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Změny v provozu MHD během svátků
Během adventních víkendů bude kapacit-
ně posílena jak tramvajová, tak autobuso-
vá doprava. Provoz během Vánoc bude 
zajištěn dle platných jízdních řádů vyjma 
níže uvedených změn.
Úterý 24. 12. 2013
Tramvaje pojedou jako v sobotu. Linky 1, 3 
a 7 budou po 17. hodině předčasně ukon-
čeny, linky 2 a 4 pojedou bez omezení. 
Autobusy pojedou jako v den pracovní-
ho klidu. Linka 25 bude v provozu pou-
ze dopoledne, a to jen v úseku Hlavní 
nádraží – Kaufland. Linka 28 nepojede. 
Poslední spoj linky 27 pojede v 15 hodin 
z Tržnice a v 15:18 z Globusu. Ostatní lin-
ky budou v době od 13 do 18:30 postupně 
ukončeny. Linka 50 pojede bez omezení. 
Středa 25. 12. 2013 a 1. 1. 2014
Tramvaje pojedou jako v neděli. 
Autobusy pojedou jako v den pracovního 
klidu. Linka 16 bude končit na zastávce 
Tabulový vrch, linka 27 nepojede a linka 
25 nebude zajíždět na zastávku Kaufland 
a Kaufland, sklad (první spoj z Hlavního 

nádraží na Kaufland, sklad pojede v 13:30 
a zpět v 15:40). 
Čtvrtek 26. 12. 2013
Tramvaje pojedou jako v neděli. 
Autobusy pojedou jako v den pracovního 
klidu. Linka 27 bude ve večerních hodi-
nách ukončena dříve. Poslední spoj poje-
de ze zastávky Tržnice v 19 hodin směr 
Globus a zpět z Globusu v 19:18.
Úterý 31. 12. 2013
Linka 27 bude ukončena dříve. Poslední 
spoj pojede ze zastávky Tržnice v 17:07 
směr Globus a zpět z Globusu v 17:33. 
Poslední spoj linky 16 pojede ze zastávky 
Nové Sady, žel. zast. na zastávku Cent-
rum Haná v 16:41 a zpět v 17:21.
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NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU 
Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na měst-
ský byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost. 
Výše volného nájemného 84 Kč/m2/měsíc.

Synkova 4, č. b. 22, ve 3. patře, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 75,72 m2). Kauce 15 000 Kč. Prohlídka bytu 
20. 12. 2013, 14:00–14:15.
Černá cesta 33, č. b. 22, ve 4. patře, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 63,60 m2). Kauce 15 000 Kč. Prohlídka bytu 
19. 12. 2013, 14:40–14:55.
Černá cesta 14, č. b. 12, ve 3. patře, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 77,31 m2). Kauce 15 000 Kč. Prohlídka bytu 
19. 12. 2013, 14:20–14:35.
Černá cesta 16, č. b. 8, ve 2. patře, o velikosti 2+1 
(plocha bytu 45,10 m2). Kauce 13 000 Kč. Prohlídka bytu 
19. 12. 2013, 14:00–14:15.
Černá cesta 16, č. b. 6, v 1. patře, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 75,35 m2). Kauce 15 000 Kč. Byt bude uvol-
něn nejdříve k 31. 1. 2014. Prohlídka bytu 19. 12. 2013, 
15:35–15:50.
Černá cesta 18, č. b. 12, ve 4. patře, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 74,84 m2). Kauce 15 000 Kč. Prohlídka bytu 
19. 12. 2013, 13:40–13:55.
Černá cesta 29, č. b. 5, v 1. patře, o velikosti 2+1 
(plocha bytu 47,24 m2). Kauce 13 000 Kč. Prohlídka bytu 
19. 12. 2013, 15:00–15:15.
Přichystalova 62, č. b. 11, v 1. patře, o velikosti 2+0 
(plocha bytu 49,38 m2). Kauce 10 000 Kč. Prohlídka bytu 
20. 12. 2013, 10:00–10:15.
Ztracená 1, č. b. 7, ve 3. patře, o velikosti 2+1 (plo-
cha bytu 101,77 m2). Kauce 13 000 Kč. Prohlídka bytu 
20. 12. 2013, 8:00–8:15.
Jiráskova 9, č. b. 3, v 1. patře, o velikosti 1+1 (plo-
cha bytu 57,56 m2). Kauce 10 000 Kč. Prohlídka bytu 
12. 12. 2013, 9:20–9:45.
Peškova 2, Olomouc, č. b. 42, ve 3. patře, o velikosti 
2+kk (plocha bytu 56,32 m2). Cena za uzavření nájem-

ní smlouvy bude k dispozici na Bytovém odd. SNO, a.s. 
Bez kauce. Byt zůstává v majetku města. Prohlídka bytu 
17. 12. 2013, 14:15–14:30. 

BYT NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU

Černá cesta 29, č. b. 8, ve 2. patře, o velikosti 2+1 
(plocha bytu 45,10 m2). Dluh na bytě, bude upřednost-
něn žadatel, který uhradí část dluhu ve výši alespoň 
10 000 Kč. Kauce 13 000 Kč. Prohlídka bytu 19. 12. 2013, 
15:15–15:30.
Tř. Kosmonautů 14, č. b. 2, v přízemí, o velikosti 
1+1 (plocha bytu 36,25 m2). Dluh na bytě, bude upřed-
nostněn žadatel, který uhradí část dluhu ve výši alespoň 
10 000 Kč. Kauce 10 000 Kč. Prohlídka bytu 20. 12. 2013, 
9:00–9:15.
Purkyňova 3, č. b. 1, v přízemí, o velikosti 2+1 (plo-
cha bytu 73,72 m2). Dluh na bytě, bude upřednostněn 
žadatel, který uhradí část dluhu ve výši alespoň 10 000 Kč. 
Kauce 13 000 Kč. Prohlídka bytu 12. 12. 2013, 9:00–9:20.

BYTY BD JIŽNÍ A JIRÁSKOVA

Rumunská 11, Olomouc, č. b. 35, ve 2. patře, o veli-
kosti 1+0 (plocha bytu 40,93 m2). U tohoto bytu je nutné 
uhradit zálohu na kupní cenu bytu ve výši 266 045Kč + 
neobydlené nájemné. Výše měsíčního nájemného bude 
k dispozici na Bytovém odd. SNO, a. s. Prohlídka bytu 
17. 12. 2013, 13:30–13:45.
Sladkovského 1A, Olomouc, č. b. 13, ve 3. patře, 
o velikosti 3+1 (plocha bytu 111,36 m2). Záloha na 
kupní cenu bytu + neobydlené nájemné a výše měsíčního 
nájemného bude k dispozici na Bytovém odd. SNO, a. s. 
Prohlídka bytu 17. 12. 2013, 10:00–10:20.

Termín pro podání žádostí je do 6. 1. 2014 včetně.

Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí 
Olomouc, a.s., bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc, 
tel.: 585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dispozici bližší 
informace k nabídce, více též www.sno.cz.

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY MAGISTRÁTU 

MĚSTA OLOMOUCE PRO VEŘEJNOST V DOBĚ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2013.

Datum / den
Úřední hodiny pro 

veřejnost

23. 12. 2013 pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00

24. 12. 2013 úterý
svátky

zavřeno
25. 12. 2013 středa

26. 12. 2013 čtvrtek

27. 12. 2013 pátek není úřední den

30. 12. 2013 pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00

31. 12. 2013 úterý – Silvestr  8.00–11.00 

Poplatek za komunální odpad 
v ulici Švédská 6 již nevyřídíte

V průběhu listopadu se oddělení místních 
poplatků – poplatek za komunální odpad 
přestěhovalo z budovy v ulici Švédská 6 
do objektu NAMIRO, Palackého 14. Po-
kladna poplatku za komunální odpad 
sídlí v přízemí budovy, veškeré ostatní 
záležitosti týkající se tohoto poplatku ob-
čané vyřídí v třetím nadzemním podlaží 
budovy na oddělení místních poplatků 
v běžných úředních hodinách. Nové te-
lefonní kontakty na referenty oddělení 
najdete na www.olomouc.eu.

Svoz odpadů během svátků 

Technické služby města Olomouce ozna-
mují občanům, že v období vánočních 
svátků bude svoz odpadů probíhat až 
do 31. 12. 2013 dle platného harmonogra-
mu – ve stanovených svozových dnech. 
Upozorňujeme však občany na posunutí 
harmonogramu svozu odpadů v prvním 
lednovém týdnu, kdy se neuskuteční 
svoz 1. ledna 2014 a svozy se uskuteční 
s posunem ve dnech 2. až 4. ledna 2014. 
Ve čtvrtek 2. ledna 2014 tedy proběhne 
svoz náhradou za středu a obdobně bude 
páteční (3. 1.) a mimořádný sobotní svoz 
(4. 1.) probíhat s posunutím o 1 den opro-
ti řádnému harmonogramu.
Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem 
a v ulici Chelčického v Hodolanech bu-
dou ve svátky uzavřeny s tím, že ote-
vřeny budou v řádných provozních ho-
dinách (po–so 9–17, přestávka 13–13:30; 
ne 9–13; tato rozšířená provozní doba 
platí od 1. prosince do pondělí 23. pro-
since 2013 a dále ve dnech 27.–31. prosin-
ce 2013). Běžný provoz sběrových dvorů 
bude pokračovat od čtvrtka 2. ledna 2014.
Čerpací stanice a mycí linka v areálu Li-
bušina bude pro veřejnost otevřena do 
pátku 20. prosince 2013. Po svátcích bude 
provoz zahájen v pondělí 6. ledna 2014.



Milí Olomoučané,

v předvánoční čas 
historické centrum 
našeho krásného 
města již tradičně 
patří vánočním tr-
hům. Po přestávce 

způsobené rekonstrukcí Dolního 
náměstí se letos opět rozšířily na 
plochu obou unikátních historic-
kých náměstí města Olomouce, což 
umožňuje též příjemnější a vzduš-
nější rozmístění stánků a atrakcí na 
těchto cenných veřejných prostran-
stvích. Každoročně se snažím peč-
livě sledovat vývoj kvality nabídky 
zboží a gastronomických specialit, 
doprovodných aktivit včetně kul-
turního programu a celkového es-
tetického vyznění akce. Každoročně 
jsem s něčím nespokojen a společně 
s kolegy se snažíme pořadatele při-
mět pro příští ročník k dalším zlep-
šením. Náš cíl je jasný: na jedné 
straně co nejvíce zpříjemnit Olo-
moučanům a návštěvníkům města 
předvánoční období, na druhé stra-
ně využít motiv vánoční Olomouce 
jako významný prvek marketinko-
vé strategie města, tj. k jeho další 
propagaci, zviditelnění a povýšení 
domácího i mezinárodního věhlasu. 
Podobně jako jsme nedávno vstou-
pili mezi nejatraktivnější turistické 
destinace Evropy díky hodnocení 
prestižního nakladatelství Lonely 
Planet, se začíná o olomouckých 
Vánocích hovořit jako o akci kon-
kurenceschopné v domácím i mezi-
národním kontextu a jméno našeho 
města začíná být zmiňováno spolu 
se jmény proslulých evropských 
metropolí.  Mimochodem, jako nově 
zvolený poslanec trávím v posled-
ních týdnech více času v Praze 
a můžu s klidným svědomím říct, 
že vánoční Horní náměstí může 
s klidem konkurovat slavnějšímu 
Staroměstskému náměstí ve stej-
ném období.
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Švýcaři si přijeli prohlédnout stavbu, na kterou přispěli
Stavba trati začala loni 14. června pokle-
páním základního kamene, takže staveb-
ní práce trvaly zhruba rok a půl a trať 
tak byla dokončena dřív, než se původně 
předpokládalo. Samotné stavbě ale před-
cházely roky příprav. 
Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili 
zástupci všech společností, které se na této 
akci podílely. Nechyběl ani olomoucký arci-
biskup Mons. Jan Graubner, který požehnal 
jak nové tramvajové trati, tak i vozům, které 
jsou pro provoz na této trati určené.
Významnými hosty byli zástupci Švýcarské 
konfederace, která poskytla Olomouci na 
stavbu nové trati finanční pomoc. „Finanční 
pomoc, zkušenost a odpovědnost za hladký 
provoz, to jsou hlavní výsledky několikale-
té, pro budoucnost města významné spo-
lupráce se švýcarským donorem. Je velká 
naděje, že spolupráce může pokračovat při 

stavbě navazujících projektů, nebo i druhé 
etapy tramvajové trati po ulici Schweitzero-
va,“ uvedl náměstek Ladislav Šnevajs, od-
povědný za získávání dotací.
Náklady na část A I. etapy (terénní prá-
ce, mosty atd.) dosáhly 92 milionů Kč, na 

část B I. etapy (stavba tramvajového tělesa) 
činily 182,1 milionu Kč. Dotace z Programu 
česko-švýcarské spolupráce činila 154,8 mi-
lionu Kč. Ve II. etapě bude následovat pro-
dloužení trati přes Zikovu a Schweitzerovu 
po Družební ulici. (red)

Od poloviny prosince platí nové jízdní řády
S platností od neděle 15. 12. 2013 vstoupil 
v platnost nový jízdní řád tramvajových 
a autobusových linek, který reaguje na 
rozšíření tramvajové sítě a požadavky 
cestující veřejnosti, komisí městských čás-
tí, firem a škol na území města Olomouce 
a obcí zapojených do IDSOK. 

Tramvajový provoz

Dochází k úpravě jízdních řádů linek 1, 2, 
3, 4, 6 a 7 z důvodu změny intervalu v celé 
síti na 15 minut. 

Nová linka 3, která obsluhuje v obou smě-
rech zastávky Fibichova – Hlavní nádraží – 
U Bystřičky – Žižkovo náměstí – U Dómu – 
Náměstí Republiky – U sv. Mořice – Náměstí 
Hrdinů – Okresní soud – Tržnice – Šantovka 
– V Kotlině – Trnkova, bude jezdit v pracov-
ních dnech po celé trase v intervalu 15 mi-
nut a ve dnech pracovního klidu v intervalu 
30 minut s ukončením všech spojů ze zastáv-
ky Trnkova na zastávce Náměstí Hrdinů.
Dochází k zavedení nové tramvajové linky 5 
pro obsluhu obchodně-společenského centra 
Galerie Šantovka a části sídliště Povel. Lin-

ka bude jezdit denně v intervalu 30 minut 
a bude obsluhovat v obou směrech zastávky 
Fibichova – Hlavní nádraží – Vejdovského – 
Envelopa – Šantovka – V Kotlině – Trnkova. 
Nově obsluhované zastávky: Šantovka, 
V Kotlině a Trnkova.
Jízdní řád linky č. 3 a 5 je zveřejněn na 
www.dpmo.cz 

Autobusový provoz

Dochází ke změnám na linkách 12, 14, 16, 
17, 19, 20, 27 a 50. Linka 23 je zrušena.
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Na Nové Sady už jezdí dvě tramvajové linky
Od 29. listopadu už na Nové Sady začaly jezdit v pravidelných in-
tervalech tramvaje číslo 3. Tato linka vozí cestující ze sídliště u ulice 
Trnkova na hlavní vlakové nádraží trasou přes tržnici a náměstí Ná-

rodních hrdinů. O dva týdny později se zvý-
šila frekvence spojů na čtyři za hodinu a navíc 
k nim přibyla linka číslo 5, která ze zastávky Trnkova míří na hlavní 
nádraží přes třídu Kosmonautů. Celkem tak jezdí každou hodinu 
z konečné zastávky šest spojů, v průměru jeden za deset minut. 
Jiný režim spojů platí během víkendů. V průběhu sobot a nedělí 
bude interval odjezdů z konečné u Trnkovy ulice 15 minut. Linka 
číslo 3 ovšem nebude v tyto dny jezdit až na nádraží, protože hus-
tota spojů v centru by přesahovala skutečnou potřebu, jaká během 
víkendů platí. Cestující, kteří budou chtít pokračovat dál směrem 
k nádraží, vystoupí na náměstí Hrdinů, kam přijede vždy zhruba 
dvě minuty poté linka číslo 4, na niž si přesednou. Tramvaj linky 
číslo 3 mezitím zajede do Sokolské ulice, kde řidič přejde na opač-
ný konec soupravy a za chvíli vyrazí zase směrem na Nové Sady. 
Také ve směru od nádraží na Nové Sady budou jednotlivé spoje 
časově sladěny tak, aby po příjezdu linky 4 na náměstí Hrdinů za 
okamžik přijela ze Sokolské ulice tramvaj číslo 3 a převzala cestu-
jící ve směru na Nové Sady. (red)Fo
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Olomouc se představí i na veletrhu v Berlíně
Už od roku 1995 se představuje město 
Olomouc na různých veletrzích a prezen-
tacích cestovního ruchu. Tyto akce patří 
k prvořadým marketingovým metodám, 
jak přilákat více zájemců do města a oko-
lí. Novinkou bude účast na renomova-
ném veletrhu v Berlíně, některé jiné akce 
letos Olomouc vynechá. 
Plán účasti na veletrzích a prezentacích 
v roce 2014 je oproti roku 2013 doplněn 
o jednu cílovou akci v zahraničí, kterou je 
veletrh ITB Berlín. „Důvodem je vysoká 
návštěvnost veletrhu ze stran odborníků 
i veřejnosti,“ říká náměstek primátora Jan 
Holpuch. Na tuzemském trhu se Olomouc 
představí mimo jiné na veletrhu Holiday 
World v Praze, který je klíčovou akcí pro 
domácí cestovní ruch a také vhodnou pů-
dou pro jednání se zástupci incomingových 
cestovních kanceláří. Město se představí 

také například na akcích Regiontour Brno, 
For Travel Praha či For Bikes Praha.
Navrženým plánem veletrhů a prezentací 
pro rok 2014 došlo opět k celkovému sní-
žení nákladů spojených s prezentacemi 
města Olomouce. „Tyto prostředky budou 
vynaloženy na marketingovou podporu 
turistických produktů Barokní Olomouc, 
Májová Olomouc a Adventní Olomouc,“ 
dodává náměstek Jan Holpuch. 
Část veletrhů absolvuje Olomouc za pod-
pory agentury CzechTourism, část řeší 
formou samostatné prezentace. Samostat-
né prezentace se obvykle konají na atrak-
tivních místech v tuzemsku či zahraničí, 
na pobočkách agentury CzechTourism 
nebo ambasádách. Vzhledem k tomu, že 
tyto akce trvají maximálně jeden až dva 
dny, jsou méně finančně nákladné než 
prezentace na veletrzích. (red)

Žádosti o peníze z rozpočtu mají nová pravidla 
Na začátku prosince schválili městští 
radní nová „Pravidla pro poskytování 
finanční podpory z rozpočtu statutární-
ho města Olomouce“. Nahradí stávající 
platnou verzi z roku 2012 a především 
umožní žadatelům větší garanci finanč-
ní podpory z rozpočtu města Olomouce, 
protože se změnily podmínky a kritéria 
pro víceleté financování. 
Pravidla si vyžádala řadu změn i s ohle-
dem na aktualizaci právních předpisů, 
včetně nového občanského zákoníku, kte-
rý má vstoupit v platnost v lednu 2014. 
Smyslem schválených úprav je stanovit 
jednotný postup a sladit podmínky při 
poskytování finanční podpory z roz-
počtu města. „Nová pravidla zohledňují 
praktické zkušenosti i poznatky a součas-
ně odstraňují některé nejasnosti nebo ne-
dokonalosti, které vyplývaly ze stávající 
úpravy,“ uvedla náměstkyně primátora 

Eva Machová. Dokument zároveň defi-
nuje nové oblasti podpory.
Úpravou pravidel v oblasti víceletého finan-
cování tak chtějí radní města nově zajistit 
vybraným žadatelům o podporu z rozpoč-
tu města větší jistotu pro finanční zajištění 
jejich aktivit a projektů. Změna pravidel má 
mít formu smluvní garance, a to nejvýše na 
dobu čtyř let. Částka na následující roky 
nejvýše čtyřletého období bude poskytnuta 
ve výši nejméně 70 procent částky prvního 
roku, pokud příjemce podpory řádně dodr-
ží podmínky uzavřené smlouvy.
„V uvedených oblastech může být podpora 
poskytnuta pravidelným tradičním akcím, 
které se připravují s více než ročním před-
stihem, projektům, jež mají jasné časové 
ohraničení přesahující období jednoho 
roku nebo zavedeným subjektům, které 
pracují s víceletým strategickým, meto-
dickým nebo dramaturgickým plánem,“ 
vysvětlil pravidla víceletého financování 
náměstek primátora Jan Holpuch. 
„V oblasti sociálních služeb musí žadatel 
o podporu splnit kritérium registrované 
služby, kterou na území města poskytuje 
minimálně tři roky. Do víceletého financo-
vání se mohou hlásit žadatelé, jejichž aktivity 
jsou zaměřeny na podporu terénních služeb, 
podporu ohrožených rodin nebo se zabývají 
službami pro osoby bez domova a pro lidi 
ohrožené návykovým chováním,“ uvedla 
náměstkyně primátora Eva Machová.
Žádosti vhodné k poskytnutí podpory 
formou víceletého financování doporučí 

radě města příslušná komise Rady města 
Olomouce. O poskytnutí podpory v rám-
ci víceletého financování rozhodují zastu-
pitelé na základě doporučení rady města. 
Žádosti je nutno podat do 9. 1. 2014 na 
jednotlivých příslušných odborech ma-
gistrátu. 
Žadatelem může být právnická nebo fy-
zická osoba. Veškeré informace a vstup do 
elektronického formuláře najdete na adrese: 
www.olomouc.eu/verejna-podpora. (red)

Jednou z akcí, jejíž dramaturgii je třeba plánovat několik let dopře-

du, je i oblíbený festival Colores Flamencos, v rámci kterého letos 

do Olomouce zavítala kytarová legenda Paco de Lucía. 
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INFO
Jednotlivé oblasti podpory:
• Sociální služby, související služby a aktivity a humani-

tární pomoc
• Zpracování projektů pro sociální služby, související 

služby a aktivity a humanitární pomoc
• Prevence kriminality (podání žádosti do 31. 12. 2013)
• Bezbariérové úpravy a bezbariérová doprava
• Kultura
• Cestovní ruch
• Sport
• Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
• Využití volného času dětí a mládeže
• Drobné veřejně prospěšné aktivity s výší 

příspěvku do 5000 Kč
• Tvorba a ochrana životního prostředí
• Mimořádné aktivity (malé projekty)
• Ochrana obyvatel

Oblasti pro víceleté financování:
• Kultura
• Sociální služby
• Sport
• Cestovní ruch
• Ochrana a tvorba životního prostředí
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V Droždíně vznikl nový klub pro seniory
Nové zázemí pro setkávání a aktivní trávení volného 
času mají senioři v městské části Droždín. Město ote-
vřelo další, v pořadí už 18. klub pro seniory.

Ve zrekonstruovaných prostorách areálu tamní mateřské školy 
získaly společně s klubem seniorů novou adresu také pobočka 
městské knihovny a komise městské části, které původně sídlily 
v hasičské zbrojnici.
„Jsme si vědomi nutnosti věnovat se systematicky narůstající 
skupině aktivních seniorů, proto jsme se rozhodli vytvořit dal-
ší zázemí pro jejich setkávání,“ uvedla náměstkyně primátora 
Eva Machová. „Lidí nad šedesát let žije ve městě téměř čtvrti-
na, v žádném případě však nechtějí podzim svého života trávit 
v ústraní,“ vysvětlila důvody vzniku dalšího klubu pro seniory 
náměstkyně pro oblast sociální politiky. 
Vhodné prostory pro činnost klubu se městu podařilo najít v bý-
valém třípokojovém bytě, který patřil k droždínské mateřské 
škole. „Byt byl v celkově nepříliš udržovaném stavu a delší dobu 
neobsazen. Náklady na rekonstrukci si vyžádaly celkem 250 tisíc 
korun,“ popsal vedoucí oddělení sociálních služeb magistrátu 
Zdislav Doleček. 
Dalšími službami pro aktivní seniory se město snaží reagovat na 
jejich narůstající počty. „Usilujeme o to, aby kluby byly dostupné 
nejen v centru a okolí, ale i ve všech jeho částech. Jsem ráda, že se 
to postupně daří. V letošním roce jsme otevřeli také kluby na Sva-
tém Kopečku a na Lazcích,“ uvedla náměstkyně Machová s tím, 
že další projekt se chystá v Řepčíně. (red)

Geol, s.r.o.
Dolní hejčínská 5, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 423 979 • mobil: 603 539 605

Provádíme tyto geodetické práce:

e-mail: geol.ol@seznam.cz • www.geol.cz

 zaměření skutečného provedení stavby   vyhotovení 
geometrických plánů   vytyčení hranic pozemků  
 vytyčování staveb   mapové podklady pro projekty

Německý velvyslanec ocenil podporu 
kampaně „Šprechtíme“

Olomouc navštívil německý velvyslanec J. E. Detlef Lingemann, 
kterého na radnici přijal primátor Martin Novotný a jeho ná-
městek Martin Major. Velvyslanec poděkoval primátorovi za 
podporu kampaně „Šprechtíme“, která propaguje studium ně-
meckého jazyka.
Účastníci schůzky se shodli, že němčina hraje důležitou roli z pohle-
du zastoupení německých firem v našem regionu. Primátor infor-
moval velvyslance o kontaktech s partnerským městem Nördlingen 
a o úspěšném čerpání 
peněz z fondů EU ze 
strany města i Univer-
zity Palackého. Velvy-
slanec během setkání 
vyzvedl význam čes-
ko-německé obchod-
ní bilance a vysokou 
úroveň spolupráce ve 
výzkumu. (red)

Gruzínští politici se zajímali 
o politiku i ochranu památek

Jaké jsou rozdíly ve správě věcí veřejných u nás a ve vzdálené 
Gruzii? Kdo u nás rozhoduje o budoucnosti města, ochraně 
památek či o školství? Delegaci z gruzínského krajského měs-
ta Batumi zajímaly české zkušenosti, s jejichž pomocí by pak 
doma mohla podpořit principy občanské účasti v rozhodova-
cích procesech místní samosprávy.
Gruzínce v Olomouci přivítal a s principy rozhodování 
o veřejných záležitostech seznámil náměstek primátora La-
dislav Šnevajs.
Gruzínská delegace nejprve navštívila Prahu, poté přijela do 
Olomouce. Jednalo se o zástupce batumské radnice, Občanské-
ho poradního výboru a organizace Progress. Studijní návštěva 
byla součástí uceleného dlouhodobého programu Transfor-
mační spolupráce (zahraniční rozvojové spolupráce) s názvem 
Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní 
samosprávy II, Batumi, Autonomní republika Adžára, Gruzie, 
organizovaného 
Charitou ČR a fi-
nančně podpoře-
ného MZV ČR. 
Gruzínské město 
Batumi leží na 
břehu Černého 
moře, nedaleko 
hranic s Turec-
kem, a žije v něm 
asi 137 tisíc oby-
vatel. (red)

ČTVRTINU OBYVATEL MĚSTA TVOŘÍ SENIOŘI
Statutární město Olomouc je nyní zřizovatelem a provozovatelem celkem 18 klubů 
a 1 klubovny pro seniory. Město hradí provozní náklady klubů a každoročně přispívá na 
jejich modernizaci a vybavení částkou okolo 2 milionů korun. Celkově je v městských klu-
bech seniorů registrováno více než 900 členů. Kromě akcí, které pořádá pro kluby seniorů 
magistrát, si jednotlivé kluby organizují svou náplň činnosti podle zájmu a možností 
svých členů. Ve všech klubech se pravidelně konají besedy, přednášky, ale také poznávací 
zájezdy. Průměrný počet členů v jednom klubu se pohybuje od 25 do 100 členů, v zá-
vislosti na velikosti prostor klubu. Kromě klasické klubové činnosti jsou v pěti klubech 
seniorů výdejny stravy a také dostupný veřejný internet.
Podle posledního sčítání lidu, bytů a domů bylo ke dni 3. května 2012 v Olomouci 24 318 
občanů ve věkové struktuře nad 60 let. Do roku 2050 odborníci předpokládají, že se podíl 
počtu obyvatel nad 80 let zvýší na trojnásobek a počet stoletých a starších až 15,5 krát.
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Dobrovolní dárci krve dostali Janského plakety
Tisíce litrů krve už darovali lidé, kteří 
se sešli koncem listopadu na olomoucké 
radnici. Padesátka dobrovolných dárců 
krve z Olomoucka zde převzala z rukou 
zástupců Českého červeného kříže (ČČK), 
statutárního města Olomouc a Olomouc-
kého kraje Zlatou Janského plaketu.
Jak podotkla před samotným slavnostním 
aktem primářka Transfuzního oddělení Fa-
kultní nemocnice Olomouc Dana Galuszko-
vá, krev je mimořádně vzácnou tekutinou, 
které je i v této chvíli nedostatek, a právě 
proto nemocnice opět oslovuje své registro-
vané dárce s prosbami o další darování.
S dárci krve se v obřadní síni radnice 
setkal náměstek primátora Ivo Vlach, 

předseda oblastního spolku ČČK Marek 
Jukl, ředitelka úřadu OS ČČK Petra Při-
dalová a krajský hejtman Jiří Rozbořil. 
„Moc vám děkuji za vaši obětavost a ne-
zištnost, se kterou pomáháte druhým. 
Nikdo neví dne ani hodiny, kdy sám 
bude krev, tuto vzácnou tekutinu, po-
třebovat,“ uvedl při poděkování dárcům 
náměstek Vlach.
Celkem je v okrese Olomouc kolem dvou 
stovek dobrovolných dárců, držitelů 
Zlaté Janského plakety. Medalie Prof. 
MUDr. Jana Janského neboli Janského 
plaketa je udělována dárcům krve, kon-
krétně zlatá pak za čtyřicet bezplatných 
odběrů. (red)
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Heren ve městě už ubývá
Menší počet heren a kratší doba pro ty, 
které měly původně zůstat v provozu 
ještě po celý příští rok. I to jsou výsledky 
snahy olomoucké městské rady o regula-
ci hazardních her a loterií ve městě. Radní 
schválili návrh nové obecně závazné vy-
hlášky o regulaci provozu sázkových her, 
loterií a jiných podobných her. 
Návrh nové vyhlášky reaguje na dohody, 
uzavřené při jednání mezi pracovní sku-
pinou Rady města Olomouce a provozo-
vateli heren o redukci povolených adres. 
Tato jednání se týkala pětadvaceti heren, 
povolených dříve radnicí, jejichž provozo-
vatelé je mají uzavřít do konce roku 2014. 
V dnešní době je už dvanáct z těchto pěta-
dvaceti uzavřeno a do konce prosince při-
bude třináctá, konkrétně herna v budově 
staré tržnice. Z městem povolených heren 
má po roce 2014 zůstat v provozu už jen 
sedmapadesát provozoven.

Další desítky heren ve městě vznikaly 
v minulosti bez souhlasu města na zá-
kladě licencí vydávaných ministerstvem 
financí. I těch se bude nepřímo nová 
vyhláška týkat. „Vyhláška současně na-
vazuje na Nález Ústavního soudu ze 
dne 2. dubna 2013, kterým bylo zrušeno 
přechodné období, původně stanovené 
do 31. prosince 2014,“ vysvětluje náměs-
tek primátora Ivo Vlach. „Díky tomu se 
podaří provoz těchto osmadvaceti heren 
ukončit mnohem dříve než v prosinci 
roku 2014, odhadem někdy na jaře příš-
tího roku, až jejich provozovatelům mini-
sterstvo financí odebere licence,“ dodal. 
Město už pak nechce povolovat žádné 
další adresy, na nichž by bylo možné ha-
zardní sázkové a loterijní hry provozo-
vat. Z celkového počtu 110 míst, kde byly 
herny provozovány, nakonec zbude jen 
57 povolených adres. (red)
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MĚSTSKÝ BÁL
ANEB NA CESTU KOLEM SVĚTA V TANEČNÍM DUCHU

11. ledna 2014, 19:00 | NH Olomouc Congress

Těžkej Pokondr, karnevalová samba brazil, salsa a kubánský karneval, flamenco, 

Johann Strauss Orchestr, italské hity s Amici Italiani, francouzské melodie 

v podání Ivy Frühlingové, skupina Roxette v podání The RockSet,  

Kroky Michala Davida, Vašo Patejdl, Hana Zagorová, 

soutěže, výuka tanců, taneční soutěže...

Cena vstupenky: 699 Kč 

Předprodej vstupenek od 13. 12. 2013 od 12 hodin v Informačním centru Olomouc,  

Horní náměstí – podloubí radnice, tel.: 585 513 385, denně 9:00–19:00  

nebo PETARDA PRODUCTION a. s., Purkrabská 7, Olomouc,  

tel.: 585 204 460, Po – Pá 9:00–16:00 hodin.

Hlavní partneři:

Produkce:

Subpartneři:
Partneři:

Přes mnohem závažnější aktuálnost kauzy 
Šantovka Tower se na redakci a čtenáře Rad-
ničních listů obracím tentokrát nikoliv jako 
členka sdružení Za krásnou Olomouc, ale jako 
obyčejná cyklistka. Jsem stejně tak chodkyně 
a řidička, ale pro pravidelnou cestu do práce 
a potom pro děti jsem si zvykla používat kolo. 
Je to rychlé, pohotové, člověk udělá něco pro 
své zdraví, rozproudí krev, den dobře začíná. 
Výhodou je také to, že se člověk nemusí dusit 
a rozčilovat v zácpách, které město ve špičky 
sužují. Až na jednu výjimku – okružní kři-
žovatku na ulici Dobrovského. Na cyklisty se 
tam úplně zapomnělo!
Nechť avizované „zkapacitnění“ této křižovat-
ky posoudí odborníci, jako řidička však mívám 
opakovaně dojem, že ve špičku sahají kolony 
dál něž dříve. Dlužno dodat, že chodec ocení 
nové ostrůvky na přechodech, úplně stejné 
však mohly doplnit tehdejší křižovatku svě-
telnou. Rekonstrukce stála 30 milionů korun, 
podílel se na ní s využitím dotací větším dílem 
Olomoucký kraj. Statutární město Olomouc 
investovalo 3,8 mil. Kč „za chodníky, cyklo-
stezku, veřejné osvětlení a zeleň“ (Olomouc-
ký deník, 27. 9. 2012). Zmíněná cyklostezka 
se však ve směru od ulice Na Střelnici stáčí 
zpět, jakoby cyklistovi naznačovala, že v sa-
motném centru města nemá co dělat. Nezbývá 
mu tedy než pokračovat v úzkém silničním 
pruhu, kde pro něj v době špičky – například 
vedle autobusu – nezbývá vůbec žádné místo. 
Autům zavazí, sám se cítí ohrožený. Mnohý to 
řeší tak, že pokračuje po chodnících, což platí 
i pro ulici Studentskou. V lepším případě slézá 
z kola a stává se z něj na dlouhém úseku ne-
dobrovolně chodec, v horším či nouzovém jede 
dál, ohrožuje chodce, dráždí policii.
Dopravní inženýr, který vše projektoval, stej-
ně jako „cyklogenerel“, který mělo město k dis-
pozici od roku 2006, evidentně selhali. Snad 
aby se tyto nedostatky skryly, udělila se této 
zpochybnitelné investici jedna z pěti cen Stav-

ba roku 2012. Dělám si naděje, že porotě moh-
la otevřít oči v tomtéž roce ustavená pracovní 
skupina pro cyklistickou dopravu. V jarním 
čísle Radničních listů jsme se mohli dočíst, že 
strategií městského cyklokoordinátora „nejsou 
jen velké evropské trasy, ale i ty malé úseky“ 
(RL 3/2013). Že je v prostoru kolem křižovat-
ky místa dost i pro cyklisty, je nesporné. Ná-
prava možná je a je žádoucí. Označení „mo-
derní kruhový objezd“, které ze setrvačnosti 
používá pro ten na Dobrovského, je velkou 
nadsázkou. Ne vše nové je vždy moderní, ne 
vše nové je vždy lepší než to staré. Nedělám si 
iluze, že by to v Olomouci mělo brzy vypadat 
jako v holandských či dánských městech, kde 
má cyklista opravdu přednost, ale vyvarovat se 
podobných chyb, které nutně generují funkční 
i finanční zátěž, to bych městu moc přála.
 Martina Mertová

Projekt zmiňované kruhové křižovatky 
byl zpracováván dávno před tím, než 
vznikla pracovní skupina pro cyklodo-
pravu a než začal vyvíjet svou aktivitu 
cyklokoordinátor. Nicméně i kdyby tomu 
tak nebylo, tak generel cyklodopravy 
opravdu řeší průjezd pro cyklisty mimo 
hlavní ulice Na Střelnici a Studentské. 
Z ulice Na Střelnici odbočuje cyklostezka 
již v místě křižovatky s ulicí U Sportovní 
haly a cyklista není veden ke kruhové kři-
žovatce. 

Ulice Studentská je nahrazena ulicí U Sta-
dionu, která je s ní souběžná a je daleko 
klidnější než ulice Studentská. Proto se 
v ulici Studentská s cyklodopravou ne-
počítá. Cyklogenerel tedy řeší trasu od 
Plaveckého bazénu a z prostoru ulice 
Legionářské po ulici U Stadionu a dále 
přejezdem pro cyklisty vybudovaným 
v rámci kruhové křižovatky přes ulici Na 
Střelnici se zaústěním do ulice Bořivojovy 
a dále směrem na sídliště Lazce. 
Dále generel předpokládá, že po ulici 
Dobrovského bude v budoucnu vedena 
cyklostezka od přechodu přes ulici Na 
Střelnici tak, že odbočí přes parkoviště 
a po stávajícím velmi málo využívaném 
chodníku podél silnice vlevo ve směru 
jízdy až ke křižovatce s ulicí Dlouhou. 
Bude se ovšem budovat až na ni budou 
uvolněny finanční prostředky. Zatím 
město řeší priority a těmi jsou nadná-
rodní cyklostezky Jantarová a Moravská, 
které městem procházejí. Následovat bu-
dou radiály z města ven směrem na Cho-
moutov a Topolany, pak úseky s nejvyš-
ším počtem cyklistů a chodců, jako jsou 
ulice Holická, Velkomoravská či Alberto-
va, a pak teprve ulice Dobrovského.
Pokud jde o vazbu směrem do historické-
ho jádra města, tak se zvláštními cyklo-
stezkami se nikde nepočítá. A to ani nikde 
uvnitř památkové rezervace. Zde se cyk-
lista stává součástí společného dopravní-
ho prostoru spolu s motoristy, případně 
chodci. Ostatně tak jak je to i v jiných 
městech v západní Evropě, které mají 
historické jádro jako Olomouc. Proto také 
asi projektant neřešil tuto vazbu do ulice 
Zámečnické přes kruhový objezd. Možná, 
že je to škoda, nicméně vzhledem k tomu, 
že kruhová křižovatka byla budována 
z dotačních prostředků EU, tak zde platí 
5letá udržitelnost, což znamená, že nelze 
do stavby jakkoliv dodatečně zasahovat, 
neboť jinak hrozí povinnost vracení dota-
ce. Tento stav ovšem předpokládá i nový 
územní plán, který prošel velmi dlouhým 
schvalovacím procesem. 
Nikde se připomínky toho typu, co zmi-
ňuje čtenářka Radničních listů a členka 
sdružení Za krásnou Olomouc paní Mar-
tina Mertová, neobjevily. Je první. Pokud 
bude trvat na své představě, může se jako 
host zúčastnit jednání pracovní skupiny 
pro cyklodopravu, kde jsou odborníci na 
tyto věci a svůj názor projednat, zdůvod-
nit a prosadit. Tato pracovní skupina je po-
radní orgán RMO. Pokud v ní uspěje, lze 
věc posunout do RMO, která jako politic-
ký a volený orgán rozhodne. Řeči vedené 
mimo rozhodovací orgány nic nevyřeší. 

Stanislav Losert, 
Cyklokoordinátor města Olomouce



Jako majitelka psa bych ráda věděla, zda ve městě pořád existují tzv. 
výběhové zóny pro psy, kde mohou běhat bez vodítka a náhubku. 
Ještě před tím, než se začaly upravovat břehy Moravy u kojeneckého 
ústavu, jezdili jsme tam pravidelně, ale teď jsem se dozvěděla, že už 
tady výběhová zóna není. Můžete mi to prosím objasnit?
 Děkuji, Lucie Horáková

Naše město je rozděleno na části, kde platí buď pravidlo 
„vodítko a náhubek současně“, nebo „vodítko bez náhubku 
nebo volný pohyb s náhubkem“. První pravidlo je potřeba 
dodržovat v městské památkové rezervaci, městských par-
cích uvedených ve vyhlášce a na značených cyklostezkách, 
druhé pravidlo pak ve všech ostatních částech města. Zce-
la volný pohyb psa na veřejných prostranstvích bez vodít-

ka i náhubku je jen v zónách pro volný pohyb psů, kterých 
máme v Olomouci dvanáct (jejich seznam je k dispozici na 
adrese www.olomouc.eu v rubrice Vyhlášky a nařízení).
Při přípravě nové vyhlášky se snažíme najít vhodná místa 
pro nové „výběhové zóny“. Vím, že jednoduché nebude 
dořešit majetkoprávní záležitosti. Stále nejdiskutovanější je 
úsek Moravy od mostu Velkomoravská po most u kojenec-
kého ústavu. Pejskaři si po realizaci etapy protipovodňových 
opatření pochvalují přístupnou plochu. Současně ne zrovna 
malá skupina lidí mi ale vyčítá, že pokud tuto výběhovou 
zónu nezrušíme, tak popřeme jeden z cílů etapy, tedy zapo-
jit řeku do organismu města, protože při procházkách kolem 
řeky očekávají čistý a bezpečný prostor s přístupem až k řece 
bez volně pobíhajících psů. Prověřujeme několik lokalit, bo-
hužel často jde o mysliveckou honitbu, kde volný pohyb psů 
není možný.

Petr Loyka, 
vedoucí odboru životního prostředí MmOl

Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích města Olo-
mouce upravuje Obecně závazná vyhláška statutárního měs-
ta Olomouce č. 8/2005 o udržování čistoty a pořádku na úze-
mí města Olomouce. 
Občané si musí ale uvědomit, že ostatní povinnosti majitelů 
psů nejsou touto vyhláškou dotčeny a přes dodržení veške-
rých povinností vyplývajících z této vyhlášky se nezbavují 
své občanskoprávní ani trestně právní odpovědnosti. 
Je nutné zdůraznit, že práva jednoho občana končí u práva 
občana druhého a pouze majitel svého psa ví, jaké vlastnosti 
má jeho pes. 

Magda Václavíková,
mluvčí Městské policie Olomouc
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V červencovém čísle Radničních listů jste psali, že již na podzim budou 
moci cyklisté využít další část Moravské cyklotrasy v oblasti sídliště Po-
vel. Dosud tady ale žádné stavební práce nezačaly. Chtěl bych se proto 
zeptat, proč došlo ke zdržení a zda a kdy se cyklostezka bude stavět.
 Děkuji, čtenář Václavský 

Akce Moravská cyklotrasa byla zahájena předáním staveniště 
a přípravnými pracemi k zajištění záboru veřejného prostranství, 
které by vedlo k částečnému omezení průjezdnosti v ulici Schwei-
tzerova (zúžení komunikace).
Ve stejné době došly stavební práce na akci tramvajové trati tak 
daleko, že bylo nutno uzavřít křižovatku Velkomoravská x Rose-
veltova a vést dopravu jinudy. Jiný směr na Nové Sady než přes 
Schweitzerovu ulici nebyl možný. Uzavírka Roosveltovy proběhla  
od 5. 8. do 15. 9. 2013. Zároveň byla cyklostezka s již vydanými 
uzavírkami v té době probíhající akce Revitalizace sídliště Povel.
Proto bylo rozhodnuto, že práce na Moravské cyklostezce budou 
přerušeny a budou zahájeny až v jarních měsících roku 2014, a to 
proto, že v případě pokračování akce po otevření křižovatky Vel-
komoravská x Roseveltova by se práce na cyklostezce dostaly do 
zimních měsíců a stavba by byla přes zimu otevřená. Dokončení 
cyklostezky se předpokládá do 2. 7. 2014.
K situaci došlo proto, že akce byly soutěženy s předpokladem, 
že stavba tramvajové trati bude trvat cca 14 měsíců a tedy nebu-
de v kolizi s cyklostezkou, která byla vysoutěžena před stavbou 
tramvajové trati. Výrazným zkrácením stavby tramvajové trati 
však nastala uvedená situace.
 Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MmOl
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Může si soukromá osoba postavit 
ve městě budovu, která převyšuje 
ty ostatní? Nebo je to „krádež pa-
noramatu“ města, které patří všem? 
Podobné diskuse se v poslední době 
ozývají v Olomouci čím dál častěji. 
Příčinou je plánovaná výstavba třetí 
výškové budovy. Má být z těch tří 
nejvyšší a má stát nejblíže historic-
kému jádru města. 

Je to přesně rok, co se na veřejnosti objevily 
první obrázky plánované výškové budovy 
s názvem Šantovka Tower (angl. věž, pozn. 
red.). Ta by se měla stát novou dominantou 
olomoucké čtvrti Šantovka (podle vedlej-
ší Šantovy ulice) v areálu bývalé továrny 
Milo. Budova je orientovaná směrem vý-
chod – západ, měla by mít 75 metrů na 
výšku (plus protažení architektonického 
prvku z čirého skla v délce cca 3 m) a 22 
pater určených k bydlení. Architektonický 
koncept vytvořil londýnský ateliér Benoy, 
který navrhoval i design nedávno otevřené 
Galerie Šantovka. Projekt Šantovka Tower 
je podle investora momentálně ve fázi pro-
jekčních prací pro územní řízení. „Začátek 
prací nechceme zatím odhadovat, dokon-
čení vidíme jako reálné v roce 2016,“ říká 
Richard Morávek, zástupce investora stav-
by, společnosti SMC Development. 

Proti stavbě se ozývají odpůrci

Poté, co investor zveřejnil svůj záměr, 
začaly se ozývat hlasy odborníků i laické 

veřejnosti, kteří s ním nesouhlasí. Hlavní 
argumenty proti stavbě Šantovka Tower 
jsou tyto: je příliš velká, navíc má stát 
v ochranném pásmu městské památko-
vé rezervace, jejíž zástavbu by o mnoho 
převyšovala, je příliš blízko centra a jeho 
historickým dominantám, a porušila by 
tak dálkové pohledy na panorama Olo-
mouce. Petice proti výškovým stavbám 
v Olomouci podepsalo několik stovek ob-
čanů, na čtyři stovky se jich koncem října 

zúčastnily veřejného shromáždění Obča-
né proti Šantovka Tower. K iniciativě se 
přidaly i významné olomoucké osobnosti 
a odborníci z řad architektů. 
Mezi hlavní odpůrce stavby patří občan-
ské sdružení Za krásnou Olomouc, které 
společně s dalšími podporovateli vytvoři-
lo Iniciativu občanů proti Šantovka Tower. 
„Naším cílem je zamezit stavbě výškové 
budovy v Šantově ulici v Olomouci. Vy-
zýváme investora, aby nestavěl výškovou 
budovu Šantovka Tower, která poško-
dí olomoucké panorama a urbanistický 
a památkový kontext Městské památko-
vé rezervace Olomouc,“ uvádí zástupce 
sdružení David Helcel. Kromě ochrany 
kulturně historických hodnot odpůrci ar-
gumentují také ochranou ekonomického 
potenciálu historického jádra města. „Šan-
tovka Tower, která je soukromým projek-
tem výstavby bytů, přínosem pro rozvoj 
Olomouce není,“ dodává Helcel.

Investor: město se rozvíjí 
do šířky i do výšky

Investor stavby naopak namítá, že mo-
derní architektura v kontrastu s histo-
rickou je pro město přínosem a jediným 
možným směrem rozvoje. „Přirozeným 
vývojem každého města je jeho postup-
ný rozvoj jak do šířky, tak i do výšky, což 
souvisí jak s ekonomickými, tak techno-
logickými možnostmi jednotlivých histo-
rických období. Každá epocha zanechává 
ve městě svoji stopu, a to nejenom v jeho 
plánu, ale i panoramatu, a my si myslí-
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Vizualizace třetí plánované výškové stavby Šantovka Tower. Měla by měřit 75 metrů. 
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Výškové budovy ve městě – věc  

První olomoucký „mrakodrap“, otevřený v roce 2003 v Jeremenko-

vě ulici. Měří 71 metrů. 



me, že Šantovka má právo tuto stopu za-
nechat,“ namítá Richard Morávek, který 
aktivity občanského sdružení Za krásnou 
Olomouc a jejich podporovatelů pova-
žuje za vysoce neférové. „Odpůrci se od 
začátku snaží zmanipulovat názor veřej-
nosti nepodloženými vizualizacemi. Pro 
nás takovýto subjekt není v žádném pří-
padě partnerem do diskuze. Jsme naopak 
velmi potěšeni, že olomoucká veřejnost, 
která již měla možnost se seznámit s jedi-
nečnou architekturou i prostředím Gale-
rie Šantovka, se k několika desítkám opo-
nentů nepřipojila, a buď nám projevuje 
podporu, nebo se drží stranou této dis-
kuse,“ dodal s tím, že projekt Šantovka 
Tower je kvalitou provedení a designem 
ojedinělý v rámci celé České republiky. 

Co je to „panorama“?

Nejžhavější diskuse se tedy vedou o „pa-
norama města“, které si podle odpůrců 

stavby investor „přisvojuje“. Příznivci 
stavby naopak namítají, že panorama, 
které odpůrci brání, neexistuje. Mimo jiné 
i proto, že nejde o první výškovou budo-
vu ve městě. 
Už v roce 2003 se otevřel veřejnosti prv-
ní olomoucký mrakodrap u hlavního 
vlakového nádraží v Jeremenkově ulici. 
Multifunkční objekt RCO byl v té době 
se svými 71 metry nejvyšší novodobou 
stavbou ve městě. O deset let později 
pak společnost TESCO SW, vedená pod-
nikatelem Josefem Tesaříkem, dokončila 
stavbu další, tentokrát ještě vyšší budovy 
na třídě Kosmonautů. Budova BEA Cen-
trum se svou charakteristickou celoskle-
něnou fasádou je ještě o tři metry vyšší. 
Radniční věž ji převyšuje jen o metr, a je 
tak zatím nejvyšší moderní budovou ve 
městě. Obě stavby vyrostly bez většího 
zájmu veřejnosti, odpůrci výškových bu-
dov ve městě připouštějí, že v tomto pří-
padě „zaspali“.
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Park sportu Hrubá Voda nabízí lyžování, 
adrenalin i zábavu pro děti

Chcete se s dětmi vyřádit na sněhu, naučit je 

lyžovat, nebo si užít adrenalinové zážitky? Plá-

nujete uspořádat netradiční firemní akci spoje-

nou se zimními radovánkami? Nemusíte jezdit 

daleko, jen kousek od Olomouce najdete areál, 

kde se můžou naplno vyřádit jak děti, tak je-

jich rodiče. Park sportu Hrubá Voda v krásném 

přírodním prostředí, který se oficiálně otvírá už 

za pár dní, je od Olomouce vzdálen pouhých 

30 minut vlakem.

První lyžařská sezona začne v Parku sportu 

Hrubá Voda v sobotu 21. prosince v 9 hodin, 

kdy se rozjedou vleky a čtyřsedačková lanov-

ka v areálu. Pro zkušené lyžaře jsou připrave-

ny dvě sjezdovky s obtížností modrá a červená 

(převýšení 60 a 80 metrů). „Svah dlouhý 250 

a 350 metrů je díky své šířce, která je místy 

i více než 60 metrů, nastaveným cenám a noč-

nímu osvětlení ideální pro příjemně strávený 

den na sněhu pro Olomoučany a obyvatele 

okolních obcí,“ říká provozovatel areálu An-

tonín Tomeček. Lyžařům jsou k dispozici 

čtyřsedačková lanovka, tři vleky, včetně dětské-

ho, který je díky nízkému vedení lana a délce 

50 metrů určen pro úplné začátečníky.

I ti, kteří si z jakéhokoli důvodu netroufají na 

lyže, si mohou na sněhu zařádit. Pro sáňkování 

je vyhrazena je část svahu napravo od sjezdo-

vek. „Tuto část svahu pravidelně upravujeme 

a při příznivých sněhových podmínkách lze 

sáňkovat i na okolních pozemcích. Celoročně je 

v provozu také naše bobová dráha, která je jed-

nou z nejmodernějších vyráběných bobových 

drah. Je členitá, atraktivní, rychlá a bezpečná,“ 

dodává Tomeček. Po zimních radovánkách se 

můžete občerstvit v restauraci s bufetem.

Děti mohou rodiče přihlásit do lyžařské školy 

s animačními programy. „Od ledna jsou pro 

nejmenší připraveny také intenzivní příměstské 

tábory, během nichž děti zvládnou základní 

techniku lyžování. Další vyžití nabízíme v po-

době currlingu, či slalomu pro děti,“ vyjmeno-

val Antonín Tomeček.

Firmy si mohou pronajmout část sjezdovky 

nebo celý areál pro firemní akce, soukromé 

závody nebo jiné teambuildingové akce, které 

zaměstnanci Parku sportu Hrubá Voda připraví 

přesně podle individuálních potřeb. 

Areál bude otevřen denně od 9 do 20 hodin, 

provozní doba může být ale upravena podle 

aktuálních klimatických podmínek. Zájemcům 

nabídne Park sport Hrubá Voda i resortní kartu 

s věrnostním programem a mnoha výhodami. 

Více informací získáte na tel. 736 632 035, 

588 886 586, e-mailu info@hrubavoda.cz, na 

Facebooku: Park sportu Hrubá Voda či na webu 

www.hrubavoda.cz.  (PR)

Hrubá VodaSPark portu

INZERCE

soukromá, nebo veřejná?

Druhá výšková stavba v pořadí – BEA Centrum, výška přibližně 74 metrů.
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JAK PROBÍHÁ ÚŘEDNÍ PROCES, JSME SE ZEPTALI EVY HYRAVÉ, 
VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU MAGISTRÁTU MĚSTA OLOMOUCE:

O čem mohou v případě soukromého projektu 
soukromého investora rozhodovat úředníci stát-
ní správy? 
Například o umístění stavby, o žádosti o stavební povo-
lení, vydávání závazných stanovisek z hlediska zájmů 
chráněných zvláštními předpisy (životní prostředí, po-
žární bezpečnost, ochrana zdraví apod.)
Je v souladu s legislativou a platným územním 
plánem postavit v dané lokalitě (ochranné pás-
mo MPR) výškovou budovu daných rozměrů (cca 
75 m)? 
Soulad navrhované stavby s územně plánovací dokumen-
tací posuzuje stavební úřad v rámci územního řízení. Sou-
časný územní plán stavbu o této výšce nevylučuje. 
Které orgány státní správy mohou do procesu 
zasáhnout?
Orgán státní památkové péče, krajský hygienik, hasič-
ská  záchranný sbor, orgány životního prostředí, silniční 
správní úřad atd. 
Co v tomto povolovacím procesu může ovlivnit 
městská samospráva (zastupitelstvo)?
Zastupitelstvo uzavírá plánovací smlouvy potřebné 
k zahájení územního řízení, rozhoduje o prodeji po-
zemku ve vlastnictví statutárního města Olomouc, je-li 
pro stavbu nezbytný. V územním řízení uplatňuje obec 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, 
a to z pozice účastníka řízení. 

Kterými závaznými stanovisky se musí při rozho-
dování řídit stavební úřad?
Závaznými stanovisky všech dotčených orgánů, které 
v řízení chrání své zájmy dle zvláštních zákonů – např. 
orgán státní památkové péče, krajský hygienik, hasič-
ský záchranný sbor.
Je pravda, že je to stavební úřad, který má ko-
nečné slovo a rozhoduje nezávisle na stanovisku 
samosprávy?
Ano. V případě odvolání proti jakémukoliv rozhodnutí 
vstupuje do procesu i nadřízený organ – krajský úřad, 
případně ministerstvo.
Můžete přiblížit, v jaké je momentálně fázi pro-
jekt Šantovka Tower?
Zatím bylo vyhověno pouze žádosti o závazné stanovis-
ko u orgánu státní památkové péče, které se v současné 
době nachází ve stádiu přezkoumávání nadřízeným 
orgánem. Žádost o územní rozhodnutí nebyla podána.
Pokud tento nadřízený orgán (krajský úřad) sta-
novisko shledá nezákonným, vrátí je znovu nižší 
instanci. Pokud je potvrdí, jaký je další postup? 
O čem bude dál stavební úřad rozhodovat? 
Záleží na tom, o co nás investor požádá, jak bude stavba 
navržena, přesně na jakém místě, zda bude možné vést 
rovnou územní řízení nebo bude nutné ještě předtím 
řešit jiné problémy v souvislosti s obecnými podmínka-
mi využití území.

INFO

VEŘEJNÁ SPRÁVA, tedy správa veřejných záležitostí, je 
rozdělena na státní správu a samosprávu.

STÁTNÍ SPRÁVA je uskutečňovaná státem, resp. stát-
ními orgány nebo jinými subjekty, na které stát výkon 
státní správy v určitém rozsahu přenesl. Jedním z těchto 
subjektů je i statutární město Olomouc, a to např. při 
výkonu správy živnostenské, stavební, vnitřní správy 
v oblasti občanských průkazů, cestovních dokladů, 
řidičských průkazů a v dalších oblastech. Výkon této 
přenesené státní správy zajišťuje magistrát, a je při-
tom vázán nejen zákony a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy, ale i usneseními vlády a směrnicemi 
ústředních orgánů státní správy, zejména ministerstev, 
přičemž zde platí hierarchické vztahy nadřízenosti 
a podřízenosti. Rozhodnutí, popř. jiné správní akty jsou 
vydávány jménem státu.

Naproti tomu obecní SAMOSRPÁVA spravuje vyme-
zený okruh svých záležitostí samostatně, relativně 
nezávisle na státu např. při schvalování programu 
rozvoje města, rozpočtu města, nabytí a převodu ne-
movitostí, převodu bytů a nebytových prostor z ma-
jetku města či vydávání obecně závazných vyhlášek 
platných pro území města. Je přitom vázána pouze 
zákony. Pojem samospráva znamená, že veřejné zále-
žitosti spravuje někdo jiný něž stát a rozhodnutí jsou 
vydávány jménem jiného subjektu, v tomto případě 
statutárního města.

Co je tedy panorama města, které by mělo 
být předmětem ochrany? Je zřejmé, že 
v žádné z etap historického vývoje města 
nebylo jeho panorama neměnné, naopak 
procházelo výraznými změnami. Ani sa-
motný pojem „panorama“ nemá jedno-
značnou definici.
„Návrh nového územního plánu definuje 
pro ochranu pohledů na město tzv. místa 
důležitých pohledů, která jsou chráněna 
(jedná se o ochranu místa a směru pohle-
du), ať se jedná o dálkový pohled, blízký 
pohled nebo průhled, přičemž je nerozli-
šuje. Pojem dálkový pohled užívá Regu-
lační plán městské památkové rezervace 
a grafické schéma definuje místa a směry 
těchto pohledů,“ vysvětluje vedoucí od-
boru koncepce a rozvoje magistrátu Ma-
rek Černý.

Územní plán výšku zatím neřeší

Dosud platný územní plán, strategický 
dokument, který je nezbytný pro rozvoj 
každé obce a města, nestanovuje závaz-
ně maximální výšku zástavby, ale limit 
intenzity stavebního využití pozemků 
(tzv. index podlažních ploch), daný pro-
centem zastavění a výškou zástavby. „Ve 
finální fázi příprav je však v tuto chvíli 
nový územní plán, který definuje maxi-
mální výšku budoucí zástavby a s bu-
doucími výškovými stavbami nepočítá. 
Měl by začít platit v průběhu příštího 

roku,“ říká Marek Černý. Pokud výško-
vá stavba získá územní rozhodnutí od 
stavebního úřadu ještě před platností 
nového územního plánu, může samotná 
stavba začít i později.
Každý záměr výškové stavby však musí 
už v současné době dle Regulačního plá-
nu městské památkové rezervace proká-
zat, že je maximálně chráněna a zachová-
na silueta historického jádra v dálkových 
pohledech. 

Věc soukromá, nebo veřejná?

V případě Šantovka Tower je investorem 
soukromá společnost a stavba by měla 
vzniknout na soukromém pozemku. 
Proto například investor nemusí vypi-
sovat ani architektonickou soutěž na její 
podobu.
Iniciativa odpůrců přesto apeluje na olo-
mouckého primátora, radní a zastupitele, 
aby tento projekt zamítli. „Postup schva-
lování jakýchkoliv stavebních záměrů na 
území města přesně stanovuje příslušná 
právní úprava, určuje pravomoci orgánů 
státní správy i samosprávy, vymezuje 
a ochraňuje práva všech zúčastněných, 
včetně formy zapojení veřejnosti i ochra-
ny práv investorů. Ve veřejné diskusi se, 
bohužel i z odborných kruhů, objevují 
výzvy, aby samospráva (či dokonce pří-
mo primátor) výškovou stavbu prostě 
„zakázala“. Nežijeme v gubernii, kde 

rozhoduje samovládce. Proces musí pro-
běhnout právně řádně a je to v bytostném 
zájmu všech zúčastněných, má-li být zá-
věrečný verdikt platný a nezpochybni-
telný,“ podotýká primátor města Martin 
Novotný. 
Do procesu může zastupitelstvo vstoupit 
například jako jeden z účastníků územ-
ního řízení, ale definitivní rozhodnutí 
o tom, zda stavba neodporuje příslušné 
legislativě a může tedy být postavena, je 
na úřednících stavebního úřadu magis-
trátu. Popis procesu stavebního řízení 
a kompetence jednotlivých oblastí státní 
správy a samosprávy je popsán v rámeč-
ku (viz dole na straně). 
 Téma připravila Lenka Jedličková

Architektonický koncept budovy Šantovka Tower vytvořil londýn-

ský ateliér Benoy.
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„ŠANTOVKA TOWER“ – NALÉHAVÁ VĚC VEŘEJNÁ

Realizace výškové stavby v ochranném 
pásmu rezervace je nepochybně tak zá-
važným zásahem do obrazu města, že to 
nemůže zůstat jen záležitostí obligátní-
ho stavebního řízení a mělo by se to stát 
skutečnou věcí veřejnou (škoda, že ten 

pojem byl v posledních letech velmi zneuctěn). Aktivita 
iniciativy Za krásnou Olomouc a dva tisíce podpisů pod 
negativním stanoviskem ke stavbě mrakodrapu na Šan-
tovce je v čase narůstajícího znechucení občanů z po-
litiky něčím, co by městští politikové měli vítat a brát 
velmi vážně. Zatím se to tak namnoze nejeví. Situace 
je zamlžována i neochotou některých úředníků dát 
k otevřené dispozici všechny podklady a sám investor 
také nejeví příliš ochotu k účasti na diskusi o projektu. 
U takové mimořádné věci bych přitom shledával jako 
opodstatněné i městské referendum.
Záměr postavit budovu, která zásadně ovlivní panoráma 
Olomouce, by měl být skutečně posouzen objektivně 
a všestranně. Naše město je unikátní a nelze na ně uplat-
nit např. obvyklý argument těch, kteří jsou přesvědčeni, 
že každá originální stavba je ku prospěchu měst kdeko-
liv – a uvádějí jako přesvědčivý doklad původní odpor 
Pařížanů proti Eiffelovce, která se pak stala světovým 

symbolem a lákadlem Paříže. Neříkají ovšem, že Paříž 
v Eiffelově době už vůbec neměla středověké historické 
panoráma, protože jej zničil svými megalomanskými 
a bezohlednými zásahy Napoleon III. Olomouc však díky 
či vinou pevnostního sevření má v České republice zce-
la ojedinělé panoráma a zasahovat do něj je nutno jen 
s velkou šetrností. Odborná, umělecká a historická obec 
považuje téměř jednomyslně navržený projekt za nepři-
jatelný. Považoval bych za vhodné, kdyby investor nabídl 
kompromisní řešení – snížení mrakodrapu do rozměru, 
který by nezastínil historické dominanty.
Klub zastupitelů ČSSD se uvedenou problematikou již za-
býval a po ještě dalším doplnění informací své stanovisko 
vysloví. Každopádně očekávám, že „Šantovka Tower“ bude 
důležitým bodem programu příštího jednání zastupitelstva 
města, že tam zazní argumentace zastánců i odpůrců mra-
kodrapu, že se zřetelně vyjádří rada města a že pak přijme 
jasný závěr celý zastupitelský sbor. Já osobně jsem kdysi 
protestoval proti betonovému Prioru, výhrady jsem ne-
skrýval ani nedávno proti betonové tváři Středoevropského 
fóra a stejně tak – v souhlasu s celou řadou olomouckých 
osobností – nepodporuji ani stavbu mrakodrapu v dosud 
navrhované podobě.
 František Mezihorák, městský zastupitel za ČSSD

MĚSTO JE ŽIVÝ ORGANISMUS A MUSÍ SE VYVÍJET

Pokud se mám rozhodovat ve věci výstavby 
„Šantovka Tower“, říkám spíše ano. Důvodů 
je hned několik. Když slyším z úst odpůrců 
stavby pojmy „panoráma města“ a „dálkové 
pohledy“, napadne mne vždy v této souvislos-
ti několik notoricky známých výjevů – pohled 

na Prahu s Hradčany, Toronto s jeho vysílací věží, Paříž s Eiffe-
lovkou či pohled na Manhattan přes Brooklynský most. Něco 
podobného se mi ale ve spojitosti s Olomoucí nevybavuje. Je 
nutno si přiznat, že Olomouc je krásné, leč „placaté“ město, leží-
cí na stejně ploché Hané a dálkový pohled na něj je přinejmen-
ším nezajímavý, až nudný (bazilika Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku je nádhernou výjimkou). Proto ani nevím, 
co je tak urputně bráněno. Krása Olomouce pro mne spočívá 
spíše v jeho historickém centru. Jeho ochrana je naopak sku-
tečně velmi důležitá a nehodlám o tom nikterak polemizovat. 
Nejsem ale již tak úplně přesvědčen, že stavba výškové věže ve 
vzdálenosti přibližně tři čtvrtě kilometru od Dolního náměstí, 
a to v těsném sousedství moderního nákupního centra, výško-
vé budovy BEA centra, teplárny se svým komínem či trochu více 
vzdáleného RCO, toto historické centrum ohrožuje. Krása Sal-
mova, Petrášova, Edlmannova nebo Hauenschildova paláce či 
Sloupu Nejsvětšjší Trojice touto stavbou nikterak neutrpí a ani 
pohled na dóm sv. Václava či orloj historické radnice nebude 

nijak zastíněn. A to jsou klenoty naší Olomouce, na které jsem 
hrdý a kvůli kterým sem jezdí turisté. 
Současně plně ctím zásadu, že jakýkoliv úřad se má vměšovat 
do konání občanů jen tehdy, vyžaduje-li to zákon nebo je-li zá-
kon porušován. Naopak představa, že nárok provést stavbu, při 
splnění všech zákonných předpokladů, je odepírán úředníkem 
pouze na základě tlaku určité skupiny občanů, mi připadá jako 
z časů před rokem 1989. Orgány státní správy se musí řídit vždy 
a pouze právními normami a pokud chceme ovlivňovat jejich 
konání, tak prostřednictvím změny takovéto normy. Stavební 
řízení má svá pravidla, která platí pro každého a navíc role za-
stupitelstva obce je v něm poměrně nicotná.
Město je živý organismus, a proto, aby nezahynul, se musí stá-
le měnit a vyvíjet podle požadavků doby. Památková péče je 
velmi důležitá z hlediska zachování historických hodnot dal-
ším generacím, nesmí ale stát v cestě rozvoji města tam, kde 
to není nezbytně nutné. Je otázkou, zda-li by při její existenci 
v minulých dobách a požadovaném radikálním uplatňování 
jeho náplně, vznikly všechny výše uvedené krásné historické 
budovy, kterým ale často musely ustoupit stavby původní, 
stojící na jejich místě. A tomu tak v případě Šantovky Tower 
ani není. Chraňme tedy památky, současně ale rozvíjejme 
naše město a umožněme v něm našim občanům moderně žít.
 Jiří Martinák, městský zastupitel za ODS

NĚŽNÉ VLNY
nová komedie Jiřího Vejdělka 

ZPÁTKY DO RINGU
komedie (Sylvestr Stalone, 
Robert De Niro)

VLK Z WALL STREET
krimi (Leonardo DiCaprio, 
Matthew McConaughey)

BIG LEBOWSKI - Projekt 100
komedie / krimi (v režii bratří Coenů)

PARANORMAL ACTIVITY: 
THE MARKED ONES
horor / mysteriózní

ČTYŘI DOHODY - JAROSLAV DUŠEK
divadelní představeni 

dále hrajeme: 
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT,  47 RÓNINŮ
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ, FRAJEŘI VE VEGAS,
NYMFOMANKA ČÁST I., PUTOVÁNÍ S DINOSAURY, 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, NIKO, MRŇOUSKOVÉ a další

EXKLUZIVNÍ PROGRAM 31. PROSINCE

Uvidíte předpremiéry filmů roku 2014

více na www.cinestar.cz

Navíc ke každé vstupence 

malý popcorn 
ZDARMA

využijte i na Silvestra:

Silvestr
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Holandská čtvrť (Neředín/Řepčín)

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

Nové byty Pražská Brána

Tel.: 733 530 924

- oblíbená lokalita Olomouc, Neředín

- byty kategorie 1+kk až 4+kk

- dokončení výstavby 3/2015

NOVÉ BYTY
NA PRODEJ

OLOMOUC

Kolaudace - konec roku 2013

Pro více informací o projektu 
Holandská čtvrť volejte

774 322 407

holandska@dachi.cz

www.holandska-ctvrt.cz

Rezervujte nyní, zaplaťte 

až po kolaudaci nebo 

po prodeji Vaší stávající 

nemovitosti. 
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Pokud jste v neděli 3. listopadu 
procházeli kolem chrámu svatého 
Mořice, možná jste si říkali, jestli se 
tam nerozdává něco zadarmo. Tolik 
lidí najednou v novodobé historii 
do tohoto svatostánku ještě nezaví-
talo. Pokud jste navíc měli to štěstí, 
že jste se dostali i dovnitř, byli jste 
svědky historické události. Pod ve-
dením mladého muže s taktovkou 
jste si mohli vychutnat tradiční „du-
šičkovou“ skladbu v dosti netradič-
ním pojetí. „Nadšení, jaké Mozarto-
vo Requiem vyvolalo, nás zaskočilo. 
Zkusíme z toho udělat tradici,“ říká 
sbormistr, dirigent a hudebník To-
máš Klásek. 

Na JAMU jste studoval hru na fagot. Proč 
jste si vybral zrovna tento nástroj? 
Fagot jsem již studoval na konzervatoři 
v Kroměříži. Tam jsem se dostal hlavně 
díky tomu, že jsem se nechtěl vydat smě-
rem všeobecného vzdělání na gymnáziu, 
jak si představovali moji rodiče. Abych 
pravdu řekl, chtěl jsem se spíše vyučit ře-
meslu, což zase vylučovali. Domnívali se, 
že se nesluší, aby syn lékaře a ekonomky 
byl na řemesle... Nakonec tedy zvítězila 
hudba, které jsem se předtím věnoval sice 
okrajově, ale bavila mě. Protože jsem raději 
běhal celé dětství s vrstevníky po venku, 
nebyl jsem ve hře na klavír na takové úrov-
ni jako ostatní, kteří se na konzervatoř hlá-
sili. Musel jsem proto vybrat jiný, méně ob-
vyklý nástroj. Známý olomoucký pedagog 
a hudební skladatel Jan Pavel mi doporu-
čil trombón, což znamenalo začít nejprve 
hrou na trumpetu. Musel jsem se tedy za 
necelý rok naučit na nástroj hrát tak, abych 
mohl přijít k přijímacím zkouškám. Když 
jsem přijel na konzultaci do Ostravy, pan 
profesor mi řekl, že mám sice talent, ale 
že na trumpetu se hlásí zrovna hodně zá-
jemců, přičemž mnozí hrají již několik let. 
A nabídl mi fagot, kde se hlásí velmi málo 
uchazečů. V té době zbývalo do přijíma-
cích zkoušek jen pár měsíců a musel jsem 
zvládnout základy hry na nový nástroj. Po-
pravdě řečeno, lichotilo mi, že dělám něco, 
co studuje velmi málo lidí. Člověk musí 
být odvážný, aby šel do něčeho takového. 
A tu odvahu pouštět se do nových věcí 
mám zřejmě dodnes. 

Jak to bylo dál po zkouškách?
Nakonec jsem přijímací zkoušky na státní 
konzervatoř v Ostravě udělal, ale kvůli po-
litickému profilu naší rodiny (bratr v emi-
graci) jsem na konzervatoř nemohl nastou-
pit, a to přes všechny intervence profesora. 
Byla mi doporučena konzervatoř v Kro-
měříži, kde byla jiná „atmosféra“, takže na 
základě výsledků zkoušek z Ostravy jsem 
bez problémů nastoupil do prvního roční-
ku. Potom jsem ještě pokračoval studiem 
hry na fagot na JAMU v Brně.
Jak jste se dostal k dirigování?
Po vystudování vysoké školy jsem nastou-
pil na civilní službu. Naskytla se možnost 
ji vykonávat při farnosti sv. Mořice. Dělal 
jsem tehdy všechno od úklidu půdy přes 
údržbářské práce až po ministrování a lek-
torování při bohoslužbě. Děkan František 
Hanáček mě tehdy oslovil s tím, že mám 
hudební vzdělání a jejich mládežnický 
sbor přišel o vedoucího, takže „bych to 
vlastně měl dělat“. Namítl jsem, že neu-
mím dirigovat, ale pak jsem si řekl, že je 
to nová výzva a že to zkusím. Praxí jsem 
získával zkušenosti a postupně jsem si do-
plňoval i vzdělání. 
Mimochodem – opravdu se gesty dirigen-
ta sbor řídí? Vnímají vás?
Ano, každý dirigent, zvláště většího tě-
lesa, je velmi důležitý, musí pracovat 
s množstvím nejrůznějších energií, které 
se na něj valí, a tomu přizpůsobit jednání, 
chování, případně i gesta.Všichni hráči 
a zpěváci ho musejí sledovat, protože je 

jednotitel tempa a výrazu, vždyť nakonec 
jen on přebírá veškerou odpovědnost za 
konečné vyznění. 
Dá se dirigování přirovnat třeba ke zna-
kové řeči? Jsou tam daná gesta, která něco 
znamenají, nebo je to na vás? 
Charakter hudby by se měl odrážet v ges-
tech. Jestliže je melodická, lyrická, tak 
i gesto je oblé a obráceně. Nejdůležitější je 
dodržet základní taktovací schéma, pře-
nést na hudebníky svoji představu a ná-
sledně dodat výsledným gestům život. 
Dá se tohle naučit, nebo je k tomu třeba 
mít speciální předpoklady?
Jsem toho názoru, že je to určitá dispozi-
ce, kterou buď máte, nebo ne. Pokud ano, 
lze ji rozvíjet dál. Kvůli proniknutí do 
podstaty věci jsem absolvoval nejrůznější 
dirigentské, sbormistrovské kurzy, abych 
„nasál“ informace a zdokonalil své ruce 
a poznal další věci s tím související, např. 
zákonitosti čtení a studia partitury, trans-
pozice, instrumentace či základy psycho-
logie dirigenta. 
Zatím váš největší dirigentský úspěch byl 
listopadový koncert u sv. Mořice. Jaký 
z toho máte vy pocit? 
Na koncert přišlo bezmála tisíc lidí. Nikdo 
nepamatuje, že by u Mořice bylo podobné 
množství posluchačů. I místa na stání byla 
plná tak, že se lidé tlačili. Byl to neskuteč-
ný pocit. Takhle nějak se asi cítí sporto-
vec před plným stadionem. Vnímal jsem 
spoustu energie a měl obrovskou motivaci 
k výkonu. 
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Do chrámu ještě nikdy nepřišlo 
říká dirigent a sbormistr od svatého Mořice Tomáš Klásek



Jak jste tam tolik lidí dostal? Přišli na 
Kláska, nebo na Mozarta? 
Vím, že i vlastní manželka šla na Mozar-
ta, takže pochopitelně to druhé. Přišli na 
velkého mistra klasicismu W. A. Mozarta, 
potažmo na jeho poslední dílo, které je 
z mého pohledu nejvydařenější vokálně 
instrumentální kompozice této hudební 
epochy na liturgický text. Troufám si tvr-
dit, že byl po tomto díle veliký hlad, pro-
tože se v poslední době v Olomouci nepro-
vádělo. 
Proč se nehraje každoročně?
Dnes už vím, že i kdyby se hrálo každo-
ročně, určitě bude navštěvované. Pokud je 
mi známo, tak např. Moravská filharmonie 
Olomouc jezdí každoročně v době duši-
ček do Francie, kde provozuje Mozartovo 
Requiem, protože to lidé stále vyžadují. 
Je to tradiční skladba k tradiční příležitos-
ti, stejně jako Rybova Česká mše vánoční. 
Překážkou je pouze to, že je to poměrně 
náročná skladba, při níž jsou kladeny zvý-
šené nároky na sbor, orchestr i sólisty. 
Byl to váš nápad, nebo jste byl do toho 
opět osudem „vmanipulován“? 
Vždycky jsem toužil tuto skladbu dirigo-
vat, ale podvědomě jsem čekal na nějakou 
příležitost…a pak mi zavolal organizátor 
festivalu Dny rodů Šternberků, že by chtěli 
ve šternberském kostele provést Mozarto-
vo Requiem. Naštěstí objednávka padla 
s téměř ročním předstihem a byl čas na 
tom zapracovat. Byla to ale zároveň ob-
rovská troufalost, poněvadž jsem věděl, 
že mám k dispozici jen 25 zpěváků, což 
není ani polovina toho, co by bylo ideální. 
A to se bavíme jen o sboru. Ale postupně, 
jak se rozkřiklo, že nacvičujeme Mozarto-
vo Requiem, hlásili se další a další zpěváci 
a sbory. A pak jsem si říkal, jestli – když už 
to nacvičíme – není škoda to zahrát jenom 
jednou? A tak přišla myšlenka na koncert 
u Mořice ještě ve spolupráci s Konzer-
vatoří Evangelické akademie. Nakonec 
všechno klaplo – zařídili jsme volný termín 
a hlavně jsme na to získali grant z rozpočtu 
města. Naštěstí studenti konzervatoře hráli 
bez nároku na honorář, což významně po-
mohlo. 
Kolik jste měl nakonec účinkujících?
Jak se postupně nadšeně přidávali další 
a další zpěváci, dostal jsem obavu, jestli 
se všichni vejdeme na pódium. Nakonec 
jsme měli 106 zpěváků a 32 členů orches-
tru. Kouzlo je v tom, že tito sboristé jsou 

vesměs lidé, kteří to nemají jako zaměstná-
ní, je to jejich koníček a oni do toho vnášejí 
něco, co to přesahuje. A to nadšení pak po-
sluchač dokáže „zachytit“. 
Napřed jste se obával, kde seženete 50 
lidí, nakonec jste jich měl dvojnásobek. 
Nemůže to té skladbě, když je hlasů moc, 
naopak uškodit?
To je právě ta otázka, kterou jsem si kladl. 
Já jsem od začátku vyžadoval živější tem-
pa, která jsou schopna zvládnout spíše 
profesionální tělesa. Tím jsem si ovšem za-
dělával na problém, jak to bude znít v na-
šem provedení, navíc v chrámové prostoře 
s citelným dozvukem. Byl jsem vnitřně 
rozpolcený – měl jsem představu, že by to 
tak prostě mělo být, ale zase jsem si říkal, 
že to třeba vůbec nepůjde a bude malér. 
Tuším, jak jste se rozhodl – byla to zkrát-
ka další výzva...
Rozhodl jsem se, že si za tím budu stát 
a zvládnu to. Namluvil jsem si, že „naučím 
medvěda běhat rychlostí zajíce“. Dnes ří-
kám s nadsázkou, že v Olomouci zaznělo 
nejrychlejší Requiem ve vesmíru. (smích) 
Totiž v průběhu produkce nastala další 
potíž, s kterou jsem nepočítal. Ona spíše 
živější tempa posouvali účinkující dopře-
du nejenom svým nasazením, ale i tím, 
že to bylo pro mnohé poprvé a nadšení 
bylo hnací silou, kterou jsme se dostávali 
až do krajních temp. Když jsem pak slyšel 
záznam, říkal jsem si: teda kamaráde, tady 
mohl „spadnout řemen“ a mohlo být po 
všem. Naštěstí byl kostel plný k prasknutí, 
takže neměl takový dozvuk. O dva týd-
ny později ve Šternberku byl kostel také 
plný. Kostel je tak velký, že i při naplnění 
se akustika výrazně nezmění. Tam už jsem 
ku prospěchu věci ubral. 

Veřejnost byla nadšená, jak to hodnotili 
kolegové hudebníci?
Možná, že někteří, kteří tíhnou spíše k ro-
mantickému pojetí, byli zaskočeni, ale 
ke mně se dostalo jenom to dobré, neměl 
jsem žádnou negativní reakci. Dokonce 
mě jeden člověk z oboru, kterého si velmi 
vážím, chválil, vzletně řečeno: za odvahu 
ke konečně správnému uchopení tempové 
výstavby díla z pohledu dobové praxe.
Uděláte z toho tradici?
To se nám nabízí a já bych si to velmi přál, 
stejně jako mnozí další. Neříkám, že to 
musí být pokaždé Mozartovo Requiem. 
Ale od filharmoniků vím, že když jednou 
ve Francii vyměnili Mozartovo Requiem 
za jiné, lidé přestali chodit. A vrátili se zase 
až na Mozarta… 
Co teď aktuálně připravujete? Co je teď 
pro vás nejbližší výzva?
To jsem si říkal hned po dirigování Mo-
zartova Requiem. Protože touto skladbou 
jsme pro nás nasadili laťku hodně vysoko...
napadl mě Rossini – Stabat Mater. Jenomže 
to má obrovský provozovací aparát – více 
než 50 hráčů orchestru, k tomu čtyři sólové 
party, které jsou velice náročné, takže by to 
znamenalo sehnat opravdu velké finanční 
prostředky. Zatím jsem produkci odsunul 
na neurčito a vybral na provozování méně 
náročné, ale neméně nádherné skladby – 
např. Dvořákovo Te Deum a Mozartovu 
Korunovační mši.
 Lenka Jedličková

Chcete-li zažít Tomáše Kláska a jeho sbor „v akci“, nenechte si ujít 

Vánoční koncert u sv. Mořice, který se koná 26. prosince v 19 hodin. 

Hlavním bodem programu bude tradiční Česká mše vánoční „Hej, 

mistře!“ Jana Jakuba Ryby. Vedle sboru Chorus Mauritiensis vystoupí 

také olomoucký sbor AMOC, orchestr a sólisté. Vstupné 100/50 Kč.
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MGR. TOMÁŠ KLÁSEK 

 narodil se v roce 1973 v Olomouci 

 v roce 1997 dokončil studium na JAMU v Brně 

v oboru hra na fagot 

 1995–1997 působil ve Státní filharmonii Brno (fagot)

 od roku 2000 sbormistrem chrámového smíšeného sbo-

ru Chorus Mauritiensis při chrámu sv. Mořice v Olomouci 

 2001–2006 absolvuje dirigentské kurzy Miloše 

Alexandra Machka 

 2002–2005 člen Českého filharmonického sboru 

Brno (tenor)

 2000–2003 člen Moravské filharmonie Olomouc (fagot)

 v letech 2006–2007 absolvuje sbormistrovské kurzy 

ESF na JAMU 

 v současné době se vedle řízení sboru věnuje 

dirigování instrumentálních souborů, například 

Komorního orchestru Iši Krejčího

 od roku 2000 působí jako pedagog na ZUŠ „Žerotín“ 

Olomouc

 tolik lidí. Zopakujeme to,



Olomoucký kraj je v mnoha ohledech ideálním místem pro život. Ať jde 
o kulturu, sport, přírodní krásy či historické pamětihodnosti, v tom všem 
region vyniká. Pokud v něčem naopak zaostává, je to oblast zaměstnanosti. 
Kvůli nedostatku pracovních příležitostí řada lidí z regionu odchází jinam. 
Změnit to a zvýšit hospodářský rozvoj regionu, to je hlavním cílem zájmo-
vého sdružení OK4Inovace, které představuje symbiózu firem, škol, ale 
i zástupců veřejné správy, mezi nimiž nechybí ani město Olomouc. 

„Olomoucký kraj se hospodářsky rozvíjí 
jako jeden z posledních v rámci České re-
publiky. V lepším případě stagnuje, a spíše 
má tendenci se propadat. V rámci podpory 
hospodářského růstu jsme se zaměřili na 
aktivity s názvem byznys inovace. Tento 
termín lze vysvětlit jako každou změnu, 
která je oceněná trhem,“ popsal za město 
náměstek primátora Ladislav Šnevajs. 
Olomoucký kraj, který je zakládajícím 
členem sdružení OK4Inovace, nechal vy-
pracovat strategii, která definuje postupy, 
jak hospodářský rozvoj v regionu podpo-
řit. Jednou z konkrétních aktivit jsou na-
příklad inovační vouchery, jejichž cílem 
je rozvoj inovačního potenciálu firem 
v regionu prostřednictvím spolupráce 
s pracovišti univerzit (viz rámeček).
„Další bod je vzdělávání, protože je tady 
řada firem, které by mohly podnikat, do-
konce by měly i zakázky, ale narážejí na 

problém, že nemají kva-
lifikované zaměstnan-
ce. V oblasti vzdělávání 
jsme navázali spolupráci 
se zdejší pedagogickou 
fakultou, která nám má 
poradit, jak dosáhnout 
dvou cílů. První s ná-
zvem „potřební absol-
venti“ hledá cestu, jak 
docílit větší rovnováhy 
mezi tím, co produkují 
školy a co potřebuje trh 
práce. Druhý cíl je „vý-
chova k podnikání“, a to 
už od nejnižších stupňů 
škol,“ upřesnil náměstek. 

Se sdružením OK4Inovace ale nespolupra-
cují jen vzdělávací instituce. Neméně cen-
né rady poskytují praktikující podnikatelé. 
Jen oni mohou podat informace o tom, co 
v praxi skutečně funguje, jaké zaměstnan-
ce by potřebovali. Členy Pracovní skupi-
ny vzdělávání OK4Inovace, jejímž cílem 
je vytvořit systém, který bude potřebné 
zaměstnance produkovat, je tak i několik 
firem a společností. Jednou z nich je i spo-
lečnost Koyo Bearings Česká republika, 
jejíž profil najdete v rámečku. Postupně 
představíme i další její členy. Chcete-li se 
stát také členem skupiny a podílet se na 
náročném a dlouhém, leč pro region velmi 
významném procesu, zašlete svoji žádost 
na info@ok4inovace.cz. (jed)

Jednou z firem, která spolupracuje se sdružením OK4Inovace, je i společnost Koyo Bearings 

Česká republika, která vyrábí přesná ložiska.
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CHCETE INOVAČNÍ VOUCHERY?

Do projektu nazvaného Inovační vouchery v Olomouckém 
kraji – II. etapa je zapojeno osm vysokých škol z celé Čes-
ké republiky. Pomocí tzv. Inovačního voucheru si budou 
moci regionální podnikatelé zakoupit znalosti, služby či 
technologie vědeckovýzkumných institucí, a zvýšit tak svůj 
inovační potenciál. Na vynaložené finanční prostředky pak 
firmy obdrží finanční příspěvek ve výši 75 % z veřejných 
zdrojů. O inovační voucher budou moci žádat podnikatel-
ské subjekty působící v Olomouckém kraji v oblasti průmy-
slu, stavebnictví a ve vybraných službách. Mají možnost 
získat dotaci až 149 tisíc korun. Podávat žádost o Inovační 
voucher budou moci podnikatelé začátkem roku 2014 na 
Úřad regionální rady. 
Na projekt Inovační vouchery v Olomouckém kraji – 
II. etapa je celkem vyčleněno 6,67 milionu korun, z toho 
pět milionů je dotace z Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava. Zbylou částkou přispěje Olomoucký 
kraj. Podrobnější informace o projektu získají zájemci na 
stránkách www.kr-olomoucky.cz/inovace.

PŘESNÁ LOŽISKA Z OLOMOUCE
„ŠLAPOU“ I V PORSCHE ČI FERRARI

Jednou z firem, která složitě shání kvalifikované zaměstnan-
ce, je firma Koyo Bearings. Její čtyři stovky zaměstnanců v ha-
nácké metropoli pracují na výrobě superpřesných, na tisíciny 
milimetru vyladěných součástek. Výsledky jejich snažení pak 
mohou ocenit majitelé aut slavných značek, jako jsou Por-
sche, Ferrari, Maserati či Mercedes, VW, Škoda, Audi, Volvo, 
Jaguar, Ford, Renault, Nissan či Kia. „Už jen pocit, že výrobky 
odsud jsou dodávány do automobilů tak slavných značek, je 
motivací být součástí našeho týmu a být co nejlepší,“ dodává 
ředitel firmy Koyo Bearings Česká republika v Olomouci Petr 
Novák, který je jedním z členů Pracovní skupiny vzdělávání 
OK4Inovace. „Výroba ložisek je založena na vysoké odbor-
nosti a velice úzké specializaci v přesném strojírenství. Proto 
je filozofie našeho podniku podmíněna na lidském poten-
ciálu vysoké kvalifikace a dovednosti našich zaměstnanců. 
Těm nabízíme nadstandardní pracovní podmínky a zároveň 
umožňujeme kariérní růst,“ dodává Novák.
V závodě vyráběná takzvaná přesná ložiska ovšem nesměřují 
z Olomouce jen do automobilek. Míří například i do továren, 
v nichž vznikají třeba rychlovlaky TGV. Nejrůznější typy ložisek 
a dalších výrobků, jichž firemní portfólio nabízí více než 2500, 
míří díky šířce záběru ze střední Moravy do celého světa. Zá-
vod na výrobu válečkových a jehličkových ložisek i kladek do 
motorů vznikl v Olomouci v roce 2001.

TŘI OTÁZKY PRO... NÁMĚSTKA LADISLAVA ŠNEVAJSE, KTERÝ ZASTUPUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC VE SDRUŽENÍ OK4 INOVACE

Můžete jednou větou objasnit, co 
je cílem tohoto sdružení?
Cílem je dostat všechny významné hráče 
v našem regionu k jednomu stolu a do-
mluvit se, co je potřeba udělat pro to, aby 
v našem regionu klesla nezaměstnanost 
a byly vytvořeny podmínky pro hospo-
dářský, kulturní a společenský rozvoj.

Co je podle vás v oblasti hospodářského rozvoje nej-
důležitější? 

V dnešní době považuji za velice důležité zajistit úzkou pro-
pojenost vzdělávání s potřebami firem a institucí v regionu. 
Je třeba vychovávat mladé k větší podnikavosti a nasměro-
vat je na studium takových oborů, které jsou na trhu práce 
požadovány a mají před sebou další vzestup. Naučit se za-
kládat nové inovativní firmy s dobrými nápady, v tom vidím 
budoucnost.
Jak konkrétně chcete těchto cílů dosáhnout? 
Naplnění dvou cílů vidíme v naplnění pěti kamínků mo-
zaiky: první je testování žáků a dlouhodobý individuální 

přístup k nim, to znamená zaměřit se na ty, kteří mají 
k podnikání předpoklady. Druhý je propagace, tedy dávat 
veřejnosti vědět, že se o něco takového snažíme, třetí je mo-
tivace – pracovat s motivací jak žáků, tak rodičů. Čtvrtý ka-
mínek je určení konkrétních vzdělávacích nástrojů, tedy jak 
dané kompetence v dětech rozvíjet. Pátý stavební kamínek 
je zpětná vazba. Musíme sledovat, jak se naše snažení na 
trhu práce odráží. Důležité je správně odhadnout rozvojové 
trendy a rychle na ně reagovat, proto je spolupráce s praxí 
tak klíčová
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Sdružení hledá cestu, jak zvýšit zaměstnanost



Také letos šly miliony korun do oprav silnic a chodníků
Téměř devatenáct a půl milionu korun letos olomoucká radnice 
vydala na investice do větších oprav silnic, chodníků i cyklo-
stezek ve městě. Celkem se podařilo uskutečnit 27 stavebních 
akcí. „Většinu akcí dodavatelské firmy provedly v požadova-
ném rozsahu a řádně je předaly odboru dopravy. Šlo především 
o komunikace s vysokou frekvencí chodců a vozidel, které už 
byly ve výrazně zhoršeném technickém stavu. Některé z těchto 
investic preferovaly také příslušné komise městských částí,“ ob-
jasnil náměstek primátora Ivo Vlach. 

Největší opravy komunikací v roce 2013:

1. tř. Svobody, oprava komunikace před KB, 1, 5 milionu Kč. 
2. Oprava podchodu v ul. Foerstrova – Na Vozovce, oprava po-

škozených nosných prvků krovu, nové opláštění, odvodňovací 
prvky, podhled, osazení nových rámů výkladců, nové prosklení 
– bezpečnostní sklo, sanace narušených betonových konstrukcí, 
nový nátěr s ochranou proti graffiti, vyspravení podlahy, nová 
madla na schodišti a rampách, vodící lišty, 9,6 milionu Kč.

3. TIMPO, oprava přilehlých zpevněných ploch, 2,4 milionu Kč.
4. Za Vodojemem, odvedení povrchových vod z chodníků 

před panelovými domy č. o. 48 až 60, 1,3 milionu Kč. 
5. Údržba nezpevněné polní cesty, Slavonín-Nemilany – oprava 

části stávající polní cesty před a za přejezdem ČD, 408 tisíc Kč. 
6. Foerstrova, oprava chodníku – oddělení prostoru pro pěší 

a pro cyklisty, 2 miliony Kč.
7. Ulice Šmeralova, oprava chodníku, 808 tisíc Kč.
8. Mozartova, oprava chodníku a komunikace v křižovatkách, 

572 tisíc Kč.
9. Ulice kpt. Nálepky, oprava vozovky, 240 tisíc Kč.
10. Lošov, oprava komunikace na točně a zastávce MHD, 241 ti-

síc Kč.

Finanční prostředky ve výši celkem 31 milionů korun na opra-
vy a údržbu místních a účelových komunikací mají k dispozici 
také Technické služby města Olomouce, které samy stanovují 
priority a provádějí drobné úpravy v jednotlivých městských 

částech. Z této částky je osm milionů korun vyčleněno pro po-
žadavky jednotlivých Komisí městských částí. Počátkem roku 
2014 rada města posoudí návrh dalších oprav, které odbor do-
pravy vybere na základě nevyhovujícího stavebně technického 
stavu komunikací, požadavků KMČ či jiných subjektů. (red)
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Letos se dostalo také na úpravy zpevněných ploch a chodníků v okolí obchodního domu TIMPO. Na-

hoře stav před, dole po opravě.

ROZVOJ MĚSTA

S
C

-8
13

62
/3

S
C

 3
32

36
2/

1

RADNIČNÍ LISTY / 17

 

INZERCE



Taneční škola M plus dosáhla opět na zlato
Taneční škola M plus Olomouc dosáhla 
opět na zlato i na mezinárodní soutěži 
World Dance championship 2013, která 
se konala v Liberci. Na medaile dosáhly 
všechny věkové kategorie – mini, junio-
ři i all a to jak ve velkých formacích, tak 
v sólech, duetech a small group.
V mini kategorii zářila Lenka Drlíková, 
která získala 4x zlato, z toho dvě v sólech 
a 1x stříbro. Dařilo se také Barboře Hilša-
rové, která získala zlato v duetech a bronz 
v sólech. Stříbrem se může pochlubit duo 
mini Barbora Piňosová s Valerií Příleskou 
a dvakrát v sólech Eliška Chocholová.
V dětské kategorii byla úspěšná duetka 
Kuba Ambrož se Simonkou Prchalovou 
na stříbrné pozici a na bronzové Simonka 
Psotková s Míšou Koblihovou. V sólech 
pak vynikala Vanessa Klásková – dvě zla-
té a jednu stříbrnou v duu s Davidem Ko-
courkem, který bodoval hlavně v sólech 
mužů, kde dosáhl na 1. místo.

Juniorům se dařilo v duetech, kde zlato 
slavila Natálie Kočí s Nikolou Švehlovou 
a bronz Kateřina Ambrožová s Kateřinou 
Kafkovou. V sólech street dance slavila 
stříbro Lenka Daňková a bronz Denisa 
Obrtelová. Ve formacích junioři vybojo-
vali tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Kategorii HVK zastoupily Lucie a Lenka 
Daňkovy v duetech, kde jim patřilo zlato. 
Většina tanečníků si zatancovala v kate-
gorii All age groups, kde s formací Stroj 
času získala první místo. (deš)

Klavíristky uspěly v mezinárodní soutěži
Virtuosi per musica di pianoforte – tak se 
jmenuje mezinárodní klavírní soutěž pro 
děti do 15 let, jejíž 46. ročník se konal ve dru-
hé polovině listopadu v Ústí nad Labem. 
Jedná se o dvoukolovou soutěž, kdy v prv-
ním kole zní hudba od baroka po klasicis-
mus a ve druhém kole od romantismu po 
současnost. Účastníky byli mladí klavíristé 
ze 14 zemí, mezi jinými i ze Srbska, Holand-
ska, Japonska, Gruzie, Litvy, Ukrajiny nebo 
Jihoafrické republiky. Z celkového počtu 

34 účastníků Českou republiku reprezen-
tovalo 11 dětí, mezi nimi i dvě klavíristky 
ZUŠ Žerotín Olomouc ze třídy učitelky 
Jany Šumníkové. Obě děvčata se probojo-
vala i do druhého kola. Marie Šumníková 
získala ve své kategorii 2. cenu, Josefína Jan-
ková 3. cenu. Marie Šumníková si odvezla 
i cenu za interpretaci skladby F. Chopina 
Nocturno E dur op. 15 no. 2. Obě dívky 
byly za své úspěchy oceněny také v rámci 
Talentu Olomouckého kraje 2013. (mm)
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DĚTI A MLÁDEŽ

Patnáctiletá Marie Šumníková při závěrečném koncertu v Ústí nad Labem.
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Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18 15.–16. 1. 2014 14:00–18:00 h

Základní škola Olomouc, Petřkova 3 15. 1. 2014 14:00–18:00 h

Základní a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, 
Svatý Kopeček

22. 1. 2014 13:30–18:00 h

Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, Droždín 15. 2. 2014 9:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39 15.–16. 1. 2014 13:30–17:00 h

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 17. 1. 2014 13:30–18:30 h

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33
16.–17. 1. 2014 14:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–12:00 h

Základní škola Olomouc, Čajkovského 11
16.–17. 1. 2014 14:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–12:00 h

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, 
Holečkova 10

15.–16. 1. 2014 14:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–12:00 h

Základní škola Olomouc, Rooseveltova 103
15.–16. 1. 2014 14:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–12:00 h

Základní škola Olomouc, Mozartova 48
17. 1. 2014 13:00–18:00 h

18. 1. 2014 8:00–12:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Holice, 
Náves Svobody 41

15. 1. 2014 14:00–18:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17
17. 1. 2014 13:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–11:30 h

Základní škola Olomouc, 8. května 29 16.–17. 1. 2014 13:00–17:00 h

Základní škola a Mateřská škola Raisova 1, Nemilany 
(místo konání zápisu ZŠ Slavonín, Zolova 2)

16.1.–17.1.2014 15:00–18:00 h

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská 
škola Olomouc, Rožňavská 21

17. 1. 2014 14:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–12:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Olomouc, 
Řezníčkova 1

15.–16. 1. 2014 15:00–18:00 h

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 15.–16. 1. 2014 13:00–17:00 h

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 16.–17. 1. 2014 14:00–18:00 h

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 20.–21. 1. 2014 13:00–18:00 h

Fakultní základní škola Olomouc, Helsinská 6 20.–21. 1. 2014 13:00–18:00 h

Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8
17. 1. 2014 14:00–18:00 h

18. 1. 2014 9:00–11:30 h

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 15.–16. 1. 2014 14:00–17:30 h

TERMÍNY  ZÁPISU  DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Jarní prázdniny v zoo Olomouc 

Pro děti, jejichž rodiče nemají možnost 
trávit čas jarních prázdnin se svými dět-
mi, připravila Zoologická zahrada na 
Svatém Kopečku historicky první jarní 
příměstský tábor. 
Děti čeká bohatý program, který jim při-
blíží život zvířat, chod a práci v zimní 
zoo, zajímavé besedy a videoprojekce 
– přijede například Robert Kazík, dob-
rodruh, cestovatel a aljašský průvodce. 
Děti se setkají s pracovníky humanitární 
organizace ADRA, kteří s pomocí potřeb-
ným procestovali celý svět a rádi se o své 
zážitky a poznání s dětmi rozdělí. Chybět 
nebude především dobrá parta a spousta 
zábavy.
Termín jarních prázdnin a příměstského 
tábora je od 3. 2. do 7. 2. 2014.
Přihlášky (zápis je možný do 20. 1. 2014) 
a podrobné informace získáte na adrese: 
mar.donatek@seznam.cz, www.taboreni.cz 
nebo www.detske-tabory.info. (red)
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Vážení spoluobčané,
u příležitosti konce roku 2013 mi dovolte jménem zaměstnanců 
Městské policie Olomouc vám všem poděkovat za spolupráci.
Jsme si vědomi, že bez úzké spolupráce s vámi by účinné plnění našich 
úkolů na celém území města Olomouce nebylo možné. Jsme vděčni za 
každý váš podnět, který přispěje k obnovení právního stavu. Dodržování právních předpisů, 
nad kterými městská policie dohlíží, by mělo být sice samozřejmostí, ale v praxi tomu tak 
bohužel není. Ne každý z nás si je vědom skutečnosti, že svoboda jednoho končí tam, kde 
začíná svoboda druhého. Nedopusťme, aby převládlo právo silnějšího a společným úsilím 
proveďme nezbytné kroky k ochraně životů, zdraví a majetku každého z nás. Mezi palčivé 
oblasti bezesporu patří problémové jednání ze strany „lidí bez domova“, dodržování povin-
ností majitelů psů, ale i zajištění dopravní obslužnosti jak v centru města, tak i v okrajových 
částech včetně skloubení potřeb parkující veřejnosti s kapacitou parkovacích míst. 
S nadcházejícím novým rokem vás mohu ubezpečit, že strážníci i ostatní zaměstnanci 
Městské policie Olomouc jsou i nadále připraveni odvádět maximum své práce tak, abyste 
vnímali jejich činnost jako neodmyslitelnou součást vašeho života a to především v souvis-
losti se zvýšeným pocitem bezpečí v našem městě. K tomu všemu poslouží nejen represiv-
ní činnost strážníků v případech již spáchaných protiprávních skutků, ale především naše 
preventivní činnost v ulicích. 
Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracovního kolektivu popřát 
vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 nejen bezpečnou 
Olomouc, ale každému z vás hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak 
i v pracovním životě. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
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Setkání manažerů, Ruský den, seminář o veřejných zakázkách, 

o možnostech podnikání v Indii, sociálním neuromarketingu, podni-

katelská snídaně a řada dalších setkání, seminářů a na podnikání 

zaměřených akcí se letos konala v rámci projektu BusinessPoint. 

Ten probíhal díky finanční podpoře Olomouckého kraje. Kromě 

Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje (KHK OK) jsou 

do projektových aktivit zapojené také okresní hospodářské 

komory Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. V rámci 

projektu na pracovištích těchto hospodářských komor fungují 

informační místa pro podnikatele, na která se zájemci mohou 

obracet se svými dotazy týkajícími se podnikání. 

V rámci projektu také KHK OK společně s okresními hospodářskými 

komorami vydávají elektronický Občasník podnikatelů, mapují 

podnikatelské prostředí v zahraničních partnerských regionech 

Olomouckého kraje či zajišťují aktuální podklady pro novou verzi 

úspěšné publikace Významné firmy Olomouckého kraje.

INZERCE

Centrum Semafor pokračuje v kurzech a připravilo další novinky
Bohatou nabídku kurzů dopravní výchovy pro malé i velké, ři-
diče i neřidiče, cyklisty i chodce nabízí celou zimu olomoucké 
Centrum Semafor. Všechny kurzy (viz leták) jsou zdarma a pro 
účastníky je připraven i drobný dárek. „S kurzy vyjíždíme i do 
okolních obcí. Takže pokud by některý z klubů důchodců pro-
jevil zájem, můžeme přijet až za nimi a udělat přednášku přímo 
na místě,“ podotkl manažer centra Josef Línek.

Pro ty, kteří dorazí do sídla Centra Semafor v Legionářské ulici, 
je připraveno několik novinek. „Kromě upraveného odbavova-
cího pultu půjčovny kol a koloběžek je to především nová in-
teraktivní tabule, která výuku nejen zkvalitní, ale také ji učiní 
zábavnější. Využívat ji budou moci také studenti Fakulty těles-
né kultury (FTK), s nimiž nově spolupracujeme,“ dodal Línek. 
Semafor je klinickým pracovištěm Centra aplikovaných pohy-
bových aktivit APA, které při akcích pořádaných Semaforem 
představuje vybavení pro osoby se specifickými potřebami, na-
příklad handbike a podobně. Od příštího roku by pak mělo mít 
Centrum Semafor některé z těchto pomůcek i ve své výbavě. 
Kromě této spolupráce se navíc studenti FTK budou do cent-
ra chodit učit, jak by měla probíhat výuka dopravní výchovy 
v praxi. I v tomto případě bude velmi přínosná zmíněná inter-
aktivní tabule s řadou užitečných funkcí. 

Zájemci z řad jednotlivců i klubů sdružujících důchodce se mo-
hou hlásit u manažera Centra Semafor Josefa Línka na telefonu 
602 582 877. Centrum Semafor s dopravním hřištěm sídlí v Le-
gionářské ulici 15 („za letadlem“). (jed)

Statutátní město Olomouc, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Centrum Semafor – CeSe (dopravní hřiště za letadlem), Legionářská 15, 779 00 Olomouc

NE ! SMRTI NA SILNICI
aneb pohyb v silničním provozu
každé pracovní pondělí | 14–16 hodin 
kurz dopravní výchovy pro seniory – neřidiče

NA KOLE BEZPEČNĚ
aneb cyklisté na silnici
Každé pracovní úterý | 14–16 hodin   
kurz pro cyklisty do sta let

ROZVÁŽNĚ A BEZPEČNĚ
aneb silniční provoz a jeho úskalí 
každou pracovní středu | 14–16 hodin  
kurz dopravní výchovy pro seniory – řidiče 

Centrum Semafor  
pořádá od 15. října 2013  
do 15. března 2014

PŘIHLÁŠKY:
manažer centra
Mgr. Josef Linek
mobil: 602 582 877e-mail: josef.linek@olomouc.eu

www.olomouc.eu/semafor  www.facebook.com/CentrumSemafor
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3. (pá)  19:00 S hlavou v oblacích     činohra 

   – Divadlo Do houslí     ZA OPONOU

4. (so) sk. X 19:00 Sluha dvou pánů     činohra 

5. (ne) sk. YO 16:00 Lucia di Lammermoor     opera 

7. (út)  19:00 Wagner gala koncert     SENIOŘI –30%

9. (čt) sk. D 19:00 Sluha dvou pánů     činohra 

10. (pá) sk. V 19:00 Falstaff     opera     SENIOŘI –30%

11. (so)  19:00 Višňový sad     činohra     NÁŠ TIP

12. (ne)  19:00 Nežárli!     činohra – hosté: Divadelní společnost Starbag 

13. (po) sk. A 19:00 Falstaff     opera 

14. (út) sk. B 19:00 Romeo a Julie     balet 

17. (pá) sk. P 19:00 Rozbitý džbán     činohra     PREMIÉRA

18. (so)  15:00 Broučci     balet 

19. (ne) sk. NO 14:30 Čert a Káča     opera     RODINNÉ DIVADLO

20. (po) sk. K 19:00 Sluha dvou pánů     činohra 

21. (út)  19:00 Sugar     muzikál 

22. (st) sk. C 19:00 Rozbitý džbán     činohra 

23. (čt)  19:00 Netopýr     opereta     NÁŠ TIP

24. (pá)  19:00 Když se zhasne     činohra 

25. (so) sk. ZO 16:00 Netopýr     opereta 

26. (ne) sk. RPP  10:00 O chytré princezně     pohádka – Divadelní agentura Praha 

 sk. OPP 14:00 O chytré princezně     pohádka – Divadelní agentura Praha 

  16:00 O chytré princezně     pohádka – Divadelní agentura Praha 

27. (po) sk. A 19:00 Paganini     opereta 

29. (st)  19:00 Noc na Karlštejně     muzikál 

30. (čt) sk. D  19:00 Paganini     opereta 

31. (pá)  19:00 Labutí jezero     balet 
www.moravskedivadlo.cz 

 tel. 585 500 500

leden 2014

7. 1. (út) 19:30
M. DOLEŽELOVÁ – R. VENCL: KRÁLOVNY / Moravské 
divadlo Olomouc / tragikomedie, repríza

12. 1. (ne) 16:00
JEŽEK A SNĚHULÁK / Divadlo plyšového medvídka, Brno 
/ divadlo dětem

21. 1. (út) 18:00 
MUZUNGU BÁJÍÍÍ / beseda, pronájem

23. 1. (čt) 19:30
M. DOLEŽELOVÁ – R. VENCL: KRÁLOVNY / Moravské 
divadlo Olomouc / tragikomedie, repríza

27. 1. (po) 19:30
TICHÝ TARZAN čili ZCIZENÉ DENÍKY FANTOMA EROTICKÉ 
FOTOGRAFIE / Divadlo Husa na provázku, Brno / divadlo

28. 1. (út) 18:00 
Z. SENDLER: PARKY A ZAHRADY / ekologický večer, 
pořádá Sluňákov

29. 1. (st) 19:30
TY SYČÁCI: ELDORÁDO / experimentální worldmusic

1/14
Rezervace na čísle 585 223 565

nebo na divadlohudby@divadlohudby.cz. 

čtvrtek Novoroční koncert k zahájení Roku 

české hudby

9. 1. „Jen ve zpěvu život Čechů“

Reduta B. Smetana Prodaná nevěsta výběr

19:00 A. Dvořák Rusalka výběr

 L. Janáček Rákós Rákóczy

 B. Smetana Česká píseň

 Sólisté Tomáš Černý tenor

  Richard Novák bas

 Sbor Český filharmonický 

  sbor Brno

 Sbormistr Petr Fiala

 Dirigent Petr Šumník

čtvrtek 2. abonentní koncert cyklu P

16. 1. Rok české hudby začíná

9:30 veřejná generální zkouška

Reduta  (vstupenky v prodeji na místě od 9:00)

19:00 B. Smetana Prodaná nevěsta 

  předehra k opeře

 J. Suk Pohádka suita z hudby 

  k Zeyerově pohádce Radúz 

  a Mahulena

  A. Dvořák V přírodě 

  koncertní předehra

 L. Janáček Taras Bulba 

  symfonická rapsodie

 Dirigent Petr Vronský

čtvrtek  3. abonentní koncert cyklu B

23. 1. Pianissimo

9:30 veřejná generální zkouška

Reduta  (vstupenky v prodeji na místě od 9:00)

19:00  S. Rachmaninov

  Rapsodie na Paganiniho téma

 F. Liszt Tanec smrti 

 R. Schumann Symfonie č. 4 d moll

 Sólista Henri Sigfridsson 

  (Finsko) klavír

 Dirigent Volker Schmidt-Gerten-

  bach (SRN)

čtvrtek  3. abonentní koncert cyklu A

30. 1. Česká hudba v proměnách času

9:30 veřejná generální zkouška

Reduta  (vstupenky v prodeji na místě od 9:00)

19:00  B. Martinů Špalíček suita z baletu

 A. Skoumal Djinnia pro housle 

  a orchestr

 A. Dvořák Symfonie č. 4 d moll

 Sólista Jiří Vodička housle

 Dirigent Jakub Klecker

Předprodej vstupenek na koncerty MFO 1 týden před 

konáním koncertu v infocentru v podloubí radnice.

Spolek pro komorní hudbu 

pondělí Vánoční koncert

20. 1.  Lucia Kopsová housle

Reduta Renata Ardaševová klavír

19:00 A. Dvořák, J. Brahms, M. Ravel

Předprodej vstupenek na koncerty SPKH v pokladně 

hodinu před koncertem.
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NOVINKY Z KNIHOVNY 
MĚSTA OLOMOUCE

Peru – země hada, pumy a kondora. Peru je země, 
kterou v průběhu staletí procházely různé kultury. Je stá-
tem, kde více než polovinu obyvatel tvoří Indiáni. Přesto 
je místem, kde se každodenní život na první pohled příliš 
neliší od toho, který známe od nás. Druhý pohled a i ty 
další ovšem ukážou svět, který je trochu jiný. Jitka Brab-
cová se v Cestopárty v úterý 14. ledna 2014 v 17 hodin 
v budově na náměstí Republiky podělí o své dojmy z této 
země a nabídne fotografie, které tam pořídila. 

Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na člově-
ka. Jak ovlivňuje místo člověka a jak člověk ovlivňuje 
místa, kde chce žít, pracovat a bydlet? To bude hlavní 
otázka, na kterou se bude snažit odpovědět Josef Ulehla, 
odborník zabývající se problematikou geopatogenních 
zón a jejich vztahem ke kvalitnímu zdravému životu, 
v besedě v budově na náměstí Republiky v úterý 21. led-
na 2014 v 17 hodin. 

Výstava „Tajemná zákoutí“. Fotografie Jana Čížka, 
které vznikaly při procházkách starými uličkami Olo-
mouce a Prostějova, mají obrovské kouzlo, a to určitě 
nejen pro fotografa. Třeba stará zaprášená okna, za kte-
rými se skrývá duch minulosti, zapomenutá schodiště, 
tajemně se linoucí „někam“ vzhůru, nebo zákoutí býva-
lých židovských uliček Prostějova. Návštěvníci budovy na 
náměstí Republiky je mohou zhlédnout od 2. ledna do 
31. března 2014.

Výstava Řecká tvář. Výběr fotografií ze studijních cest 
členů Nové Akropolis po Řecku – Athény, Delfy, Pella, 
Amfipolis, Korinth a doprovodné panely obsahující 
dokumentaci rekonstrukce athénské Akropolis, ukázku 
původní barevnosti antických soch či mapu Řecka, čekají 
na návštěvníky pobočky Brněnská v termínu od 6. ledna 
do 28. února 2014. Výstava je rozšířena o ukázky archeo-
logických reprodukcí – soch a reliéfů nejen z Řecka, sto-
jících na samostatných speciálně upravených stojanech 
a doplněných popisky v Braillově písmu, takže umožňují 
haptický zážitek i pro slabozraké a nevidomé.



K „vlajkovým lodím“ kultury přibyly další akce
Velké akce s bohatou tradicí a širokým záběrem i menší a no-
vější aktivity, určené spíše menšinovému publiku – v návrhu 
rozpočtu statutárního města Olomouce pro příští rok je podpo-
ra pro stovky akcí z oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, 
sociální či třeba zájmové činnosti. Pokud jde o oblast kultury, 
v roce 2014 by dle návrhu, předloženého radě kulturní komise, 
mělo být více akcí zařazeno mezi takzvané vlajkové lodě. 
„Olomoucké kulturní prázdniny si letos odbyly úspěšně premié-
ru, a vzhledem k tomu, že se jednalo o akci novou, byla podpořena 
formou grantu. Od příštího roku bychom ji rádi zařadili mezi vlaj-
kové lodě,“ konstatoval náměstek primátora Jan Holpuch s tím, že 
vlajkovými loděmi se myslí významné akce, jako jsou například 
Dvořákova Olomouc, Mezinárodní varhanní festival či AFO, které 
mohou počítat s dlouhodobou podporu ze strany města. „Do této 
kategorie navrhujeme zařadit dále velmi úspěšný festival Colores 
Flamencos, občanské sdružení Pastiche Filmz, které pořádá Pře-
hlídku animovaného filmu, a také provoz G-galerie města Olo-
mouce,“ dodal. Mezi dalšími navrženými podpořenými akcemi je 
například unikátní projekt Stopy paměti, činnost Konfederace po-
litických vězňů, Divadelní Flora, provozní náklady Divadla Tram-
tarie a Divadla Konvikt či třeba ojedinělý festival Baroko.
„Vlajkové lodě jsou významné akce či tradičně podporované 
subjekty, které získávají finanční podporu přímo z rozpočtu 
města,“ vysvětlil náměstek Holpuch. Další peníze na kultur-
ní akce budou rozděleny prostřednictvím grantové podpory 
v prvních měsících příštího roku. Už nyní je přitom možno po-
dávat žádosti. 

Celkově počítá návrh rozpočtu na oblast grantů a neinvestičních 
příspěvků s částkou 80 milionů korun. Například na kulturní 
akce je přitom vyčleněno 11 milionů korun, na potřeby sportov-
ních oddílů a jejich akcí je v návrhu přes 35 milionů korun, přes 
3 miliony zamíří na aktivity z oblasti životního prostředí a přes 
16,5 milionu korun na sociální oblast. Provozní náklady velkých 
kulturních institucí, jako jsou Moravské divadlo či Moravská 
filharmonie, jsou přitom hrazeny z jiné kapitoly rozpočtu.
Prostředky na podporu neziskového sektoru získává město z vý-
nosu hazardních her, ačkoliv mu to legislativa neukládá a řada 
radnic v tomto ohledu využívá tyto prostředky pragmaticky na 
jiné výdaje. (red)
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OLOMOUC
Libor Sváček

Nová kniha s nádhernými fotografiemi 

Libora Sváčka, který v průběhu dvou 

let zachytil Olomouc ze zcela jiných 

pohledů, než jsme běžně zvyklí.

Cena knihy 499 Kč

Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392 

otevřeno denně 9:00–19:00 | infocentrum@olomouc.eu 

www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

Obě knihy jsou v prodeji v Informačním centru Olomouc.

PRŮVODCE OLOMOUCÍ 
umělecké památky města
Neobyčejně poutavý průvodce zachycuje 

více než stovku významných olomouckých 

památek od počátku 12. století až po 

současnost. 

Cena knihy 400 Kč

Po předložení kuponu obdržíte knihu SE SLEVOU 100 Kč na vybraný titul.

Platí do 23. 12. 2013.

Tipy na vánoční dárky – knihy o Olomouci

Slasti a strasti olomouckých měšťanů v období gotiky, 
renesance a baroka
Autor: Miloslav Čermák
Olomoucký rodák Miloslav Čermák seznamuje ve své knize čte-
náře s olomouckou městskou společností od samotného vzniku 
města až po osvíceneckou dobu druhé poloviny 18. století. Při-
bližuje vznik města, jeho topografii a vnitřní organizaci, oby-
dlí měšťanů a vybavení jejich domácností, jejich zaměstnání, 
odívání a tehdejší módu vůbec, způsob života v měšťanských 
rodinách, úroveň jejich vzdělání a měšťanskou kulturu, včetně 
slavností a zábav. Líčí také katastrofy a epidemie, které město 
postihly, či tresty, které čekaly každého, kdo se provinil proti městskému právu a běžným 
zvyklostem. Jak píše autor knihy v jejím úvodu: „Pokusme se vžít do problémů každodenního 
života předchůdců obyvatel dnešní Olomouce a pochopit jejich mnohem problémovější cestu 
za dosažením nezbytného existenčního minima pro jejich rodiny, než musí absolvovat dnešní 
generace.“

Vzpomínky na starou Olomouc a její předměstí
Autor: Milan Tichák
Dřívější knihy olomouckého historika Milana Ticháka Vzpomínky 
na starou Olomouc a na ni volně navazující Paměť olomouckých 
předměstí dokázaly, že o minulosti lze psát hluboce zasvěceně 
a přitom srozumitelně a čtivě. Obě díla vyvolala mimořádný 
ohlas u čtenářů a inspirovala řadu dalších podobných publikací. 
Dnes už jsou obě knihy nedostupné. Čtenáři je dostávají v tomto 
svazku poprvé společně, navíc opravené a aktualizované.
Slovy autora: „I když by se zdálo zbytečné k literatuře o Olomou-
ci ještě něco přidávat, nikdy není na škodu znovu se k minulosti 
vracet. Třeba tam objevíme leccos, co se v paměti příliš nepřipomíná, možná i něco již zcela 
zapomenutého, snad i to, co by mohlo dokonce posloužit jako odpověď na některé otázky 
současnosti. Vydejme se tedy na malý výlet do minulosti Olomouce. Jen tak na přeskáčku 
a ne příliš daleko. Jen nějakých sto či sto padesát let pozpátku, tedy o něco dále, než kam 
může sahat paměť jednotlivce, vštípená vlastním poznáním a zkušeností.“



Mattoni 1/2Maraton Olomouc již popáté
Jubilejní 5. ročník, pět tisíc vytr-
valců v ulicích jednoho z nejkrás-
nějších měst České republiky a ti-
síce diváků podél trati – to vše je 
Mattoni 1/2Maraton Olomouc, který 
patří mezi nejoblíbenější závody 
RunCzech běžecké ligy. 

„Olomouc je srdeční záležitostí nejen pro 
běžce, ale i pro nás, organizátory. Byl to 
vůbec první závod mimo Prahu a okam-
žitě si získal velkou oblibu a stal se nej-
větším závodem na Moravě. Je krásné vi-
dět, když celé město žije na jeden víkend 
pouze během,“ chválí atmosféru Zoran 
Bartek z organizačního týmu RunCzech.
Dějištěm závodu je již tradičně olomouc-
ké Horní náměstí. V sobotu 21. června 
v 19 hodin vyšle startovní výstřel elitní 
světové atlety, české vytrvalostní špič-
ky, amatérské běžce a sportovní nadšen-
ce na trasu dlouhou 21,0975 km. Je-li na 
vás půlmaraton příliš dlouhý, můžete se 
dohodnout se svými kamarády či kole-
gy a půlmaratonskou vzdálenost zdolat 
formou čtyřčlenné (3x 5 km + 1x 6 km) či 
dvoučlenné štafety 2Run (10 + 11 km). 
Na své si přijdou i rodiny s dětmi. Dvě 
hodiny před startem hlavního závodu 
startuje dm Rodinný běh určený právě 
pro rodiče, prarodiče, děti v kočárcích 

i mladé sportovce, pro které je půlmara-
ton zatím moc dlouhý. Na 3 km dlouhé 
trati okusí atmosféru mezinárodního 
běžeckého závodu a všichni účastníci 
se pak v cíli mohou těšit na medaili bez 
ohledu na umístění.
Registrace na rok 2014 jsou již otevřeny. 
Využijte speciálních cen, které platí až 
do 10. ledna 2014. Stanete-li se navíc čle-
nem Českého maratonského klubu, zís-
káte startovné na půlmaraton za 600 Kč. 

Členství vás nic nestojí, při registraci stačí 
zaškrtnout jedno políčko a sleva na star-
tovném všech závodů RunCzech běžecké 
ligy a členské slevy od partnerů závodu 
jsou vaše. 
Startovné na Mattoni 1/2Maraton Olo-
mouc může být i originálním dárkem 
pod stromeček. Darujete zážitek z běhu 
malebnou Olomoucí a hlavně ten pocit 
v cíli, který nemůže nic nahradit. Více in-
formací na www.runczech.com. (red)
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Davis Cup přijede na Hanou

Trofej pro vítěze Davis Cupu se objeví také 
v Olomouci. Tak to plánuje Jan Hájek, jeden 
z vítězů 101. ročníku soutěže. „Nevím přes-
ně, kdy to bude. Vím ale, že každý z hráčů 
bude mít pohár k dispozici minimálně na 
den. Určitě se objeví v také v Olomouci,“ 
uvedl český tenista.
Hájek v průběhu sezony pomohl k celkové-
mu vítězství především na půdě Kazachs-
tánu, kde při neúčasti Tomáše Berdycha po-
mohl k postupu výhrou nad Kukuškinem. 
Současně přiznává, že je to největší úspěch 
jeho kariéry. „Vítězství v Davis Cupu je nej-
víc, co jsem mohl dosáhnout,“ řekl Hájek.
Dlouholetý český reprezentant z pohle-
du Davis Cupu zažil zajímavou pětiletku. 
Byl členem týmu při finálové porážce se 
Španělskem v Barceloně. Loni sledoval 
své spoluhráče v televizi a letos se dočkal 
předání poháru. „Je pro mě velkou ctí, že 
můžu být součástí tohoto týmu. Davis Cup 
byl pro mě vždy srdeční záležitostí. Pokud 
to bude možné, budu tuto soutěž hrát i na-
dále,“ uvedl Hájek. (deš)

Krasobruslařský Memoriál Pavla 
Romana měl evropskou úroveň
Také v tomto roce proběhly na zimním 
stadionu v Olomouci mezinárodní závo-
dy v tancích na ledě – Memoriál Pavla 
Romana. Závod byl zařazený do kalen-
dáře mezinárodní bruslařské unie I.S.U. 
a jeho pořadatelem byl z pověření Čes-
kého krasobruslařského svazu domácí 
klub FSC Olomouc.
V závodě se představili zástupci několi-
ka kategorií. O vítězství bojovali mladší 
žáci, žáci, junioři a senioři. Podobně jako 
v minulých letech se na Hané ukázaly 
páry z evropských zemí a nechyběla ani 
domácí špička reprezentovaná dvojicemi 
Kubová – Novák, Myslivečková – Brown, 
Koníčková – Lang, Mansour – Češka, Ci-
bulková – Savin a Úkolova – Brtek.
Mezi nejmladšími závodníky domino-
valy páry z Polska. Vyhrála dvojice Le-
wandowka – Lipsky následovaná párem 
Borowká – Potocki. Třetí místo obsadila 

Matušenková s Lykopokem reprezentu-
jící Dánsko.
Mezinárodní sestava obsadila stupně ví-
tězů také v kategorii žáků, kde se nejvíce 
radoval německý pár Wolfová – Wagner 
následovaná maďarskou dvojicí Nagyo-
vá – Raduly. Třetí místo si z Olomouce 
odvezla Šipeková s Nemediim z Maďar-
ka. Nejvíce radosti měla česká výprava 
z výkonů v kategorii juniorů, kde vyhrá-
la běloruská dvojice Kavaliová – Bělajev. 
Na druhé pozici skočil domácí pár Man-
sourová – Češka, který vybojoval stříb-
ro. Třetí místo si do Německa odvezla 
Geilerová s Merschem. Mezi seniory se 
nejvíce dařilo dánské dvojici Furniero-
vá – Sorensen, druhé místo si vyjela Tu-
ročiová s Majorem. Bronzová pozice na 
19. ročníku Memoriálu Pavla Romana 
připadla páru Jonesová – Brown z Velké 
Británie. (deš)



Návrat první ligy basketbalu 
mužů do hanácké metropole
Ne všichni Olomoučané vědí, že 22. září oslavila Olomouc 
návrat na pomyslnou mužskou basketbalovou mapu. Nově 
vzniklý klub Basketbal Olomouc získal licenci z Jindřichova 
Hradce a od letošní sezony nastupuje v první lize. Olomouč-
tí basketbalisté se tak pokoušejí oprášit zašlou slávu Dukly, 
která v 70. letech získala dokonce dva mistrovské tituly v nej-
vyšší domácí soutěži. Za tehdejší Duklu si zahrál také kouč 
a jeden z hlavních iniciátorů návratu mužského basketbalu 
do našeho města Michal Pekárek. Ten nasbíral mnoho zku-
šeností z pozice sportovního ředitele i trenéra mužského bas-
ketbalu v Prostějově, kde se podílel na devíti medailích Orlů 
v Mattoni NBL. Své zkušenosti chce nyní uplatnit v Olomouci 
a dovést klub v budoucnu třeba i do nejvyšší domácí soutěže. 
Základ olomoucké sestavy tvoří zdejší odchovanci. Ty dopl-
ňují hostující hráči ze Svitav a Jindřichova Hradce. Důležitá 
je také úzká spolupráce s Basketbalovým centrem mládeže, 
odkud se mohou rekrutovat další hráči, což potvrzuje i kouč 
mužstva: „Postupně chceme doplnit tým hráči z mládežnické 
základny. Chceme spolupracovat zejména s mládežnickým 
basketbalem a první krok jsme již udělali.“ 

Velmi pozitivní je přístup fanoušků a dobrá atmosféra na do-
mácích utkáních. Jak uvádí kouč Pekárek: „Snažíme se připra-
vovat pro diváky množství atrakcí a doprovodný program. 
Není to jen o sportu a basketbalu. Lidé se chtějí bavit a my 
chceme vždy připravit příjemnou atmosféru. Návštěvníci 
mají možnost účastnit se nejrůznějších soutěží, a to nejen ve 
střelbě trestných hodů.“ 
Utkání doprovází také pohledné cheerleaders a na každém 
zápase jsou vylosováni dva návštěvníci z publika, kteří mají 
možnost vyhrát horské kolo a další poutavé ceny. Je to snad-
né, stačí jen střelit koš z poloviny hřiště. 
Olomoucký klub má díky dohodě s ředitelem Gymnázia Čaj-
kovského Radkem Čapkou kvalitní zázemí v moderní Čaj-
karéně a domácí utkání se konají zpravidla v neděli od 14 ho-
din. Významným partnerem klubu je také statutární město 
Olomouc. 
Klub má svůj profil na Facebooku (www.facebook.com/Basket-
balOlomouc), kde lze sledovat aktuální informace, novinky a za-
jímavosti nejen ze zápasů, ale i zákulisí klubu. Zde najdete i utká-
ní základní části soutěže, které ještě můžete navštívit. (red)

SPORT
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Vzdělávací zařízení SILEX OLOMOUC pořádá

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
akreditace MŠMT, zahájení 21. ledna 2014

INZERCE

Olomouc má vicemistry Evropy v capoeiře 

Olomoucký klub Vem Camará Capoeira – Olomouc, o. s., se zú-
častnil mistrovství Evropy v Komárně a odvezl si hned dvě me-
daile. Zuzana Bordováčová svým uměním vybojovala bronz, On-
dřej Novák si odvezl stříbro.
Tato událost byla spojena s třídenním seminářem, kterého se zú-
častnilo přes 100 capoeiristů z celé Evropy. V kategorii A (modrý, 
modro-zelený, zelený a zeleno-fialový pásek) první místo obsadil 
domácí trenér Tomáš Vu Thanh (graduado Latino), na 3. příčku 
vystoupal Jan Hovorka (graduado Rato) z Prahy a stříbro pro Olo-
mouc vybojoval olomoucký trenér Ondřej Novák (graduado Gi-
rafa). V kategorii B (žluto-oranžový, oranžový a oranžovo-modrý 
pásek) se umístil na 19.–21. místě Milan Korba, jeho mladšímu bra-
trovi Matějovi Korbovi se podařilo probojovat až na 13. místo, kdy 
prohrál v rozstřelu o postup do nejlepší dvanáctky. Miroslav Gro-
hmann obsadil 9. příčku a jen těsně mu unikl postup do semifinále. 
Největší úspěch v této kategorii zaznamenala Zuzana Bordováčová, 
která uzavírala trio nejlepších a odvezla si domů bronz. První mís-
to vybojovala Alice Avci z Liberce a druhý byl Petr Kokošek z ne-
daleké Opavy. V kategorii C (šedý, šedo-žlutý a žlutý pásek) měl 
Olomouc jen jedno želízko v ohni, a to mladou nadějnou závodnici 
Lucii Kubákovou, pro kterou to byly první závody a která nakonec 
pro Olomouc vybojovala krásné 16. místo. První místo a zlatá me-
daile putovala zásluhou Elišky Hancové do Mladé Boleslavi a stříb-
ro díky Adamovi Ansorge do nedalekého Liberce. (deš)

Noc bojovníků ovládli olomoučtí borci

V pořadí již čtrnáctou Noc bojovníků zažil sál Congress Hotelu 
Clarion. Kickboxerské Czech Open 2013 přineslo hned několik vr-
cholů večera, diváci aplaudovali především olomouckým borcům 
Pavlu Hennrichovi a Davidu Koutnému. Na programu bylo osm 
zápasů podle pravidel K-1 na 3× 2 minuty a divákům se v ringu 
představili junioři, muži i ženy ze čtyř států Evropy.
Výborně se prezentovali domácí kickboxeři. Jako první šel do rin-
gu mladíček Jan Bauer, který se ve váhové kategorii 63,5 kg střetl 
s Maďarem Gronaiem. Reprezentant klubu Smash Gym Olomouc 
však musel v 1. kole vzdát kvůli krvavému šrámu nad okem.
V souboji váhové kategorie 75 kg porazil vicemistr Evropy Pavel 
Hennrich Jakuba Hostinského z Plzně. Závěrečným zápasem ga-
lavečera byl fight váhové kategorie 86 kg mezi Davidem Koutným 
a Polákem Szerszenem. Zápas vyzněl pro olomouckého borce 3:0 na 
body a Noc bojovníku tak skončila vítězstvím domácích barev. (deš)
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Výstava betlémů na Kopečku pokračuje do ledna
Až do 12. ledna příštího roku bude otevřená vý-
stava betlémů v Muzeu Matice svatokopecké. Od 
21. 12. do 5. 1. bude otevřeno denně od 10 do 16 
hodin, v ostatní době jen v sobotu od 12 do 16 ho-
din a v neděli od 10 do 16 hodin. Vstup do muzea 
dřevěnými vraty severní rezidence svatokopecké 
baziliky je označen. (jed) 

Vlastivědné muzeum přiblíží mezníky života
Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo stálou národopis-
nou tematickou expozici s názvem Od kolébky do hrobu, která 
ukazuje, jak se člověk v rámci společenství odnepaměti vyrov-
nával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození 
a smrt. Příběh o narození a smrti je zasazen do reálného prostře-
dí hanácké vesnice a krajiny období 19. století. 
„Snažili jsme se pojmout národopis jiným způsobem, způ-
sobem, který není statický. Jde o expozici vzbuzující emoce, 
expozici vytvořenou pro všechny, kteří mají zájem o poznání 
myšlení, pocitů a života našich předků devatenáctého stole-

tí,“ vysvětluje ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Bře-
tislav Holásek.
Expozice koncipovaná do tří úseků (Narození – Zbožnost – 
Smrt) nabízí návštěvníkům široké spektrum předmětů „ze živo-
ta“ – lidový nábytek, předměty domácí potřeby, keramiku, kra-
mářské tisky, lidové umění, kroje a předměty religiózní povahy. 
Sbírkové předměty vhodně ukazují na dobovou atmosféru, li-
dovou víru i barvitou představivost našich předků. Zbožnost, 
pokora a úcta venkovského člověka 19. století je patrná v kaž-
dém vystaveném díle. (red)Fo
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VÁNOCE V MORAVSKÉM DIVADLE OLOMOUC: 
POHÁDKY, KOLEDY I RYBOVA MŠE

Program pro malé i velké návštěvníky připravilo ve 
svátečním období Moravské divadlo Olomouc. Vedle 
pohádkových představení Louskáček a Pidínci a modrý 
kocour nabízí prosincový program také koledování se 
sborem opery a operety či koncertní provedení Rybovy 
České mše vánoční.
Vstupenky na představení a koncert jsou v prodeji 
v pokladně divadla nebo na stránkách www.mdol.cz, 
sekce Program a vstupenky. Vstup na Vánoční koledy 
je volný.

21. 12. v 10:00
VÁNOČNÍ KOLEDY
Zpívání ve foyer MDO • vstup zdarma

21. 12. v 16:00
LOUSKÁČEK
Baletní pohádkový příběh

23. 12. ve 14:00 a v 17:00
RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují sólisté opery a operety Moravského divadla 
Olomouc Barbora Polášková, Lea Vítková, Petr Martí-
nek a Vladislav Zápražný, spoluúčinkuje orchestr 
a sbor Moravského divadla Olomouc, dirigent: Petr 
Šumník

26. 12. v 16:00
PIDÍNCI A MODRÝ KOCOUR
Pohádka – pro děti je připraven malý dárek
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AQUAPARK OLOMOUC

p eje svým návšt vník m 

krásné prožití váno ních 

svátk  a mnoho št stí 

a zdraví v roce 2014

PROVOZNÍ DOBA O VÁNO NÍCH SVÁTCÍCH:

wwwwwwwwwwwwwwwww..aaqquuuuuuuuuuuaaaaaaaaaa--olomoooooooooouuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccc...........cccccccccccccczzzzzzzzzzzzzz

VNIT NÍ AREÁL

24. – 25. 12. ZAV ENO

26. – 30. 12. 900 – 2000 hod

31. 12. 900 – 1800 hod

1. 1. 2014 1300 – 2000 hod

2. – 5. 1. 2014 900 – 2000 hod

SAUNA

24. – 25. 12. ZAV ENO

26. – 30. 12.  1000 – 2000 hod

31. 12. 1000 – 1800 hod

1. 1. 2014 1300 – 2000 hod

2. – 5. 1. 2014 1000 – 2000 hod

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2013
CHRÁM 24. 12. 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 2014

KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA
15.00 DĚTSKÁ

21:00
8:00, 10:00 8:00, 10:00

18:00
8:00, 10:00

KOSTEL SV. MOŘICE
22:00

24:00 BOH. SLOVA

7:30, 9:00
10:30

7:30, 9:00
10:30

8:00
17:00

7:30, 9:00
10:30

KOSTEL SV. MICHALA
15:00 DĚTSKÁ

24:00
7:30, 9:00

15:00 SARKANDR.
7:30, 9:00

16:00
23:00

7:30, 9:00
15:00 SARKANDR.

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
kapucínský

17:00
6:30, 10:00

17:00
17:00 17:00

6:30,10:00
17:00

NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ 
P. MARIE dominikánský

16:00 DĚTSKÁ

24:00
9:30

18:00
9:30

18:00
17:00
23:30

9:30
18:00

KOSTEL P. MARIE SNĚŽNÉ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

KOSTEL SV. KATEŘINY – 11:00 11:00 – 11:00

HEJČÍN 22:30 10:00 10:00 17:30 10:00

HODOLANY
15:00 BOH. SLOVA

22:00
9:30 9:30 – 9:30

HOLICE 20:00 9:00 9:00 16:00 9:00

NOVÁ ULICE 21:00 9:00 9:00 17:00 9:00

NOVÉ SADY 15:30 DĚTSKÁ 9:35 9:35 16:00 9:35

SLAVONÍN 23:00 8:00 8:00 14:30 8:00

KLÁŠTERNÍ HRADISKO 19:00 10:00 10:00 16:45 10:00

SVATÝ KOPEČEK
16:00
24:00

7:30, 9:00,
10:30, 15:00

9:00
15:00

9:00
17:00

7:30, 9:00,
10:30, 15:00

CHVÁLKOVICE 21:00 8:00 8:00 15:00 8:00
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Městské letiště 
se zvelebuje, přijďte
Na letišti v Neředíně byl otevřen nejen 
pro milovníky aviatiky nový „AIR BAR“. 
Navštívit ho můžete od pondělí do neděle 
v době 10–22 hodin. Těší se na vás příjem-
ná obsluha, která kromě italské kávy a mí-
chaných nápojů nabídne i možnost konání 
soukromých akcí. V AIR BARU si můžete 
objednat vyhlídkové lety, v zimních mě-
sících můžete posedět s přáteli u krbu, 
v létě pak bude k dispozici zahrádka s gri-
lováním. Tel.: 774 040 402. (red)

Děti soutěžily o nejzdatnějšího záchranáře
Aquapark Olomouc ve spolupráci a za 
podpory statutárního města Olomouce 
uskutečnil v roce 2013 první ročník Zá-
chranářské akademie s mottem „Pomá-

hej a užívej“, který je určen pro žáky ZŠ 
II. stupně. Jeho cílem a smyslem je vštípit 
žákům základy první pomoci, péče o zra-
něného před příjezdem záchranné služby 

a resuscitace. Sou-
časně prověřuje vzá-
jemnou spolupráci 
a smysl pro fair play 
hru při vědomostních soutěžích. Projektu 
se zúčastnilo 15 olomouckých základních 
škol a více než 70 tříd. Na závěr prvního 
ročníku proběhla koncem listopadu zá-
věrečná soutěž mezi žáky jednotlivých 
základních škol, kteří si porovnali své do-
vednosti a utkali se v boji o nejzdatnější 
záchranáře. Na prvním místě se umístil 
tým ze ZŠ Náves Svobody Holice, druhé 
místo obsadila velmi těsně ZŠ Hálkova 
a na třetím místě skončila ZŠ Zeyero-
va. Pro vítěze byly připraveny medaile 
a putovní pohár, o který se bude bojovat 
i v příštím roce. Odborným garantem 
projektu je společnost Balic, akreditované 
zařízení MŠMT působící v oblasti první 
pomoci a vodní záchrany. (red)

Olomoucká muzea se podílejí 
na pražské výstavě
Vlastivědné muzeum v Olomouci se stalo 
spolu s Ministerstvem kultury České re-
publiky, Národní galerií v Praze, Morav-
ským zemským muzeem, Muzeem umění 
Olomouc a Slovanským ústavem AV ČR 
spolupořadatelem výstavy nazvané CM 
863 s podtitulem Svatí Cyril a Metoděj. Dě-
jiny, tradice, úcta, která se koná v rámci ju-
bilejních oslav 1150. výročí příchodu obou 
světců na Velkou Moravu.
Výstava je situována do gotických prostor 
Anežského kláštera a potrvá až do 2. února 
příštího roku. Vedle významných archeo-
logických památek období Velké Mora-
vy jsou zde vystavena díla s cyrilometo-

dějskou tematikou od středověku až po 
20. století (cca 250 exponátů), a vznikla tak 
svým rozsahem unikátní výstava pojedná-
vající jak o dobovém kontextu a životě sva-
tých Cyrila a Metoděje, tak také o pozdější 
tradici a úctě jejich světeckého kultu. 
„Jsem velice rád, že se Vlastivědné muze-
um v Olomouci mohlo podílet, jako jeden 
z hlavních spolupořadatelů, na realizaci 
jednoho z největších a nejvýznamnějších 
muzejních projektů v České republice, kte-
rý je zároveň velkou propagací olomouc-
kých muzeí a turistickou atrakcí Prahy,“ 
uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olo-
mouci Břetislav Holásek. (jed)

OSA – Ochranný svaz autorský a KPS Dvořák, člen Unie 

českých pěveckých sborů, pořádají

NOVOROČNÍ KONCERT
středa 1. 1. 2014, 16:00

Husův sbor v Olomouci-městě (u stadionu)

Účinkující: KPS Dvořák Olomouc, člen UČPS | Markéta 

Večeřová – soprán, Jana Valouchová – alt | Ondřej Doležal, 

sólista opery MDO – tenor | Vladimír Třebický, sólista 

opery MDO – bas | Svatocecilský orchestr Olomouc

Program: Jakub Jan Ryba (1765–1815): Missa pastoralis 

bohemica (1796) „Hej, mistře!“ | Koledy Antonína 

Tučapského 

Řídí: Jan Gottwald

Vstupné 150/80 Kč

Podpora koncertu:

ANAG, s. r. o., Magistrát města Olomouce a další

Koncert se koná ještě 25. 12. v 17:00 v kostele sv. Jana 

Křtitele v Olšanech u Prostějova
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Získejte Euroklíč 
zdarma 
Euroklíč je mezinárodní projekt EU, který už 
více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou 
schopností pohybu ve vyspělých evropských ze-
mích. Jedná se o bezplatnou službu určenou ZTP 
a nemocným občanům. 
Komu je určen EUROklíč?
EUROklíč může zdarma získat každý občan s tě-
lesným postižením, který je držitelem průkazu 
TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický 
pacient, člověk trpící tzv. Crohnovou chorobou 
či roztroušenou sklerózou, který má bydliště 
v Olomouckém kraji.
Kde lze EUROklíč použít? 
EUROzámky jsou osazovány zpravidla na veřejně 
přístupných sociálních zařízeních (WC) a technic-
kých kompenzačních zařízeních (výtahy, svislé 
a schodišťové plošiny apod.). EUROklíče fungují 
i v dalších místech České republiky a hlavně při 
cestách do zahraničí, ve státech Evropské unie, 
kde je možnost jejich využití podstatně širší.
Kde lze EUROklíč bezplatně v Olomouckém 
kraji získat?
Prostřednictvím Národní rady zdravotně posti-
žených ČR, krajská pobočka Olomouc, kontaktní 
pracoviště Olomouc, U Stadionu 1205/10, kan-
celář č. 20. Jaroslava Němcová, tel: 608 835 134, 
e-mail: rajca.nemcova@seznam.cz.
Jaké doklady pro vydání EUROklíče potřebujete?
1. občanský průkaz
2. průkazku ZTP/P

Pěstounská péče – práce, nebo poslání?
Rok, který pomalu končí, byl plný změn 
i v oblasti náhradní rodinné péče, a to jak 
pro pěstouny, tak i pro sociální pracovní-
ky Magistrátu města Olomouce, kteří se 
této oblasti věnují. Novinky v náhradní 
rodinné péči přinesly v řadách pěstounů 
nejdříve rozpaky a obavy. Po téměř roce 
jejich fungování mnozí pěstouni ocenili 
podporu a pomoc, kterou jim odbor so-
ciálních věcí olomouckého magistrátu na 
základě sjednaných dohod poskytuje.
„Od počátku letošního roku se dostalo 
pěstounům podpory v podobě služeb, 
které jim v rámci uzavřených dohod 
o pěstounské péči zajišťuje odbor soci-
álních věcí, jako jsou např. odborná po-
moc, poradenství pěstounům i přijatým 
dětem, odlehčovací služby dlouhodobé 
i krátkodobé nebo možnost vzdělávání. 
Pěstounství bylo uznáno jako zaměstná-
ní, za něž je státem poskytována mzda,“ 
přiblížila hlavní změny náměstkyně pri-
mátora pro sociální oblast Eva Machová. 

V Olomouci se podařilo pracovníkům 
náhradní rodinné péče magistrátu navá-
zat velmi dobrou spolupráci s organiza-
cemi poskytujícími služby pěstounům, 
ale i s organizacemi, které jsou v regi-
onu nové (viz rámeček). Aktuálně má 
magistrát s pěstouny uzavřeno téměř 80 
dohod o výkonu pěstounské péče, více 
než 50 pěstounských rodin uzavřelo 
dohodu s organizací poskytující služby 
pěstounům.
Změny v náhradní rodinné péči přines-
ly i větší zájem veřejnosti, zejména o ná-
hradní rodinnou péči o nejmenší děti, 
které nemohou vyrůstat ve své rodině, 
o pěstounskou péči na přechodnou dobu. 
„V letošním roce se na Magistrátu města 
Olomouce přihlásilo 11 zájemců o výkon 
pěstounské péče na přechodnou dobu, 
dalších šest zájemců by chtělo vykonávat 
pěstounskou péči dlouhodobějšího cha-
rakteru. V letošním roce se podařilo ve 
spolupráci s pracovištěm náhradní rodin-

né péče Krajského úřadu Olomouckého 
kraje zprostředkovat umístění dvanácti 
dětí v náhradních rodinách,“ dodala Ma-
chová. (red)

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

• ISIS, o. s., pro pomoc náhradním rodinám Olomouc 
• Maltézská pomoc, o. p. s., Olomouc 
• Triáda – poradenské centrum Brno 
• Dobrá rodina, o. p. s., Praha 
• Děti patří domů, o. s., (pobočka Olomouc) 
• Středisko sociální prevence, p. o., Olomouc) 

S těmito, ale i dalšími organizacemi, spolupracují pra-
covníci náhradní rodinné péče magistrátu při zajištění 
služeb pro pěstouny, zejména v oblasti vzdělávání, 
které je od letošního roku pro pěstouny povinné. Mimo 
výše uvedených organizací na tomto poli spolupra-
cují s P-centrem, o. s., Olomouc – Rodinným centrem 
U Mloka, organizací Náruč dětem, o. s., Olomouc 
a dalšími. Statutární město Olomouce činnost mno-
hých z jmenovaných organizací finančně podporuje 
prostřednictvím příspěvků na sociální služby, poskyto-
vaných v rámci dotačního programu.



Projekt Od kočárku k podnikání má první úspěšné absolventky
Prezenční část vzdělávání v rámci 
projektu „Od kočárku k podnikání“ 
ukončila první skupina žen z Olo-
mouckého kraje, které plánují za-
ložit si vlastní podnikání. V Rodin-
ném centru Heřmánek se účastnice 
programu pod vedením zkušené 
lektorky zdokonalovaly v komuni-
kačních dovednostech, učily se pra-
covat se stresem, odstraňovat vnitřní 
bariéry a posilovat sebedůvěru. 

„Ženy po rodičovské dovolené a ženy 
v předdůchodovém věku, jimž je projekt 
určen, se na trhu práce nacházejí ve velmi 
obtížné situaci. Proto jsme rádi, že jsme se 
mohli zapojit do aktivity, která jim pomá-
há postavit se na vlastní nohy a splnit si 
svůj sen,“ říká Petra Tenglerová, ředitelka 
RC Heřmánek. 
Anna Lasovská (52), sólo matka tří dětí 
z Uničova a jedna z účastnic kurzu, získané 
zkušenosti velmi oceňuje: „Musela jsem ze 
zdravotních důvodů opustit práci v sociální 
oblasti a nyní jsem v evidenci úřadu práce. 
Plánuji však založit si vlastní živnost krea-

tivního strojového šití a také chci poskyto-
vat masáže pohybového aparátu.“ Účast 
v tomto projektu Anně Lasovké pomohla 
nejen si ujasnit, v jakém oboru chce pra-
covat a čeho by ráda v podnikání dosáhla, 
ale také, kolik času chce věnovat podnikání 
a kolik rodině a svým koníčkům.
Budoucí podnikatelky se pod vedením od-
borných lektorů dozvěděly, jaké osobnostní 
předpoklady jsou důležité pro podnikání, 
a také jak postupovat při založení firmy. 
Získaly základní povědomí marketingu, 
využití ICT technologií v podnikatelské 
praxi a o živnostenském, pracovním a ob-
chodním právu. Sestavily si svůj vlastní 
podnikatelský plán a mohou dále využít 
mentoring, tedy pracovat pod vedením 
zkušeného podnikatele nebo podnikatelky. 

Jak ale vyplývá ze zkušeností účastníků, 
minimálně stejně důležitou roli jako získání 
nových poznatků hraje i možnost sdílet své 
představy a zkušenosti s ostatními účast-
níky. „Zvažuji vlastní podnikání a odezva 
a reakce lektorů i ostatních účastníků pro 
mě byly velmi důležité. Moje původní před-
stavy se díky možnosti konfrontace s ostat-
ními spojily ve smysluplný celek,“ řekla 
Markéta Hanusová (36), sólo matka dvou 
dětí z Daskabátu. 
Hlavním cílem je umožnit ženám v Olo-
mouckém kraji založit si vlastní podni-
kání, které bude udržitelné a v souladu 
s jejich osobním zaměřením a životními 
rolemi. Projekt je určen ženám vracejícím 
se po rodičovské dovolené nebo pečují-
cím o závislého člena rodiny na trh práce 
a dále pro ženy starší 50 let. Je financo-
ván z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
RC Heřmánek je rodinné a komunitní 
centrum, nabízející služby a poraden-
ství zaměřené na těhotenství, rodičov-
ství, výchovu dětí a slaďování osobního, 
profesního a rodinného života. Více na 
www.odkocarkukpodnikani.cz. (red)

OBČANSKÁ SPOLEČNOST
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VEŘEJNÁ
SBÍRKA

PRO ARO VN OLOMOUC NA SYSTÉM
PRO ZABEZPEČENÍ EFEKTIVNÍHO

ČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Občanské sdružení PROMERITUM vyhlašuje veřejnou sbírku 
na Hill-Rom The Vest® - systém pro zabezpečení efektivního 
čištění dýchacích cest pro ARO VN Olomouc. Na uvedeném 

pracovišti dosahují výborné výsledky v péči o pacienty a rozšíření 

možností poskytované péče o další technické vybavení přispěje 

ke zkvalitnění péče v celém našem regionu.

Systém je určen pro chronické i akutní pacienty s dýchacími 

komplikacemi, poúrazové stavy, pacienty po transplantaci plic 

a mnoho dalších. Slouží ke stabilizaci nebo zlepšení plicních 
funkcí a snížení výskytu zápalu plic.

5998862001/5500

Předem děkujeme všem, 
kteří přispějí libovolnou částkou.

PROMERITUM o.s., Březinova 7, 772 00 Olomouc, promeritum@promeritum.cz, IČ: 22909788

Sbírka probíhá pod záštitou primátora statutárního města Olomouce.

Více informací naleznete na www.promeritum.cz.

POŘADATEL SBÍRKY PARTNEŘI SBÍRKY

Stačí když odešlete dárcovskou SMS ve tvaru 

DMS VNOLOMOUC na telefonní číslo 87 777. Cena 

DMS je 30 Kč, ARO VN Olomouc obdrží 28,50 Kč.

Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po 

dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru 

DMS ROK VNOLOMOUC na číslo 87 777 a každý 

měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. 

Více na www.darcovskasms.cz.

Nebo přispějte na číslo účtu veřejné sbírky:

E L E K T R O

Sólo rodiče z Olomoucka mají vlastní klub

První setkání rodičů, kteří vychovávají své děti bez partnera, se ne-
dávno odehrálo v Olomouci. Díky aktivitě občanského sdružení Sólo 
rodiče se tak ve městě rozšířilo spektrum nabídky setkávání pro další 
typ rodin. Rodiny, v nichž chybí jeden z partnerů, si tak mohou na-
příklad domlouvat vzájemné hlídání dětí. 
Setkání se zúčastnilo několik maminek. „Jsem spíše introvertní typ, 
takže mě překvapilo, že jsme téměř okamžitě našly společnou řeč 
a začaly plánovat budoucí možné aktivity. Uvědomila jsem si, kolik 
toho máme společného,“ řekla Blanka Pavlíčková, která vychovává 
sama dceru. Martina Coufalová z občanského sdružení Sólo rodiče, 
jinak svobodná matka, vnímá jako pozitivní moment, že se našlo to-
lik žen, které neváhaly přijít do neznámého prostředí mezi neznámé 
lidi: „Pro sólo rodiče, kteří za sebou obvykle mívají zklamání ve vzta-
hu, není jednoduché vyjít na veřejnost a otevřít se. Pokud však překo-
nají obavy, zjistí, kolik cenného mohou sami dát a získat od druhých 
ve stejné situaci.“ 
Spolupořadately klubového setkání jsou rodinné centrum Heřmánek 
a Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty. Bližší infromace najdete 
na webu www.solorodice.cz. (red)
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

3 denní pobyt 30. 12. 2013 - 1. 1. 2014
v ceně 3450 Kč / osoba 
na dvoulůžkovém pokojiSilvestrovský 

pobyt v Lázních
Slatinice

ŽIVÁ HUDBA HALOGEN (Olomouc)

SILVESTROVSKÁ TOMBOLA 
PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ

5 denní pobyt 29. 12. 2013 - 2. 1. 2014
v ceně 5600 Kč / osoba 
na dvoulůžkovém pokoji

Rezervaci pobytu a objednávky provádějte do 10. 12. 2013
Bc. Kamila Ruthová, ruthova@lazneslatinice.cz, tel: 585 944 599

Cena zahrnuje: procedury, ubytování, 
plnou penzi, speciální silvestrovské menu

Penzion Majorka,  783 42 Slatinice č. 20, tel.: +420 585 968 673
e-mail: info@penzion-majorka.cz, www.facebook.com/penzionmajorka
www.penzion-majorka.cz

Silvestr pod Kosířem
30. 12. 2013 – 1. 1. 2014

Penzion Majorka v obci Slatinice

ubytování ve stylovém penzionu, 
speciální silvestrovské menu, živá hudba

Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi,
procedury v Lázních Slatinice

Cena 

za pobyt

4 100 Kč

(osoba/noc)

Objednávky a rezervace do 15. 12. 2013

INZERCE

Zadlužení – existuje řešení?!
Téma zadluženosti se již stalo součástí naší každodennosti. 
Půjčujeme si na dovolenou, spotřebiče, byt. Ale co dělat, když 
ztrácíte kontrolu nad svými dluhy a nemůže je splácet? „Kon-
taktují nás například lidé, kteří mají spoustu dluhů a nejsou 
schopni splácet své závazky. Řešení hledají v dalších půjčkách. 
Existují však i jiné možnosti,“ sděluje zkušenosti Klára Šivlová, 
pracovnice Vzestupné spirály – projektu terénního dluhového 
poradenství Charity Olomouc podpořeného z fondů ESF. 

Situace, kdy přestávám být schopen platit

Mohou nastat situace, kdy se dostanete do finanční tísně
• začněte situaci řešit co nejdříve a komunikujte se všemi, kde 

vám může vzniknout dluh nesplácením
• zvažte, co je důležité platit přednostně – nesmí docházet 

k upřednostňování věřitelů, ale musí být pro vás prioritou 
udržení chodu domácnosti

• vytvořte si přesný rozpočet, po odečtení přednostních pohle-
dávek zbývající částku rozdělte rovnoměrně mezi věřitele

• zažádejte o snížení splátek tam, kde jsou sankce nejnižší
• s věřiteli se můžete domluvit na různých postupech – je 

možné dobu splácení prodloužit, odložit splátky na určitou 
dobu, spojit více půjček (konsolidace)

Situace, kdy dluhy nesplácím delší dobu

• opět platí pravidlo – komunikujte s věřitelem! Nabídněte 
splátkový kalendář – věřitel je povinen přijmout jakoukoli 
minimální částku, hlavně dodržujte stálé splácení

• ukládejte si veškeré doklady o splácení 
• v případě delšího nesplácení může věřitel přistoupit k vy-

máhání – dluhy předá jiné instituci (inkasní nebo advokátní 
společnosti) a dlužná částka se tím navyšuje 

• vymahačské společnosti nemají stejná oprávnění jako exeku-
toři – nemohou vejít do domácnosti, zabavovat majetek apod.

A když přijde exekuce ... 

• kontaktujte exekutora a domluvte se na postupu. Možností 
je sloučit více exekucí, zažádat o odklad exekuce, zastavení 
exekuce pro nemajetnost či pro nepřístupnost aj. 

•  exekutor má však oprávnění provést jednotlivé úkony, kte-
ré je dlužník povinen strpět

• dlužnou částku může exekutor vymáhat v exekučním říze-
ní prodejem majetku, srážkami z příjmu (mzda, důchod, soc. 
dávky) nebo přikázáním pohledávky z účtu (tzv. blokace účtu) 

• je vhodné vyhledat pomoc v (bezplatných) poradnách

Jaké jsou možnosti a podmínky oddlužení? 

Jednou z možností, jak můžete řešit vaši předluženost, je od-
dlužení (tzv. osobní bankrot či insolvenční řízení). Má však 
svá specifika, která je nutné dodržet.
• návrh na oddlužení může podat osoba, která má dva a více 

věřitelů a pohledávky má déle než 30 dnů po splatnosti
• osoba musí mít takový příjem, že je schopna zaplatit ales-

poň 30 % veškerých dluhů za 5 let (nebo spolu s dárcem)
• dlužník nesmí být odsouzen za trestný čin hospodářské 

a majetkové povahy
• případný dluh z podnikání musí tvořit menšinu dluhu

• v případě podání návrhu nelze pokračovat v exekuci a zastaví 
se tak růst pohledávek

• pokud zvažujete podání insolvenčního návrhu, obraťte se na 
odborníky

• dávejte pozor na poradenské firmy, vybírejte mezi společnostmi, 
které jsou prověřené. Nebo využijte možnosti odborných bez-
platných poraden (viz rámeček)

KONTAKTY NA BEZPLATNÉ PORADNY 

Charita Olomouc
Vzestupná spirála – terénní dluhové 
poradenství – terénní pracovnice: Klára 
Šivlová, tel. 736 764 933, Eliška Zlámalová, 
tel. 739 344 150 
Poradenské centrum – tel. 585 203 102, 
Wurmova 5, Olomouc 771 
www.olomouc.charita.cz 

O.s. InternetPoradna.cz
Poradna pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním a seniory
tel. 774 724 877; 587 406 126, email:olo-
mouc@iporadna.cz, Skype: poradna.pro.ozz
Wurmova 7 Olomouc
www.iporadna.cz 

Člověk v tísni
Dluhová poradna – Monika Vinklárková – 
terénní soc. pracovnice, tel. 734 428 481.
SAS (sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi) – Tereza Buchtová – terénní 
pracovnice, tel. 731 690 966
Litovelská 14, Olomouc 779 00
www.clovekvtisni.cz
www.integracniprogramy.cz

Sdružení SPES, o. s.
Poradna pro dlužníky
tel. 777 723 598
email: spes@pomocsdluhy.cz
Dolní nám. 27/38, Olomouc 779 00
www.pomocsdluhy.cz
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1. 4. 1899 VYJELA NA SVOU 
PRVNÍ JÍZDU PO OLOMOUCI … 

(1. TAJENKA), NEBOLI TEHDEJŠÍ 
TERMINOLOGIÍ ŘEČENO – … 

(2. TAJENKA). ŽÁDNOU VELKOU 
SLÁVU V TISKU TAHLE UDÁLOST 

ALE NEVZBUDILA, POUZE 
V TEHDEJŠÍCHOLOMOUCKÝCH 

LISTECH BYLO JEN DROBNÉ 
ZAZNAMENÁNÍ.

AUTOR:
-KAWI-

SOUČÁST 
VÝSTROJE 

BRANKÁŘŮ
POMLUVY SLOVENSKY 

„ÚSTA“

INICIÁLY 
HERCE 

TÖPFERA

MĚSTO VE 
FRANCII

POPÍNAVÁ 
ROSTLINA

LATINSKY 
„SPISY“

NESCHOP-
NÉ POHYBU

NÁZEV 
HLÁSKY T

PRAVO-
SLAV-

NÍ KNĚŽÍ

PŘEDSTA-
VENÝ 

KLÁŠTERA

KÓD 
LETIŠTĚ 
BARKLY 
DOWNS

JEDEN Z MLA-
DOTURKŮ

PŘEDLOŽKA
KTERÝ 

(BÁSNICKY)

2. ČÁST 
2. TAJENKY PRIMÁT

SOUHRN 
NÁZORŮ

ZAŘÍZENÍ
K LÉČENÍ

SKÁKAVÝ 
HMYZ

JAKÝ DAROVATI NAŠE ŘEKA

1. TAJENKA POTOM KÓD LET. 
OSTRAVA

VRCHNÍ  
ČÁSTI 

MÍSTNOSTI

NEPROVÉST 
NANESENÍ

FILMOVACÍ 
PŘÍSTROJE

ZÁPASIŠTĚ
DOSNA ESTONEC 

(ZASTARALE) TYČ 
ZARAŽENÁ
DO ZEMĚ

STARO-
ARMÉNSKÉ 

MĚSTOŽEHLICÍ 
STROJ

JEDNOTKA 
HLASITOSTI

SLOVNÍ 
POMOCI

ŠACHOVÉ 
PROHRY

PTÁK 
ZLODĚJ

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

NÁŠ  
ZPĚVÁK

ESPERANT. 
„LÁSKA“

TAM 
(BÁSNICKY)

DRUH 
KOLJUŠKY

1. ČÁST 
2. TAJENKY

OBUŠEK MĚNOVÁ J. 
TIBETU

CIZÍ ZKR.
ATOM. ČASU

ZKRATKA 
VYDAVATEL. 

NAŠE  
VOJSKO

SLOVENSKY 
„KONĚ“

SAMCI 
SRNEK POPĚVEK

PŘEDLOŽKA SEVERSKÝ 
BŮH

ZNAČKA 
RADIA

DOBY 3. ČÁST
2. TAJENKY

SMUTEČNÍ 
HOSTINA

POMŮCKY:

AMO, BKP,
KOI, OSR.CITO-

SLOVCE 
ZAVÝSKNUTÍ

DEZIFEKČNÍ 
PROSTŘE-

DEK

PÍSMENO 
ŘECKÉ 

ABECEDY

LISTÁRNA

Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poš-
tou na novou korespondenční adresu: RADNIČNÍ LISTY, PRASKOVA 3, 
772 00  Olomouc, nebo na e-mail: lenka.jedlickova@consultants.cz. Vaše 
připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpra-
cujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše 
ohlasy děkujeme.  Vaše redakce

Tajenku křížovky zasílejte do 8. 1. 2014 na adresu: Magistrát města 

Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14, 

nebo na e-mailovou adresu: martin.hala@olomouc.eu.

Správná tajenka z minulého čísla: videomapping. Vylosovaným výher-

cem je Marcel Zlobil z Olomouce.
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Olomoucké adventní trhy předčí i Vídeň či Salzburg
Stále větší oblibě se těší adventní Olomouc se všemi nabídkami, které k tomuto období patří. Turisté i odborníci oceňují krásu svátečně vyzdobeného 

města, Vánoční trhy s desítkami stánků a celkově neopakovatelnou a příjemnou atmosféru. Dle vyjádření agentury CzechTourism je adventní atmosféra 

v Olomouci příjemnější než v mnohých vyhlášených destinacích, jako jsou Salzburg či Vídeň. „Za krásným zážitkem lze v prosinci vyrazit i na adventní 

trhy. Jedny z nejzajímavějších se konají v Olomouci. Také proto agentura CzechTourism vybrala adventní Olomouc jako jednu z destinací podporova-

ných v kampani Česko – země příběhů,“ říká Martin Šlajchrt, projektový manažer agentury. „Přesně měsíc před Štědrým dnem se zahalila starobylá 

Olomouc do vánočního hávu, aby návštěvníkům nabídla neopakovatelnou atmosféru vánočních trhů. V historickém jádru města na ně dýchne magie 

uplynulých staletí, stejně jako je zahřeje útulná a přátelská atmosféra, kterou ve Vídni nebo Salzburgu nenajdou. Olomouc je krásná, což nepochybně 

v adventním období platí dvojnásob, a mě velmi těší, že si tohoto faktu už všímají i lidé z jiných měst,“ podotýká náměstek primátora Jan Holpuch.

Velkým tahákem jsou samozřejmě Vánoční trhy Olomouc i s veřejným kluzištěm. „Letos jsme pro návštěvníky připravili opravdu bohatý 

program. Každý den se mohou těšit na kapely i divadlo. Také chystáme symbolickou zabijačku, speciální mikulášskou linku a na Štědrý 

den tu proběhne Půlnoční bohoslužba,“ vypočítává jeden z organizátorů trhů Pavel Spálený. (red)

 Foto Blanka Martinovská, Jan Andreáš a Robert Mročka
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