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↗ Dnes ráno v devět hodin startuje pro
sportovní nadšence v litovelské Loděnici
u koupaliště Litovel Spartan Sprint. Na
trati o více jak pětikilometrové délce
čeká na závodníky minimálně dvacet
překážek. Zápis na místě stojí 2700 korun. Návštěvníci si mohou na místě
vyzkoušet zajímavé disciplíny. (jm) Foto: Deník

Výletník
ZBRAŠOVSKÉ
ARAGONITOVÉ
JESKYNĚ
eskyně leží v malebném údolí řeky
v Lázních Teplice
nad Bečvou na Přerovsku. Nachází se
v Hranickém krasu,
ve kterém je zatím
zaznamenáno třicet
jedna jeskyní a propastí. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou pak jedny
z nejvýznamnějších. Vznikly současným působením
atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Zdobí je
minerál aragonit, gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky, které připomínají koblihy. Zároveň
jsou to nejteplejší jeskyně v celém Česku, po celý rok
je tam příjemných čtrnáct stupňů. Nedaleko jeskyní
se nachází Hranická propast, která je s hloubkou
téměř sedmdesát metrů nejhlubší českou propastí.
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Prohlídky v letním období: denně 9–17 kromě pondělí
Základní vstupné: dospělí 100 Kč, senioři 80 Kč,
studenti a děti do 6 let 60 Kč
Zajímavost: Na sklonku druhé světové války sloužila
Koblihová síň jako úkryt pro matky a děti ze Zbrašova. V Mramorové síni se zase pravidelně pořádají
koncerty, divadelní představení, svatby a zejména
výstavy výtvarných děl.
Kontakty: www.caves.cz,
zbrasov@caves.cz, 581 601 866
Jak je to daleko z... centra Olomouce 42 km, Zlína
68 km, Uherského Hradiště 77 km, Vsetína 44 km,
Prostějova 60 km, Šumperku 105 km, Přerova 28 km

Deník v Pevnosti poznání

Studenti nabídli svůj pohled
na protipovodňová opatření Moravy
MARTINA ŠARADÍNOVÁ

Střední Morava – Studenti
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Lednici vypracovali krajinářskou studii
území kolem řeky Moravy
u Klášterního Hradiska, jehož proměna se plánuje
v rámci třetí etapy protipovodňových opatření Olomouce. Své podněty a nápady předali magistrátu, krajskému úřadu i Povodí Moravy. Na úkoly studentů
jsme se zeptali profesora Bořivoje Šarapatky z olomoucké přírodovědecké fakulty.
Vysokoškoláci pracovali
v rámci každoročního krajinářského workshopu, který
obě vysoké školy společně
pořádají. Co si máme pod pojmem krajinářský workshop
představit a jaké měli studenti zadání?

Cílem každoročně pořádaného workshopu je rozvoj
praktických dovedností
studentů při zpracování
krajinářské studie reálného
území a rozvoj jejich kreativity v oblasti krajinářské
tvorby. Letos dostaly dva
šestičlenné týmy za úkol
krajinářsky zpracovat území
od mostu v ulici Komenského proti proudu Moravy
kolem Hradiska až za hranici intravilánu nad Černovírem. Jedná se o území,
které spadá do třetí etapy
protipovodňových opatření
města Olomouce, o němž se
nyní jedná a projekčně se
začíná připravovat.
Jak studenti řešené území
hodnotili?

Studenti si museli během
tří týdnů zjistit všechny
dostupné informace o lokalitě, spolupracovat se samosprávou, státní správou
i obyvateli. Po průzkumech
v terénu navrhli řešení,
která podle jejich názoru
vylepší stav v území. V závě-
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ÚPRAVA ŘEKY MORAVY. Návrhy studentů, jak by měla řeka vypadat v Olomouci. Foto: archiv UPOL

ru museli své návrhy obhájit. Jejich práci podpořil
Olomoucký kraj a závěrečné
obhajoby se zúčastnili i zástupci samosprávy i státní
správy kraje. V obhájené závěrečné práci jsou naznačeny jak kladné, tak i záporné
stránky, které v terénu zpracovatelé zjistili a některé
pak ve svém projektu řešili.

Vznikly z prací nějaké materiály?

Jelikož na projektu pracovaly dva týmy, vznikly
dvě studie a výkresy. Byl
zpracován materiál, který
otevírá řadu otázek, o nichž
je třeba diskutovat a některé nápady snad i realizovat.
Je cenné, že se na území
podíval někdo zvenčí, kdo

zde nežije a problémy vidí
z jiného úhlu pohledu.
Budou odborná veřejnost
i další zájemci seznámeni
s výsledky?

Jak textovou, tak grafickou část má k dispozici
Magistrát města Olomouce,
Krajský úřad Olomouckého
kraje a Povodí Moravy.

Muzeum stále hledá modely pro živý obraz podle díla El Greca
Olomouc – Už jen do 4. září
nabízí Arcidiecézní muzeum
v Olomouci možnost vidět
obraz světoznámého španělského manýristy El Greka, Klanění pastýřů. Plátno
se pak vrací do Metropolitního muzea v New Yorku
a jako poctu před jeho návratem chystá muzeum
happening. Výsledkem bude
živý obraz inspirovaný slavným dílem.
Muzeum umění Olomouc
proto hledá adepty na
ztvárnění jednotlivých postav. „Hledáme úplně
všechny postavy. Chtěli
bychom, aby zájemci ztvárnili všechny postavy z obrazu, to znamená Josefa,
Pannu Marii, malé Jezulátko,
dva pastýře a samozřejmě
i andělskou scénu. Chtěli
jsme i živá zvířata, ale bylo
by to náročné na organizaci,
takže jsme si nakonec vypomohli tím, že jsme s grafikem vytvořili napodobeninu přímo z reprodukce.
Stejně jsme si pomohli

zůstal, ač v jiné podobě, to
je pro mě velká věc. Navíc
mi kamarádka říkala, že mi
je Marie podobná. Tak doufám, že se to povede a že se
toho zúčastním, protože se
na to moc těším,“ usmívá se
sedmadvacetiletá dívka.
Zda ale nakonec bude
opravdu tou, která Marii
zpodobní, jisté ještě není.
„Budeme se snažit zohlednit
především podobu a charisma, které z postavy jde.
Kandidátky na Marii jsou
různé, ale můžu prozradit,
že už mám jednu favoritku,
která jí je velmi podobná,“
říká Marek Šobáň.

i u andělské trojice,“ vysvětluje Marek Šobáň z Arcidiecézního muzea a autor
nápadu.
Největší zájem je o postavu Marie, pastýři zatím
naopak chybějí. „Jako první
se ozvali z Karviné. Ani jsme
nečekali, že by někdo byl
z takové dálky. Celkem máme čtyři zájemkyně o Marii
a dva Josefy. Pokud někdo
váhá, zda se naší akce zúčastní, tak je šance se dostat
přímo do centra dění. Hledáme čtyři postavy, dvě budou v barevném oděvu
a dvě pak v bílém. Pokud by
se na roli pastýřů nikdo nenašel, doplníme je z našich
řad,“ pokračuje.
ADEPTKA NA MARII
Jednou z adeptek na Marii
z El Grekova obrazu Klanění
pastýřů je Tereza Žváčková
z Olomouce. „Studuji výtvarnou výchovu a El Greco je
pro nás velké jméno. Když
se můžu podílet na tom, aby
u nás ještě nějakou chvilku

ZKOUŠKA. Nějak takto by výsledný živý obraz měl vypadat.
Pracovníci v muzeu si vyzkoušeli role z Klanění pastýřů ze začátku
tohoto týdne. Foto: archiv Arcidiecézního muzea

NANEČISTO
O snímek slavného díla se
už zaměstnanci muzea
z kraje tohoto týdne pokusili. Zatím jen na zkoušku,
aby zjistili, zda je všechno
v pořádku po technické
a kostýmní stránce.
Ten originální se bude
fotit 29. srpna ve 21 hodin
večer. „Obraz se odehrává

v noci, takže i my se budeme fotit už za šera. V pondělí jsme měli první zkoušku, ztvárnili jsme jej s pomocí kolegů z muzea. Než se
lidé naaranžují a než se všechno připraví, jak má, docela to dlouho trvá. Obraz
jsme fotili skoro hodinu,“
přibližuje vedoucí edukačního oddělení Arcidiecézního
muzea a doplňuje, že na nápad se živým obrazem přišel
v okamžiku, když si sedl
před svou kancelář do podloubí muzea. „Klenba se
stromem mi něco připomínala a pak jsem si to spojil
s El Grekem,“ připomíná
Marek Šobáň.
Klanění pastýřů bude do
4. září součástí stále expozice. Pak jej nahradí originální
fotografie. „Pokud nebude
nějaká technická komplikace, která by výměnu zpozdila, tak bychom chtěli, aby
dílo, které vznikne na místě,
živý obraz, nahradilo plátno
ze dne na den,“ doplňuje
pracovník muzea. (paš)

