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VOLNÝ ČAS

Galerie vystavuje díla malířské rodiny Šnajdrů
Krásné obrazy mezi nablýskanými veterány, to je další nabídka muzea historických
automobilů Veteran Arena, respektive její
umělecké galerie. Letos na jaře zde uvádí
velkou prodejní výstavu věnovanou významné umělecké rodině Šnajdrů. Členové
této rodiny se podílejí již od čtyřicátých let
minulého století na vývoji výtvarného umění na střední Moravě. Veteran Arena ukazu-

je průřez tvorbou od nejstaršího Františka
Šnajdra z Tovéře u Olomouce, jeho syna
Miroslava Šnajdra staršího a jeho vnuka
Miroslava Šnajdra mladšího, přičemž díla
Miroslavů jsou v České republice mnohem
známější.
Tato výstava si klade za cíl ukázat průřez
tvorbou jednotlivých autorů, jejich malířskou techniku a umělecké nadání. Vystave-

no je na padesát děl větších rozměrů, které
svou velikostí zapadají do elegantních prostor muzea Veteran Arena. Návštěvníci jistě
ocení, že obrazy z této výstavy jsou z 90 procent na prodej a že vstupné na výstavu je již
součástí vstupného do Veteran Areny, kde je
možno zhlédnout přes 100 historických automobilů a motocyklů. Více informací nalez(mf)
nete na www.veteranarena.cz.

Olomoučtí kosi přispívají k mezinárodnímu výzkumu
nete skupinku na první pohled podezřelých
individuí, jak zápolí se sítí, potažmo s odchycenými ptáky, vězte, že se nejedná o žádnou
nekalost. Přestože kosa zná každé malé dítě,
nadále zůstává řada zajímavých otázek, na
které odpověď neznáme, a právě olomoučtí
kosi nám na ně pomohou odpovědět. Ostatně
výzkum olomouckých badatelů, zaměřený na
kosy vysazené z Evropy na Nový Zéland, už
řadu zajímavých poznatků přinesl, o čemž referuje i článek v čísle 5 58. ročníku populárně-vědeckého časopisu Živa.
Tomáš Grim

Foto Tomáš Grim

Kosi z Olomouce, potažmo vědci z Katedry
zoologie a Ornitologické laboratoře Univerzity Palackého, se účastní mezinárodního
výzkumu. Ten je zaměřen na zjištění proměn
zvířat, která přírodní prostředí vyměnila za
život ve městě.
Většina obyvatel měst se za přírodou vydává
co nejdále od hustě osídleného intravilánu.
Některé druhy živočichů to však mají jinak.
Během přibližně posledního století se např. po
celé Evropě řada ptačích druhů „nastěhovala“ do hustě zalidněných a zastavěných území. Jedním z nejběžnějších a nejnápadnějších
ptáků měst je dnes kos černý. Dříve vzácný
a plachý obyvatel lesů je dnes mnohem početnější ve městech než v lesích. Je celkem jasné,
že pobyt v rušném městě vyžaduje od kosů
jiný životní styl než život v lidmi mnohem
méně navštěvovaných lesích či zemědělské
krajině. Jaké jsou rozdíly v chování městských a ne-městských kosů a jaké fyziologické
mechanismy za tím stojí, je předmětem rozsáhlého projektu. Podílejí se na něm vědci
z řady zemí od Španělska po Finsko. Z ČR
do projektu přispějí kosi právě z Olomouce.
V rámci výzkumu, na kterém se podílí vědci
Univerzity Palackého a její spolupracovníci,
kosy chytáme do tzv. nárazových sítí, odebíráme jim vzorky krve, značíme je kovovými
a barevnými kroužky atd. Pokud tedy zahléd-

Soutěžte s EU, vyhrajte
notebook
Své znalosti si můžete ověřit v nové vědomostní soutěži o Evropské unii s názvem
Eurotime 2011. Soutěž vyhlásila informační síť Europe Direct ČR a Zastoupení
Evropské komise v ČR. Soutěží se o notebooky a vyhrát můžete hned dvakrát!
Eurotime 2011 probíhá ve dvou věkových
kategoriích 0–14 let a 15–99 let formou
kvízu s tematikou Evropské unie. Na
jeho vyplnění se může podílet celá rodina, nebo mohou např. děti soutěžit ve
své a rodiče nebo paní učitelky v dospělé
kategorii. Soutěžící vyplněný kvíz doručí
do olomouckého informačního centra Europe Direct. Termín je do 29. dubna.
Ze správně vyplněných kvízů budou
v jednotlivých centrech Europe Direct vylosováni v každé kategorii tři výherci. Navíc z těchto regionálních výherců budou
opět vylosováni dva šťastlivci, jeden v dětské a jeden v dospělé kategorii, kteří získají notebook od Zastoupení Evropské unie
a budou pozváni na slavnostní vyhlášení
do Evropského domu v Praze. Samotné
kvízy a po soutěži také výsledky a výherce najdete na www.europedirect.cz. (mf)
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K vybraným typům telefonů dárky, originální hrnky Nokia, originální trika Samsung.
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