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Nevím, je-li to náhoda. 
Náhoda způsobená ří-
zením osudu nebo na-
opak promyšlená práce 
šéfredaktora Radnič-
ních listů, ale už třetí 
rok po sobě na mě vyšla 
řada s napsáním úvod-
níku právě v květnu. 

Tedy v tom čísle, které je díky blížícímu se 
zahájení turistické sezony věnováno cestov-
nímu ruchu. Letos je tomu nejinak.
Samotné zahájení sezony připadá na zítra 
(díky výrobním a distribučním lhůtám je ale 
docela dobře možné, že o něm uvnitř čísla 
s předstihem referujeme v čase minulém). 
Už poněkolikáté sezveme novináře, hotelié-
ry, majitele cestovních kanceláří a odborní-
ky na cestovní ruch, abychom jim společně 
s ostatními subjekty souhrnně představili 
nejdůležitější novinky pro letošní sezonu. Za 
město se letos budeme chlubit další expozicí 
na radnici, kde zpřístupníme nejvýznamněj-
ší historické listiny a dokumenty, pozornost 
určitě vzbudí nový vstupní pavilon do zoo.
Mám z těchto akcí pocit, že se Olomouc za 
několik posledních let v oblasti nabídky pro 
turisty výrazně posunula dopředu. Dva 
(brzo tři) nové mezinárodní hotely, zpří-
stupněný Arcibiskupský palác, Korunní 
pevnůstka a další vojenské objekty, průvod-
covská služba v kostelích, zrekonstruované 
informační centrum, čtyři unikátní mu-
zea, orientační systém, několikrát oceněná 
prezentace města na internetu... Centrum 
noční zábavy v probuzené lokalitě vodních 
kasáren, postupně se zkvalitňující nabídka 
v oblasti gastronomie, znovuobjevení regi-
onální kuchyně. K tomu špičkové hudební, 
divadelní a taneční festivaly, mezinárodní 
sportovní akce typu ½ maratón a samozřej-
mě prestižní značky UNESCO a Flora... 
Aby nedošlo k nedorozumění, rozhodně ne-
mám v úmyslu vzbuzovat dojem, že za tím 
vším stojí město, tedy pouze město, radnice 
a „osvícená samospráva“. Ale je to výsle-
dek, ze kterého mám jako olomoucký rodák, 
občan a patriot upřímnou radost.
Máme u nás na Hané někdy tendence se 
podceňovat, úspěchy relativizovat a na všem 
hledat mouchy. Ono, než se provinčně poplá-
cávat po zádech, je dobré si zachovat trochu 
kritického odstupu. Na druhou stranu, zrov-
na v cestovním ruchu platí, že nejlevnější 
reklamu si děláme sami sobě. I přes jistě 
dramaticky rozdílné názory na dennodenní 
chod vlastní obce vám kupříkladu v Tyrolsku 
nikdo nedoporučí žádnou lepší destinaci, než 
je právě a jenom Tyrolsko... Takže, falešnou 
skromnost stranou, ať žĳe Olomouc! 
Vidíte... A to jsem původně chtěl psát o tom, 
jak jsme v našem městě posledního dubna 
úspěšně upálili čarodějnice ☺ Krásné jaro!
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Tisíce barevných květů, nádherné 
aranže a scény, zajímavý program 
i spousta zboží pro zahrádkáře a pěs-
titele. To byla jarní Flora Olomouc.

Do města dorazily desítky tisíc návštěvní-
ků, jen za první den výstavy napočítali or-
ganizátoři přes deset tisíc hostů, a největší 
nápor pak přišel jako tradičně o víkendu. 

Konečný součet za čtyři dny výstavy byl 
asi 65 tisíc návštěvníků! Všechna odstavná 
parkoviště byla od prvního dne obležena 
desítkami autobusů se značkami tuzem-
skými, ale i rakouskými, slovenskými, 
maďarskými či třeba německými.
V areálu Smetanových sadů se návštěvníci 
mohli v několika pavilonech kochat půso-
bivě naaranžovanými expozicemi, v okolí 

pavilonů potěšil zrak milovníků květin 
a zahradničení jednak samotný upravený 
park, a pak také pestrá nabídka prodejců, 
více či méně spjatá se zahrádkářstvím. 
Pořadatelé už v sobotu oznámili výsled-
ky hlavních soutěží. V kategorii vystavo-
vatelů s expozicí do 15 m2 zvítězili aran-
žéři ze Zahradnické fakulty v Lednici na 
Moravě, kategorie do 50 m2 patřila spo-
lečnosti Gospodarstwo szkólkarskie Ka-
pias a mezi největšími expozice byla jako 
nejlepší vyhodnocena Výroční slavnost 
v zahradě, vytvořená k oslavě 55. výročí 
založení Českého zahrádkářského sva-
zu. Primátor Martin Novotný současně 
předal cenu Magistrátu města Vídně za 
dlouholetou spolupráci a kvalitní rostlin-
ný materiál pro společnou expozici s Vý-
stavištěm Flora. (mf)

AKTUALITY

4 / RADNIČNÍ LISTY

Fo
to

 B
la

nk
a 

M
ar

tin
ov

sk
á

Jarní Flora: stovky tisíc květů, 65 tisíc návštěvníků

Z dětského domova do nového bytu. Právě 
na zařízení startovacího bydlení pro mladé 
lidi, kteří vyrostli v dětském domově, při-
spěje šek na 47 tisíc korun, který předal olo-
moucký primátor Martin Novotný řediteli 
Dětského domova U Sportovní haly v Olo-

mouci. Šek představuje výtěžek z aukce ho-
dinek známého cyklisty Carlose Sastreho.
Hodinky značky Prim s podpisem Carlose 
Sastreho, vítěze Tour de France 2008, byly 
vyrobeny pouze ve dvou exemplářích. Jed-
ny nosí samotný jezdec, druhé se vydražily 

v aukci, a výtěžek ve výši 47 tisíc korun nyní 
pomůže olomouckému dětskému domovu 
se samostatným bydlením pro starší děti.
„Vydražená částka je myslím velmi pěkná 
a já jsem moc rád, že se pro tyto peníze 
našlo tak dobré využití. Pomoci mladým 
lidem, kteří nemohli vyrůstat v rodině, 
se startem do jejich samostatného života 
je velmi důležité. Proto mě těší, že i my 
k tomu můžeme tímto způsobem také při-
spět,“ řekl primátor města Martin Novotný. 
Kromě šeku, který primátor předal řediteli 
dětského domova Daliboru Křepskému, 
přinesl dětem také sladkosti a volné vstu-
penky do zoo či na plavecký stadion.
V současné době žĳe v olomouckém dět-
ském domově 44 dětí z celkové kapacity 
48 míst. Nejmladší z nich ještě nemá ani 5 
let, nejstaršímu je už 22 let.
Španělského vítěze Tour de France Car-
lose Sastreho do Olomouce přivedla role 
ambasadora čtyřetapového cyklistického 
podniku Czech Cycling Tour, který se na 
přelomu června a července pojede v Olo-
mouckém kraji. (jau, mf)

Primátor předal šek dětskému domovu

Šek s výtěžkem aukce předal primátor Martin Novotný přímo v olomouckém dětském domově.
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2Navštivte naši prodejnu na Holické ulici 31/574 (nedaleko Baumaxu) v Olomouci
tel. Kompletní sortiment najdete na e-shopu  www.gas.cz

Provádíme MONTÁŽ, 
SERVIS a REVIZE
vlastními profesionály!

www.gas.cz - specializovaný e-shop s varnou a topnou technikou
Kamna a krbové 

vložky KRATKI z litinyNabízíme pouze 
osvědčené značky
za nákupní ceny!

Kamna KOZA K6

9.990 Kč

Novinka v sortimentu

např. kombinovaný 

kotel PROTHERM 

Gepard 23 MOV

14.600 Kč

Kotle PROTHERM 
se slevou až -38%

Bojlery DZ Dražice 
se slevou až -35%

např: OKCE 100 

4.800 Kč
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Den Evropy zpestřil dění na 
Horním náměstí

Ve čtvrtek 10. května ovládl Horní náměstí 
Den Evropy pořádaný střediskem Europe 
Direct Olomouc společně s Domem dětí 
a mládeže Olomouc a United Games of 
Nations. Návštěvníci Dne Evropy, který 
je zaměřen především na žáky základních 
a studenty středních škol Olomouckého 
kraje, mohli po celý den ochutnávat kuli-
nářské speciality členských zemí, dozvědět 
se o Evropské unii a jejích státech, poznat 
kultury jiných národů, soutěžit o drobné 
ceny či si vyzkoušet různé sportovní disci-
plíny. Účastníky v průběhu akce pozdravil 
olomoucký radní Karel Šimša. (jau)
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Projekt Tramvajová trať – Nové Sady ve 
Švýcarsku uspěl. Švýcarská strana infor-
movala 15. května o schválení mnohami-
lionové dotace na stavbu tramvajové trati 
z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Odsouhlasený grant znamená zisk asi 
224,8 milionu korun.
„Je to nejdůležitější bod na cestě k vybudo-
vání tramvajové trati, bez úspěchu v dotač-
ním řízení bychom mnohem hůře hledali 
prostředky na její realizaci. Projekt prošel 
nesmírně náročným posuzováním a i švý-
carské autority kladně posoudily jeho při-
pravenost a přínosy pro rozvoj MHD a kva-
litu životního prostředí ve městě. V tomto 
kole švýcarských fondů jde navíc o projekt 
objemově výrazně největší, což úspěch Olo-
mouce jen umocňuje. Splatíme tak dluh vel-
ké části Olomoučanů, kteří dosud nemohou 
využívat komfort městské hromadné do-
pravy,“ řekl primátor Martin Novotný.
Oznámení o získání dotace je pro Olomouc 
vyvrcholením více než dvouleté práce na 
přípravě a obhajobě projektu. „Švýcarská 
dotace je pro nás úspěch i závazek. Tato 

technicky i organizačně náročná investice 
bude po celou dobu realizace a uvedení 
do provozu kontrolována ministerstvem 
životního prostředí, ministerstvem financí 
a zástupci švýcarských fondů. Z dosavad-
ních jednání víme, že jejich prioritou je dbát 
především na účelné vynakládání finanč-
ních prostředků, vysokou kvalitu práce 
a dodržování termínů,“ sdělil náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs. „Jde o inves-
tici, která podstatným způsobem změní 
a předurčí rozvoj zanedbané části města, 
nesmíme podcenit žádný detail, aby tram-
vaj a nábřeží mohly sloužit ke spokojenosti 
současných i budoucích generací obyvatel 
a návštěvníků města,“ uvedl.
Definitivní oboustranně závazná smlouva 
o dotaci bude podepsaná po vysoutěžení 
dotované části výstavby (část B – 1. etapa), 
což by mělo být v březnu 2013. Celá I. eta-
pa je rozdělena na dvě části – část A, která 
již začala, zahrnuje terénní úpravy a stavbu 
mostů. Část B, tedy pokládka kolejí, se plá-
nuje na příští rok. Celá stavba má být hoto-
vá začátkem roku 2014. (jau)

Švýcaři podpoří novou tramvajovou trať

Seriál F1 v Olomouci! Díky Centru Semafor jej může zkusit každý
Každý měsíc jeden závod Semafor F1 
Cup a jeden In-line mini cup. Taková je 
letošní nabídka akcí v Centru Semafor 
pro všechny, kdo mají rádi pohyb a sou-
těže. 
Seriál závodů Semafor F1 Cup začal už 
11. května a potrvá až do konce léta. 
Závodů ve šlapacích autech se mohou 
účastnit celé rodiny, jezdí se v prostoru 
Centra Semafor, tedy v areálu doprav-

ního hřiště u Androva stadionu. Další 
závod je na řadě 15. června, začíná se 
v 15 hodin. Zajímavým zpestřením je, 
že se počítají nejen jednotlivé výsledky, 
ale i kompletní umístění v celém seriálu 
závodů, podobně jako je tomu u skuteč-
ného seriálu Formule 1. 
Druhou sérii na léto nabízí In-line mini 
cup určený pro dětské bruslaře. Prvního 
podniku tohoto seriálu se v dubnu zú-

častnilo šest stovek lidí, velmi početná 
byla zahraniční výprava z Polska. Závo-
dy začínají vždy v 15 hodin, trvají zhru-
ba do šesti, následuje diskotéka, a od 
osmi hodin večerní vyjížďka Tempish 
Night Skate. Nejbližší termín těchto zá-
vodů je 25. května. 
Podrobný program najdete na stránkách 
Centra Semafor www.olomouc.eu/se-
mafor. (mf)
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Olomoučtí školáci v Nördlingenu už pošesté

Třináct žáků Obchodní akademie Olo-
mouc navštívilo na konci dubna partner-
skou školu Staatliche Wirtscha�sschule 
Nördlingen. Tato výměna se uskutečnila 
již po šesté. „Jsem ráda, že partnerství 
mezi školami trvá a i do budoucna věřím 
v další úspěšnou spolupráci. Toto part-
nerství mezi našimi městy a školami dává 
mladým lidem možnost poznat jiný škol-
ský systém, každodenní způsob života 
v hostitelské rodině a současně umožňuje 
prohlédnout si místa, kam by jako běžní 
turisté asi nezavítali,“ řekla ředitelka ško-
ly Romana Novotníková.
„Nesmírně si této možnosti vážíme. Všich-
ni žáci se shodli na tom, že by se do tohoto 
místa chtěli za rok opět vrátit, což je asi nej-

lepší vizitka toho, že se jim v Nördlingenu 
opravdu líbilo,“ řekl Zdeněk Chupík, kte-
rý spolu s kolegyní Veronikou Daňkovou 
letošní výměnu žáků zajišťoval.
„Výměnný pobyt hodnotím kladně. Zdo-
konalil jsem se v angličtině a němčině. 
Nabral jsem mnoho zkušeností, které by 
se mi mohly hodit,“ konstatoval žák 1. B 
Václav Gregor.
Program výměny byl jako vždy bohatý – 
prohlídka partnerské školy a města Nörd-
lingenu, účast na výuce, slavnostní přĳetí 
na radnici města, návštěva Norimberka, 
sportovní aktivity, okružní projížďka ob-
lastí Riesu a mnoho dalšího. Na začátku 
června přivítají své partnery z Nördlinge-
nu pro změnu u nás v Olomouci. (red)

Víte, jak správně napustit bazén?

Při teplých letních dnech se doporučuje 
dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpří-
jemnější je osvěžit se v bazénu. Zájmem 
každého majitele bazénu je mít v bazénu 
průzračnou vodu bez nečistot. Jak na to? 
Chcete-li využít vodovodní přípojky k na-
puštění svého bazénu, hlavně napouštějte 
pomalu a mimo špičku! Tedy v noci nebo 
během poledních hodin.
Při rychlém a prudkém napouštění bazé-
nů dochází k nárazovým změnám hyd-
raulických poměrů ve vodovodní síti. To 
způsobuje uvolňování usazenin z vnitř-
ních stěn vodovodního potrubí a dochá-
zí k zakalení vody. Vodovodní kohoutky 
tedy otevřete pouze „napůl“. Kromě za-
kalení vody může dojít i k poklesu tlaku 
v síti a tyto problémy se mohou současně 
projevit i u jiných odběratelů. 
„Majitel bazénu si tak silným proudem 
vody může nejen napustit zakalenou 
vodu přímo do bazénu, ale navíc může 
způsobit zakalení vody i sousedům. Čas-
tým důsledkem je pak zabarvené prádlo 
v pračce,“ vysvětluje Markéta Bártová, 
mluvčí společnosti Moravská Vodáren-
ská. Napouštění bazénu můžete kdyko-
liv konzultovat s pracovníky call centra 
nebo dispečinku na zákaznické lince 
840 668 668.
Zaručenou cestou pro dosažení stopro-
centně kvalitní vody a rychle napuště-
ného bazénu je dovoz vody cisternou od 
společnosti Moravská Vodárenská. (pr)

PRO PAS NEJLÉPE V ÚTERÝ A ČTVRTEK

Upozorňujeme občany, že podat žádost o vydání cestov-
ního pasu i občanského průkazu je možno nejen v pon-
dělí a ve středu, ale i v úterý a ve čtvrtek, kdy prozatím 
nejsou tak dlouhé čekací doby pro vyřízení. Žádosti o pas 
vyřizuje odbor správy, oddělení cestovních dokladů, kte-
ré sídlí v ulici Vejdovského 2.
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Studenti Obchodní akademie Olomouc se svými německými kolegy před radnicí v Nördlingenu.
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Na univerzitě přednášel významný absolvent
Další ze série přednášek významných ab-
solventů olomoucké univerzity přednesl 
profesor Karel Indrák, přednosta Hema-
to-onkologické kliniky Fakultní nemocni-
ce Olomouc. 
„Název mé přednášky s podtitulem 
Všechno zlé je k něčemu dobré vychá-
zí ze situace roku 1945. V době výbuchu 
atomových bomb bylo zjištěno, že existuje 
nemoc z ozáření, o níž nikdo nic nevěděl. 
Na tuto nemoc zemřelo asi dvacet procent 
všech obyvatel, jež skonali v důsledku vý-
buchu atomové bomby. Politici i vojáci se 
začali obávat, že by tuto zbraň mohly mít 
i jiné země. V této souvislosti začali inves-
tovat finance do výzkumu, jenž měl léky 
na nemoc z ozáření přinést. Právě v tomto 
světle se začala věnovat pozornost hema-
tologii, předpokládalo se totiž, že meto-

dou, která může zvládnout nemoc z ozá-
ření, bude transplantace kostní dřeně,“ 
uvedl Karel Indrák svou přednášku.
Absolvent Lékařské fakulty UP, dnes před-
nosta Kliniky hemato-onkologie Karel Ind-
rák, působí ve FNOL od roku 1972. V roce 
1985 převzal vedení tehdejšího Oddělení 
klinické hematologie, sama Klinika Hema-
to-onkologie pak vznikla až v roce 1992. Ve 
FNOL stál u zrodu programu transplanta-
ce kostní dřeně. Karel Indrák je spoluzakla-
datelem Olomouckých hematologických 
dnů, nejvýznamnější hematologické akce 
v ČR. V roce 1991 zřídil prof. Indrák první 
molekulárně genetickou laboratoř v rámci 
Univerzity Palackého a v roce 1997 zahájil 
na  program transplantace kostní dřeně, 
pro něž pracoviště brzy získalo i evrop-
skou akreditaci. (mih)

Dlouhodobě podporuje město Olomouc 
projekty bezbariérových úprav objektů, 
které nepatří městu a ve kterých jsou při-
tom poskytovány služby veřejnosti. Pro 
letošní rok bylo na tuto oblast uvolněno 
200 tisíc korun.
Částku 35 tisíc korun schválili radní spo-
lečnosti TyfloCentrum Olomouc na pro-
jekt Zpřístupnění olomouckých památek 
zrakově postiženým III. Letos se jedná 
o model Klášterního hradiska. Zbylých 
165 tisíc korun obdrží sociální podnik 
Přirozenou cestou s.r.o na projekt Bez-
bariérové úpravy v prostorách prodejny 
a studia výživového poradenství. Vloni 
byla podpora z rozpočtu města poskyt-
nuta třem projektům. 
„Projekt Bezbariérová Olomouc realizuje 
město již od roku 2001. Hlavním cílem je 

odstraňování existujících architektonic-
kých, technických a komunikačních bari-
ér, ztěžujících běžný život osobám se sní-
ženou schopností pohybu či orientace,“ 
vysvětlila náměstkyně primátora města 
Olomouce Eva Machová.
Vloni byly například bezbariérově uprave-
ny komunikace v části trasy N v úseku kři-
žovatky ulic Na střelnici a Lazecká a úseku 
ulice Lazecké od této křižovatky k budově 
Finančního úřadu. Na další úseky trasy 
N od mostu u Finančního úřadu ke konci 
sídliště – zastávka Lazce, byla aktualizova-
ná projektová dokumentace a letos město 
opět požádá o dotaci ze SFDI.
V evropské soutěži Access City Award 
Olomouc získala speciální ocenění za pří-
nos v oblasti komunikací a informačních 
technologií pro osoby s postižením. (red)

Bezbariérová Olomouc: pomoc lidem ve městě
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Třetím rokem se Olomoucká arcidiecéze 
zapojuje do mezinárodního projektu Noc 
kostelů, jehož smyslem je otevřít kos-
tel netradičním způsobem pro opravdu 
všechny lidi. Letos se do akce, připravené 
na 1. června, přihlásilo již téměř 180 kos-
telů, kaplí a modliteben různých křesťan-
ských církví z celé olomoucké arcidiecé-
ze, tedy o polovinu více než vloni.
Farnosti a sbory, zapojené do Noci kos-
telů, budou od 18 hodin do půlnoci na-
bízet rozmanité a poutavé aktivity pro 
všechny věkové kategorie návštěvníků. 
„Ať to bude hra na varhany, koncerty, 
přednášky, hudební nebo divadelní vy-

stoupení dětí a mládeže, program pro 
děti, prohlídka kostela s průvodcem, 
osobní setkání s knězem, návštěvy jinak 
nepřístupných prostor, například půdy, 
věže se zvony, kúru s varhanami, sakris-
tie či krypty, prohlídka ztemnělého kos-
tela netradičním způsobem s baterkami, 
videoprojekce a mnoho dalšího, nebo 
bude kostel otevřen pro tichou návštěvu 
a modlitbu,“ popisuje program Luboš 
Nágl, koordinátor Noci kostelů. Některé 
kostely připravily i odpolední programy 
pro rodiny s dětmi. V 17.50 se rozezní 
zvony ve všech přihlášených kostelích. 
Více na www.nockostelu.cz. (red)

O Noci kostelů se otevře 180 chrámů
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DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc 
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Reality pro vás

Jste zadluženi?
Máte exekuce?
Potřebujete rychle půjčit?
Kontaktujte nás!

774 322 402Nezvalova, Olomouc 
- byty/komerce

Byty 1+kk až 4+kk s balkonem nebo terasou, individuální 
klientské změny, v přízemí a 1.P komerce, kolaudace 12/2013.

774 322 407

800 154 723 nebo 775 322 441

Holandská čtvrť, Olomouc

Kvalitní bydlení v žádané lokalitě na rozhraní k.ú. Řepčín 
a Neředín. Výhodné rozložení splátek: stačí Vám pouze 20% 
ceny, zbytek doplatíte až po kolaudaci.

Nové byty

774 224 746Pozemky Olomouc

Poslední volné zasíťované pozemky pro RD v Olomouci.

Byty 1+1 - cena již od 880 tis. Kč
Byty 2+1 - cena již od 980 tis. Kč
Byty 3+1 - cena již od 1.180 tis. Kč

Nejlevnější panelové byty v Olomouci!

774 322 469, 774 322 409
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Památku padlých uctili položením kytic a věnců
Tichou vzpomínku obětem II. světové 
války věnovali 8. května zástupci města 
Olomouce, kraje, armády, církve i zúčast-
něných spolků u olomouckých pomníků. 
Památku padlých uctili položením kytic 
a věnců.
Oslavy Dne vítězství začaly již v 9 hodin 
ráno v Olomouci-Řepčíně, následoval 
pietní akt na Ústředním hřbitově v Olo-
mouci-Neředíně, poté v Čechových sa-
dech a na závěr delegace uctily památku 
obětí u pomníku na tř. 17. listopadu.
Za město Olomouc se vzpomínkové akce 
zúčastnili náměstci primátora Ivo Vlach, 

Eva Machová, Ladislav Šnevajs a radní 
Karel Šimša. (red)
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Sběr dat k Mezinárodnímu výzkumu 
dospělých PIAAC, který zkoumá před-
poklady pro uplatnění v běžném životě 
a na pracovním trhu u občanů ve věku 16 
až 65 let, skončil. Výzkum probíhal v celé 
České republice od září 2011 a jeho vý-
sledky budou zveřejněny v příštím roce.
Vzhledem k závažnosti informací, které 
výzkum poskytuje, byla zcela zásadní 
kvalita získaných dat. Díky vstřícnosti 
všech občanů ve výzkumu bude výpověď 
o vědomostech a dovednostech českých 

občanů a jejich zkušenostech na pracov-
ním trhu dobře odpovídat skutečnosti.
Do výzkumu se v Česku aktivně zapoji-
lo 6059 respondentů, z nichž 23 procent 
upřednostnilo vyplnění tištěných sešitů 
před počítačovou verzí dotazníku. 
Výzkum iniciovala Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a ved-
le České republiky se ho účastní dalších 
24 vyspělých zemí ze 4 kontinentů včetně 
USA, Kanady, Austrálie a Japonska, další 
země svou účast průběžně potvrzují. (re)

Sběr dat v domácnostech skončil

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou 
pracoviště, které působí při obecních živ-
nostenských úřadech ve všech krajských 
městech. Jejich cílem je zajistit informo-
vanost podnikatelů ohledně podmínek 
podnikání v členských státech EU, EHP 
a Švýcarské konfederace. 
Podnikatelé se nejvíce ptají na Rakousko 
a Německo. Mezi nejčastější patří do-
tazy na podmínky podnikání v oblasti 
řemesel, jako je zednictví, montáž, opra-
vy a revize elektrických zařízení či hos-
tinská činnost. Nemalou skupinu tvoří 
i živnostníci s volnou živností, zejména 
s obory podnikání velkoobchod a malo-
obchod, přípravné a dokončovací staveb-
ní práce, specializované stavební činnos-
ti nebo poskytování služeb pro rodinu 
a domácnost. 

Jednotná kontaktní místa ovšem neradí 
jen českým podnikatelům či živnostní-
kům, dost často se na ně obrací i zahranič-
ní poskytovatelé služeb. JKM v Olomouci 
se v tomto ohledu může pochlubit dotazy 
slovenských, německých, polských či ital-
ských podnikatelů. Nejčastěji se ptají na 
výkon lektora či způsoby založení společ-
nosti s ručením omezeným.
Co se týká zemí mimo EU a EFTA, jsou to 
podnikatelé především z Ukrajiny, Ruska 
a Vietnamu, ti však stejné možnosti podni-
kat jako podnikatelé ze zemí EU nemají.
JKM v Olomouci můžete navštívit osobně 
jakýkoliv všední den na Magistrátu města 
Olomouce, odboru živnostenském, který 
sídlí v ulici Hynaisova 10, tel. 588 488 241, 
588 488 223, e-mail jkm@olomouc.eu. Více 
na www.olomouc.eu/jkm. (red)

Odbor živnostenský v Olomouci plní i funkci JKM

VOJÁCI ZVOU VŠECHNY DĚTI NA OSLAVU DNE DĚTÍ 2012

Se sympatickým počinem se obrací na nejmladší Olomoučany Velitelství společných sil v Olomouci. Pod záštitou velitele 
posádky a primátora statutárního města Olomouce pořádá Den dětí 2012. Tato oslava se odehraje v sobotu 2. června 
v areálu TJ Lokomotiva od 9 do 14 hodin. Na programu jsou díky možnostem pořadatele velmi atraktivní ukázky vojenské 
techniky AČR, Vojenské policie, vězeňské služby a také historického šermu.  (red)
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Strážníci využívají při službě ekologická vozítka
S jarním počasím do ulic stále častěji vyráže-
jí olomoučtí strážníci na osobních transpor-
térech SEGWAY Patroller. Městská policie 
Olomouc obdržela čtyři taková elektricky 
poháněná vozítka vloni od Nadace Bezpeč-
ná Olomouc.
Transportéry dokážou vyvinout 
rychlost až 20 km/h, jejich mini-
mální dojezdová vzdálenost na 
jedno dobití baterie je 19 kilomet-
rů. Segwaye se ovládají velmi intu-
itivně pouze nakloněním těla. Jejich neú-
navnost, tichost a nulová ekologická zátěž 
jsou největší předností, které strážníci při 
účinném zabezpečení veřejného pořádku 
využĳí po celých 24 hodin. V denní době 
jsou vítanými prostředky při bezohled-
ném chování cyklistů v parcích, kde pro-
jíždějí mimo cyklostezky. Strážníci na nich 
dokáží mnohem rychleji a účinněji zarea-

govat než při pouhé pěší hlídce. V noci se 
už osvědčily při kontrolních činnostech 
v rozlehlých olomouckých parcích. Díky 
nim může hlídka všechny parky v rámci 
pochůzkové činnosti zkontrolovat několi-

krát po sobě.
Je nutné zdůraznit, že rychlost, 
kterou Segwaye dokáží vyvinout, 
není až tak důležitým ukazatelem, 
neboť strážníci se na nich musí po-

hybovat v režimu chodce, tedy po 
chodnících, stezkách pro chodce a přecho-
dech pro chodce. Z pohledu zákona totiž 
nejde o vozidlo!
Dalším ekologickým prostředkem, který 
mohou strážníci ve službě využít, jsou dvě 
horská kola. Využívají je převážně v okrajo-
vých částech města, kde jsou na cyklostez-
kách či v méně přístupných terénech velmi 
vítaným pomocníkem. (red)

Vozítka Segway umožňují strážníkům například efektivnější kontrolu městských parků.
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ZDRAVOTNICKÉ
POT�EBY

Dětská
zdravotní obuv
ta nejlepší pro Vaše děti...

Provozní doba: 
Po–Pá 7.30–17.30
So 8.00–12.00

ORTIKA CZ s. r. o.
Pekařská 14 (u Koruny)
Olomouc
tel.: 585 242 405
www.ortika.cz
Nabízíme
� elektrické inv. skútry
� pomůcky pro inkontinenci
� ortopedické pomůcky
� kompresivní punčochy a 

návleky
� pomůcky pro diabetiky
� berle, hole, chodítka
� mechanické vozíky, polohovací 

postele
� rehabilitační pomůcky
� autolékárničky a lékárny na 

pracoviště, alkoholtestery
� tonometry, inhalátory, 

teploměry
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Sbor dobrovolných hasičů v Topolanech 
oslaví v letošním roce 70 let od svého 
založení. Po téměř dvaceti letech se před-
staví znovuobnovené družstvo Mladých 
hasičů, založené loni na podzim. Jednou 
týdně se schází kolem dvaceti dětí pod 
vedením Radky Koutkové, Hany Lepa-
řové a Míši Réblové. Nacvičují hasičské 
dovednosti, vázání uzlů, zdravovědu, 
zlepšují si fyzickou kondici. Jejich ve-
doucí je za pomoci hasičů ze zásahové 
jednotky JSHD seznamují s hasičskou 
technikou. Největší zájem mají děti o pří-
pravu na soutěže v hasičském útoku s vo-
dou. V rámci oslav se uskuteční v sobotu 

2. června 3. ročník Memoriálu Vladimíra 
Hrachovce v netradičním hasičském úto-
ku. Na hřišti za školou budou od rána 
probíhat soutěže v hasičském sportu 
v kategoriích muži, ženy a mladí hasiči. 
Večer je plánované posezení na hřišti, po 
celý den je zajištěno občerstvení. V nedě-
li po průvodu hasičů obcí ke kapličce sv. 
Floriána – patrona hasičů – budou oslavy 
pokračovat slavnostní schůzí. K sedmde-
sátému výročí bude vydána kniha o his-
torii Sboru dobrovolných hasičů v Topo-
lanech, kterou připravila Mgr. Andrea 
Řezníčková – Vilímcová, kterou doplní 
výstava v bývalé škole. (red)

V Topolanech jsou dobrovolní hasiči už 70 let
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TÉMA MĚSÍCE

Turisté objevují Olomouc. Bude  

Oficiálně začala sezona 2012 ve středu 
16. května. Nejen novináři, ale který-
koliv zájemce o novinky v Olomouci se 
mohl seznámit s nejnovější turistickou 
nabídkou. O zahájení se postarali au-
toři nové stálé expozice v budově rad-
nice nazvané Olomouc v proměnách 
času. Program pokračoval u Zoologic-
ké zahrady na Svatém Kopečku, kde 
byl slavnostně otevřen nový vstupní 
objekt. Na následné tiskové konferenci 
představili zástupci radnice, co všech-
no letos pro Olomoučany a turisty při-
pravilo samotné město a co soukromé 
subjekty, které s rozšířením lákadel 
pro návštěvníky města každoročně vý-
znamně pomáhají. Na své by si podle 
prezentace tentokrát měl přijít opravdu 
téměř každý. Olomouc totiž letos na-
bídne expozice, zpřístupněné památky 
i sportovní vyžití, a to nejen v podobě 
netradičních prohlídek města. Gurmán-
ské zážitky, kultura, zábava i spousta 

památek – město by rozhodně nemělo 
nikoho nudit. 

Proč navštívit Olomouc? 
Protože je krásná
Pravděpodobně nejkrásnější město Čes-
ké republiky, které má stejné architek-
tonické kouzlo jako česká metropole, 
ovšem bez nepříjemného doprovodného 
zmatku a chaosu. Takto popisuje Olo-
mouc nejrespektovanější světový prů-
vodce Lonely Planet. 
Už od dob Velkomoravské říše se píší dě-
jiny Olomouce, a ve městě je to opravdu 
znát. Více než tisíciletí souvislého kultur-
ního a stavebního vývoje se prostě nedá 
přehlédnout. Množství památek zaujalo 
i inspektory, kteří průvodce Lonely Pla-
net tvoří a jednotlivým městům přisuzují 
svá hodnocení. Olomouc je musela na-
dchnout – jinak by ji sotva zařadili do se-
znamu deseti skrytých pokladů Evropy. 

Turisté mohou v Olomouci navštívit areál 
hradu, kam v jedenáctém století unesl le-
gendární kníže Břetislav svou vyvolenou 
Jitku, prohlédnout si sídlo, odkud vládly 
a úřadovaly generace olomouckých bis-
kupů, arcibiskupů a kardinálů, projít se 
ulicemi a náměstími kolem paláců slav-
ných šlechtických i měšťanských rodů, 
ztišit se v některém z gotických či barok-
ních chrámů nebo jít relaxovat do parků 
lemovaných mohutným opevněním, je-
muž kdysi velel maršál Václav Radecký. 
Samotné památky a parky ale nikde na 
světě k turistické oblibě nějakého mís-
ta nestačí. Málokdo si při delší návštěvě 
nějakého města vystačí jen se samotnou 
prohlídkou pamětihodností, byť by byly 
sebekrásnější. V Olomouci se už v posled-
ních letech naštěstí tímto poznatkem začí-
náme řídit. V každé sezoně se v nabídce 
objevuje několik atraktivních novinek.

Family friendly aneb pro 
každého něco
Letošní letní sezonu pojalo město v du-
chu sloganu family friendly. Chce se tím 
říct, že je naše město přívětivé především 
vůči rodinám s dětmi. Tomuto heslu také 
odpovídá nabídka, z níž se mnoho aktivit 
hodí právě pro celé rodiny. 
Návštěvníkům města jsou letos k dispo-
zici kromě tradičních půjčoven kol také 
ra�y a poprvé i originální a pohodlný do-
pravní prostředek, kterým jsou čtyřkolky. 
V létě nabídnou tato nezvyklá vozítka 
rodinám s dětmi i seniorům novou for-
mu poznávání středu města obklopené-
ho prstencem městských parků. Člověk 
uvidí spoustu krásných míst a přitom se 
vlastně vůbec neunaví chozením... 
Také pro tuto sezonu budou k prohlídce 
města i okolí turistům samozřejmě k dis-
pozici i kola. Letos bude půjčovnu kol 
provozovat Informační centrum Olomouc 
ve spolupráci s Centrem Semafor. Zájem-

V ohromení stojí před svatováclavskou katedrálou. S překvapením studují 
soc-realistický orloj na budově středověké radnice. Okouzleně se prochá-
zejí mezi květinami na parkánových zahradách nad korunami staletých 
stromů v parku. Turisté v Olomouci. Přĳíždí jich stále víc, ať už jsou to 
spořádané skupiny německých a rakouských turistů, hovorní a přátelští 
Poláci či třeba Japonci s nezbytnými fotoaparáty a rouškami na ústech. Co 
dělá Olomouc pro to, aby se jim u nás opravdu líbilo, odjížděli z návštěvy 
spokojení a rádi se sem vraceli, případně naše město doporučovali i dal-
ším možným návštěvníkům? Stačí to, nebo je v Olomouci různých aktivit 
a atrakcí málo? Uvidíme. Právě začíná nová turistická sezona.

Olomouc je krásná. Nabízí kombinaci historických ulic a náměstí s městskými parky.
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Pohled z věže svatomořického kostela patří k nejhezčím zážitkům.
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 se jim tady líbit?
ci si mohou objednat nejen kolo, ale také 
průvodce, který je bude na kolech dopro-
vázet a komentovat prohlídku. Část kol 
má i dětské sedačky. K tomu dostanou 
i cyklomapu s tipy na výlety.
Také letos si mohou lidé prohlédnout cent-
rum města netradičně z ra�u, který i s prů-
vodcem zajišťuje CK Peřejtours. Lodě 
proplouvají po Mlýnském potoce kolem 
areálu olomouckého přemyslovského hra-
du a projíždějí Bezručovými sady s nejkrás-
nějšími úseky městských hradeb. Pohled na 
historické jádro Olomouce z paluby ra�u je 
jedním z nejkrásnějších zážitků. 
Myslíte, že se menší děti musí při prohlídce 
města nudit? Ale kdepak! Právě pro sku-
pinky s malými dětmi či mateřské školy se 
letos nabízí i další zajímavá možnost, a to 
prohlídka města s kočičkou Olou. Ta malé 
návštěvníky provede s uzpůsobeným ko-
mentářem po hlavních památkách Olo-
mouce včetně výstupu na radniční věž.

Co skrývá radnice v noci? 

Mimo samotné památky se v Olomou-
ci představuje i stále větší počet muzeí 
a různých expozic, vesměs vytvořených 
dle nejmodernějších trendů. 
„Jsem nesmírně rád, že se nám letos po-
dařilo otevřít další expozici v budově rad-
nice a že Vlastivědné muzeum otevřelo 
zcela nově koncipované expozice. Do loň-
ska nám chybělo místo, kde by se uceleně 
prezentovaly dějiny našeho starobylého 
města, a tento dluh se tak konečně daří 
napravit,“ říká Jan Holpuch, náměstek 
primátora. Moderně pojatá expozice v ne-
dávno zrekonstruovaném Vlastivědném 
muzeu atraktivní formou popisuje příbě-
hy z dějin města. K tomu jsou v Olomouci 
další špičková muzea – Arcidiecézní mu-
zeum kvalitně představuje staleté sbír-
ky olomouckých biskupů a arcibiskupů 
a navíc zavede návštěvníky i k základům 
hradu vybudovaného už od časů knížete 
Břetislava z 11. století. Muzeum umění se 
už svými velkolepými projekty zařadilo 
na špici tuzemského výstavnictví v oblas-
ti výtvarného umění. Dalším z lákadel je 
unikátní Veteran Arena s největší sbírkou 
špičkově renovovaných historických vo-
zidel a motocyklů na Moravě, výtvarnou 
galerií a letos i s výstavou staré teleko-
munikační techniky. Od loňska láká ve-
řejnost k návštěvám také Arcibiskupský 
palác, který lidem dává možnost projít se 
slavnostními sály v budově, která dodnes 

slouží svému účelu, tedy jako sídlo hlavy 
katolické církve pro celou Moravu. 
Další zajímavostí jsou připravované 
noční prohlídky radnice. V romantické 
atmosféře se zájemci projdou gotickými 
chodbami a sály radnice v rámci několika 
kulturních akcí, jako jsou Svátky města, 
Noc kostelů či Dny evropského dědictví. 
Pro účast na těchto ojedinělých prohlíd-
kách je ale nutné předem se objednat. 
Na letní sezonu se připravuje nejen město 
Olomouc, ale i další olomoucké turistické 
stálice, jako jsou pevnostní forty, spous-
tu novinek letos představí zoo na Svatém 
Kopečku, kde přibudou safari výběhy, 
pavilon levhartů a zcela nový vstup. 
„Jsem rád, že se nám společně s ostatními 
subjekty, které spolupracují v oblasti ces-
tovního ruchu, podařilo rozšířit nabídku 
pro turisty a ke stávajícím lákadlům při-
dat další důvody, proč se do Olomouce 
vypravit,“ říká Jan Holpuch.

Něco navíc

Vraťme se na chvíli k tvrzení průvodce Lo-
nely Planet. Co se vlastně porotcům z Lone-
ly Planet na Olomouci tolik líbilo, že ji letos 
zařadili mezi deset nejkrásnějších ukrytých 

pokladů Evropy? Své rozhodnutí zdůvod-
nili tak, že město má stejný architektonický 
šarm a kouzlo jako Praha, ovšem bez pří-
lišného chaosu a navíc má v rukávu ještě 
několik es. Například socialisticko-realis-
tický orloj, který přinutí diváka udiveně 

pozdvihnout obočí, dochovanou část bis-
kupského paláce z 12. století, nejvzácnější 
moravské církevní stavby a druhou nej-
starší univerzitu v zemi. 
Olomouc podle všech textů v Lonely Planet 
charakterizují slova jako kouzlo, tajemná 
výzva či tajemství. Stačí, abychom chvíli za-
pomněli na všední starosti a prošli se sami 
pomalu centrem města, bez myšlenek na to, 
co ještě musíme nakoupit, udělat nebo zaří-
dit. Po chvíli dáme profesionálním turistům 
ze světoznámé edice zapravdu. Olomouc 
sice není tolik ukřičená a prvoplánová jako 
největší světová turistická střediska, každé-
ho návštěvníka nicméně po chvíli okouzlí 
a pohltí, takže mezi městem a jeho divákem 
vzniká pouto, které se udrží po dlouhá léta. 

Už víte, jak chutná Olomouc?

Olomoucké tvarůžky znají všichni, i když 
třeba v Olomouci nikdy nebyli. V poslední 
době se město snaží lidi z ostatních koutů 
tuzemska přesvědčit, že není nic lepšího 
než vychutnat si tvarůžky a různé z nich 
vyrobené dobroty právě zde. Olomouča-
né vědí, jakým pokladem tvarůžky jsou, 
a proto jim věnují i značnou část červnové 
soutěže Gastro.ol. Na té se letos už podruhé 

vedle místních restaurací představí i ama-
térští milovníci gastronomie, kteří předsta-
vují vlastní, třeba i poděděné recepty na 
nejrůznější regionální pochutiny. 
Různé dobroty z tvarůžků ovšem dostane-
me po celý rok v mnoha olomouckých re-

Z výšky je malebná i třída 1. máje. Zdola už výlohy a fasády domů tak krásné nejsou.
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Kulturní kalendář na léto 2012
KVĚTEN–ČERVEN

• 8. 5.–2. 6. DVOŘÁKOVA OLOMOUC
 festival klasické hudby
 (www.mfo.cz)
• 30. 5.–2. 6. BEERFEST OLOMOUC
 11. ročník českého pivního festivalu
 (www.pivnifestival.cz)

ČERVEN

• 2. 6. JOSÉ CURA
 galakoncert na Horním náměstí za doprovodu MFO
 (www.josecuraolomouc.cz)
• 6.–10. 6. SVÁTKY PÍSNÍ
 40. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů
 (www.festamusicale.com)
• 7.–10. 6. FESTIVAL LETNÍ LETNÁ
 (www.letniletna.cz/2012)
• 15.–16. 6. BOUNTY ROCK CAFE OPEN AIR
 rockový festival za účasti předních zahraničních 

a tuzemských interpretů (www.brcopenair.cz)

• 23. 6. OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
 (www.olomouc.eu, www.olomouckypulmaraton.cz) 
• 29.–30. 6. SVÁTKY MĚSTA
 historické oslavy města
 (www.olomouc.eu)

ČERVEN–ZÁŘÍ

• OŽIVENÍ CENTRA MĚSTA
 cyklus promenádních koncertů
 (www.olomouc.eu)
• OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO
 20. ročník multižánrové přehlídky hudby, divadla 

a výstav
 (www.okl.info)

SRPEN

• COLORES FLAMENCOS OLOMOUC
 4. ročník mezinárodní festival flamenca a španělské 

kultury
 (www.floyal.cz)
• 16.–19. 8. FLORA OLOMOUC 
 letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a ve-

letrhu 
 (www.flora-ol.cz)
• 31. 8.–1. 9. OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO
 oslavy spojené s přehlídkou dechových vojenských 

hudeb
 (www.radecky.eu)

ZÁŘÍ

• 6.–20. 9. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL 
 44. ročník přehlídky varhanní hudby 
 (www.mfo.cz)
• 7.–9. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
 den otevřených dveří památek, přednášky, výstavy, 

řemeslný jarmark a kulturní program na Horním 
náměstí

 (www.olomouc.eu)
• 25.–29. 9. VZÁŘÍ
 festival světla a videomappingu 
 (www.vzari.cz) 
• BAROKO 2012
 15. ročník festivalu barokní hudby 
 (www.ensembledamian.com)
• PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 
 19. ročník, duchovní hudba v olomouckých kostelích 
 (www.podzimni-festival.cz)

stauracích, takže nemusíme spoléhat jen na 
červnovou gastronomickou show. Ostatně, 
i když my Olomoučané občas naše restau-
race kritizujeme, autorům Lonely Planet 
se evidentně musely zamlouvat. Podle 
průvodce si v Olomouci každý může na-
jít svou oblíbenou hospůdku či kavárnu, 
která bude jeho příjemným tajemstvím. 
Rovněž vydavatel gurmánského průvod-
ce Pavel Maurer při loňském rozhovoru 
pro Radniční listy docela chválil úroveň 
olomouckých restaurací. Samozřejmě, 
skvělé nejsou zdaleka všechny a Olomou-
čan stejně jako turista mohou narazit na 
podnik s nerudnou obsluhou a odbytým 
pokrmem z mražených polotovarů.

Chybí informace, přebývají 
ošklivé prodejny 
Dobrého a zajímavého je tedy v Olomouci 
dost. Sem tam něco důležitého ale chybí 
nebo naopak zase přebývá, takže usínat 
na vavřínech by se rozhodně nevyplatilo. 
Tak třeba výše zmíněná gastronomie. Co 
z toho, že máme dost kvalitních restaura-
cí, když je v neděli odpoledne polovina 
podniků zavřená? 
„Město Olomouc je krásné a turisticky 
atraktivní samo o sobě. Turistům má určitě 
co nabídnout. S využitím prostředků měs-
ta Olomouce, díky společným projektům 
s Olomouckým krajem a finančním pro-
středkům, čerpaným z Evropské unie, se 
podařilo mnoho památek opravit, zpřístup-
nit a tím zatraktivnit turistickou sezonu ve 
městě,“ říká opoziční zastupitel Jiří Rozbo-
řil. „Co je však podle mě stále ještě nedosta-
čující, je propagace těchto skvostů a špatná 
nabídka služeb pro turisty, kteří bohužel 
městem stále jen projíždějí a nezdrží se déle. 
Slibovaná úprava náměstí, jako jsou stromy 

a osvětlení, oživení centra, by určitě přispě-
ly k pozdržení turistů ve městě,“ dodal. 
Další věc je vzhled některých míst v centru 
Olomouce. Z královského města, tedy pro-
storu Horního a Dolního náměstí a okol-
ních ulic, se vydává turista do někdejšího 
Předhradí, tedy k náměstí Republiky a dá-
le k Arcibiskupskému paláci a svatováclav-
skému dómu. Místy je tato cesta opravdu 
pro ostudu. Třída 1. máje sice nepostrádá 
hodnotné historické budovy, když ale 
z oprýskaných fasád vyčnívají poutače na 
levný textil a herny, hrdý Olomoučan by 
turisty k Dómu raději přenesl se zavázaný-
ma očima. Je ale na majitelích domů, komu 
prodejny v parteru pronajímají. „Já si v té-
to souvislosti myslím, že hlavní spojnice 
turistů mezi katedrálou a centrem města 
by neměla vést po třídě 1. máje, ale ulice-
mi Wurmovou a Křížkovského přes vloni 
otevřený Arcibiskupský palác a krásné 
parkánové zahrady. To jsou nové a mimo-
řádně atraktivní chlouby města, které by 
turistům určitě neměly ujít,“ říká náměstek 
primátora Jan Holpuch. 
Jistý problém bývá s organizátory zájezdů. 
Řidiči autobusů občas nevědí, kde zaparko-
vat, a tak svými obřími vozy pomalu bráz-
dí ulice a snaží se vecpat nesmyslně někam 
mezi osobní auta. Na webových stránkách 
města se sice dá najít mapa parkování včet-
ně parkoviště pro busy u letadla, realita 
však ukazuje, že některým dopravcům tato 
informace nestačí. Jak uvedla Lucie Kriklo-
vá, vedoucí oddělení propagace a marke-
tingu, na webových stránkách bude brzy 
návod pro řidiče autobusů připraven lépe, 
aby každý dopravce hned poznal, kam má 
s autobusem jet.
Olomouc je tedy, řečeno odborníky z Lo-
nely Planet krásná, pravděpodobně nej-
krásnější v České republice. Věřme tomu, 
že se po tak lichotivém hodnocení přĳede 
mnoho turistů přesvědčit na vlastní oči. 
A pokud ano, doufejme, že těch nedostat-
ků bude stále méně, a to krásné a kouzel-
né, co v sobě Olomouc má, jednoznačně 
převáží. Naše město si to zaslouží.

Michal Folta

Krásné uličky by byly ještě hezčí, kdyby v nich neparkovala auta.
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V Komenského ulici určitě parkoviště pro autobusy není. Přesto 

tady občas stojí a čeká na turisty, kteří šli obdivovat Dóm.
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Letošní Ekojarmark zaujal 
tisíce Olomoučanů
V horkém prvomájovém dni nabídl na Horním náměstí ti-
sícům lidí bohatý program tradiční Ekojarmark, který už 
dvaadvacet let pořádá Sluňákov – centrum ekologických 
aktivit města Olomouce. Ekojarmark byl jako obvykle sou-
částí festivalu Ekologické dny Olomouc.
Náměstí zaplnila více než stovka stánků. Organizátoři 
upřednostňují tradiční výrobce řemesel i různých pochu-
tin, což lidé oceňují. Navíc mají možnost získat informace 
například o stavu životního prostředí. Na Ekojarmark při-
jíždí celá řada environmentálních, ale i sociálních a lidsko-
-právních nevládních hnutí.

Bohatý byl program pro rodiče s dětmi. Na nádvoří radni-
ce hrálo pohádky Divadlo Tramtárie. Na náměstí probíha-
ly dílny, kde děti vyráběly hračky a řemeslně či výtvarně 
tvořily. Lesy ČR připravily na pocitové stezce procházku 
lesem. V hlavním stanu Sluňákova děti vytvářely umě-
lecké předměty z kousků PET lahví. Olomoucký kraj 
a společnost Ekokom nabídly zájemcům celou řadu her 
s tematikou třídění odpadů. V tomto počinu je doplnili 
také pracovníci Technických služeb města Olomouce. Na 
pódiu před orlojem potom byla vyhodnocena celoroční 
soutěž škol ve sběru odpadu Volá tapír, třiďte papír, kterou 
společně organizují Sluňákov, Technické služby Olomouc 
a odbor životního prostředí magistrátu.
Mnoho návštěvníků využilo nabídku informačního centra  
a vystoupalo na radniční věž, aby viděli Ekojarmark a měs-
to z ptačí perspektivy. Další lidé si prohlíželi útroby Sloupu 
Nejsvětější Trojice, Centrum Semafor propagovalo cyklis-
tickou dopravu, včetně projížďky po překážkové dráze.
Poklidnou a příjemnou atmosféru kouzlili od rána i muzi-
kanti na Horním náměstí. Tomáše Kočka střídala Lesní zvěř. 
Při následujícím vystoupení Petera Lipy Bandu a ASPM se 
vzpomínalo na celou řadu hudebníků, kteří prošli touto 
úžasnou formací kolem Jana Spáleného, například na Petra 
Kalandru. Nejvíce lidí si pak poslechlo písně Trabandu.
Program Ekojarmarku pronikl i za hranice náměstí. Jednak 
ranní procházkou do olomouckých parků za ptačím zpěvem 
a také možností prohlédnout si a prakticky použít mobilní 
saunu, připravenou dílnou H3T architektů na Konviktu. 
Ekojarmark nabídl lidem pestrou škálu lidské dovednosti, 
názorů na současný svět i alternativních přístupů k životu, 
podobně jako program besed EDO, kdy sál Divadla hudby 
byl doslova přeplněn posluchači. Michal Bartoš

Stovka stánků nabízela především řemeslné výrobky a pochutiny.
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Pokud by se takový film natočil, v kině 
nezůstane jedno oko suché. A navíc, kdy-
by jako scénář sloužil příklad fotbalové 
Sigmy, nešlo by o pohádku, ale příběh 
podle skutečné události. A mohl by se 
třeba jmenovat Poslední rána Velkého 
Johna. Protože přesně tak probíhalo zá-
věrečné angažmá kouče Petra Uličného. 
Velkého patriota s ještě větším srdcem, 
který svoji Sigmu dotáhl k vytouženému 
úspěchu a po posledním ligovém kole na-
posledy zamával fanouškům na Andrově 
stadionu. „O něčem takovém jsem ani ne-
snil. Je to něco úžasného. Liga v Olomou-
ci zůstala a ještě jsme vyhráli pohár. To by 
mě v zimě, když jsem tým přebíral, nena-
padlo. Ani v tom nejdivočejším snu,“ vy-
znal se dvaašedesátiletý trenér Uličný.

Konec dobrý, všechno dobré. Ale při-
znejte – neměl jste strach, že to nedo-
padne dobře a Sigma ligu neudrží?
Celý život se snažím myslet pozitivně, 
takže jsem si takovou možnost nepři-
pouštěl. Navíc nebyla jiná varianta. 
Hodně trenérů chtělo tým až od 
léta. Karel Brückner to vzít nemo-
hl a dalších možností moc nebylo. 
Vlastně se to nedalo ani odmít-
nout. Nešlo to. Připadal bych si 
jako zbabělec.

Měl jste nějaké podmín-
ky při převzetí týmu?
Měl. A souvisely 
především s mým 
věkem. Bral jsem 
to jako brigá-

du a chtěl pomocníky. Já jsem tým vedl 
a koučoval, ale tréninky měli z velké 
části na starost asistenti Martin Kotůlek, 
Josef Mucha a Tomáš Lovásik. Ti kluci 
odvedli obrovský kus práce. Pod koneč-
ným výsledkem mají výrazný podpis.

Všechno fungovalo výborně. 
Proč jste razantně odmítl 
nabídku klubu na další 
trénování?
Protože to zkrátka 
nejde. Pochopte, že 
šlo o řešení krizové 
situace. Dlouhodo-
bě ale není možné, 
aby se ligový tým 
vedl podobným 

způsobem. To by nefungovalo. V nejlep-
ším případě bych slízával smetanu za 
práci asistentů, což je špatně. Své jsem si 
odtrénoval, je čas, aby Sigmu dostal ně-
kdo jiný. Trenér střední generace s per-
spektivou několika let.

Nemrzí vás, že čas nejde zastavit? Zrov-
na ve chvíli, kdy jste z pohledu týmové-
ho úspěchu na vrcholu?
Ale jděte. Já si s fotbalem své užil. Jako 
hráč i jako trenér. Mám hromadu vzpo-
mínek, a ty mi zůstanou. Dívám se na to 
z jiného pohledu. Budu mít čas na man-
želku a vnoučata, na kamarády, zajdu 
si na vínečko, zahraji tenis. Odpadnou 

mi velké stresy. Nebudu 
poslouchat pokři-

ky z tribuny. 
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Velký John se loučí: bylo to 
Takový příběh by nevymysleli snad ani v Hollywoodu. Trenér na odpočin-
ku si hraje s vnoučaty, když se otevřou dveře a vstoupí funkcionáři jeho 
milovaného klubu s prosbou o pomoc. Tým je v kritické situaci. Hrozí mu 
sestup z nejvyšší soutěže. Kouč v důchodu nezaváhá ani sekundu a zvedne 
hozenou rukavici. Nehledí na riziko, že si pokazí renomé. Jde přece o klub 
jeho srdce, a tam jde rozum stranou. Všechno vyjde parádně, snad s jedi-
ným klopýtnutím. Tým se slavně zachrání, navrch zvítězí v domácí poháro-
vé soutěži – poprvé ve dvaadevadesátileté historii.



Ani po euforii z vítězných zápasů se mi 
stýskat nebude. Je to všechno strašně vy-
čerpávající a tělo už řeklo dost. Není mi 
třicet.

V celé své trenérské kariéře jste si hrá-
če dával do šuplíků. Od nejlepšího po 
nejhoršího. Podle výkonu a především 
charakteru. Kam patří vaši poslední svě-
řenci?
Všichni do toho prvního. Všechny mám 
rád. Staré harcovníky i mladé kluky. Tato 
sezona byla pro ně nesmírně těžká. Byli 
pod velkým tlakem, přesto to zvládli. Ti 
zkušení dali do bojů o záchranu všech-
ny síly, mladí vyrostli. Podívejte se na 
Klesnila s Pospíšilem. Nikdo je neznal, 
a když v předposledním zápase nemohli 
hrát, postrádal jsem klíčové hráče. Muž-
stvo ukázalo srdce a toho jsem si vždy 
hodně cenil. V tom mém také proto zů-
stanou.

V celé své kariéře jste platil za oblíbe-
ného trenéra. Přátelského a veselého. To 
není špatná vizitka.
Tak jednoznačně bych to neviděl. Já si 
podám ruku s každým. Ať je to bezdomo-
vec, nebo prezident. A to každému nevo-
ní. Někdo mě za to měl rád, jiný to odsu-
zoval. Ale kvůli tomu se měnit nebudu. 
Jsem, jaký jsem. John. A nebo taky Jekyll 
a Hyde. Ať si každý vybere.

Fanoušci vás ale milovali. Vzpomínám 
si na zápas, kdy jste patičkou ze střídač-
ky vrátil zakopnutý míč zpátky do hřiš-
tě. A byl z toho největší potlesk v celém 
zápase. Vzpomínáte si na to?

Ale ano. Dokonce to mám někde na vi-
deu. Ještě že jste to připo-

menul. Musím se na 
to někdy podívat. 

Měl jsem dobré 
momenty co? 
(rozesměje se)

To měl. Po 
jednom 

z nich jste 
dokonce 

dostal sva-
zovou po-

kutu za 
urážku 
diváka.

Byl jsem bouřlivák. Tehdy jeden divák 
pokřikoval na Davida Rojku a já se ho 
zastal. Byl z toho flastr. Ale řekl jsem jen 
to, co jsem cítil. Později mě to přešlo. Tré-
nování je vyčerpávající zaměstnání a bere 
energii.

Sám jste si ho zvolil. Litoval jste ně-
kdy?
Nikdy. Ani po porážkách, ani po vyha-
zovech. Všechno to k fotbalu patří. Proč 
bych měl litovat? Koníček se stal mojí 
prací, navíc dobře placenou. To se každé-
mu nepodaří.

Jako trenér jste na výrazný úspěch čekal 
až do svého posledního angažmá. Nemr-
zí vás, že jste nebyl úspěšnější?
Tak to neberu. Já byl úspěšný. Když mě 
třeba vyhodnotili jako pátého nejlepší-
ho trenéra, byl to úspěch. V lize je šest-
náct týmů, a tak jsem měl jistou práci. 
V Brně jsme dvakrát uhráli třetí místo, 
a to je přece taky úspěch. Mám nejvíc li-
gových startů jako trenér. Nemám si na 
co stěžovat.

Vedl jste týmy po celé republice. To vám 
kromě kupy zážitků muselo dát také ka-
marády rozeseté po různých městech.
To máte pravdu. Našel jsem několik 
opravdových přátel. Na celý život. To je 
možná to největší vítězství, které mi fot-
bal přinesl. Za to jsem vděčný.

Vzhledem k vašim zkušenostem můžete 
srovnávat. Co říkáte na názory, že Olo-
mouc je provinční klub, který nemůže 
hrát pravidelně na špici ligy?
To si nemyslím. Nevidím důvod, proč by 
se Sigma nemohla stát mistrem. Podívej-
te se na Liberec nebo Plzeň. Proč by to 
nemohla dokázat Olomouc. Máme dlou-
hodobě špičkovou mládež, fůru talen-
tů. Kluci, co hrajou ligu, mají taky svoji 
kvalitu. Já s tím názorem nesouhlasím. 
Naopak si myslím, že už v příští sezoně 
budeme hodně nahoře.

Sám jste dlouhá léta hrál. Jak by trenér 
Uličný vycházel s Uličným hráčem?
(smích) Sám sebe bych vyhodil. Co já byl 
za potvoru. Měl jsem trenérskou jednič-
ku dřív než všichni ostatní. Nebylo to se 
mnou lehké. Navíc jsem si trochu hráč-
skou kariéru pokazil sám. Jak se říká 

– promrhaný talent. Možná to bylo také 
tím, že jsme nebyli profesionálové, ale vr-
choloví sportovci. Zkrátka jiná doba.

Jako trenér jste si to vynahradil. Ale ta-
kových mladých hráčů je i v současné 
době celá řada. Rychle zazářili a ještě 
rychleji zhasli. Dá se proti tomu něco 
dělat?
To je těžké. Sám jsem třeba v Brně vedl 
Kaloudu nebo Střeštíka. Jejich kariéry ne-
dopadly, i když oba měli raketový start 
do seniorské kategorie. Tady je každá 
rada drahá. Obecně platí, že důležité je 
zázemí. To tvoří osobnost. Přesto se stává, 
že ani nadějná kariéra nedopadne. V Olo-
mouci máme hodně šikovných kluků 
a věřím, že těch se žádné neslavné konce 
týkat nebudou.

Jako trenér končíte, vedení Sigmy vám 
ale nabídlo pozici konzultanta. To bude 
klidnější práce. Jak se na ni těšíte?
Předně jsem rád, že taková nabídla přišla. 
Cítím, že je to tak trochu také ocenění mé 
práce. Myslím si, že bych mohl radou po-
moci. Rozhodně ne tak, že budu novému 
trenérovi říkat, co má dělat. Vím, že sám 
bych něco takového nesnesl. Ale říct ná-
zor, o kterém se dá přemýšlet, to je něco 
jiného. Tak nějak si to představuji.

 David Ševčík

S
C

-8
13

62
/3RADNIČNÍ LISTY / 15

OSOBNOST

 krásné. A bylo toho dost

PETR ULIČNÝ 

Jako fotbalista začínal Petr Uličný, kterého kamarádi 
a fanoušci znají pod přezdívkou John, v Kroměříži, od-
kud přešel do Sparty, následně do plzeňské Škodovky 
a posléze do olomoucké Sigmy. V závěru ještě hrával 
jako hrající asistent trenéra v Hranicích a v Uničově.

Jako trenér začínal v tehdy druholigovém Havířově. 
Následně vystřídal prvoligové kluby ze Zlína, Brna, 
Ostravy, Plzně, dále žižkovskou Viktorku a Opavu. 
Poté působil v druholigovém Hradci Králové, s nímž 
dokázal postoupit do první ligy. Dále pak trénoval 
v Olomouci a opět ve Zlíně. V roce 2007 odešel do slo-
venského Ružomberoku. V české lize pak pokračoval 
v Brně, odkud v roce 2008 zamířil do 1. HFK Olomouc. 
Na začátku prosince 2011 byl jmenován trenérem Sig-
my Olomouc, která se v té době pohybovala na před-
posledním místě tabulky 1. fotbalové ligy. Ve středu 
2. května 2012 vybojoval s týmem vítězství v Českém 
fotbalovém poháru finálovým vítězstvím nad Spar-
tou Praha 1:0 ve Štruncových sadech v Plzni. O týden 
později po výhře v Hradci Králové definitivně s týmem 
zachránil českou elitní soutěž.



16 / RADNIČNÍ LISTY

ROZVOJ MĚSTA

1205_radnicni_listy_A4_Olomouc.indd 1 15.5.2012 12:43:48



RADNIČNÍ LISTY / 17

ROZVOJ MĚSTA

1205_radnicni_listy_A4_Olomouc.indd 2 15.5.2012 12:44:02



18 / RADNIČNÍ LISTY

ROZVOJ MĚSTA

Nové autobusy MHD jsou opět nízkopodlažní

Olomoucké školy budou mít nový kabát
Už jsme si za uplynulá léta zvykli na to, 
že se tvář našeho města mění k lepšímu 
mj. díky rekonstrukcím domů jak v cen-
tru města, tak na sídlištích. Trochu šedý-
mi myškami zůstávaly navenek objekty 
základních a mateřských škol, přestože 
interiéry jsou ve většině z nich moderní 
a příjemné. Velký počet objektů škol a vy-
soké náklady na jejich rekonstrukce však 
nedovolovaly ve větším rozsahu jejich 
obnovu. Souhrou několika faktorů – stáří 
a opotřebovanost budov, potřeba úspo-
ry energií, možnost získání dotací – se 
v posledních měsících mohlo rozběhnout 

hned několik rekonstrukcí typu zateple-
ní objektů škol (výměna oken, zateplení 
fasád a střech). A další budou ještě zahá-
jeny v průběhu jarních a letních měsíců, 
takže v areálech škol bude čilý pracovní 
ruch během celého léta.
Jedním z prvních objektů, který byl již 
dokončen, byla MŠ Lužická, v současné 
době práce probíhají na základních ško-
lách Stupkova, Heyrovského, Demlova, 
Tererovo nám. a Zeyerova a mateřských 
školách Herrmannova, Bieblova a Wolke-
rova. Kromě zateplování budov probíhá 
v MŠ Čajkovského rekonstrukce prostor, 

v nichž bude nově otevřeno jedno oddě-
lení, stejně jako v MŠ Jílová, kde budou 
letos k 1. září zprovozněna dvě nová od-
dělení.
Přestože realizace rekonstrukcí je díky 
jejich rozsahu pro školy organizačně po-
měrně náročná a náklady budeme po 
skončení akcí počítat v milionech, je již 
nyní v průběhu prací zřejmé, že kromě 
zlepšení technického stavu objektů škol 
(funkční okna, úspory tepla apod.) bude 
v neposlední řadě výsledkem i barevnější 
vzhled školních budov, do kterých budou 
žáci, rodiče i učitelé rádi přicházet. (fan)

Vozový park nízkopodlažních autobusů 
letos Dopravní podnik města Olomou-
ce doplnil o další čtyři vozy SOLARIS 
Urbino 12. Do konce roku 2013 přibude 
v provozu dalších šest vozidel, a to dva 
kloubové autobusy SOLARIS Urbino 18 
a čtyři krátké autobusy SOLARIS Urbi-
no 12, všechny plně nízkopodlažní.
Přínosem nových vozidel, nahrazujících 

vozy s ukončenou životností, je zvýšení 
komfortu pro cestující z důvodu nízko-
podlažnosti, tedy lepší přístupnost pro 
osoby s pohybovým postižením a urych-
lení odbavení na zastávkách, dále nižší 
provozní náklady a náklady na údržbu. 
Po dokončení projektu Obnova vozového 
parku autobusů MHD v Olomouci totiž 
klesne průměrné stáří vozidel z osmi na 
pět let, hranice životnosti autobusů je 
10–15 let. Výhodou je i menší objem emisí 
škodlivin vypouštěných do ovzduší u no-
vých autobusů. Cena za krátký autobus 
je 4,4 milionu korun, za dlouhý kloubový 
autobus pak 6,6 milionu korun. Nákup se 
uskutečnil v rámci projektu Obnova vo-
zového parku autobusů městské hromad-
né dopravy v Olomouci, který je spolufi-
nancován Evropskou unií z Regionálního 
operačního programu pro Střední Mora-
vu dotací ve výši 40 procent.

Nyní má olomoucký dopravní podnik ve 
svém vozovém parku 77 vozidel určených 
pro pravidelný provoz MHD a čtyři au-
tobusy, které budou vyřazeny v letošním 
roce po zajištění výluk v tramvajovém 
provozu. Z uvedeného počtu 77 vozidel 
je 49 nízkopodlažních, tedy 64 procent. 
Cílem dopravního podniku je rozšíření 
nízkopodlažních vozidel na všech autobu-
sových linkách do konce roku 2013 v sou-
ladu s dopravní politikou města Olomou-
ce a projektem Bezbariérová Olomouc. 
V duchu této koncepce bylo v roce 2011 
dodáno prvních 6 autobusů v rámci výše 
uvedeného projektu a provedena moder-
nizace dalších dvou tramvají na částečně 
nízkopodlažní vozidlo typu Vario LF.
Dopravní podnik přepravil v roce 2011 
celkem 55 milionů cestujících, z toho 25 
milionů v tramvajové a 30 milionů v au-
tobusové dopravě. (mf)

Lemuři a velké mořské akvárium – ta nejlepší pozvánka do zoo
Asi nikdo nezůstane na pochybách o tom, do jakého světa se právě dostá-

vá, když se ocitne v nové vstupní budově Zoologické zahrady na Svatém 

Kopečku. Už před vchodem uvidí poloopice lemury kata, a uvnitř nové bu-

dovy pak každého zaujme dominantní prvek, a to velké mořské akvárium. 

„Považujeme se za specialisty na mořskou akvaristiku, a tímto to chceme 

dát najevo,“ vysvětluje ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň. Nový vchod, 

kterým první návštěvníci procházejí právě v těchto dnech, je důstojným 

reprezentantem modernizované olomoucké zoo, která se v posledních 

letech velmi rychle proměňuje a vylepšuje. Celý komplex vstupní budovy 

je zvenčí citlivě zasazen do přírodního prostředí, většinu betonových prvků 

zakrývá zemina a trávník. Ve vstupu je nyní také více turniketů, takže už 

by neměly před zoo vznikat fronty jako dříve. V nejbližších měsících v zoo 

přibudou další nové prvky – například pavilon levhartů a společný safari 

výběh pro euroasijská zvířata.  (mf) Foto: Milan Kořínek



ROZVOJ MĚSTA

RADNIČNÍ LISTY / 19

INZERCE

S
C

 3
20

70
6/

3

Mořické náměstí získá znovu svou důstojnost
V tomto kousku Olomouce žili naši předkové snad už od dob pří-
chodu Slovanů. Prostor bezprostředně sousedící s hlavním měst-
ským chrámem svatého Mořice patří v Olomouci k nejpamátněj-
ším, jeho podoba v posledních desítkách let však byla ostudná. To 
se teď změní. 
Když se začalo jednat o rekonstrukci obchodního domu Prior, 
chtěla radnice také proměnu jeho okolí. Letos konečně přestavba 
Prioru začala, a tak padlo rozhodnutí také o nápravě neutěšeného 
stavu malého náměstí mezi obchodním domem a chrámem. Sou-
kromý investor uhradí větší část nákladů, přibližně 3 miliony ko-
run vloží do akce ze svého rozpočtu také město Olomouc. Za pení-
ze města se pořídí inženýrské práce a také nový mobiliář. „Někdy 
v říjnu by mohla být práce na tomto místě hotová,“ říká vedoucí 
odboru investic Vladimír Michalička. „Na náměstí před chrámem 
přibudou dva vzrostlé stromy, nové osvětlení, lavičky a celá plocha 
bude předlážděna, vyrovná se terén, který se dnes směrem k Pri-
oru svažuje,“ uvedl. Nová světla budou umístěna přímo v dlažbě, 
počítá se i s nasvícením korun stromů a průčelí chrámu. Vjíždět 
sem už vůbec nebudou osobní auta, nákladní vozy zajedou dovnitř 
do zásobovací části nákupní galerie zakryté zděným paravánem. 
V přízemí obchodního domu bude kavárna se zahrádkou, což také 
přispěje k příjemnějšímu využití hodnotného prostoru. Změní se 
rovněž přilehlá ulička Úzká a ulice 28. října. 
„Ačkoli není městská pokladna zrovna v nejlepší kondici, je nanej-
výš potřebné spolupracovat s investorem, který provádí opravu 

Prioru. Mnoho let se občané a návštěvníci města Olomouce museli 
dívat na neutěšený stav v této historicky ceněné lokalitě,“ říká člen 
zastupitelstva Jiří Rozbořil. „Po zbytečně dlouhých peripetiích se 
vlastník Prioru odhodlal k činu, který jistě všichni vnímají s potě-
šením. Na tomto příkladu lze jasně demonstrovat vítané spojení 
soukromého investora s městem, kdy město nemusí vynaložit pří-
liš finančních prostředků a námahy, aby došlo k výrazné, pozitivní 
změně lokality v historickém jádru města,“ dodal. (mf)

Dnes se pracuje přímo na objektu Prioru, po prázdninách přijde na řadu i jeho okolí.

Fo
to

 R
ob

er
t M

ro
čk

a



KULTURA

20 / RADNIČNÍ LISTY

1. (pá)  19:00 Markéta Lazarová     činohra 

3. (ne) sk. RPP 10:00 Hrátky s čertem     pohádka – Těšínské divadlo 

 sk. OPP 14:00 Hrátky s čertem     pohádka – Těšínské divadlo 

4. (po) sk. A 19:00 Čert a Káča     opera     NOVINKA

5. (út)  19:00 Tarzan – král džungle     balet 

6. (st)  20:00 Václav Neckář koncert 

8. (pá) sk. P 19:00 Krvavá svatba činohra     PREMIÉRA

9. (so)  19:00 Prodaná nevěsta     opera 

11. (po)  19:00 Čert a Káča     opera 

  19:30 Když se zhasne     činohra 

   – hrajeme ve Studiu Českého rozhlasu Olomouc 

12. (út) sk. L 19:00 Krvavá svatba činohra     NOVINKA

13. (st) sk. T 19:00 Žaloba proti neznámému     činohra 

15. (pá)  19:00 Hvězdy tančí     taneční revue     PŘEDPREMIÉRA MIMO PŘEDPLATNÉ

17. (ne)  10:00 Jak se krotí princezna     pohádka – Divadelní agentura Praha 

  14:00 Jak se krotí princezna     pohádka – Divadelní agentura Praha 

  19:00 Velká taneční revue     o. s. Baletní studio při MDO 

18. (po) sk. K 19:00 Krvavá svatba     činohra 

19. (út)  19:00 Sen noci svatojánské     balet 

20. (st) sk. C 19:00 Stavitel Solness     činohra      SENIOŘI –30 %

21. (čt) sk. D 19:00 Krvavá svatba     činohra  

22. (pá) sk. V 19:00 Stavitel Solness     činohra  

23. (so) sk. ZO 16:00 Don Juan se vrací z války     činohra  

 sk. X 19:00 Don Juan se vrací z války     činohra     SENIOŘI –30 %

24. (ne) sk. YO 16:00 Don Juan se vrací z války     činohra 

26. (út) sk. B 19:00 Krvavá svatba     činohra 

27. (st) sk. T 19:00 Don Juan se vrací z války     činohra 

28. (čt) sk. U 19:00 Krvavá svatba     činohra 

29. (pá)  19:00 Polská krev     opereta 

30. (so)  sk. X 19:00 Krvavá svatba     činohra

červen 2012

www.moravskedivadlo.cz 

 tel. 585 500 500

Zážitek: opera Nabucco pod širým nebem
Moravské divadlo Olomouc se s loňskou 
sezonou rozloučilo skutečně stylově – 
uvedením Bizetovy opery Carmen v are-
álu Státního hradu Šternberk. A stejně 
atraktivní rozlučku chystá i nyní. Místo 
zůstává stejné, jen krásnou cikánku na 
jevišti vystřídá biblický král. Ve čtvrtek 
21. června uvede režisér Michael Tarant 
pod širým nebem svou inscenaci opery 
Giuseppe Verdiho Nabucco. S open-air 
projekty počítá vedení divadla i do bu-
doucna.
Nabucco je opera o čtyřech dějstvích. Její 
děj je odvozený z biblického příběhu o za-
jetí Židů. Odehrává se v Babylonu a v Je-
ruzalémě zhruba v 6. století před naším le-
topočtem. Giuseppe Verdi ji poprvé uvedl 
v březnu 1842 v Miláně, premiéra přitom 
znamenala zvrat v životě skladatele i ve 
vývoji italské národní hudby. Verdi se rá-
zem stal vedoucí osobností italské opery 
i symbolem boje za sjednocení Itálie.
V Moravském divadle Olomouc měla 
inscenace Michaela Taranta premiéru na 
konci roku 2004 a udržela se na reperto-
áru až do letošního března. „Od začátku 
jsem byl přesvědčený o úspěchu tohoto 
titulu. Přípravě inscenace jsme věnovali 
velké úsilí,“ sdělil umělecký šéf souboru 

opery a operety MDO a dirigent Milo-
slav Oswald. 
Po derniéře na domácím jevišti nyní Na-
bucco znovu ožĳe v krásném prostředí 
šternberského hradu. „Byl jsem nadšený 
z prostoru, ve kterém jsme vystupovali, 
hradní areál je opravdu nádherný. Před-
stavení pod širým nebem nabízí jiný typ 
diváckého zážitku a doufám, že Nabuc-
co v kulisách hradu bude pro publikum 
atraktivní podívanou,“ uvedl režisér Ta-
rant. Ředitel Moravského divadla Olo-
mouc Josef Podstata počítá s open-air 
projekty i do budoucna. „Ukazuje se, že 
naše inscenace mají potenciál být uvádě-
né mimo domovskou scénu, a přenos do 
otevřeného prostoru jim svědčí. Předběž-
ně plánujeme turné po hradech a zám-
cích, snad se nám to podaří s novým titu-
lem pro příští sezonu, muzikálem Noc na 
Karlštejně,“ upozornil Podstata.
Vstupenky v cenovém rozmezí od 190 do 
390 korun jsou už v prodeji, zakoupit je 
lze v pokladně Moravského divadla Olo-
mouc, v Informačním centru v podloubí 
olomoucké radnice nebo v ČD centru na 
hlavním nádraží. K dostání jsou rovněž 
v městských informačních centrech ve 
Šternberku a Uničově. (red)

4. 6. (po) 19:30

DH v DH: TALKSHOW DAVIDA HRBKA S PETREM 

ULIČNÝM, ZDEŇKEM PSOTKOU a MICHALEM 

ORDOŠEM (SK SIGMA OLOMOUC) / talkshow

5. 6. (út) 19:30

JAN BURIAN: KONCERT / koncert

11. 6. (po) 19:30

ARNOŠT GOLDFLAM: MODRÁ TVÁŘ / Slovanský tyátr, 

Olomouc / studentské divadlo, repríza

13. 6. – 15. 6. (st–pá) 8:30 a 10:00

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ / Studio Damúza, 

Praha / divadlo dětem

15. 6. (pa) 19:00

R. COONEY: PEKLO V HOTELU WESTMINSTER 

/ divadlo, pronájem

18. 6. (po) 19:30 

KAREL JANEČEK: Vize lepší společnosti a kroky k ní 

vedoucí / přednáška, beseda

19. 6. (út) 19:30

GEMMA HAYES (IRL) & ANN SCOTT (IRL) / koncert 

irských písničkářek

25. 6. (po) 15:00

ŠOA / Švandovo divadlo / divadlo

6/12
Rezervace na čísle 585 223 565

nebo na divadlohudby@divadlohudby.cz. 

Setkání se skladatelem 
Richardem Pachmanem

Také setkání s osobnostmi hudební-
ho světa občas nabízí svým čtenářům 
Knihovna města Olomouce. Právě tak 
se stane v pondělí 18. června, kdy v 17 
hodin poctí hlavní budovu knihovny 
na náměstí Republiky svou návštěvou 
skladatel, zpěvák a spisovatel Richard 
Pachman. 
Se svými příznivci bude Pachman bese-
dovat nad svým novým historickým ro-
mánem NOTRE DAME. Jedná se o volné 
pokračování historického románu Útes 
a představuje příběhy členů francouz-
ské šlechtické rodiny de Navarre ve 
druhé polovině 16. století. V příbězích 
se mimo jiné setkáváme s anglickou krá-
lovnou Alžbětou Velikou, význačným 
francouzským králem Jindřichem IV. 
Navarrským či alchymisty Johnem Dee 
a Edwardem Kelly. 
Současně vydávané stejnojmenné CD 
kromě autorských skladeb Richarda 
Pachmana, zpívaných v různých jazycích 
a inspirovaných dějem románu a pře-
devším renesanční Franciií a Anglií, ob-
sahuje také zhudebněný text Williama 
Shakespeara i dvě písně z pera anglické-
ho krále Jindřicha VIII. Tudora. (red)
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Václav Neckář chystá speciální koncert
Překonal těžkou mrtvici a triumfálně se 
vrátil do hitparád. Osmašedesátiletý zpě-
vák a herec Václav Neckář zažívá neu-
věřitelný comeback. Jeho píseň Půlnoční 
získala sošku Anděla za skladbu roku, on 
sám pak na začátku března vstoupil do 
Síně slávy populární hudby. A svým dlou-
holetým fanouškům splnil sen – po sedmi 
letech vydává další řadové album a na-
víc vyráží na koncertní turné. Ve středu 
6. června v 19 hodin bude mít Václav 
Neckář speciální koncert v Moravském 
divadle Olomouc. Na pódiu ho podpoří 
nejen tvůrci hitu Půlnoční, ale i bratr Jan 
či smíšený pěvecký sbor Doubravánek.
Loňský návrat Václava Neckáře prostřed-
nictvím hitu Půlnoční ze soundtracku 

k filmu Alois Nebel má pokračování 
– nové studiové album Dobrý časy.
Nové album pokřtí Václav Neckář na 
konci května na dvou speciálních koncer-
tech v pražském Švandově divadle. „Díky 
přátelským vazbám s vedením Švandova 
divadla můžeme tento koncertní projekt 
hostit i v Olomouci. Je to nabídka, která 
se neodmítá, a velká čest pro Moravské 
divadlo Olomouc, které tak v červnu při-
vítá skutečnou legendu české populární 
hudby. Na projektu produkčně spolupra-
cujeme s dramaturgem Jazz Tibet Clubu 
a hudebního programu festivalu Divadel-
ní Flora Vladimírem Foretem,“ sdělil ře-
ditel Moravského divadla Olomouc Josef 
Podstata. (dkr)

Peklo na jevišti: Čert a Káča 
v Moravském divadle

V září uplyne devadesát let od prvního uve-
dení opery Antonína Dvořáka Čert a Káča 
v olomouckém divadle. Hudební zpraco-
vání pohádky o chytrém ovčáku Jirkovi, 
temperamentní vesnické dívce Káče a okla-
maném čertu Marbuelovi patří k divácky 
velmi vděčným. Jubilejní desátou inscenaci 
tohoto díla v Moravském divadle Olomouc 
režĳně připravil Václav Věžník. 

„Čert a Káča je sympatická, roztomilá česká 
pohádka, Dvořák ovšem kladl důraz i na 
popis střetu selského a šlechtického světa. 
Ironizoval feudální systém a stranil pros-
tému lidu. Čerti jsou v této opeře ukázaní 
jako mnohem spravedlivější než kněžna,“ 
popsal režisér inscenace Václav Věžník, 
který letos slaví významné „olomoucké“ 
jubileum. „Na podzim to bude rovných 
šedesát let, kdy jsem právě v Olomouci za-
hájil svou profesionální činnost. Dělal jsem 
tehdy asistenta režiséru Otovi Zitkovi při 
inscenaci Čertovy stěny. Mám toto město 
velice rád,“ uvedl režisér.
V roli Káči se představí alternující Václa-
va Krejčí Housková a Barbora Polášková. 
„Podle mého názoru je Káča jednou z nej-
náročnějších rolí. Co se temperamentu týče, 
vnímám ji jako určitou variantu Bizetovy 
Carmen. Part je pěvecky i hudebně velice 
obtížný, ale díky nádherné Dvořákově po-
hádkové hudbě si to příliš nepřipouštím,“ 
přiblížila Polášková. Role čerta Marbuela je 
pak pěveckou i fyzickou výzvou pro Jiřího 
Přibyla a Vladislava Zápražného. „Pod-
le mě je Marbuel asi nejtěžší part pro bas 
v české operní literatuře. Na to, že se jedná 
o úsměvnou pohádku, je pěvecká stránka 
velmi náročná,“ popsal Přibyl, který v in-
scenaci zpívá vleže či zavěšený na laně 
a plazící se po jevišti po kolenou. V roli ov-
čáka Jirky se střídají Ondřej Koplík a Petr 
Martínek, kněžnu si zahraje Magda Mál-
ková nebo hostující Jana Wallingerová.
Opera Čert a Káča se dosud v Olomouci 
dočkala devíti inscenací, poslední premiéra 
se uskutečnila v září 1999. Inscenaci tehdy 
nastudoval Martin Dubovic. Premiéra nové 
inscenace se odehrála 11. května, reprízy 
jsou na pořadu 4. a 11. června. (dkr)
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krásy svetové úrovne

na dosah ruky
na dosah ruky

Vítěz soutěže EDEN 2011 pro Českou republiku

www.kudyznudy.cz/EDEN
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Výstava vykouzlená z jedné závažné otázky
Bohatý program Ekologických dnů Olomouc 
2012 přinesl mimo jiné i unikátní výstavu 
s provokativním názvem Co je člověk za zví-
ře? Výstava v Galerii G na Dolním náměstí 7, 
připravená ve spolupráci obecně prospěšné 

společnosti Sluňákov a Unie výtvarných 
umělců Olomoucka, potrvá do 2. června.
Prostory Galerie G nabízí několik odpovědí 
na podoby a vztahy člověka a zvířat. Sochy, 
které stírají hranici mezi lidským a zvířecím, 
aby se opakovaně ptaly po přirozenosti lidí 
i zvířat, představí v kolekci Něco jako rodiny 
osobitý tvůrce Karel Pouzer. Marta Mori-
ce, žĳící ve francouzské Bretani, přiveze do 
Olomouce obrazy, které představují intimní 
chvíle ze života žen a zvířat. Její výstava nese 
název Partner/Panter. 
Oba umělce doprovází společný projekt 
básníka Zdeňka Volfa a fotografa Jindřicha 
Štreita Chlévská lyrika aneb Zvířata nám 
odcházejí ze života. Zde se na vztah lidí 
a zvířat zaměřuje autor výběru veršů a jeho 
pocity zdůrazňují fotografie uznávaného 
českého tvůrce. Vybrané básně dále kom-
plikují pohled na lidi a roli zvířat a zvíře-
cího v jejich životě. Vedle fotografií jsou 
vystaveny básně mnoha autorů, například 
Bohuslava Reynka, Josefa Váchala, Milosla-
va Topinky, Andreje Stankoviče, Jana Ská-
cela, ale také Gary Snydera, Sylvie Plathové 
a dalších.  (mb)Marta Morice vystavuje obrazy v kolekci nazvané Partner/Panter.
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MUZEUM UMĚNÍ ROZŠÍŘILO VÝSTAVU 
FRANTIŠKA SKÁLY

Další výstavní sál plný Františka Skály čeká od 1. května na 
návštěvníky olomouckého Muzea moderního umění. Jeho 
největší souborná přehlídka tak nyní probíhá nejen v sále 
Trojlodí, nýbrž také v Salonu, který zaplnil výběr z několika 
fotografických cyklů. Kromě toho si lze prohlédnout v Di-
vadle hudby průřez Skálovou ilustrační tvorbou. Výstava 
nazvaná Muzeum potrvá do 19. srpna.
Olomoucká výstava představuje tvorbu sochaře, malíře, 
ilustrátora a hudebníka Františka Skály v dosud nevída-
ném průřezu, a to od počátků v osmdesátých letech až 
do současnosti. Zatímco v Trojlodí návštěvníci uvidí sochy, 
objekty, instalace, ale také obrazy a kresby, v komorněj-
ším Salonu se mohou seznámit se Skálovou fotografickou 
tvorbou. „Jedná se o výběr z jeho barevných fotografic-
kých cyklů Staří mistři, Zátiší z ateliéru a Příběh K. Decay 
Larise,“ upřesnil kurátor výstavy Michal Soukup. (pb)

Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci 

vás srdečně zve na Gregoriánské zpěvy

SALVE DIES RESURREXI
v neděli 10. 6. 2012 v 18.30 h v katedrále sv. Václava v Olomouci

Gregoriánská mužská schóla z Grazu

Řídí: YOUNGEONG SHIN 

(Univerzita pro hudbu a divadelní umění Graz)

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Pouze Gymnázium Hejčín nabízí 
Advanced Placement

Uvažujete o studiu na zahraniční univerzitě? Chcete se připra-
vit na systém vysokoškolského studia? Máte zájem vylepšit si 
skóre u přĳímacích zkoušek?
AP – The Advanced Placement Program® (www.collegebo-
ard.com) nabízí studentům možnost získat vysokoškolské 
kredity již v rámci studia posledních ročníků střední školy. 
Program, do něhož jsou zapojeny univerzity po celém světě, 
nabízí přes třicet kurzů. Gymnázium Hejčín má v současné 
době akreditaci pro tyto semináře: English, Spanish, Psycho-
logy, World History. Veškerá výuka probíhá v angličtině a od 
zájemců očekáváme znalost na úrovni B2. Jednoroční studi-
um je zakončeno písemnou zkouškou, jejíž vyhodnocení má 
na starost zahraniční centrála AP, a proto je hodnocení objek-
tivní a nestranné.
Podmínkou pro přĳetí do programu je úspěšné složení 
vstupního testu, který proběhne 15. června ve 14.30 v bu-
dově Gymnázia Hejčín. Termín pro odevzdání přihlášek je 
8. června, kurzy začínají v září 2012. Více informací naleznete 
na www.gytool.cz/jazykove-zkousky. (jak)

Všechny děti se zájmem o zvířata zvou 
organizátoři příměstského tábora v ter-
mínu od 9. do 13. července do Zoo Olo-
mouc na Svatém kopečku. Děti zde za pět 
dní procestují všechny kontinenty. 
Odborníci ze zoo jim přiblíží rozmanitost 
živočišné říše, ochranu, pochopení a pozná-
ní jejího bohatství. Speciální pracovníci me-
zinárodní humanitární organizace ADRA 
připomenou humanitární součinnost se 

všemi lidmi, protože člověk je ten, kdo nej-
více ovlivňuje život na naší planetě.
V nově vybudovaném vstupu do zoo 
mají děti k dispozici moderní a kvalitní 
zázemí, kde budou probíhat aktivity za 
nepříznivého počasí, tedy rukodělné prá-
ce, besedy apod.
Většinu dne ale prožĳí v kouzelném pro-
středí zoo s odborníky na slovo vzatými, 
ať už se bude jednat o některého z prů-

vodců zoo, nebo pracovníky ADRY. Oběd 
je pak zajištění v restauraci Archa.
zoo Olomouc se tak snaží významně roz-
šířit své vzdělávací poslání, nabídnout 
dětem nové a nevšední vyžití ve svém 
areálu a v neposlední řadě nabídnout 
rodičům zajímavou a potřebnou službu. 
Bližší informace poskytne Martin Doná-
tek, vedoucí příměstského tábora na tele-
fonu 604 242 396. (red)

Příměstský tábor mezi zvířaty v Zoo na Svatém Kopečku

Poznej a chraň! Vztah k přírodě už od školky
Mateřská škola Čajkovského Olomouc 
– školka, která se zaměřuje na ekologii a je 
členem celostátní sítě Mrkvička – vyhrála 
soutěž „Zelená škola Olomouckého kraje“. 
Za získanou finanční odměnu se na školní 
zahradě vybudovala osmiúhelníková dře-
věná lavička a zakoupil se strom katalpa, 
který byl na Dni Země slavnostně zasazen 
dětmi z mateřské školy. Vznikl tak přírod-
ní kout s víceúčelovým využitím (učení 
v přírodě + odpočinkové posezení).
V tento den se také konaly pro děti aktivity 
s ekologickou tematikou. „Na školní zahra-
dě se nacházela místa jako třídění odpadu, 
proč je zajíček smutný aneb Co (ne)patří 
do lesa, zkoumání drobných bezobratlých 
v krabičkové lupě, individuální tvoření 
„obydlí“ larvy chrostíka,“ uvedla Marti-
na Růžičková z MŠ Čajkovského. „Rádi 
bychom poděkovali Technickým službám 
města Olomouce za zapůjčení plastových 
nádob a také Zahradnictví Zmeškalovi 

– Kožušany za odborné poradenství. Po-
děkování patří i ochotným rodičům, kteří 

nám pomohli celou akci zrealizovat. Den 
Země se i díky nim vydařil,“ uvedla. (red)
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DDM Olomouc zve do Chorvatska na Vodníčka
Pobyty pro děti s rodi-
či u Jaderského moře 
v Chorvatsku opět po roce 
pořádá Dům dětí a mlá-
deže Olomouc. Termíny 
jsou od 8. do 17. června 
v Posedarje a od 15. do 
24. června v letovisku 
Vodice. Cena je v obou 
případech 6700 korun za 
dítě a 7000 korun za do-
spělého. 
Pro děti je připravena výuka plavání a bruslení na kolečkových 
bruslích, výtvarný program a nejrůznější hry. Pro dospělé zase ne-
tradiční aquagymnastika v moři. 
Pro zvýšený zájem se v DDM Olomouc rozhodli uskutečnit dva 
týdenní pobyty (8.–17. 6. a 15.–24. 6.) s tím, že je možnost zů-
stat na oba týdny. Podrobnosti a přihlášky k zájezdu najdete na 
www.ddmolomouc.cz/chorvatsky-vodnicek. Bližší informace 
poskytne Eduard Zacha na tel. 725 922 533, nebo na e-mailové 
adrese pohyb@ddmolomouc.cz. (red)

Fo
to

 a
rc

hi
v 

DD
M

 O
lo

m
ou

c

S minulými ročníky tábora v Chorvatsku byli všichni spokojeni.
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Hazardní hráči mají 
možnost žádat o pomoc
Hazardní hraní je téma neustále aktuální. Je přitom evidentní, že cho-
robné hráčství přináší pouze negativní jevy, což si vynucuje potřebu 
systematicky se věnovat lidem zasaženým tímto problémem.
Také toto je cílem práce neziskové organizace Sdružení Podané 
ruce, o.s. Sdružení pomáhá lidem v obtížných životních situacích 
poskytováním preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. 
Roku 2009 Sdružení Podané ruce v Olomouci otevřelo Ambulanci 
adiktologie, jež se věnuje přímé práci s osobami, které mají problém 
s hazardním hraním nebo jsou ohroženy návykovými látkami.
V květnu 2011 v ambulanci odstartoval evropský projekt, který 
vznikl jako reakce na stále se zvyšující poptávku ze strany osob 
potýkající se s hráčstvím. Ambulance pracuje na základě dvou 
hlavních principů – anonymitě a bezplatnosti. Služba nabízí klien-
tům terapeutickou a sociální pomoc. Sezení s psychologem spočí-
vá ve dvanácti setkáních, kdy klienti postupně pracují na zbavení 
se hráčského návyku. Sezení mohou být individuální či skupino-
vá, s rodinnými příslušníky či jinými blízkými osobami. Terapie je 
doprovázena prací s odborným poradcem, který pomáhá kliento-
vi v oblasti sociální, právní a ekonomické. Služba je dostupná pět 
dní v týdnu. Součástí projektu je také vytvoření svépomocného 
webu www.gambling.podaneruce.cz pro hazardní hráče a jejich 
blízké, který je založen na principech svépomocných skupin, kdy 
si hráči pomáhají navzájem. Web funguje od ledna 2012 a nabízí 
praktické informace z oblasti dluhového poradenství, podpůrná 
psychologická doporučení a podobně. Na webu je i diskuzní fó-
rum a anonymní poradna. (red)

Sdružení Podané ruce, o.s.
Ambulance adiktologie
Michalská 2, 779 00 Olomouc
tel.: 608 229 528, e-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz

Přáli byste si také, aby pro vás nebyl problém nedostatek peněz? 
Abyste zvládli v pohodě splácení dluhů a lépe rozuměli smlou-
vám o půjčkách a finančních produktech? Pak je přímo pro vás 
určen kurz s názvem Zodpovědně k financím, který 7. a 8. červ-
na v centru Olomouce pořádá sdružení InternetPoradna.cz a pro 
osoby nezaměstnané v evidenci úřadu práce, zdravotně znevý-
hodněné, seniory i jejich blízké je zdarma. 
„Zadluženost a problematika rodinných financí se v současné 
době dotýká stále více lidí. Proto jsme se rozhodli v Olomouci zre-
alizovat cyklus seminářů věnující se těmto tématům,“ uvádí Ivana 
Herzogová, ředitelka sdružení InternetPoradna.cz. „Toto je druhý 
seminář, který díky podpoře Abecedy rodinných financí realizuje-
me. Další dva proběhnou na podzim,“ dodala.
V rámci prvního dne školení se lektorka Andrea Gogelová zaměří 
na rodinný rozpočet. K dispozici bude účastníkům i tabulka pro 
tyto účely. Druhý den semináře bude zaměřen více na půjčky a je-
jich problematiku. V obou dnech nebudou chybět praktické tipy 
a možnost dotazů účastníků.
Přihlášení na seminář je možné prostřednictvím on-line formu-
láře na www.iporadna.cz nebo emailem: kristyna.sklenarova@i-
poradna.cz, telefonicky: 587 406 126 a osobně v ulici Ztracená 36, 
Olomouc.  (red)

Kurz na téma zodpovědně k financím

Benefiční koncert Josefa Fouska 
pomůže vozíčkářům
Zpěvák a skladatel 
Josef Fousek vy-
stoupí ve čtvrtek 
14. června v 19 ho-
din v sále olomouc-
ké Reduty s progra-
mem Úsměv je lék. 
Umělec, mimo jiné 
autor textu např. 
písně Až mě andě-
lé, zde vystoupí bez 
nároku na honorář. 
Kompletní výtěžek 
ze vstupného na be-
nefiční koncert bude 
tak použit na finan-
cování asistenční služby pro olomoucké vozíčkáře. Spolek 
vozíčkářů zve všechny příznivce Josefa Fouska.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V CENĚ 150 KČ SE KONÁ 

NA TĚCHTO MÍSTECH:

Infocentrum podloubí radnice, tel.: 585 513 392

Spolek vozíčkářů, Lužická 7, tel.: 731 501 389

Plavecký bazén Olomouc, tel.: 585 427 208

Vinotéka Petry Kobzové, Rožňavská 10 (14–22 hod), tel.: 739 300 999
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Nabízíme perspektivní zaměstnání v zahraniční společnosti s možností dalšího 
vzdělávání a kariérového růstu. Zajímavé platové podmínky, nadstandardní pracovní 
prostředí, širokou paletu zaměstnaneckých benefitů.
Svůj životopis pošlete na John Crane Sigma a.s., J. Sigmunda 78, Lutín 783 49, nebo 

kontaktujte Janu Štěpánkovou, jana.stepankova@johncrane.cz, +420 585 721 212

Hledáme šikovné konstruktéry!
Máte SŠ nebo VŠ strojní? Umíte anglicky? 
Praxi v konstrukci uvítáme. 
více na www.johncrane.cz v sekci Volné pracovní pozice
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Datum konání: pátek sobota8.6. - 9.6.2012

Z bohatého programu se mù�ete tìšit na:

- Ukázka z farmáøských trhù
- Let balónem
- Umìlecký kováø
- Projí�ïky na koních, hry pro dìti, nafukovací hrad
- (Rádio Haná)
- Vystoupení Mìstské policie vè. laserové støelnice
- Dakar Team-Spáèil - ukázka TATRY
- Vystoupení sboru dobrovolných hasièù
- Mo�nost zakoupení obèerstvení
(zajiš�uje Hospoda Na høišti Nedvìzí)

dechová hudba

vystoupení skupiny

“Vinaøinka”

SYRINX

z Èejkovic

Dobře využitý grant přináší studentům praxi
Co chybí studentům? Mimo jiné i zkuše-
nosti a praxe. To naplno platí i o studen-
tech pedagogické fakulty, kteří hned po 
nástupu do škol musí být učiteli na 100 
procent! Mnoho studentů má obavy, zda 
obstojí a budou z nich dobří pedagogové. 
Co tedy přidat navíc ke znalostem? Hlav-
ně co nejvíce praktických zkušeností, třeba 
díky projektu ESF se sáhodlouhým názvem 
Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšová-
ní atraktivity povolání učitele. Projekt teď 
probíhá na Pedagogické fakultě UP. 
Tříletý projekt je v polovině a zájem stu-
dentů je veliký. Jsou doslova vděční např. 
učitelkám ZŠ, které přišly předat zkuše-
nosti tzv. Desatera učitele: jak zvládnout 
první vstup do třídy, jak získat autoritu, 

proč být přísný, kdy být kamarádský, jak 
řešit spory ve třídě, jak je to s tresty atd. 
Různých lektorů z praxe je okolo 80, na-
bízejí 137 workshopů a témata jsou pes-
trá. Pozvali jsme lektora, který školí mj. 
management firem BMW, Mercedes, stu-
denti se s lektorem účastnili vynikajícího 
intenzivního víkendu na téma vystupová-
ní na veřejnosti. Policisté ze zásahové jed-
notky připravovali studenty na emočně 
vyhrocené situace ve školním prostředí, 
policejní právník dával rady, jak postupo-
vat v některých případech, které se nám 
zdají nemožné, ale když k nim dojde, 
musíme vědět, co dělat, a hlavně musíme 
rozhodovat velmi rychle. Psychologové 
z praxe školí studenty, jak zklidnit vášně 

na všech stranách, ředitelé a zástupci ško-
ly vyprávějí o své práci, další lektoři školí 
komunikaci, improvizaci.
Významným způsobem autoři projek-
tu spolupracují s Waldorfskou školou 
a školkou v Olomouci, kde se studenti 
stanou žáky a učí se, včetně získání od-
borného výkladu, proč se co dělá, jaký to 
má dopad pro psychický vývoj dětí a jak 
rozvíjet kreativitu a originalitu myšlení. 
Všechny tyto praktické zážitky jsou dob-
rým základem k tomu, aby se ze studentů 
stali kvalitní učitelé. (dr)

Lidem, kteří nedokážou zvládat vlastní-
mi silami nejrůznější akutní krizové situ-
ace, které pro ně mohou být ohrožující, je 
určena služba Střediska sv. Kryštofa. Tito 
lidé často nemohou zůstat doma, protože 
tam nemají bezpečný prostor.
Stěžejní službou charitního Střediska sv. 
Kryštofa je Krizové centrum. Zájemci jej na-
jdou v objektu Charity ve Wurmově ulici 5, 
bezplatné služby centrum poskytuje nepře-
tržitě. V současné době nabízí ambulantní 
pomoc bez ubytování, následně může být 
uzavřena i pobytová smlouva na časově 
omezenou dobu na jeden až deset dnů. 
Pracovníci centra od loňského května do 
letošního března zaregistrovali celkem 103 
ubytovaných osob, problémy šedesáti pěti 
lidí byly řešeny bez nutnosti ubytování. 
Jaké okolnosti vedly k vyvolání akutní kri-
zové situace? Na prvním místě lze uvést 
násilí na jedinci či dalších osobách. Oběť-

mi jsou převážně ženy a často i jejich děti. 
Přestože dnes existují legislativní opatření, 
která jsou na straně obětí, např. institut vy-
kázání, týrané osoby často dlouho váhají, 
než násilníka veřejně označí. Cesta vedoucí 
„ke svobodě“ je často trnitá a velmi zdlou-
havá. „Zejména maminky, které přicházejí 
s malými dětmi, projevují radost a vděk, 
protože mnohdy nechtějí od partnera 
odejít z důvodu, že nevědí, kam s dětmi, 
a obava z jejich odebrání je velmi stresu-
je,“ přibližuje situaci koordinátorka služby 
Adéla Adámková. Domácí násilí však není 
jen násilím mužů na ženách, ale objevují se 
například i útoky dětí či vnoučat vůči seni-
orům či útoky žen vůči mužům.
Dalších příčin pro vyhledání pomoci bývá 
celá řada, jedním z nejčastějších jsou psy-
chické potíže. Mimo to lidé v krizi uvádě-
jí například vyhrožování, nucení k pro-
stituci, vyhození z domu, náhlé ukončení 

nájemní smlouvy, exekuční vystěhování, 
propuštění z vězení aj.
Pomoc pracovníků Krizového centra je na 
profesionální úrovni, všichni prošli dlou-
hodobým výcvikem krizové intervence. 
„Krizová intervence je metoda práce s člo-
věkem, který se osobně ocitl v krizi. Pro 
pracovníky je důležité, jak tuto situaci pro-
žívá jedinec a zda ji vnímá jako zatěžující 
a ohrožující. Odborníci pomohou klientovi 
najít příčinu jeho krizové situace, pomohou 
mu jeho situaci zpřehlednit a doprovodí ho 
na cestě ven,“ vysvětlila Adámková.
„Pracovníci během doby pobytu intenzívně 
hledají společně s klienty možnosti dalšího 
bydlení, v případě potřeby delegují další 
pomoc na zdravotnická zařízení, spolupra-
cují s úřady, poradenským centrem Charity 
Olomouc a dalšími,“ doplnil Čestmír Vilá-
šek, pracovník služby. Jana Haasová
 vedoucí střediska

Středisko sv. Kryštofa: nejčastější problém je domácí násilí
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IX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU A DIVADLA 

www.letniletna.cz

KORUNNÍ PEVNŮSTKA

OLOMOUC
07/6–10/6/2012

Festival Letní Letná 
se vrací i se zahraniční 
hvězdou!

Po úspěšném loňském ročníku se Mezi-
národní festival nového cirkusu a diva-
dla Letní Letná vrátí od 7. do 10. červ-
na do olomoucké Korunní pevnůstky. 
„Vůbec poprvé přivezeme olomouckým 
divákům zahraniční hvězdu – vynika-
jícího italského umělce, mima, klauna, 
autora i režiséra v jedné osobně Paola 
Naniho se slavným představením Do-
pis, které získalo řadu cen na meziná-
rodních festivalech,“ říká ředitel festi-
valu Jiří Turek. „Dopis je představení 
beze slov, které vás určitě rozesměje 
a pobaví,“ doplňuje. Jednoduchý pří-
běh o dopisu zahraje Paolo Nani pat-
nácti různými způsoby – například ve 
stylu westernu, němého filmu, hororu, 
bez rukou, opilý, pozpátku, překvape-
ně, sprostě, jako kouzelník a podobně. 
„Všechny verze mají jedno společné 
– jsou plné humoru a neuvěřitelného 
mistrovství, co se dá beze slov vyjád-
řit,“ uvádí Jiří Turek. 
Přes den proběhne až pět dětských před-
stavení – například Teátr Víti Marčíka, 
divadlo ANPU, představí se Vojta Vrtek, 
bublinář Václav Strasser, mim Antonín 
Novotný či Divadlo Já to jsem. Zahranič-
ní soubory pak večer doplní představení 
Teátra Víti Marčíka pro dospělé. Na ne-
zvyklý vizuální zážitek láká interaktiv-
ní projekt Cirkus LeVitare. „Jde o prů-
let moderním žonglováním, v němž je 
vše v pohybu. Produkce jsou v rukou, 
nohou i hlavách zkušených performe-
rů a propojují tanec, žongláž, akrobacii 
i mluvené slovo. LeVitare budou vašimi 
průvodci tam, kde se zdá, že gravitace 
přestala platit,“ uvádí Jiří Turek.
Městečko s cirkusovými šapitó, které na 
návštěvníky dýchne neopakovatelnou 
atmosférou, poskytne rodinám i dětem 
celodenní vyžití: najdou zde například 
fotoateliér Le Petit Cheval, se kterým 
kočuje Vanda Hybnerová a Saša Raši-
lov, výtvarné a cirkusové dílny pro děti 
i dospělé, bar V letní poloze s večerním 
programem a čajový Show stan. 
Vstup do městečka je zdarma, dětská 
představení stojí 50 Kč, večerní souboru 
Teátr Víti Marčíka pak 120 Kč a zahra-
niční 280 Kč. Festival také nabízí zvý-
hodněné balíčky na dětská a večerní 
představení. Vstupenky jsou k dostání 
na www.letniletna.cz, poté na místě 
před představením nebo v síti Ticketp-
ro. Akce vzniká pod záštitou primátora 
města Olomouce Martina Novotného. 
Více na www.letniletna.cz.  (red)

Výstaviště Flora zve na akci MEZI NÁMI 2012
Od 7. do 9. června patří Výstaviště Flora 
akci MEZI NÁMI – nyní už bez tradiční-
ho podtitulu Dny zdravotně postižených. 
Ne že by se toto téma zcela vytratilo, roz-
hodně ne z obsahu – výstava se neobejde 
bez oblíbené handicapiády, doprovodné-
ho programu, do něhož se zapojí zdraví 
i handicapovaní – pořadatelé ji ale chtějí 
rozšířit a proměnit v akci pro všechny, 
zaměřenou na zdravý životní styl, sport, 
pohyb, relaxaci, lázeňství a wellnes. 
Výstava se bude tentokrát konat v pavi-
lonech G a H. První bude patřit přehlídce 
pomůcek, potřeb a služeb pro handicapo-
vané, stánkům s nabídkou produktů ne-

zbytných pro zdravý životní styl, a také 
prodejní výstavce výrobků šikovných ru-
kou zdravotně postižených. Pavilon H se 
během výstavy promění v jakési centrum 
pohybu a zábavy – s workshopy a tvůrčí-
mi dílnami, vystoupeními, nabídkou re-
laxačních a sportovních aktivit či stolní-
mi a deskovými hrami. Atrakce pro děti 
nebudou chybět ani na volné ploše před 
pavilony a chvíle oddechu si budou moci 
návštěvníci vychutnávat v bezbariérové 
kavárně Betreka.
Vstup na výstavu je ZDARMA, brány výsta-
viště budou otevřeny denně od 9 do 18 ho-
din, poslední den výstavy do 16 hodin. (zst)
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StínTech STÍNÍCÍ TECHNIKA
BYTOVÉ DOPLŇKY zastoupení

firmy Luxaflex

Žaluzie venkovní i vnitřní, rolety římské, roletky, plissé, japonské stěny, markýzy, 
shrnovací dveře, posuvné panely, žaluzie facette, žaluzie silhouette, žaluzie duette, 
žaluzie plissé, horizontalní žaluzie, vertikalní žaluzie, dřevěné žaluzie, sítě proti 
hmyzu, nano rolety, japonské stěny, posuvné stěny, čištění látek a potisk žaluzií.

StínTech, M. R. Štefánika 15, ŠUMPERK, 
tel.: 773 388 880, e-mail: stintech@centrum.cz, 
www.stintech.eu. Otevírací doba dle tel. domluvy.

ZAMĚŘENÍ A CENOVÁ
NABÍDKA ZDARMA

VOLEJTE 773 388 880
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Zoo Olomouc představuje mláďata opic i dikobrazů
V olomoucké Zoologické zahradě na Sva-
tém Kopečku se i letos narodila spousta 
nových mláďat. „V poslední době, tak jak 
tomu má správně na jaře být, se v naší zoo 
narodilo hodně mláďat. Návštěvníci vět-
šinu z nich mohou již vidět,“ říká mluvčí 
olomoucké zoo Hana Labská.
V pavilonu opic jsou to lemur tmavý, lvíček 
zlatý a gibon siamang. „U posledně jmeno-
vaného jsme na přírůstek čekali dlouhých 
jedenáct let. Také mláďata dikobrazů ne-
byla u nás dlouho k vidění,“ dodává Hana 
Labská. O dalšího člena se rozrostlo také 

oblíbené stádo žiraf Rotschildových. Pro-
hlédnout si nejen nové přírůstky olomouc-
ké zoo můžete například při oblíbeném 
komentovaném krmení.
Na procházku zoologickou zahradou s od-
borným výkladem při krmení různých dru-
hů zvířat se můžete vydat od června do kon-
ce srpna každý den. Komentované krmení 
můžete zhlédnout vždy od 10 do 14 hodin, 
a to konkrétně v těchto časech: 10.00 medvě-
di, 10.30 nosáli, 11.00 klokani a psouni, 11.30 
velbloudi, 12.00 žirafy, 12.30 kočkodani, 13.00 
kotuli, 13.30 gepardi a ve 14.00 vlci. (red) Mláďat se dočkal také olomoucký pár opic siamangů.

Fort XVII čeká léto plné zábavy i poznávání

Jak poznat jeden z olomouckých fortů na vlastní kůži? Využĳte na-
bídky Fortu XVII Křelov, který přichystal dva nové programy. Od 
června je navíc otevřený pro všechny kolemjdoucí cyklisty a turisty 
venkovní stylový stánek s občerstvením. Stánek bude zatím otevře-
ný přes víkend, o prázdninách pak každý den kromě pondělí.
Program s názvem C a K kinematograf, připravený spolu se Stu-
diem Bez Kliky, přináší interaktivní výstavu historických promí-
tacích přístrojů a kamer. „Máme nachystány výstavní exponáty 
od primitivních projektorů konce 19. století přes třicátá léta století 
20. až po poslední domácí osmičkové přístroje,“ vzkazují autoři 
výstavy. Každý zde může namalovat jednoduché animace, mladší 
děti se zapojí do vybarvování jejich prvního filmu, který rozpohy-
bují v přístroji praxinoskop. „Společně se podíváme, jaké kouzlo 
se skrývá v laterně magice – kouzelné lucerně, a promítneme si 
starožitné obrázky malované na skle,“ uvedli. 
Dalším programem jsou Hry, klání, chechtání. Autoři slibují přesun 
v čase do dob císaře Františka Josefa I. „Náš c.k. dvorní divadelník vás 
zábavnou divadelní formou provede historií zbraní sečných i palných. 
Vysvětlí, s čím bojovali naši pradědečkové. Každý si nějakou zbraň po-
těžká, a kdo se nebojí, může si z nějaké i vystřelit,“ dodávají.
U obou programů je samozřejmostí, že se návštěvníci mohou těšit 
také na prohlídku muzea a pevnosti z dob císaře Františka Josefa 
I. a prohlídku tajemných zemních valů s loučemi.
Objednávky na: info@forty.cz nebo telefonicky na 605 937 842. 
Více na www.forty.cz. (red)

 generální partner:  produkce:  hlavní partneři:  mediální partneři:

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MÁ JAKO VŽDY SPOUSTU NABÍDEK
Velké množství nabídky pro trávení volného času má jako vždy Dům dětí a mládeže 
Olomouc. Z bohaté nabídky vybíráme několik tipů. Více na www.ddmolomouc.cz.
Den dětí – křížem krážem světem přinese směs zábavných a poučných soutěží z růz-
ných koutů světa, ukázky tradičního čínského bojového umění, žonglování a dalších 
aktivit. Představí se i divadélko Kašpárek s Mlýnkem na štěstí. Akce se uskuteční v pá-
tek 1. 6. od 15 hodin v Janského 1 a je určena dětem od 6 let. Vstup je zdarma. 
Dětské rybářské závody bude v sobotu 2. 6. od 8.30 do 11.30 hostit Slavonínská pís-
kovna. Závody v lovu ryb udicí jsou určeny pro všechny zájemce do 15 let i z řad veřej-
nosti, bližší informace podá Eva Havlická (725 922 527, janskeho@ddmolomouc.cz). 
Třídenní festival tvořivosti a fantazie Fimfárum vypukne 22. června. Jeho cílem je vy-
tvoření prostoru pro setkávání lidí se zdravotním postižením i bez. Slavnostní zahájení 
proběhne v pátek 22. 6. v 16 hodin.  (mf)
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PRO MĚSÍC ČERVEN JE STANOVEN ČASOVÝ 

ROZVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI: 

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Rožňavská 15.00–20.30  9.00–20.30

ZŠ Holečkova 16.15–20.30  9.00–20.30

ZŠ Rooseveltova  15.00–19.00  9.00–19.00 / zahrada

ZŠ Tererovo nám.  15.00–20.30  9.00–20.30

ZŠ Helsinská 15.00–20.30  9.00–20.30

ZŠ Mozartova 16.00–20.00  9.00–20.00

ZŠ Holice 15.00–20.00  9.00–20.00

ZŠ Demlova 15.00–20.00  9.00–20.00

Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné 

u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na 

basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na 

stolní tenis či volejbalové sítě. 

Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem 

rodičů, a to při mateřské škole na ulici Ignáta Herrman-

na na Lazcích.

MŠ Herrmannova 15.00–19.00 10.00–19.00

Nejmladší SK UP Olomouc jsou čtvrté nejlepší!

Capoiéristé se na mistrovství 
neztratili

Více než stovka mladých adeptů capoie-
ry se představila na domácím mistrovství 
v Mladé Boleslavi. Mezi nimi nechyběli ani 
zástupci klubu Vem Camará Capoeira Olo-
mouc, kteří si domů zásluhou Matěje Kor-
by odvezli i jednu bronzovou medaili.
Děti byly rozděleny do skupin podle 
věku. V kategorii C (6 až 8 let) měli Olo-
moučané jen jednoho zástupce Adama 
Čadílka, který skončil na 21. až 22. mís-
tě. Největší zastoupení měl olomoucký 
klub v kategorii B (9 až 11 let) a hned 
čtyři jeho borci se dostali do nejlepší de-
sítky. Začátečnickou daň si vybrali Matěj 
Kouřil (41. místo), Jindřich Kopa (33. až 
40. místo), Jan Pernecký (27. až 32. místo), 
lépe na tom byli pokročilí – Martin Po-
lášek (13. až 14. místo), Michal Vychodil 
(9. místo), Karel Lupuljak (7. místo), Filip 
Čadílek (6. místo) a těsně pod medailemi 
čtvrtý Filip Smital. V kategorie A (12 až 14 
let) už se Olomoučané k cennému kovu 
dostali zásluhou Matěje Korby, který zís-
kal bronz. Jan Křenek se navíc probojo-
val do semifinále a obsadil šestou pozicí. 
„Všichni podali výborné výkony. Už se tě-
šíme na další medaile,“ řekl trenér Ondřej 
Novák, který se zúčastnil také doprovod-
ného programu šampionátu. (šed)

Zlaté akvabely jsou z Olomouce

Boje o tituly mistryň republiky v syn-
chronizovaném plavání pro věkové ka-
tegorie mladších žákyň a juniorek hos-
tilo v letošním roce Brno a olomoucké 
akvabely bodovaly ve všech vypsaných 
disciplínách. Titul domácích šampionek 
se podařilo získat Elišce Skácalové v ka-

tegorii juniorek a Adéle Půčkové v mlad-
ších žákyních. Jde o největší úspěch 
v historii klubu.
Skácalová vítězstvím navíc splnila první 
podmínku pro kvalifikaci na mistrovství 
světa juniorek v Řecku a společně s Deni-
sou Žochovou vybojovala stříbro v páro-
vých sestavách.
Dařilo se také kombinovaným sestavám. 
Juniorky ve složení Barbora Binerová, 
Jana Brožová, Magdaléna Kovaříková, Ve-
ronika Lukáčová, Aneta Neznajová, Eliš-
ka Skácalová, Veronika Subotová, Kristý-
na Uhlířová a Denisa Žochová obhájily 
loňské stříbro a druhé místo v mladších 
žákyních vybojovala sestava Kristina Bis-
chofová, Barbora Chodilová, Marie Chvá-
talová, Dominika Klapilová, Michaela 
Provazová, Adéla Půčková, Adéla Snáše-
lová a Eliška Vzatková. 
Olomoucký oddíl potvrdil, že patří mezi 
nejlepší v republice a na soutěžích vyniká 
především svou nápaditou choreografií 
a perfektně zvládnutými akrobatickými 
prvky. (šed)

Eliška Skácalová se stala domácí šampionkou v synchronizovaném pla-

vání, společně s Denisou Žochovou získaly stříbro v párových sestavách.
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V Hradci Králové se na konci dubna ko-
nalo basketbalové Národní finále nej-
mladších minižaček (ročník narození 
2001 a mladší), kam se kvalifikovalo 12 
nejlepších týmů ČR. Je velmi potěšující, 
že za tradičními mládežnickými baštami 
(Studánka Pardubice, Hradec Králové 
a Slovanka Praha) dokázaly olomoucké 
dívky získat krásné 
4. místo, a jsou tak 
nejlepší mezi morav-
skými celky. Na tur-
naji mladé olomoucké 
basketbalistky jedno-
značně přehrál pouze 
náš nejlepší tým BK 
Studánka Pardubice.
Hráčka olomouckého 
týmu Marie Dosedě-
lová byla také vybrá-
na do nejlepší pětky 
celého turnaje, nej-

lepší hráčkou týmu SK UP byla zvolena 
Anna Podlahová.
Bramborová sestava pod vedením trenérů 
Evy Drábkové a Ondřeje Zatloukala: Dose-
dělová, Erbenová, Filipcová, Krátká, Neme-
rádová, Podlahová, Štursová, Zemanová, 
Belaníková, G. Černá, Myšková, Youssefo-
vá, K. Černá, Hrabalíková, Szabó.  (red)

Mladé olomoucké basketbalistky v Národním finále v Hradci Králové obsadily čtvrtou příčku.
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Dvaadevadesát let čekali fotbalisté Sigmy Olomouc na opravdu 
velký úspěch honorovaný pohárem pro vítěze. Tým pod vede-
ním trenéra Petra Uličného nyní přepsal historii. V plzeňském 
finále Českého poháru porazil brankou Michala Vepřeka praž-
skou Spartu 1:0 a splnil sen předcházejících fotbalových gene-
rací. Fotbalisté Sigmy vyhráli prestižní soutěž. K tomu v sezoně 
poznamenané odpočtem devíti bodů uhájili první ligu.
„Jsem šťastný. Po mém lednovém příchodu do Olomouce nikdo 
nečekal, že vyhrajeme pohár. Ani já ne. Nikdy dřív jsem nic ne-
vyhrál. Až teď, když končím. Je to krása,“ rozplýval se trenér 
Petr Uličný, který po podzimu převzal Sigmu.
Zisk trofeje si patřičně užíval také kapitán Radim Kučera. Také on 
se ve své poslední profesionální sezoně dočkal vysněné trofeje. 
„Loni jsme se dostali do finále, a tam nám to nevyšlo. Nevadí. Při-
šlo to na druhý pokus. Bude se mi dobře odcházet do fotbalové-
ho důchodu,“ vyznala se největší osobnost týmu. „Bylo to hodně 
emotivní a nádherné. Asi by se mi podobná vítězství zalíbila. To 
jediné přišlo na konci kariéry a mám z něj velkou radost. Je hodně 
hráčů, kteří ji nikdy nezažili,“ dodal Kučera.
O vítězství se prvním gólem v olomouckém áčku postaral Michal 
Vepřek. Obránce si při něm počínal jako rozený útočník, prošel mezi 
třemi hráči a trefil přesně k zadní tyči. Jeho kousek zařídil vítězství. 
„Na vítězný den a gól nikdy v životě nezapomenu. Vítězství je od-
měna pro všechny, kteří se pohybují kolem olomouckého fotbalu. 
Pro ty všechny to je obrovské zadostiučinění,“ prohlásil Vepřek.

Kromě trofeje si výhrou fotbalisté vybojovali také právo účasti 
v Evropské lize v příští sezoně. Nečekaný bonus pro bojovníky, 
kteří na jaře ukázali na hřišti srdce a charakter a právem si uží-
vají svůj úspěch. „Tenhle tým byla radost trénovat. Šel za svým 
cílem. Postupně získával sebevědomí. Kučera, brankář Zlámal 
nebo mladý Klesnil. Ti strhli ostatní k úžasným věcem,“ uvedl 
trenér Uličný. (šed)
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Dne 16. �ervna 2012 od 14ti
do 19ti hodin po�ádáme
setkání s našimi klienty, pro
které jsme p�ipravili zábavný
a vzd�lávací program, v�etn�
ob�erstvení pro klienty
zdarma. Akce se bude konat
v areálu Kynologického klubu
Bystrovany. Bohatá tombola!
M�žete si vyzkoušet st�elbu
fouka�kou nebo prohlédnout
vybvybaveaveníní vetveterierinárnárníní sansanitkitky.y.

PROGRAM:

� vstup od 14ti hodin

� 15:00 až 15:30 vystoupení
Agillit šy šou

� 16:00 až 17:00 p�edvedení
výcviku ps� r�zných plemen
- poslušnost, obrany (�ivava,
n�mecký ov�ák, aj.)

� 17:30 vystoupení
profesionálních psovod� a ps�
V�ze�ské služby �R - výcvik
služební kynologie

� 1818:00:00 to tombombolala

PRO KLIENTY NAŠÍ KLINIKY JSOU
P	IPRAVENÉ POUKÁZKY K OB�ER-
STVENÍ ZDARMA, KTERÉ SI MO-
HOU VYZVEDNOUT NA NAŠEM
PRACOVIŠTI DO KONCE M
SÍCE
KV
TNA.

INFO na tel: 585 428 351
www.veterina-olomouc.cz

OSLAVTE S NÁMI 20TÉ VÝRO�Í
VZNIKU NAŠEHO PRACOVIŠT�!
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Atletickou Velkou cenu ozdobil olympijský limit

Špičkovou úroveň měl další ročník Velké ceny Olomouce 
v atletice, která byla současně podnikem české extraligy. Nej-
hodnotnějšího výkonu dosáhla výškařka pražského Olympu 
Oldřiška Marešová. Ideální podmínky využila ke zdolání lať-
ky ve výšce 192 centimetry a zajistila si letenku na mistrovství 
Evropy v Helsinkách a také start na olympiádě v Londýně.
Povedené pokusy si na své konto připsal olomoucký odcho-
vanec – koulař Ladislav Prášil, když kouli poslal na metu 
19,74 a 19,71 metru. Od splnění stanovených limitů jej dělilo 
pouze 26 centimetrů.
Tradičně vysokou úroveň měl oštěp. V této soutěži dominoval 
Jakub Vadlejch, kterému pouze dvanáct centimetrů chybělo 
k pokoření osmdesátimetrové hranice.
Z olomouckých atletů se dařilo především dálkařce Michaele 
Kučerové. Ta skokem dlouhým 563 centimetry obsadila třetí 
místo. Teprve čtrnáctiletá Eliška Nerudová skončila mezi že-
nami čtvrtá v běhu na 400 metrů.  (šed)

Fotbalisté Sigmy přepsali historii a mají trofej

Volejbalistky dosáhly na medaili
Nečekaný úspěch si připsaly extraligové volejbalistky Univerzi-
ty Palackého. Po loňském stříbru opustilo sestavu šest velkých 
opor, přesto mladé družstvo rozšířilo sbírku klubových medailí. 
Po hladké semifinálové porážce s Prostějovem se hráčky v sou-
boji o 3. místo zvedly. První utkání proti Brnu sice prohrály, pak 
ale srovnaly krok a také v rozhodujícím duelu slavily vítězství. 
Díky tomu získaly bronz v nejvyšší domácí soutěži.
„Před sezonou jsme především chtěli po základní části postoupit 
do lepší skupiny. To se nám podařilo. Play – off vyšlo nad očeká-
vání. Medaile je nad plán,“ radoval se trenér Jiří Teplý. (šed)

Petr Uličný alias Velký John (uprostřed) se loučí se Sigmou Olomouc ziskem poháru a záchranou v lize.
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Víte, že hlavní 
alej Smetanových 

sadů byla podle 
posledních 

měření dlouhá... 
(tajenka)?

Autor:
-kawi-

Prezident  
České 

křesťanské 
komory

Pcháč

Cizí zkr. 
Úřadu pro 
námořní 

zpravodajství

MPZ aut 
Ekvádoru

Konec 
tajenky

Značka 
mouky

Citoslovce 
syčení dravý pták Plášť Patřící 

Avarovi

Čínská 
jednotka 

hmotnosti
Druh palmy

Rychle Omakati

A to Prožít 
oslavu

Pocit bez 
jídla 24. 12.

Nahroma-
dit nesením

Pohled 
(básnicky)

Zkratka 
televize

Travnatá 
step

Sestra 
Xenie Trknutí Starořecké

učení

Nahro-
madit
litím

Nosník Skrze 
(z latiny) Zolův 

román
Svazek 
slámyRoztavo-

vaná Nadání

Lihovina 
z rýže

Dlouho 
sedět Klín

Volání 
o pomoc Naše sídlo

Předložka

Potřeba 
rybáře Okreslit

Stařec Naše řeka

Předložka

Kujný 
nerost

Druh 
nerostu Zápor

Držitel inv. 
kuponů Záhada Špína

Začátek 
tajenky

Mys

Slovensky 
„ve“

Jméno 
tenisty 

Nastaseho

Kříženec 
velblouda

Pražský 
podnik POMŮCKY:

Ilie, Letov,
mimesis, NID

Cit Fíkova 
kamarádka Stonek

Tajenku křížovky zasílejte do 14. 6. 2012 na adresu: 

Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 

771 27 Olomouc, kancelář č. 14, nebo na e-mailovou 

adresu: zpravodaj@olomouc.eu. Správná tajenka z mi-

nulého čísla: Bastionová pevnost. Vylosovaným výher-

cem je Petra Podešvová z Olomouce.

LISTÁRNA

Vážení a milí čtenáři,
pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na adresu: Radniční listy, Strategic Con-
sulting, s.r.o., třída Svobody 31, 772 00 Olomouc, nebo na e-mail: folta@consultants.cz. Vaše při-
pomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme 
příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme.  Vaše redakce

INZERCE

S
C

 3
20

48
5/

14



RADNIČNÍ LISTY / 31

FOTOREPORTÁŽ

Hoši, děkujem!
Krásné jaro olomouckého fotbalu

Po hořkém podzimu a zimě, plné tísnivých obav, přišlo nečekaně hřejivé jaro. Fotbalový tým SK Sigma Olomouc dokázal pod 

vedením záchranáře Petra Uličného, kterého už snad celý fotbalový národ zná coby Velkého Johna, dohnat bodovou ztrátu, s ma-

ximálním nasazením zachránit pro Olomouc první ligu a k tomu i vyhrát národní pohár. Při pohárovém finále 2. května v Plzni 

povzbuzoval Modrou lavinu početný „kotel“ Olomoučanů, kterou podpořili i maskoti olomouckých ultras Asterix a Obelix. V Olo-

mouci pak mohly po vítězném utkání 30. kola ligy s Dukou Praha proběhnout vítězné oslavy a současně rozlučka právě s Velkým 

Johnem a také kapitánem Sigmy Radimem Kučerou, kteří oba odcházejí do sportovního důchodu. Díky, hoši! (mf)

 Foto: Michal Folta a www.sigmafotbal.cz
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Změnit dodavatele elektřiny nebo plynu je snadné a vyplatí se
Statisíce lidí již využily možnost ušetřit 

za elektřinu a zemní plyn tím, že změnily 

svého dodavatele. ČEZ, RWE nebo E.ON, 

kteří měli ještě donedávna monopol, již 

nemají svou pozici jistou. Do hry  vstoupili 

alternativní dodavatelé, kteří přinášejí 

zákazníkům podstatně levnější energie. 

Více v rozhovoru s Jaromírem Vrchotou, 

odborníkem  společnosti CENTROPOL 

ENERGY, která je s 250.000 zákazníků 

největším alternativním dodavatelem 

elektřiny.

Od kdy si mohou lidé vybírat mezi různými 
dodavateli elektřiny a plynu? 
Faktický monopol dominantních dodavatelů 
elektřiny ČEZ a E.ON skončil v roce 2002, kdy 
si mohli začít vybírat dodavatele největší 
zákazníci. U domácností to bylo až v roce 2007. 
Ještě o dva roky později si mohli zákazníci zvolit 
i jiného dodavatele plynu a skončil tak faktický 
monopol RWE.

Jak   lidé    využívají    možnost    přecházet
k  jiným  dodavatelům?
V současné době jde již o statisíce zákazníků a 
jejich počet rok od roku roste. Před dvěma lety 
se rozhodlo přejít k jinému dodavateli kolem 
330 tisíc zákazníků, loni to již bylo rekordních, 
více než 800 tisíc zákazníků. Jen k CENTROPOL 
ENERGY přešlo loni zhruba 150.000 zákazníků.  

Jaké  výhody  změna dodavatele   přináší?
Jednoznačně je to nižší cena. Například 
rozdíl mezi cenami CENTROPOL ENERGY a 
dominantním ČEZem je až 10 procent. Navíc 
CENTROPOL nabízí svým zákazníkům Garanci 
nejnižší ceny. To znamená, že po celou dobu 
trvání smlouvy poskytujeme svým zákazníkům 
vždy nižší cenu, než má dominantní dodavatel 
na daném území. Navíc zákaznický servis jsme 
schopni nabídnout minimálně ve stejné kvalitě 
jako dominantní dodavatelé. 

Noví dodavatelé využívají při získávání 
nových zákazníků služeb podomních 

prodejců a občas slýcháváme o špatných 
zkušenostech s nimi. Jaký na to máte 
názor?
Podomní prodejce využívají mobilní operátoři, 
pojišťovny, ale i dominantní dodavatelé 
energií, kteří je tolik kritizují. V každém oboru 
lidské činnosti existují neseriózní lidé. Tak to 
prostě je. My se úspěšně snažíme o to, aby 
podobných případů bylo co nejméně. Každý 
obchodník, se kterým spolupracujeme, musí 
podepsat etický kodex a prochází školením. 
Každou nově uzavřenou smlouvu si navíc do 
10 dnů telefonicky ověřujeme, abychom zjistili, 
zda vše proběhlo tak, jak má.

Přináší podomní prodej zákazníkům 
nějaké výhody?
Určitě. Zákazník za námi nemusí chodit nikam 
na pobočku, hledat ty správné dveře, za 
kterými sedí ten správný pracovník nebo stát 
frontu u přepážky. Informace o naší nabídce 
může získat v klidu doma. Podomní prodejce 
mu je k dispozici, nestojí za ním fronta dalších 
zákazníků, kteří netrpělivě přešlapují, kdy už na 
ně dojde řada. 

Pokud se rozhodnu změnit dodavatele 
elektřiny nebo plynu, co pro to musím 
udělat?
Především vyplnit a podepsat smlouvu na 
odběr elektřiny nebo plynu od CENTROPOL 
ENERGY. Další kroky, jako výpověď u stávajícího 
dodavatele, nahlášení změny u operátora a 
uzavření smlouvy s novým dodavatelem, to 
všechno provedeme na základě plné moci za 
zákazníka my.  

A to je všechno? 
V podstatě ano. Změna dodavatele však 
neproběhne hned následující měsíc.  Celý proces 
ale probíhá 3 měsíce, což určuje zákon. Levnější 
elektřinu nebo zemní plyn od CENTROPOL 
ENERGY tak začne zákazník odebírat čtvrtý 
měsíc po podání žádosti o změnu. O všech 
úkonech je pravidelně informován SMS 
zprávami, aby přesně věděl, odkdy bude za 
energie platit méně.
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MÁTE BYT?

MÁTE VELKÝ BYT

NEBO DOMEK?

MÁTE MENŠÍ RODINNÝ DŮM?
MÁTE VĚTŠÍ

RODINNÝ DŮM?

LEVNĚJŠÍ ENERGIE PRO VAŠE BYDLENÍ! 
ZMĚNIT DODAVATELE JE TAK SNADNÉ.

Používáte elektřinu pro 
svícení a běžné spotřebiče?

UŠETŘETE AŽ

400 Kč

Používáte Elektřinu pro 
svícení a běžné spotřebiče?

UŠETŘETE AŽ

800 Kč

Používáte Elektřinu pro 
vytápění elektrickým 
bojlerem?

UŠETŘETE AŽ

2000 Kč

Používáte Plyn 
pro vytápění?

UŠETŘETE AŽ

8000 Kč
Více informací na www.centropol.cz nebo na zákaznické lince 840 222 222.


