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V letošním roce pracuje komise v novém 
složení a my vám v tomto čísle Novosvět-
ských listů opět přinášíme dva rozhovory, 
ve kterých představíme dva z nových 
členů komise, a to Veroniku Šindelářovou 
a Ondřeje Skopala. 

TANEČNÍCI Z NOVÉHO SVĚTA ZA 
SEBOU MAJÍ ÚSPĚŠNOU SEZONU

POJĎTE NA „NOVOSVĚTSKOU“ 
PROCHÁZKU A OBJEVUJTE PŘÍRODU

INVESTIČNÍ AKCE PŘINESOU NOVÉ 
CHODNÍKY I OSVĚTLENÍ 

PŘEDSTAVUJEME ČLENY KOMISE 
MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT

Uvnitř listů se dočtete také o několika 
investičních akcích, o které komise 
městské části Nový Svět dlouhodobě 
usilovala či usiluje a které v tuto chvíli 
buď probíhají, nebo by je členové komi-
se rádi prosadili. 

Blíže vás seznámíme s projektem 
Příroda ve městě a s trasou, která vede 
Novým Světem. Projekt, trasu i jednot-
livá zastavení nám přiblíží jeho koordi-
nátorka Hana Hulíková, která má právě 
novosvětskou trasu na starost. 

Na Novém Světě působí Klub sportov-
ního tance QUICK Olomouc, který se 
pravidelně scházívá v místní sokolovně 
a Taneční škola Lolá s Dance z Kulturní-
ho domu. Představíme, jaké úspěchy za 
sebou mají.

více na stranách 2 a 3 více na straně 4 více na stranách 10 více na stranách 11 a 12

Vážení spoluobčané, rok se sešel 
s rokem a opětovně vás můžeme 
v Novosvětských listech seznámit 
s činností komise městské části Nový 
Svět a s děním v naší lokalitě. Od 
ledna letošního roku pracuje komise 
v novém složení. Někteří z nás se 
práci v komisi věnují již několik let 
a jiní teprve začínají. Společně se 
snažíme vylepšit naše okolí či zajistit  
společenské nebo sportovní vyžití 
občanů přímo v naší městské části. 
V září letošního roku začala dlouho 
očekávaná předlažba části chodníku 
v ulici Sudova, která navazuje na již 
v minulosti provedenou předlažbu 
chodníku na pravé straně této ulice. 
Tato akce se mohla uskutečnit jen 
díky podpoře vedení statutárního 
města Olomouc a to sdružením 
prostředků z více zdrojů. 

V příštím roce bychom rádi do-
končili předlažbu chodníku v ulici 
Sudova a prosadili vybudování 
veřejného osvětlení podél komu-
nikace od ulice Rybářská po ulici 
U rybářských stavů, na které by 
v budoucnu navazovalo vybudová-
ní chodníku pro pěší a zklidnění 
dopravy v tomto úseku pomocí 
silničních prahů. Velkou výzvou do 
budoucnosti je pro komisi taktéž 
znovuotevření základní školy. 
Opětovně jsme navázali na dob-
rou spolupráci s Mateřskou ško-
lou Přichystalova a TJ Sokolem 
Olomouc Nový Svět, s nimiž jsme 
spoluorganizovali řadu sportov-
ních a kulturních akcí ve školce, 
v sokolovně a na hřišti. Akce byly 
hojně navštěvovány veřejností, což 
nás velice těší.
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Co se týká čísla Novosvětských listů, který dr-
žíte v rukou, v pořadí už čtvrtého, tak v něm 
vám přinášíme další dva rozhovory předsta-
vující členy současné komise, a to Veroniku 
Šindelářovou a Ondřeje Skopala. Kromě 
těchto rozhovorů se v listech dočtete spous-
tu dalších zajímavostí, například o úspěších 
členů Klubu sportovního tance QUICK Olo-
mouc i Taneční školy Lolá s Dance, o tom, jak 
prožívají podzim a zimu děti z novosvětské 
školky a že milují „čtecí babičku“. Blíže před-
stavíme projekt Příroda ve městě, podíváme 
se na historii Nového Světa a nezapomeneme 
ani na seniory. 
Za členy komise naší městské části bych vám 
všem ráda popřála, abyste u nás na Novém 
Světě prožili krásné podzimní chvíle, a bude-
me se těšit na setkání s vámi na některé z akcí, 
na kterékoliv schůzi komise či jen tak na ulici. 

Příjemné počtení přeje

Ing. Bc. Marcela Buiglová
předsedkyně komise městské části Nový Svět



Pokud se nepletu, v komisi Nové-
ho Světa jste od posledních voleb 
novým členem?
Nových je nás více a stávající členo-
vé nás dobře uvedli do procesu už 
na prvním zasedání loni v prosinci. 
Setkáváme se každý měsíc v po-
měrně hojném počtu. Mám z toho 
dobrý dojem, jednání jsou kon-
struktivní a dovedeme se shodnout 
na hlavních prioritách. 

Zavzpomínejte prosím na vaše za-
čátky vstupu do komunální politiky.
Loni jsem dostal nabídku kandidovat 
jako nestraník za Stranu zelených. 
Původní myšlenka byla hlavně v do-
plnění jejich kandidátky. Po volbách 
se sice Zelení do rady města nedosta-
li, nicméně ve spolupráci s hnutím 
ProOlomouc, které bylo podstatně 
úspěšnější, se dohodli na nominaci 
členů do některých městských ko-
misí, včetně té novosvětské, o kterou 
jsem projevil zájem, protože to tu 
dobře znám a záleží mi na tom, jak 

dobře se tu žije. Nějaké zastupitelské 
zkušenosti mám ještě z dob mého 
studia na Univerzitě Palackého, kde 
jsem byl pár let aktivní jako zástupce 
České republiky v rámci Evropské fe-
derace studentů psychologie. Během 
postgraduálního studia psychologie 
jsem byl také členem akademického 
senátu �lozo�cké fakulty, což jsou 
sice dost jiné organizační struktury, 
ale principy fungování takových 
orgánů jsou podobné. 

Jaký je váš vztah k Novému Světu? 
Nový Svět měl vždycky svůj speci-
�cký ráz. Pamatuju si různé změny 
a jeho tvář se postupně mění stále. 
O Novém Světě toho vím poměrně 
hodně od prarodičů, kteří zde žili 
donedávna přes padesát let. Děda 
tu dostavil rodinný dům někdy 
v roce 1963. S rodiči tu bydlíme od 
začátku devadesátých let. Já jsem tu 
chodil i do mateřské školy a potom 
taky až do páté třídy. Ale i později 
jsem se vždycky držel docela blízko. 
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Ondřej Skopal je s prací komise spokojen. Foto: archiv Ondřeje Skopala

ONDŘEJ SKOPAL

•	 narodil	se	v r.	1987	v Olomouci
•	 v roce	2018	kandidoval	do	komunálních	

voleb jako nestraník za Stranu zelených
•	 pracuje	jako	poradenský	psycholog	

v oblasti závislostí, přednáší na �lozo�cké 
fakultě UP

•	 je	svobodný,	bezdětný
•	 mezi	jeho	záliby	patří	horská	turistika	

a cyklistika, �orbal, deskové a společen-
ské hry, hudební festivaly 

Začátkem října loňského roku proběhly po celé republice komunální volby. 
Ty samozřejmě přinesly několik změn také ve složení komise městské části 
Nový Svět. V předchozím volebním období sestávala komise ze sedmi členů 
v čele s předsedkyní Marcelou Buiglovou. Paní Buiglová ve své funkci 
předsedkyně pokračuje nadále, zato počet členů se změnil. Místo předcho-
zích sedmi členů se nyní na schůzích scházívá až jedenáct žen a mužů, kteří 
společně diskutují a projednávají jednotlivé body, které je potřeba řešit. 
Členy fungující na podzim 2018 tak doplnilo několik nových jmen a po 
vzoru předcházejících čísel Novosvětských listů vám s nimi postupně při-
neseme rozhovory. V tomto čísle si tak můžete přečíst opět dva rozhovory, 
a to s Veronikou Šindelářovou a Ondřejem Skopalem. Jaký je jejich vztah 
k Novému Světu, co by zde rádi změnili a co podle nich nejvíce občany trápí? 
Jaké investiční akce přinese následující období? To a mnohem více se dočtete 
na následující dvoustraně. 

Vzpomínám si, že mít školu hned za rohem bylo 
fajn. Tehdy byly i paní učitelky a ostatní ve škole 
většinou taky naše sousedky. Kontakt mezi lid-
mi tu byl bližší. Momentálně se tu staví hodně 
nových domů, probíhají rekonstrukce, což je asi 
taky dobře, ale už tu není takový klid. O to víc 
jsem rád, že mezi námi starousedlíky to fungu-
je pořád stejně. Sice je nás takových už méně, 
ale na druhou stranu jde vidět, že to tu nyní 
osidlují rozhodně sympatičtější spoluobčané než 
tehdy v sedmdesátých letech sovětští okupanti. 
Nový Svět v nynějším stavu vnímám jako jednu 
z nejlepších částí města k bydlení. Občas mě 
sice dráždí rušení nočního klidu a obecně větší 
hluk spojený s různými společenskými aktivi-
tami, automobilovou dopravou, stavbami, ale 
to je dnes všude, pokud tedy nebydlíte někde na 
horách. Prostě to tu víc žije, což má ale samo-
zřejmě také spoustu pozitiv. Je tu rozhodně více 
bezpečno, než bývalo třeba před deseti lety.

Můžete nám představit, jaké investiční akce 
chce komise v tomto volebním období realizo-
vat? Na co se chce zaměřit?
Kromě různě akutních podnětů od občanů, což 
dosud bylo například nelegální parkování kami-
onů v blízkosti Nálevkovy ulice, černá skládka 
u Cajneráku, případně nepořádek u některých 
průmyslových objektů, problematických míst 
na komunikaci, padlých stromů nebo výmolů, 
tak řešíme především dlouhodobé prioritní cíle, 
mezi které patří například obnovení provozu 
místní základní školy, což je ovšem v gesci 
magistrátu. Naše komise v tomto, ale i v dalších 
podobných případech funguje jen jako poradní 
orgán. Město se na základě podnětů všech měst-
ských komisí rozhoduje, jaký projekt �nanč-
ně podpoří podle toho, kde je daný problém 
naléhavější. Olomouc je stále jedno z nejvíce 
zadlužených měst v republice. Na školu si prý 
ještě budeme muset pár let počkat. Podobně 
důležitým, ale také �nančně problematickým 
tématem je zvýšení bezpečnosti komunikace na 
ulici Rybářská, která spojuje zadní část Nového 
Pokračování na straně 3



V komisi městské části Nový Svět jste 
jednou z nových členů. Jak zhruba po 
roce hodnotíte fungování komise?
Myslím, že komise funguje velice 
efektivně. Scházíme se pravidelně 
jednou měsíčně a účast členů je 
vždy hojná. Asi největší přínos má 
vedoucí této komise, a to paní Mar-
cela Buiglová. Její důsledný přístup 
k funkci je opravdu alfou a omegou 
všech vyřešených novosvětských 
problémů. Je fajn, že členové jsou ze 
všech koutů této olomoucké části, 
a tak pečlivě projednáváme opravdu 
všechny nešvary, podněty či dotazy 
občanů. 

Přichází podněty a dotazy od obča-
nů v hojné míře? Účastní se schůzí 
komise?
Na ulici mě lidé zastavují a často si 
stěžují na různé věci. Vždy se jim 
snažím daný problém vysvětlit a ná-
sledně odkázat buď na naši komisi, 
nebo patřičné odbory magistrátu. 
Na schůze komisí přichází občané 
spíše zřídka kdy. Nicméně jsme rádi 
i za to. V hospodě u piva se toho 
moc vyřešit nedá. 

Jaký je váš vztah k Novému Světu, 
jak se zde podle vás žije?
Můj vztah je, jak se říká, srdcová zá-
ležitost. Má rodina zde žije od roku 
1930. Já osobně mohu posoudit jen 
posledních třicet let. Za tu dobu se 
to tu změnilo k nepoznání. Vlastně 
všechno je tu nové. Domy, celé ulice, 
kanalizace, hřiště, no většina Nového 
Světa. S tím souvisí i kvalita života, 
která se zlepšila mnohonásobně. 

Váš vztah k Novému Světu by mohl 
být trochu jiný už jen tím, že váš 
dědeček byl kronikářem této městské 
části. Můžete o tom více povyprávět 
prosím? 
Samozřejmě. Děda se tu narodil. Ví 
o každé dlaždici. S tím je spojené 
i to, že většina občanů zná i jeho. 
Vede to mnohdy k úsměvným situ-
acím. Děda často vypráví, kdo kde 
bydlel, kolik kdo měl dětí a podob-
ně. Vzpomíná také na různé událos-
ti. Například když na školu spadla 
letecká puma nebo když u teplárny 
vykolejil vlak s pomeranči. Historek 
je opravdu mnoho. 

Co vás vedlo ke vstupu do komunál-
ní politiky, případně co si sama za 
sebe od tohoto působení slibujete?
Jsem olomoucký patriot a vstup do 
komunální politiky jen prohloubil 
můj zájem o naše krásné město. My-
slím, že město směřuje správným 
směrem. Nicméně je pořád dost, 
co zlepšit. V současné době vidím 
jako problém komunikaci s občany 
a značku města (marketing). 

Co sama za sebe vnímáte na Novém 
Světě jako největší problém k řešení?
Vzájemný respekt mezi sousedy.

Ten je jistě důležitý, aby se lidem dobře 
žilo. Myslíte ale, že komise má nějakou 
možnost, jakým způsobem tyto (často 
jistě nepříjemné) potíže řešit?
Snažíme se vždy vysvětlit záměr. Ne 
vždy se dá vyhovět všem. Jedna uli-
ce rovná se dvacet různých pohledů 
na věc. Je to o respektu. V současné 
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VERONIKA ŠINDELÁŘOVÁ: „JSEM OLOMOUCKÝ 
PATRIOT.“

Veronika Šindelářová je jednou z nových členů komise. Foto: archiv Veroniky Šindelářové

VERONIKA ŠINDELÁŘOVÁ

•	 narodila	se	v roce	1987	v Olomouci	

•	 v letech	2014/2018	kandidovala	do	

komunálních voleb 

• v současné době je na mateřské dovolené

• mezi její zájmy patří rodina, cestování 

a historie 

Světa s Novými Sady. Není tam chodník, ani 
noční osvětlení, přitom se tam pohybuje hodně 
chodců a řada řidičů zde nedodržuje přede-
psanou třicítku. To jsou dvě nejzásadnější věci, 
na kterých pracujeme a vyjednáváme s radou 
města. Dále se také řeší oprava chodníku na 
Sudově ulici. 

Máte informace o tom, co v současné době 
nejvíce „pálí“ občany Nového Světa? A jak by se 
případně tyto záležitosti měly do budoucna řešit?
Ta hlavní témata jsem už zmínil. Jedná se o po-
řádek, různé opravy, údržby, bezpečnost, hluk, 
prašnost, sekání trávníků, přerostlé keře u škol-
ky, problematické parkování většího množství 
aut. Jsou to opravdu různá témata, která často 
nemají jednoduchá řešení. Něco je schopná 
vyřešit naše komise celkem rychle a efektivně. 
Větší věci musíme postoupit magistrátu a radě 
města.

Vzkázal byste rád na závěr něco našim čtenářům?
Určitě bych rád připomněl, že zasedání komise 
jsou veřejná a rádi vyslechneme jakékoli vaše 
podněty, které se budeme snažit řešit správně 
a včas. Na závěr všem přeju hlavně pohodu 
a více radostí než starostí.  

Děkujeme za rozhovor

Dokončení	ze	strany	2

době třeba mě jako občana trápí nedodržení 
maximální rychlosti v ulici Přichystalova, a to 
i řidiči MHD. Je to k uzoufání, ale nic s tím 
neuděláme. Je to o lidech.  

Chtěla byste závěrem něco vzkázat našim čtená-
řům?
Naše jednání jsou veřejná, tedy pro všechny 
občany. Pokud máte jakékoli otázky, rádi si vás 
vyslechneme. Řeší se jen záležitosti zapsané 
v zápisech, nebo když občan kontaktuje přísluš-
né odbory přímo. 

Děkujeme za rozhovor
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SCHŮZE KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ JSOU VEŘEJNÉ

Na základě připomínek obyvatel před-
kládají jednotlivé komise Radě města 
Olomouce a pracovníkům magistrátu 
podněty pro jejich práci. Na svých 
schůzích projednávají členové komisí 
nedostatky v jednotlivých částech měs-
ta a navrhují řešení, která se jim zdají 
nejvhodnější.
Jednání komise na Novém Světě se 
koná každé druhé úterý v měsíci vždy 
od 18:00 hodin. Jednání komise se 
konají v místnosti senior klubu v sute-
rénu bytového domu Přichystalova 70, 
Olomouc. 
V letošním roce jsou naplánována ještě 
2	jednání,	a to	12.	listopadu	a 10.	pro-

since.	Také	v roce	2020	budou	setkání	
komise probíhat vždy každé druhé 
úterý	v měsíci	od	18	hodin.	Jste	na	
ně i se svými připomínkami srdečně 
zváni.
Informace o činnosti komise lze 
nalézt na vývěsce umístěné na budově 
základní školy a školky Přichystalova 
20,	Olomouc.	Termíny	jednání,	zápisy	
z jednotlivých jednání, Novosvětské 
listy v elektronické podobě nebo také 
pořad	Jak	se	žije	v Olomouci	(1.	i 2.	díl),	
kde se dozvíte mnohé z Nového Světa, 
jsou zveřejněny na webových strán-
kách	www.olomouc.eu/samosprava/
komise-mestskych-casti/novy-svet.	

Trápí vás na Novém Světě nějaké problémy, rádi byste zlepšili bydlení 
v této městské části a máte nápady? Schůze komisí městských částí jsou 
veřejné. Můžete se tak aktivně zapojit do řešení problémů, které vás ve 
vašem bydlišti trápí. 

ČLENOVÉ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT

KOMISE SE ZAPOJUJE DO 
PŘÍPRAV MNOHA AKCÍ 

Společně s Tělovýchovnou jednotou Sokol 
Olomouc Nový Svět a s Mateřskou školou 
Přichystalova tak připravují pro děti i dospělé 
většinou již tradiční akce. „V letošním roce už 
za sebou máme Dětský karneval, Promítání 
� lmů, Dětský den, Konec prázdnin. To vše 
ve spolupráci s místním Sokolem,“ jmenuje 
oblíbené akce předsedkyně komise Marcela 
Buiglová. 
Co se týká akcí pro děti ze školky, ty se letos 
mohly pobavit na Dětském masopustním 
karnevalu, na Čarodějnickém karnevalu, 
Dětském dni či Zahradní slavnosti. „Do 
konce roku ještě pár akcí proběhne, takže 
bych občany Nového Světa ráda pozvala na 
Mikulášskou nadílku, kterou ve spolupráci 
s Tělovýchovnou jednotou Sokol nachystáme 
v tělocvičně. Chybět nebude nastříkání ledové 
plochy na hřišti Sokola, a to v případě příz-
nivých klimatických podmínek,“ informuje 
Marcela Buiglová. Koncem roku proběhne ve 
spolupráci s mateřskou školou ještě Vánoční 
jarmark. 
O termínech jednotlivých akcí budou občané 
zavčas informování na vývěskách. 

Členové komise městské části Nový Svět se ka-
ždoročně spolupodílí na přípravách řady akcí, 
které se zde v průběhu roku uskutečňují a které 
zpestřují občanům na Novém Světě život. Ať 
už jde o děti či dospělé, sport či zábavu.  

Foto vlevo: Komise městské části dlouhodobě usilovala o provedení předlažby chodníku v ulici Sudova (levá strana), která by navazovala na již provede-
nou předlažbu chodníku v této ulici. Vzhledem k tomu, že se jednalo o � nančně náročnější akci, nebylo možné ji zrealizovat dříve, neboť chyběly � nanční 
prostředky. Letos se podařilo � nanční prostředky nalézt, a proto v současnosti probíhá její realizace.Foto: Ondřej Skopal, 2019
Foto vpravo: Další akcí, kterou by komise ráda prosadila, je vybudování veřejného osvětlení a chodníku od ulice Rybářská směrem k ulici U rybářských 
stavů, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se po komunikaci. O realizaci této akce se komise snaží již několik let. Byla vypracována 
studie, která řeší tři varianty možného řešení a to včetně zklidnění dopravy. Komise vybrala jednu z variant, která je dle jejich názoru nejvhodnější a to 
z hlediska proveditelnosti a � nanční dostupnosti. Tato varianta řeší zklidnění dopravy pomocí silničních prahů a vybudování jednostranného chodníku 
podél komunikace.  Foto: Ondřej Skopal, 2019

Předsedkyně: Ing. Bc. Marcela Buiglová

•	 Mgr.	Veronika	Šindelářová
•	 Lenka	Maršálová-Doleželová
•	 Tomáš	Pavlůsek
•	 Ing.	Břetislav	Kvapil
•	 Vladimír	Kauer

•	 Ondřej	Skopal
•	 Jiří	Václavský
•	 Bc.	Jan	Balcárek
•	 Mgr.	Petr	Tilkeridis
•	 Mgr.	Isabela	Pospíšilová

INVESTIČNÍ AKCE – NOVÉ CHODNÍKY I OSVĚTLENÍ
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Členové komise městské části Nový Svět gratulují všem novosvětským občanům, kteří 
v tomto roce oslavili nebo oslaví své životní jubileum a přejí jim do dalších let především 

zdraví, dny strávené v klidu a pohodě a radost z rodiny. 

75 let: Josef Bíza, Jaroslava Řihošková, Božena Macková, Karla Kadlecová, Anna 
Martochová, Františka Chramostová, Marie Petrásková, Ivan Štěpánek, Anna 

Stloukalová, Bohuslava Kavalírová, Libuše Mrázová, Věra Doleželová, Josef Mráz, Jiří 
Glatter, Ivona Martišková, Milada Burgetová, Mária Mercantová, 

Božena Kolčavová a Karel Nováček.

80 let: Helena Freibergová, Stanislav Pecník, Josef Pergler, Jana Dvořáková, Alžběta 
Ciprysová, Jan Římský, Ivan Chrást, Vojtěch Lang, František Bryks, Zdenka Dohnalová, 

Marie Vajčnerová, Milan Kuřitka, Anna Procházková, Eliška Chrástová, 
Katarína Vavreková a Miluše Horáková.

85 let: Karel Schneider, Miluška Smyslilová, Julie Nováková, Anna Vychodilová, Ludmila 
Sobková, Jozefa Balážová, Františka Pastorková, Dáša Mádrová a Josef Zvonař. 

NAPIŠTE NÁM

Vzhledem k tomu, že komise městské části Nový Svět rozhodla o tom, že Novosvětské listy budou vycházet jednou ročně, na další číslo 
se	můžete	těšit	v	roce	2020.	V	případě,	že	budete	mít	nápady	na	články,	které	by	se	podle	Vás	měly	v	dalším	čísle	objevit,	uvítáme,	když	
je pošlete na emailovou adresu marcela.buiglova@olomouc.eu. Novosvětské listy jsou k dispozici v tištěné podobě u členů komise měst-
ské	části	nebo	v	elektronické	verzi	na	webových	stránkách	http://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/novy-svet.

Blahopřejeme

Klub seniorů má za sebou akční rok plný zábavy i poznání v podobě výletů, výstav, přednášek, sportovních aktivit či � lmových představení. Členové 
novosvětského klubu letos zažili zájezd do Olešnice či do Příbora, viděli výrobu modrotisku, navštívili muzeum historických vozidel (na snímku) či zá-
mek v Lysicích, dozvěděli se mnoho zajímavého na přednáškách o bylinkách a o Ugandě, pěšky vyrazili do Velké Bystřice, kde si mimo jiné opekli buřty. 
A nejen to. Členové klubu vybrali také � nanční příspěvek na poničenou olomouckou zoologickou zahradu, jedna z členek se zúčastnila soutěže Babička 
roku. Koncem září pak společně oslavili krásné devadesáté narozeniny paní Jarmily Hemelkové (na snímku). Foto: 2x archiv Klubu seniorů Nový Svět

ČLENOVÉ KLUBU SENIORŮ NA NOVÉM SVĚTĚ NEZAHÁLÍ 
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DĚTI NA NOVÉM SVĚTĚ UPEVŇUJÍ VZTAHY SE SENIORY
Tematická tvoření, výlety, návštěvy v místním Klubu seniorů, Pohád-
kovou babičku, která dětem předčítá příběhy, a spoustu dalšího mají za 
sebou i před sebou děti z Mateřské školy Přichystalova na Novém Světě. 

Podzimní a zimní období plné 
zábavy
Prázdniny už jsou nějakou dobu za 
námi, takže děti zvládly najet zpět 
na školkový režim a nově zapsaní 
se zvládli aklimatizovat. „Mezi 
každoroční úspěchy počítáme to, 
že jsme poslali do základní školy 
a do dalšího životního období šest-
náct moc šikovných dětí,“ neskrývá 
radost vedoucí učitelka Gabriela 
Dostálová. V letošním roce si 
školku užívá patnáct předškoláků 
a dvanáct nových dětí. 
Program mají děti ve školce bohatý. 
Podzimní období mají děti zpestře-
ný vycházkami do přírody, tvořivý-
mi dílničkami, kde nebude chybět 
vytváření strašidýlek z brambor, 
výroba podzimních dekorací spo-
lečně s rodiči či strašidelných dýní. 
Ani se nenadějeme a kouzelný 

barevný podzim vystřídá zima. 
Ve školce se určitě objeví Mikuláš, 
v ten pravý čas snad přijede i svatý 
Martin na bílém koni a chybět 
samozřejmě nesmí Ježíšek. Děti 
ve školce nacvičí vystoupení pro 
rodiče s vánoční tematikou a uspo-
řádán bude také Vánoční jarmark. 

Pohádkovou babičku děti milují
„Začali jsme spolupracovat s Ro-
dinným centrem Heřmánek a jeho 
programem s názvem Mezigene-
rační program Přečti,“ uvádí na 
úvod na pravou míru Pohádkovou 
babičku učitelka Gabriela Dostá-
lová. Program realizuje Heřmánek 
od	září	2018	v Olomouci	a okolí	
a mohou se do něj zapsat zájemci 
z řad seniorů, kteří následně na-
vštěvují děti v mateřských ško-
lách a čtou jim pohádky, příběhy 

a povídají si s nimi. Pohádkové čtecí babičky 
a dědečkové pravidelně každý týden dochází 
do školek a dětem čtou pohádky k odpoled-
nímu odpočinku. „Letos u nás četla úžasná 
„Pohádková babička“ přímo odtud z Nového 
Světa, paní Erna Zeizingerová, které posíláme 
ještě jednou velký dík a pozdrav,“ nadšeně 
dodává Gabriela Dostálová.
Mateřská škola také nadále upevňuje vzta-
hy s místním Klubem seniorů. V předešlém 
školním roce došlo k návštěvě dětí v klubu 
s Vánoční pohádkou. Senioři pak na oplátku 
potěšili svou přítomností děti ve školce na Dni 
dětí, kde nechyběly soutěže a krátký hudební 
program pro radost všech zúčastněných.
Závěrem Gabriela Dostálová dodává: „Chtěla 
bych poděkovat Komisi městské části Nový 
Svět s předsedkyní MarcelouBuiglovou 
a všem našim rodičům za pomoc při pořádá-
ní například Vánočního jarmarku, Karnevalu 
a Zahradní slavnosti, která se podle mého 
soudu letos opravdu povedla.“

Děti tráví čas zábavou v prostorách školky i venku. Foto: 3x archiv MŠ Přichystalova.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘICHYSTALOVA 

•	 Kapacita	dětí	ve	školce	je	48,	do	uzávěrky	
tohoto čísla Novosvětských listů bylo přihlá-
šeno 44 dětí. 

•	 Děti	jsou	rozděleny	do	2	tříd	–	Berušky	
a Sluníčka a celkem se o ně starají 4 paní 
učitelky. 

•	 Vedoucí	učitelka	Gabriela	Dostálová	vedla	
děti v novosvětské školce do září letošního 
roku.	Školní	rok	2019/2020	přebírá	její	místo	
vedoucí učitelka Ivana Němcová, která v na-
staveném duchu a aktivitách bude pokračo-
vat. 

•	 Pokud	byste	se	rádi	přidali	k Pohádkovým	
babičkám a dědečkům, pište na emailovou 
adresu rc-hermanek@seznam.cz nebo volejte 
na	telefonní	číslo	777	007	279.	
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Přes nevlídné počasí se v listopadu před třiceti 
lety na olomouckém náměstí scházely desítky 
tisíc odhodlaných lidí s transparenty, ulice se 
plnily letáky, kolem sídla komunistické strany 
vznikla velká stěna z krabic s různými nápisy, 
nechyběly korunované sochy lvů u budovy 
soudu, happening či hrozen nafukovacích ba-
lonků na pomníku Stalina s Leninem, které je 
měly z centra Olomouce odnést pryč. Demon-
strace proběhla v Olomouci 17. listopadu na 
dnešním Horním náměstí. 

To,	jak	vypadal	listopad	1989	v Olomouci,	si	
mohou lidé připomenout nebo poprvé „zažít“ 
díky řadě akcí, které budou ve městě probí-
hat. My jsme pro vás na této straně připravili 
přehled některých z nich, aby vám neunik-
ly zajímavé výstavy, kde se díky dobovým 
snímkům přenesete do let minulých a nasajete 
atmosféru, která tehdy v Olomouci panovala. 
A abyste si nenechali ujít některé ze zajíma-
vých akcí, které se během listopadu odehrají 
v centru Olomouce.

JAK PROBÍHAL SAMETOVÝ 
LISTOPAD V OLOMOUCI?

Plakát Muzea umění v Olomouci vyzývající občany, aby přispěli na výstavu jakoukoliv 
připomínkou listopadu 1989 (detail).

•	 14.	11.	2019	–	16.	2.	2020
	 1989	-	Výstava	dobových	fotografií	a dokumentů	

v Muzeu umění v Olomouci. Materiály ze svých sbírek 
i snímky přímo od autorů Vladislava Galgonka, Petra 
Zatloukala, Mileny Valuškové, Jindřicha Štreita, Zdeňka 
Sodomy, Michala Štosela či Luďka Peřiny. Návštěvníci tak 
budou moci „ochutnat“ atmosféru zlomových okamžiků 
roku	1989	především	v Olomouci.	

•	 15.	11.	2019	–	5.	1.	2020	
	 Vzpomínky	na	listopad	´89:	Výstava	ve	Vlastivědném	

muzeu v Olomouci. Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout Gra�ky Jaroslava Hutky, jednoho z aktérů listopa-
dových	událostí	roku	1989.	K tomuto	význačnému	výročí	
Vlastivědné muzeum v Olomouci připravuje také výstavu 
Jiří	Frait	1989	prezentující	snímky	předního	olomouckého	
fotografa z listopadových událostí  před třiceti lety.

•	 15.	11.	–	16.	11.	2019
 Sametová noc: oslava třiceti let svobody v centru Olo-

mouce. Oslava formou klubové noci v historickém centru 
Olomouce a výtvarný happening. Koncerty, umělecké 
výstavy, diskuze a performance. Inspirováno událostmi 
17.	listopadu	1989	v Olomouckých	ulicích.	

•	 15.	11.	2019
 Slavnostní představení knihy s názvem Olomouc v roce 

1989. Kniha pojednává o průběhu sametové revoluce 
v Olomouci i o událostech, které jí předcházely a také po 
ní následovaly. A to až do svobodných voleb v roce 1990. 
Jedenáct historiků – deset olomouckých a jeden pražský – 
přibližuje tyto události z různých úhlů pohledu. 

•	 16.	11.	2019
 Samet v Moravském divadle. K letošním oslavám třicáté-

ho výročí Sametové revoluce chystá činohra Moravského 
divadla hned dva projekty. V rámci Noci divadel uvede 
v sobotu 16. listopadu scénické čtení textu Petra Erbese 
s názvem Tři smrti Martina Šmída a inscenaci hry Samet 
mladé pražské autorky Michaely Křivánkové. Oba texty 
vzešly ze soutěže o původní dramatický text na téma 
Sametová revoluce, kterou Moravské divadlo vyhlásilo na 
začátku letošního roku. 

•	 20.	11.	2019	
 Koncert osobností ke 30. výročí sametové revoluce. 

Uskuteční se v 19 hodin a vystoupí na něm písničkáři Jiří 
Dědeček, Jaroslav Wykrent a Jaroslav Hutka, moderovat 
jej bude Václav Žmolík.

NENECHTE SI UJÍT

LISTOPAD 
1989 
V OLOMOUCI

Máte doma schovanou nějakou připomínku listopadu 1989?  
Vyfoťte ji a dejte na facebook nebo instagram pod #MUO_1989  
a staňte se součástí výstavy Muzea umění.

#MUO_1989#MUO_1989#MUO_1989
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SUDOVA ULICE NA NOVÉM SVĚTĚ

Nejstarší část Nového Světa
Podél cesty zvané Na Novém 
Světě, byly po roce 1750 vysta-
věny dvě protilehlé řady nízkých 
domků, za nimiž se táhly na obě 
strany úzké pozemky zahrad.
„Jedná se o nejstarší část Nového 
Světa, představuje urbanistický 
celek téměř shodný se všemi 
olomouckými předměstími po-
stavenými narychlo podle plánů 
vojenských inženýrů v polovině 
18.	století	náhradou	za	osady	
zbourané v souvislosti s výstav-
bou tereziánské pevnosti. Nud-
ná rovná ulice „erární“ šířky, 
hustě z obou stran obestavěná, 
málokde zvýrazněná (snad jen 
na Povlu) nějakou dominantou. 
Na Novém Světě lepšímu vzhle-
du jeho jediné ulice prospěla 
budova školy v uličním průhle-
du,“ píše o historii ulice ve své 
knize O osudech městských částí 
Olomouce Milan Tichák. Po roce 
1945 se začal pro ulici používat 
název Ulice Jana Sudy. Dnes je 
užíváno kratší verze, a to Sudova 
ulice. 

Na památku Jana Sudy 
Už 77 let uplynulo od popravy 
Jana Sudy, ke které došlo v Brně 
v Kounicových kolejích 30. června 

1942.	Měl	v té	době	44	let	a tuto	
smutnou událost, stejně jako po-
pravu Petra Přichystala a umučení 
Josefa Nálevky dosud připomíná 
pamětní deska na základní škole 
na Přichystalově ulici, ale také 
názvy ulic na Novém Světě – Při-
chystalova a Sudova. 
Kdo ale Jan Suda byl? Z úmrtní-
ho listu, který je vložen v jedné 
z novosvětských kronik, se dočí-
táme,	že	se	narodil	20.	prosince	
1898	na	Nových	Sadech	a poz-
ději žil na Novém Světě v čísle 
popisném 104. Místo pohřbení je 
krematorium města Brna. Sudo-
vou ulicí jistě procházel nesčet-
někrát, například při některém 
ze sokolských průvodů. Tehdy 
nemohl vůbec tušit, že tato ulice 
jednou ponese jeho jméno.

Zajímavých	objektů	je	zde	víc	
než dost
Budovy s výraznými i nená-
padnými fasádami, domy, které 
dávno neslouží svým původním 
účelům a ty připomíná už jen 
omšelý nápis ve štítu, či jediný 
sochařský prvek, který se na No-
vém Světě nachází. To vše může 
návštěvník této městské části 
v Sudově ulici nalézt. Hladového 
či žíznivého turistu i občana po-

Výrazná ulice s řadou objektů procházející v délce přes tři sta metrů Novým Světem má za sebou zajímavou historii. 
Vždyť se také jedná o nejstarší část Nového Světa. Jak se měnil její název, jaké objekty se zde nachází a kdo vlastně byl 
Jan Suda, jehož jménem se dosud pyšní? To a mnohem více se dočtete na následujících řádcích. 

Pohled do Sudovy ulice v roce 2019, foto: Ondřej Skopal

těší nepřehlédnutelná žlutočervená pivnice 
stojící hned na začátku ulice nebo zelený 
dům, v němž sídlí Restaurace U Žida. 
Časy dávno minulé připomene kříž s re-
liéfem	Panny	Marie	Bolestné	z roku	1820	
i opuštěná požární zbrojnice. Zde stojí za 
zmínku, že sbor dobrovolných hasičů byl 
na Novém Světě založen v roce 1915. Na-
opak v Kulturním domě Lola to žije, sídlí 
zde totiž Taneční škola Lolá s Dance, která 
zde se svými členy cvičí a pořádá akce.

„Haló, tady Nový Svět“
Ponecháme-li stranou objekty dnes už 
historického rázu, tak za zmínku stojí ještě 
telefonní budka, která stojí v blízkosti ka-
menného kříže. I když, na druhou stranu, 
většina mladých už ji za historii také jistě 
považuje. Věděli jste, že novosvětská bud-
ka je jednou z patnácti tisíc, které se na 
území České republiky nacházejí? Vrchol 
slávy přitom budky zaznamenaly v roce 
2001,	kdy	jich	u nás	bylo	dvakrát	tolik.	
Vlivem nástupu mobilního volání začaly 
logicky veřejné telefonní automaty postup-
ně mizet a dnes platí, že telefonní budka 
musí povinně stát v každé obci, která má 
méně než 1500 obyvatel. Patříte k těm, 
kteří telefon v Sudově ulici stále využívají, 
nebo myslíte, že automaty, jejichž historie 
sahá až do roku 1911, už brzy zcela vymi-
zí?

Mgr. Radka Kunovská
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HISTORIE

OSUDY JEDNÉ ULICE SLOVEM I OBRAZEM

Detail mapy z III. vojenského mapování, které probíhalo v letech 1876 až 1878, zobrazuje Nový Svět s červeně zvýrazněnou zástavbou v Sudově ulici 
a zeleně zbarvenými políčky coby k nim přilehlým úzkým pozemkům zahrad, zdroj: oldmaps.geolab.cz

Sudovou ulicí někteří z občanů Nového Světa denně prochází, někteří v ní žijí možná celý svůj život. Uměl si ale někdo z nich představit obličej muže, po 
kterém byla po válce ulice pojmenovaná? Na snímcích je Jan Suda, který zemřel ve 44 letech. Vlevo ho fotograf zachytil, jak v roce 1932, deset let před 
svou smrtí, cvičí na hrazdě. Reprofota: Kronika Nového Světa

Takto vypadala Sudova ulice v roce 1930 při průvodu Sokola během okresního cvičení, 
reprofoto: Kronika Nového Světa

Sudova ulice v roce 2018, s pohledem na kříž s reliéfem 
Panny Marie Bolestné, foto: Radka Kunovská



PŘEDSTAVUJEME PROJEKT DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ 

VOLNÝ ČAS

Můžete projekt představit?
V roce	2014	olomoučtí	Přátelé	
přírody v místech, kde okrajové 
části města Olomouce přecházejí do 
okolní přírody, vytyčili přes padesát 
kilometrů celoročně schůdných 
vycházkových tras vhodných pro 
celou rodinu. Průměrně měla každá 
trasa okolo 3 až 4 kilometrů, takže 
je lze absolvovat klidně i odpoledne 
po práci nebo jako krátkou víken-
dovou procházku. Nyní je projekt 
díky �nanční podpoře města ve 
stádiu revizí, tvorbě několika no-
vých tras a prodloužení stávajících 
tak, aby každá z nich měla alespoň 
pět kilometrů. Chceme aktualizovat 
a doplnit web www.prirodavemeste.
cz a vydat v příštím roce brožuru 
a letáky o jednotlivých trasách.

A jaký je cíl celého projektu?
Olomoucká předměstí jsou bohatá 
na velice zajímavé přírodní prvky, 
netradiční architekturu i zapome-
nutou historii. A právě cílem tras, 

které začínají a končí na konečných 
zastávkách tramvají a autobusů 
MHD, je seznámit s nimi občany 
a návštěvníky města. Napomáhá 
tomu, že Olomouc disponuje hustou 
sítí městské hromadné dopravy.

Jakým způsobem se mohou zapojit 
občané nebo návštěvníci Nového 
Světa?
Trasy nejsou značeny v terénu, ale 
lze je absolvovat podle popisu, který 
si zájemci najdou na webu www.
prirodavemeste.cz, vytisknou a vez-
mou s sebou. Na příslušných ko-
nečných stanicích MHD byly v roce 
2014	umístěny	informační	cedulky	
s plánkem a také QR kódem popisu 
trasy, využitelným pro „chytré“ 
mobilní telefony.  Díky současným 
revizím jsme zjistili, že se téměř 
vůbec nedochovaly, takže budou 
v příštím roce nahrazeny novými.

Jak velký je tým, který trasy v Olo-
mouci mapuje?

TRASA NOVÉHO SVĚTA BUDE PROPOJENA S NOVÝMI SADY
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Věděli jste o existenci Malé lišky, místní olomoucké skupiny spolku Přátelé přírody, z. s.? V roce 2014 vytvořila projekt 
Do přírody ve městě, v jehož rámci bylo vytyčeno kolem patnácti vycházkových tras, které vedou městskými částmi 
Olomouce. V těchto měsících dochází k jejich revizím a často i prodloužením, což v případě trasy na Novém Světě před-
stavuje propojení s trasou Nové Sady. O projektu jsme si povídali s jeho současnou koordinátorkou Hanou Hulíkovou.

Olomoučtí Přátelé přírody při vycházce trasou Nový Svět, foto 2x archiv Přátel přírody 

Do projektu Do přírody ve městě II. je 
v současnosti zapojeno jedenáct dobrovol-
níků, většinou členů Malé lišky. Tři trasy 
vytváříme úplně nové. Jedna povede olomo-
uckými parky, druhá kolem řeky Moravy 
a třetí kolem několika olomouckých fortů.  
Dosavadní trasy jsou momentálně revidová-
ny, v několika případech i slučovány, což je 
případ i Nového Světa, spojeného s vedlejšími  
Novými Sady. 

Kudy vede revidovaná trasa na Novém Světě?
Trasa se oproti původní v zásadě nezměni-
la, vede nejprve nejstarší dochovanou částí 
Nového Světa a potom směřuje k řece Mora-
vě a podél jejího břehu dále k obchodnímu 
centru Šantovka.  Nejprve se podíváme na pár 
drobných stavebních památek Nového Světa, 
jako je např. kaplička a křížek z devatenácté-
ho století, stará hasičská zbrojnice, pamětní 
deska na základní škole.  Projdeme kolem 
hospody Na Hřišti a přes železniční přejezd 
směrem k Novým Sadům k řece Moravě, 
kde se na několika místech nabízejí zajímavé 
výhledy na dominanty Olomouce.

Co se vám samotné na této trase líbí nejvíce?
Asi právě nejvíce výhled z ulice U Rybář-
ských stavů u řeky Moravy směrem na město. 
Když si člověk dobře stoupne a vystihne ten 
správný  úhel, je tam vidět několik olomouc-
kých kostelů a výšková budova BEA campus. 
Vycházka kolem Moravy s odpočinkovým 
zázemím směrem k centru je taky moc pěkná.  
Jinak, v hospůdce Na Hřišti jsme při vycházce 
velmi ocenili možnost opékat si na ohništi. 

Děkujeme za rozhovorFoto: Hana Hulíková



SPORT

TANEČNÍ ŠKOLA LOLÁ S DANCE

TANEČNÍ ŠKOLU NA NOVÉM SVĚTĚ NAVŠTĚVUJÍ DVĚ STOVKY TANEČNÍKŮ

Mají za sebou řadu úspěchů, jejich mnohaleté tvrdé tréninky v Kulturním domě Lola na Novém Světě přináší každoročně 
sladké ovoce v podobě výher na různých soutěžích a především pak radosti z tance. Řeč je o Taneční škole Lolá s Dance, která 
má za sebou v tomto roce také několik novinek.

Kontaktní údaje na taneční školu 
Lolá s Dance pro zájemce:

Zájemci o zápis do taneční školy Lolá s Dance 
se mohou hlásit během celého roku. Průběž-
ného náboru se mohou účastnit děti od 3 let, 
mládež i dospělí. Stačí zavolat na telefonní číslo 
739	040	260	nebo	napsat	
email na adresu info@
lolasdance.cz. Více 
informací naleznete na 
webových stránkách 
www.lolasdance.cz, nebo 
na facebookových strán-
kách školy.

Jedna z nejúspěšnějších streeto-
vých škol
„V současné době naši taneční školu 
navštěvuje asi dvě stě tanečníků 
z řad dětí, mládeže i dospělých. 
Svými výsledky se řadíme mezi 
nejúspěšnější streetové taneční školy 
v České republice,“ neskrývá radost 
hlavní trenér Lukáš Dudík. 
Za patnáct let působení se taneční-
kům z Lolá s Dance podařilo získat 
mnoho titulů mistra ČR, tituly 
z Mistrovství Evropy i Mistrovství 
světa, a to jak v sólových disciplínách, 
tak i ve skupinách. „Naši tanečníci se 
účastní mnoha soutěží, a to jak těch 
o� ciálních, které vyhlašuje Czech 
Dance Organization, která jako jediná 
v České republice může nominovat 
tanečníky na Mistrovství Evropy či 

světa, tak těch dnes velmi moderních 
a oblíbených undergroundových 
battlů,“ vysvětluje Lukáš Dudík.

Tanec pro všechny věkové kategorie
Výuka tance na Novém Světě je 
opravdu pro ty nejmenší, ale i pro 
dospělé. Lukáš Dudík doplňuje: 
„Výuka probíhá v několika vě-
kových kategoriích, a to pro děti 
nejmladší ve věku 3 až 4 let, děti 
mladší od 5 do 7 let, děti starší osmi 
až desetileté, junioři od 11 do 14 
let a hlavní kategorie 15 a více let, 
včetně skupiny takzvaných rodičů, 
tedy kategorie Dospělí 30+.“ V letoš-
ním roce přišli trenéři taneční školy 
s novinkou, a to s Kurzy tance pro 
rodiče s dětmi, které jsou určené pro 
děti už od roku a půl až do tří let. 

Od tance rekreačního až po vrcholový
„Věnujeme se všem odrůdám pouličního 
tance, tedy street dance, jako je například 
hip hop, house, hype a podobně, ale třeba 
i break dance,“ jmenuje styly, kterým se ve 
škole věnují, Lukáš Dudík. Taneční škola 
nabízí rekreační tancování i systematický 
tréninkový program pod vedením zkuše-
ných vyučujících od úvodní průpravy až po 
vrcholové soutěžení. 
Je na každém, zda chce tancovat jen pro po-
těšení nebo i soutěžně. „Pořádáme rovněž 
taneční soutěže a workshopy s těmi nejlep-
šími vyučujícími v České republice, nechybí 
oblíbené letní taneční prázdninové tábory, 
a to jak pro děti a mládež přímo z taneční 
školy formou soustředění, tak i pro všechny 
ostatní zájemce od čtyř let formou příměst-
ského tábora s taneční výukou a spoustou 
her a zábavy,“ uzavírá trenér Dudík.

11

Foto: 3x archiv Taneční školy Lola´s Dance



KLUB SPORTOVNÍHO TANCE QUICK OLOMOUC

SPORT
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Závěrečná fotogra� e z taneční besídky z června 2019 konané v DOMĚ U PARKU v Olo-
mouci, foto: archiv KST QUICK Olomouc

Kontakt pro zájemce o moderní sportovní 
přípravu	zábavnou	formou	a o tradiční	taneční	
přípravu	dětí	od	5	let:
Předseda	Mgr.	Igor	Opravil,	tel.	602	431	430
Šéf	trenérka	Ing.	Tereza	Jendrulková,	tel.	728	749	336
www.kstquick.cz, info@kstquick.cz

TANEČNÍCI Z KLUBU QUICK ZA SEBOU MAJÍ 
ÚSPĚŠNOU SEZONU 

„Od	prosince	2018	jsme	pod	svá	
křídla zařadili, a tedy vedeme 
i další taneční klub – Klub spor-
tovního tance NEXT Šumperk 
a rozšířili jsme tak své řady o dal-
ších asi padesát členů zejména 
v dětských a juniorských katego-
riích,“ informuje předseda klubu 
Igor Opravil. Tanečníci z Olo-
mouce se tak pravidelně potkávají 
s tanečníky a sportovci ze šumper-

ského regionu a také ze Zábřežska, 
kde je olomouckým týmem veden 
taneční kroužek a přípravka.
V sezoně	2018/2019	proběhlo	ně-
kolik velkých akcí klubu, a to ta-
neční soutěž QUICK Dance DUP 
v nově zrekonstruovaném spole-
čenském sále v DOMĚ U PARKU 
v Olomouci, kde soutěžily páry 
dětských a juniorských kategorií. 
„V prosinci pak následovala Vá-
noční besídka a v červnu Zakon-
čení sezony, kde vystoupily nejen 
všechny soutěžní páry od dětí, 
juniorů až po dospělé, ale také 
jednotlivé taneční kroužky, které 
klub vede na ZŠ Svatoplukova,
MŠ 1. olomoucká sportovní s.r.o., 
FZŠ Rožňavská Olomouc a ZŠ Dr. 
Hrubého Šternberk,“ pokračuje 
ve výčtu některých z akcí Igor 
Opravil. 
Na konci letošního září se usku-
tečnil druhý ročník taneční sou-
těže QUICK Dance DUP, kde se 
v letošním roce představily dětské 
a juniorské páry všech výkonnost-
ních tříd.
Závěrem Igor Opravil dodává: 
„Děkujeme za dlouhodobou pod-
poru našeho sportovního klubu 
a našich aktivit Tělovýchovné 
jednotě Sokol Olomouc – Nový 
Svět a to zejména panu předsedovi 
Lubomíru Čechovskému. Dále 
také městu Olomouc a Olomouc-
kému kraji.“

Klub sportovního tance QUICK Olomouc působí v sokolovně Nového Svě-
ta od roku 1997 až do dnes. Za poslední dva roky za sebou členové klubu 
mají několik velkých akcí a novinek.

•	 Martin	Kucharský	–	Karolína	Vránová,	
soutěží v kategoriích Junioři I a II. V roce 
2018	získali	postup	z kategorie	E	do	katego-
rie	D,	následně	v roce	2019	získali	postup	
opět do vyšší výkonnostní třídy z kategorie 
D do kategorie C v obou disciplínách jak ve 
standardních tancích, tak v latinskoameric-
kých tancích.

•	 David	Smejkal	–	Veronika	Lepařová,	
soutěží v kategoriích Děti II a Junioři I. 
V roce	2018	získali	postup	z kategorie	E	
do kategorie D. U tohoto tanečního páru 
zaznamenávají trenéři největší progres. Ještě 
před třemi měsíci se umisťovali v semi� ná-
lových a prvokolových příčkách a nyní od 
května	2019	jsou	pravidelnými	účastníky	
medailových umístění.

•	 Jakub	Šmakal	–	Nikol	Vyskočilová, sou-
těží	v kategoriích	Junioři	I a II.	V roce	2018	
získali postup z kategorie E do kategorie D. 
Pravidelní účastníci semi� nálových a � ná-
lových umístění.

•	 Šimon	Kučera	–	Eliška	Tieff	enbachová, 
soutěží v kategoriích Mládež a Junioři II. 
Pravidelní účastníci � nálových umístění 
v obou jejich kategoriích.

•	 Vít	Konečný	–	Amélie	Hulíková,	kategorie 
Děti II a Junioři I. Nový pár, který nastar-
toval	svoji	soutěžní	kariéru	v roce	2019	a na	
jejich první soutěži se umístil před branou 
semi� nále.

•	 Tomáš	Opichal	–	Monika	Maňásková, 
soutěží v kategorii Dospělí, nejvyšší mezi-
národní třídy v latinských tancích, účastníci 
Mistrovství ČR v latinskoamerických tan-
cích a mezinárodních soutěží, semi� nalisté 
taneční ligy v ČR.

•	 Josef	Kopp	-	Pavla	Wagnerová, soutěží 
v kategorii Dospělí, � nálová umístění na 
národních postupových soutěžích ve stan-
dardních tancích.

ÚSPĚCHY TANEČNÍCH PÁRŮ 
V SEZONĚ 2018/2019:

Úspěšný taneční juniorský pár David Smejkal 
a Veronika Lepařová, foto archiv KST QUICK 
Olomouc


