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Více zábavy i luštění
o ceny
Seriál Poznáváme Česko
vám představuje zemi
plnou adrenalinu

Dnes i v magazínu VÍKEND

Miminka
Deníku

olomoucký

olomoucko česko svět

olomoucky.denik.cz

Víno patří i na Hanou
Že víno je devízou jižní Moravy?
I u nás, v Olomouckém kraji,
máme své vinice. Není jich mnoho,
ale jejich řady nedávno rozšířila
ta za úřadem v Příkazech
na Olomoucku (na snímku)

Chcete vidět nejmladší
přírůstky z vašeho
regionu?
Už dnes přinášíme stranu
plnou nových občánků.

OLOMOUCKO
VČERA
Senické hody
pokračují turnajem
Hodovou oslavou žije
o tomto víkendu Senice na
Hané. Tradiční akce odstartovala včera taneční zábavou a program pokračuje
dnešním házenkářským
turnajem, tanečním večerem se skupinou Roxy, kdy
ve 20 hodin vystoupí speciální host, skupina SVL.
Neděle pak nabídne možnost podívat se do senického kina, které slaví 90. výročí. Pro děti pak bude
v 15 hodin připravená bublinová show, chybět nebude
bohaté občerstvení. (paš)

OLOMOUCKO
O VÍKENDU
Anenská pouť
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Olomoucký kraj – Políčko
osázené zelenými rostlinkami není v Příkazech na Olomoucku na první pohled vidět. Ručně obhospodařovaná půda s vinnou révou plnou života je ukrytá za
obecním úřadem. Na burčáku a víně si místní pochutnají nejdřív za tři roky, už
teď se ale těší. Téměř tři
stovky rostlin totiž v dubnu
vysadili společně.
Příkazští však nejsou

v našem regionu jediní.
O vinici uvažují i v nedalekém Nákle a sladké hrozny
už mají v Přerově nebo
v Čelechovicích na Hané na
Prostějovsku.
ZA OBECNÍM ÚŘADEM
Vinice v Příkazech historicky nikdy nebyla, starosta
obce Jaroslav Sívek ale říká,
že rostlinky vinné révy se
v minulosti točily po dřevěných oporách u nejednoho
stavení. „Většinou to byly
nějaké stolní odrůdy. Do-

Mapu, na které
najdete další vinice
v kraji, ať už funkční,
plánované nebo
zrušené, najdete
uvnitř vydání

SERIÁL DENÍKU

ČESKO

Klavír visel
zaseknutý
ve stropě
i po opadnutí
vody
strana 2

Množí se falešné
sbírky v ulicích.
Setkala se s nimi
čtvrtina lidí strana 6

konce výmalba oltáře naší
kaple ukazuje hrozno a listy
vinné révy,“ prozrazuje starosta a přidává, že představa, že vinice roste jen na
jižním svahu, už dávno není
pravda.
V Příkazech si pro pěstování vybrali pozemek
u obecního úřadu, který
dřív sloužil jako zahrádka.
„Jsou to jen předsudky, které už dávno neplatí. Máme
kamaráda vinaře, který naše
kulturní akce zásobuje vínem, a ten nás ujistil, že ví-

no tady určitě poroste. Nakonec jsme vysadili dvě stě
čtyřicet šest rostlinek,“ prozradil příkazský starosta.
Sazenice jsou ze Slovinska, jde o moštové odrůdy
Solaris a Hibernal odolné až
do minus osmadvaceti
stupňů a také vůči nemocem a plísním. „Jsou to pro
nás ideální odrůdy kvůli
údržbě. Pěstování je časově
náročné a snad by měly růst
bez problémů,“ zadoufal Jaroslav Sívek.
Pokračování na straně 3

Z DOMOVA

Stát chce zpřístupnit
závislým náhražky
za tvrdé drogy
strana 6

SVĚT

TOUR DE FRANCE

Ostrovem Kos
zacloumalo
zemětřesení. Pak
přišla tsunami strana

Na hranici možného.
Tři a půl tisíce
kilometrů
„čtyřicítkou“ strana 9

7

V sobotu a v neděli se ve
Staré Vodě u Libavé uskuteční pouť ke sv. Anně. Při
slavnostní bohoslužbě tam
bude v sobotu vysvěcen
nový zvon, který rozezní věž
kostela Povýšení sv. Kříže ve
Městě Libavá. Kromě účasti
na dvou mších svatých
a adoracích se poutníci opět
vydají v procesí k prameni
Královská studánka. Sobotní
mše svatá začíná v 10 hodin, nedělní pak v 15 hodin,
kostel sv. Anny i Královská
studánka se nacházejí nad
obcí Podlesí na hlavní cestě
do Města Libavá. (paš)
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