ chov je ﬁízen EEP
(Evropsk˘mi záchrann˘mi programy) Ïije v pﬁilehl˘ch prostorách.
Malá Amazonie i v˘ukov˘ pavilon
budou bezbariérové a poãítá se
s dal‰ím roz‰iﬁováním nauãn˘ch
programÛ v zoo.
Radek Luk‰a

Ostravská
zoologická
zahrada

Vlajkov˘m druhem chovan˘m v Malé Amazonii bude kolumbijská
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drápkatá opiãka tamarin pinãí.

Její vznik je podle dobov˘ch
pramenÛ spojen po válce s havíﬁi ze ‰achet Zárubek ãi Alexandr
a jejich Hornick˘m sadem.
PÛvodnû totiÏ sídlila v Kunãiãkách. V Michálkovicích v takzvané Stromovce je od druhé
pÛlky 50. let minulého století.
DÛvodem stûhování bylo její
zvût‰ení a zkvalitnûní chovu zvíﬁat i nabídky pro náv‰tûvníky.
Aktuálnû zde Ïijí desítky vzácn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ a její pracovníci se podílejí na záchranû
tûch nejohroÏenûj‰ích v rámci
mezinárodních aktivit. Zoo
Ostrava je jedinou v kraji a patﬁí
také do ãeskoslovenské, evropské a dokonce nejprestiÏnûj‰í
svûtové unie zoologick˘ch
zahrad (WAZA – Svûtová asociace zoologick˘ch zahrad a
akvárií).
PrÛmûrná
roãní
náv‰tûvnost v posledních dvou
letech pﬁekraãovala 300 tisíc lidí.

