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Sportoviště slouží Sportoviště slouží 
žákům i veřejnosti   žákům i veřejnosti   str. str. 55

Opravy silnic jsou Opravy silnic jsou 
v plném proudu. v plném proudu. 

Řidiči, mějte 
trpělivost!

Vodáci pokračují Vodáci pokračují 
v přípravě kanálu  v přípravě kanálu  str. str. 44

Zoo láká v létě Zoo láká v létě 
na řadu novinek   na řadu novinek   str. str. 1010
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PRO MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN JE STANOVEN 

ČASOVÝ ROZVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI: 

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky
ZŠ Demlova 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Helsinská 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Heyrovského 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Holečkova 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Holice 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Mozartova 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Rooseveltova  9:00–19:00 / zahrada 9:00–19:00 / zahrada
ZŠ Rožňavská 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Spojenců 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Svatoplukova 9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Tererovo nám.  9:00–20:00 9:00–20:00
ZŠ Zeyerova 9:00–20:00 9:00–20:00

Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce 
zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na basketbal, volejbal, 
fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě. 

Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů:

MŠ Herrmannova 10:00–19:00 10:00–19:00
MŠ Svatoplukova 10:00–19:00 10:00–19:00

NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU
Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na městský byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemo-
vitost. Výše volného nájemného 84 Kč/m2/měsíc.

Balbínova 9, č. b. 12, ve 3. NP, o velikosti 2+kk 
(plocha bytu 59,60 m2). Jistota 30.000 Kč. Nájem-
né 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 21. 7. 2015, 
8:00–8:15 hod.

Byty na základě uzavření smlouvy o poskytnutí ceny 
za uzavření nájemní smlouvy na městský nájemní byt:

Tř. Kosmonautů 16, č. b. 2, v 1. NP, o veli-
kosti 3+1 (plocha bytu 72,95 m2). Dluh na bytě 
47.853 Kč. Bude upřednostněn žadatel, který na-
bídne dar městu ve výši alespoň 5000 Kč. Jistota 
15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Prohlídka bytu 
21. 7. 2015, 9:00–9:15 hod.

Černá cesta 18, č. b. 4, ve 2. NP, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 81,18 m2). Bude upřednostněn žadatel, 
který nabídne dar městu ve výši alespoň 5000 Kč. 
Jistota 15.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Pro-
hlídka bytu 21. 7. 2015, 14:30–14:45 hod.

Černá cesta 21, č. b. 12, ve 4. NP, o velikosti 
2+1 (plocha bytu 45,83 m2). Bude upřednostněn 
žadatel, který nabídne dar městu ve výši alespoň 
5000 Kč. Jistota 13.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/mě-
síc. Prohlídka bytu 21. 7. 2015, 14:55–15:10 hod.

Byt BD Jižní:

Topolová 4, Olomouc, č. b. 33, ve 4. NP, o veli-
kosti 1+1 (plocha bytu 49,10 m2). Záloha na kupní 
cenu bytu je 319.150 Kč + neodbydlené nájemné. 
Výše nájemného činí 6048 Kč (tj. 128 Kč/m2/měsíc, 
5990 Kč/měsíc/byt + 58 Kč/měsíc/sklep). Prohlídka 
bytu 4. 8. 2015, 13:00–13:15 hod.

Termín pro podání žádostí je do 12. 8. 2015 včetně. 
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovi-
tostí Olomouc, a. s., bytové oddělení, Školní 2, 771 41 
Olomouc, tel. 585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dis-
pozici bližší informace k nabídce, více též www.sno.cz.

V OLOMOUCI A DALŠÍCH MĚSTECH ZAČÍNÁ VELKÝ PRŮZKUM SPOTŘEBY ENERGIÍ

V těchto dnech začíná velké šetření Českého statistického 
úřadu o spotřebě paliv a energií v českých domácnostech 
s názvem Energo 2015. Akce potrvá do 15. ledna 2016. 
Hlavním cílem je získat aktuální údaje o spotřebě paliv 

a energií v domácnostech podle účelu použití. Šetření 
Energo 2015 budou zajišťovat odborně proškolení tazatelé 
krajských správ ČSÚ. Při návštěvě domácnosti se prokážou 
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele spo-

lečně s občanským průkazem. Na každé krajské správě ČSÚ 
si lze oprávněnost návštěvy ověřit. 
Zjišťování probíhá anonymně. Více informací naleznete na 
www.czso.cz/csu/czso/energo-2015.  (red)



Vážení čtenáři, milí 
Olomoučané,
jsme skoro uprostřed 
prázdnin, což je doba pří-
jemně poklidná, umož-
ňující na rozdíl od jiných 
hektických měsíců také 
určitý odstup a nadhled. 

Zkusme tohoto nadhledu využít.
Zatímco Olomoučané si v červenci balí kuf-
ry a vydávají se daleko od domova, nejlépe 
k moři, spousta lidí z jiných zemí se naopak 
vydává právě k nám do Olomouce. Klasic-
ké prázdninové stěhování národů dovoluje 
srovnání. Právě srovnávání bývá mnohdy 
nejlepším možným způsobem, jak si prově-
řit, co je u mě doma dobrého a co mi naopak 
chybí. Věta, že v Olomouci nám chybí už 
jen moře a Eiffelovka, je samozřejmě hu-
morná nadsázka, ale není náhodou, že se 
u nás turistům tak líbí. Vím jistě, že i my se 
po srovnání s různými věhlasnými městy 
v zahraničí do Olomouce zase rádi vracíme. 
Jen si vyzkoušejte třeba městskou hromad-
nou dopravu v libovolné prázdninové desti-
naci. Jak známo, zrovna úrovní a frekvencí 
spojů veřejné dopravy bývají u nás cizinci 
velmi mile překvapeni. Teprve onen prázd-
ninový cestovatelský odstup nám dovolí 
vnímat věci, které jinak považujeme za úpl-
nou samozřejmost.
Mimochodem, zkusil jsem si připomenout, 
o čem jsem na tomto místě psal před ro-
kem. Začátek léta měl vloni pro olomoucké 
sportovní fanoušky zvláštní příchuť – ho-
kejisté postoupili po sedmnácti letech do 
nejvyšší soutěže, zatímco fotbalisté ji po 
třiceti letech opouštěli. Přál jsem tehdy 
svému nástupci, aby mohl o rok později 
blahopřát Kohoutům k udržení v extrali-
ze a Sigmě k postupu. A vyšlo to! Za pár 
týdnů začíná fotbalová liga, jejímž účast-
níkem bude po roční pauze znovu i Sigma. 
I Mora bude pokračovat v nejvyšším patře 
tuzemských hokejových soutěží. Když si 
k tomu přičteme čerstvý zážitek z evrop-
ského fotbalového šampionátu, který se ko-
nal i u nás na Andrově stadionu, myslím, 
že sportovní fanoušci mohou být na své 
město opravdu pyšní. Mám z toho radost 
a věřím, že ta dobrá situace a pozitivní at-
mosféra vydrží hodně dlouho.
Přeji vám příjemné pokračování prázdnin.

RADNIČNÍ LISTY / 3

OBSAH / EDITORIAL

Radniční listy, časopis občanů statutárního města Olomouc • 17. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, 
IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r. o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., 
členové – JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. , Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Pavel Bednařík, Mgr. Michaela Johnová Čapková, Ing. Miroslav 
Marek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Radka Štědrá, Mgr. Pavel Vysloužil; odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Mgr. Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, 
e-mail: lenka.jedlickova@consultants.cz • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: anna.bazantova@ceskydomov.cz • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát 
města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 13. 8. 2015 • Počet výtisků: 55.000 kusů. Vychází 12x ročně. Náklad 
ověřen ABC • Rozšiřuje Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 730 195 067 nebo na e-mail: distribuce@consultants.cz • Výtisky jsou k dispozici 
i v informačním centru radnice • Tiskne: Europrint • DTP: Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu • Vyšlo 20. 7. 2015.

Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.

Manažeři inzerce: Jindřich Marek, tel.: 608 769 595, e-mail: jindrich.marek@ceskydomov.cz; Anna Bažantová, tel.: 730 195 067, e-mail: anna.bazan-

tova@ceskydomov.cz; Kateřina Vybíralová, tel.: 604 929 976, e-mail: katerina.vybiralova@ceskydomov.cz; Havel Mouka, tel.: 602 557 777, e-mail: 

havel.mouka@ceskydomov.cz. Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštov-

ního doručovatele. Nebo volejte na telefon 730 195 067 (paní Bažantová). Reklamace a stížnosti na distribuci uplatňujte nejpozději do 27. 7. 2015.

Martin Major,
1. náměstek primátora

AKTUALITY str. 4–10

  Zvýšení daně z nemovitosti se odkládá
  V Olomouci roste nová část Jantarové cyklotrasy
  Předsedové komisí městských částí 
dostanou vyšší odměny

  Úspora ze zimní údržby poslouží na opravy
  Zoo láká v létě na řadu novinek

HISTORIE str. 11

  Skauti a skautky slaví 25. výročí 
znovunabyté svobody 

TÉMA MĚSÍCE str. 12–13

  Dopravní omezení při rekonstrukcích 
se snaží radnice minimalizovat

OSOBNOST str. 14–15

  Rozhovor s provozní náměstkyní Výstaviště 
Flora Olomouc Naděždou Krejčí

ROZVOJ MĚSTA str. 16–17

  Vlastníci památek mají možnost žádat 
o dotaci na jejich obnovu

  Vědeckotechnický park otevírá 
možnosti dalším podnikatelům

DĚTI A MLÁDEŽ str. 18

  Primátor předával certifikáty za zkoušky v angličtině
  Výstava představí práce žáků ZUŠ Miloslava Stibora

POLICIE A HASIČI str. 19

  Jak zvýšit bezpečnost domácnosti? 
Pomocí detektoru plynů

  Cyklisté versus chodci – hlavní je ohleduplnost!

KULTURA str. 20–21

  Program 6. Olomouckých divadelních prázdnin
  Festival Colores Flamencos rozžhaví letní Olomouc

SPORT str. 22–23

  Královnou orientačního běhu se stala Tereza Janošíková
  Aerobik klub Olomouc získal titul nejlepší klub

VOLNÝ ČAS str. 24–26 

  Rodina na cestách pobaví velké i malé
  Letní Flora zahraje na vědeckou notu
  Olomoucké kulturní prázdniny pokračují

OBČANSKÁ SPOLEČNOST str. 27–29 

  JITRO Olomouc nabízí chráněné bydlení 
pro lidi s mentálním postižením

  Škola zdraví pro seniory v Pöttingeu
  Mana rozšiřuje nabídku služeb pro duševně nemocné

KŘÍŽOVKA str. 30

FOTOSTRANA str. 31

  Ani v létě Olomoučané nezapomínají 
pomáhat potřebným

27

31

22

25

11

19



AKTUALITY

4 / RADNIČNÍ LISTY

Vi
zu

al
iz

ac
e 

A2
 A

rc
hi

te
kt

i, 
s.

 r.
 o

.

Vodáci pokračují v přípravě slalomového kanálu 
Vznikne v centru Olomouce umělý 
slalomový vodácký kanál, který by 
snesl mezinárodní měřítka? Je ta-
kové sportoviště v zájmu veřejnosti 
a přinese kromě sportovců prospěch 
i obyvatelům města? Těmito a další-
mi tématy se zabývali radní i zastu-
pitelé na konci června. 

„Vnímáme od začátku, že je to význam-
ná lokalita v centru města a že se zde již 
v minulosti podobný záměr řešil. Pří-
pravě projektu předcházely studie, které 
prokázaly, že v rámci města Olomouce je 
právě toto místo z pohledu výšek hladiny 
vody a dalších aspektů jediné vhodné pro 
vybudování podobného areálu,“ uvedl 
náměstek primátora Aleš Jakubec.
Zástupci oddílu kanoistiky SK UP Olo-
mouc Robert Knebl a Tomáš Slovák před-
stavili radním i zastupitelům základní fak-
ta o projektu, včetně mnoha ekonomických 
faktorů. Podle Roberta Knebla by vodácký 
kanál byl přínosem nejen pro sportovce, 
kteří by zde chtěli pořádat i mezinárodní 
závody na úrovni akademického mistrov-
ství světa, ale i pro širokou vodáckou ve-
řejnost, o čemž svědčí i vyjádření podpory 
z řady vodáckých klubů, z Českého svazu 
kanoistiky a Svazu vodáků ČR. Současně 
by ale podle něj byl jako zkulturněná část 
území přínosem i pro veřejnost. „Byl by to 
areál otevřený veřejnosti i rekreačním vo-
dákům, s nábřežím upraveným k procház-
kám či posezení,“ upřesnil Robert Knebl. 

Představitelé města se seznámili rovněž 
se stanovisky odboru životního prostředí 
a odboru koncepce a rozvoje. „Z hlediska 
ochrany životního prostředí mohu konsta-
tovat, že vodácký kanál může například ve 
věci migrační propustnosti pro ryby a vodní 
živočichy plnit stejnou funkci jako původně 
navrhovaný balvanitý skluz,“ uvedl vedou-
cí odboru životního prostředí Petr Loyka. 
Investor podle něj ovšem musí prokázat, 
nakolik je vybudování slalomového kaná-
lu veřejným přínosem, a přesvědčit místní 
obyvatele. „Z pohledu územního plánu 
je záměr přĳatelný. Náš odbor měl připo-
mínky, které jsou řešitelné,“ řekl vedoucí 
odboru koncepce a rozvoje Marek Černý 
a upřesnil: „Chceme zachovat zeleň a řešit 
veřejná prostranství podél kanálu.“
Radní si vyslechli prezentaci kanoistů i ná-
zory odborníků. „Zajímali jsme se také 

o budoucí provozní náklady vodáckého 
kanálu. Chtěli bychom od kanoistického 
oddílu slyšet co nejpřesnější údaje,“ konsta-
toval náměstek Aleš Jakubec. Zástupci ka-
noistického oddílu popsali vybavení areálu 
fotovoltaickými články a reverzní turbínou, 
která bude zajišťovat průtok vody a součas-
ně vyrábět elektrickou energii. „Město není 
a nebude investorem tohoto projektu. Náš 
zájem jsme vyjádřili tím, že přispějeme in-
vestorovi na vypracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí. Ta teprve prokáže, 
nakolik je jejich záměr reálný,“ upozornil 
primátor Antonín Staněk.
Rada města a následně i zastupitelstvo 
nakonec schválily zařazení částky 250 tisíc 
korun do kapitoly nekrytých požadavků 
jako příspěvek na vypracování dokumen-
tace. Ta teprve skutečně prověří života-
schopnost celého projektu. (red)

Olomouc má svou USE-IT mapu. Ukazuje město očima mladých
Zahraniční cestovatelé, studenti a baťůž-
káři se konečně dočkali nekomerční mapy 
USE-IT, kterou během posledního půlro-
ku vytvářeli místní mladí dobrovolníci. 
Netradiční mapu, která byla slavnostně 
pokřtěna na konci června, je možné zís-
kat zdarma na několika distribučních 
místech v Olomouci. 
Mapa doporučuje mladým nezávislým 
cestovatelům podniky, služby, aktivity 
a místa, která mohou zůstat běžnému 
návštěvníkovi Olomouce skrytá, ale při-
tom jsou mezi místními mladými lidmi 
oblíbená a něčím zajímavá. Výběr probí-
há nezávisle, informace jsou nekomerční, 
a nabízí tak návštěvníkům města reálné 
a rovněž aktuální údaje. Jednotlivá místa 
jsou zařazena do kategorií see, art, beer/
pub, café, club, food a shop a specifickým 
jazykem lákají na konkrétní produkty či 

služby a poskytují praktické informace. 
Tradiční turistická lákadla a významná 
historická místa nejsou v této mapě opo-
menuta, ale jsou pojata poněkud netra-
dičně oproti klasickým turistickým prů-
vodcům. Mapa dále radí, jak co nejvíce 
zapadnout mezi místní a nevypadat na 
první pohled jako turista, dává praktic-
ké tipy pro ubytování či místní dopravu, 
stručně shrnuje pro město důležitou his-
torii, zajímavými místy vede procházky 
a doporučuje výlety do okolí města. 
První vydání této mapy má na svědomí 
olomoucké občanské sdružení Jůzit. Pro-
jekt USE-IT EUROPE byl založen v 70. le-
tech a v současnosti je do něj zapojeno 
přes 45 evropských měst, která se cesto-
vatelům ukazují taková, jaká opravdu 
jsou očima místních lidí. Mapa je v ang-
lickém jazyce a je nekomerční. 

Olomoucké mapy USE-IT bylo díky finanč-
ní podpoře města Olomouce vydáno cel-
kem 12 tisíc výtisků pro distribuci a propa-
gaci v rámci města. Další výtisky putovaly 
do pražského infocentra a na zahraniční 
distribuci za účelem přilákání mladých 
turistů v rámci projektu Česko jako Cool 
destinace agentury Czech Tourism.
„Netradiční USE-IT mapa je přesně ten 
produkt pro mladší cílovou skupinu, 
který v nabídce turistického ruchu v Olo-
mouci dlouhodobě scházel. Hrozně rád 
vidím, když někdo iniciativně přĳde se za-
jímavým nápadem a sám se chce ujmout 
realizace. Takové smysluplné a prospěšné 
projekty by město mělo podporovat, pro-
to jsme jej také podpořili v komisi cestov-
ního ruchu,“ říká Miloslav Tichý, opoziční 
zastupitel a člen komise cestovního ru-
chu. Více na www.use-it.cz. (jed)
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DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc 
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Reality pro vás

Nové byty Pražská Brána

Tel.:  733 530 921

- oblíbená lokalita Olomouc, Neředín

- byty kategorie 1+kk až 4+kk

- dokončení výstavby 5/2015

• kolaudace konec roku 2016

• jen 20% záloha, doplatek 
po kolaudaci

• atraktivní a vyhledávaná lokalita

• velké balkony a terasy

• vysoký standard domů i bytů 

• rezervováno již 30% bytů

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na 

www.holandska-ctvrt.cz

Pro více informací o projektu 
Holandská čtvrť volejte

774 322 407

holandska@dachi.cz

PROBÍHÁ PRODEJ 
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Zvýšení daně z nemovitosti se odkládá
Dobrou zprávu pro peněženky Olomouča-
nů mají olomoučtí radní. Původně avizova-
ná změna obecně závazné vyhlášky o dani 
z nemovitosti se odkládá. Vláda totiž slíbila 
napravit situaci, která před několika týdny 
radu k rozhodnutí o zvýšení daně vedla.
„Důvodem pro návrh ke změně daně z ne-
movitosti byla vedle řady dalších faktorů 
i stále se horšící situace v oblasti sdílených 
daní. Propad, který má na svědomí stát, 
v červnu v rozpočtu města činil více než 
osmdesát milionů korun,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Major, který má na staros-
ti ekonomiku města. Pokud by se takto špat-
ně vyvíjel stav plnění městského rozpočtu 
i nadále, znamenalo by to v budoucnu vý-
razné omezení investic města, které už tak 
dostává z vybraných daní od státu výrazně 
méně než před změnou rozpočtového ur-
čení daní v roce 2009. Na základě posled-
ních předpokladů vlády ČR a s ohledem 
na zlepšující se ekonomickou situaci státu 
nechal náměstek primátora Martin Major 
nakonec stáhnout hned na začátku jednání 
zastupitelstva návrh o změně vyhlášky sta-
novující výši daně z nemovitosti, z progra-
mu jednání. Zvýšení daně z nemovitosti se 
tedy odkládá a město nyní vyčká na to, zda 
se prognóza vlády vyplní.

„Koalicí prezentované důvody vedoucí ke 
dvojnásobnému zvýšení daně z nemovitos-
ti v Olomouci se ukazují jako neopodstat-
něné a nepřesné. Výběr daní se do konce 
roku srovná. Vlivem růstu HDP může být 
výběr daní dokonce vyšší, než rozpočet 
města předpokládá. Navíc, navýšení daně 
z nemovitých věcí má být účinné až od 
roku 2016, takže nemůže mít žádný vliv 
na příjmy města v roce 2015. Tím ale ne-
zpochybňujeme špatnou finanční situaci 
města. Vzhledem k tomu, že nás ale koalice 
nepřesvědčuje, že dělá vše, aby šetřila na 
provozních výdajích města a jeho organiza-
cí, před dalším projednáním této vyhlášky 
požadujeme předložení konkrétních kro-
ků, jak reálně uspořit a nezatěžovat občany 
zvýšením daní. Až poté, co vedení města 
přesvědčí, že neutrácí zbytečně ani korunu, 
je na místě debata o zvýšení daní,“ říká opo-
ziční zastupitel Milan Feranec. 
Primátor města Antonín Staněk ale upozor-
ňuje, že daňové příjmy města stále nejsou 
dobré. „Navíc bez ohledu na vývoj příjmů 
dává stát nedostatečné prostředky městu 
Olomouc v rámci rozpočtového určení daní 
a nepokrývá náklady na výkon státní správy 
magistrátem,“ upozornil primátor na pro-
blém, který město řeší už několik let. (jed)

Sportoviště slouží žákům i veřejnosti
Olomouc se rozrostla o další kvalitní spor-
toviště. Ve Fakultní základní škole Holeč-
kova vzniklo centrum volnočasových akti-
vit. Nové sportoviště v areálu školy využĳí 
nejen žáci školy, ale také veřejnost. 
„Další velká investice města v celkové 
výši osm milionů korun výrazně zlepšuje 
nabídku sportovního vyžití v Olomouci. 
Díky ní vzniká v areálu školy moderní 
sportoviště, včetně potřebného kvalitního 
zázemí pro žáky, sportovce i širokou veřej-
nost,“ řekl primátor Antonín Staněk, který 
při slavnostním otevření sportoviště nevá-
hal společně s žáky školy otestovat kvalitu 
povrchu běžecké dráhy. 
Po náročné pětiměsíční obnově původního, 
již nevyhovujícího venkovního sportoviště 
vznikl v areálu školy nový atletický ovál 
s umělým povrchem a čtyřmi běžeckými 
drahami v ploše 1560 m2 a délce 247 m a ví-
ceúčelové sportovní hřiště s umělým po-
vrchem pro volejbal, házenou, malou ko-
panou, nohejbal a basketbal s celoročním 
provozem o celkové ploše 770 m2.
Nové je také zázemí šaten a sociální zařízení, 
včetně bezbariérového přístupu pro handi-
capované sportovce. „Na základně rozhod-
nutí města došlo i na částečnou rekonstrukci 

v pavilonu školy, kde vznikly šatny, sociální 
zařízení a bezbariérová rampa pro návštěv-
níky areálu. Je to důležitá součást investice, 
bez níž by areál nedokázal nabídnout kva-
litní sportovní zázemí,“ vysvětlil primátor 
s tím, že původní projekt s rekonstrukcí ša-
ten v pavilonu školy nepočítal.
K modernizaci sportoviště město využĳe 
evropské dotace. „V rámci vyhlášené vý-
zvy jsme požádali o dotaci ve výši 6,6 mi-
lionu korun z Regionálního operačního 
programu Střední Morava,“ uvedl náměs-
tek pro školství Pavel Urbášek. 
V areálech základních škol nabízí město 
celkem čtrnáct hřišť. Ve většině případů se 
jedná o multifunkční sportoviště, využitel-
ná pro více druhů sportu, kde je možné si 
zapůjčit i sportovní vybavení. (red)
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10% SLEVA
NA ZBOŽÍ DLE VAŠEHO VÝBĚRU
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OLOMOUC
OC HANÁ, KAFKOVA 465/39

BYTOVÉHO TEXTILU

NAVŠTIVTE 
PRODEJNU 

E
U
E 
U

. dě om... dělá domov..... dědělěláá dodomoov

Otevřeno: 
PO - NE  9.00 - 19.00 hod.

 MATRACE • KOBERCE • LINA 
POVLEČENÍ • PŘIKRÝVKY • POLŠTÁŘE 
UTĚRKY • RUČNÍKY • KUSOVÝ TEXTIL 

DEKORAČNÍ TKANINY • ZÁCLONY
GALANTERIE

Sleva se netýká akčního ani již zlevněného zboží. 
Slevy nelze sčítat. Kupón platí v prodejně 

VESNA Olomouc, Kafkova 465/39 do 31. 7. 2015

INZERCE

Olomouc přivítala mnoho 
návštěv z partnerských měst
Stejně jako v uplynulých letech i letos počet hostů z partner-
ských měst, kteří navštívili Olomouc, kulminoval v průběhu 
května a června. Zatímco prodejce holandských sýrů firma Ko 
van Beek a Vinařství Mrazík z Bratislavy zde mají již stálé zá-
kazníky, poprvé se na Vinných slavnostech představily vinař-
ské firmy z Pécse a okolí.
Již téměř tradicí se stává třítýdenní pobyt studentů z colleges 
z Owensboro v Kentucky. Také na Svátcích města nechybě-
li v posledních letech zástupci z partnerských měst. Letos je 
s Olomoučany slavil prezident Luzernu s početnou delegací 
z městské části Littau, která má řadu let aktivní kontakty s naší 
Litovlí. O další rozvoj spolupráce s Olomoucí má zájem i nově 
zvolené vedení Bratislavy – Staré Mesto, což deklaroval při své 
návštěvě nově zvolený starosta.
Další tradicí se stává účast sportovců z partnerských měst na 
olomouckém půlmaratonu. Letos se zapojilo 13 běžců z Vee-
nendaalu, Luzernu, Subotice, Antony, Krakova a Pisy. 
K vrcholům oficiálních zahraničních návštěv patřila účast vel-
vyslanců Norska a Lotyšska, vyslanců SRN a Rakouska, kon-
zulů SR a Ruska a starosty bavorského Nördlingenu na koncer-
tě italského barytonisty Ildebranda D’Arcangelo.
Z nejbližších připravovaných akcí se olomoucká veřejnost může 
těšit na koncert Městské kapely z Nördlingenu v sobotu 29. srpna 
ve 13 hodin na Horním náměstí v rámci Radeckého oslav. Na pod-
zim navštíví své partnery na gymnáziu Hejčín studenti a profe-
soři z Owensboro. Mezinárodního varhanního festivalu se v září 
účastní krakovský varhaník a v říjnu do našeho města zavítá dele-
gace starosty W. Kolffa z nizozemského Veenendaalu. (red)

Kreativní průmysl představuje pro město velký potenciál 
Memorandum o spolupráci na ma-
pování kulturních a kreativních 
průmyslů v Olomouci uzavře měs-
to, Univerzita Palackého a pražský 
Institut umění. Přispět má k eko-
nomickému a sociálnímu rozvoji 
v oblasti zaměstnanosti, k podpoře 
kultury i cestovního ruchu. 

„Kreativní průmysly představují velký 
potenciál a rychle se rozvíjející odvětví. 
Evropské studie ukazují, že v zemích EU 
se zvyšuje podíl kreativních průmyslů 
na HDP i počet lidí, kteří jsou v krea-
tivních průmyslech zaměstnáni. To jsou 
důvody, které nás k uzavření memoran-
da vedou,“ vysvětlil náměstek primátora 
Pavel Urbášek.
V České republice se jedná o poměrně 
nový fenomén, ale některá města již krea-
tivní průmysl zařadila jako jeden ze seg-
mentů svých inovačních strategií. „Zma-
pování kulturních a kreativních průmyslů 
může být i pro Olomouc důležitým vý-

chozím materiálem pro další strategické 
dokumenty v kulturní i hospodářské ob-
lasti. Od spolupráce si slibujeme praktický 
význam pro propojení jednotlivých oblastí 
a jejich rozvoj,“ doplnil Urbášek.
Kulturní a kreativní průmysly pojímají 
umělecká, kulturní a kreativní odvětví, 
jako jsou divadlo, výtvarné umění, hud-
ba, knižní trh, film, rozhlas a televize, ar-
chitektura, design, reklama, řemesla, kul-
turní dědictví a památky. Řadí se k němu 
také kulturní instituce, knihovny a mu-
zea. Jejich zmapování by mělo odpovědět 
na otázky typu, jaká je skutečná síla jed-
notlivých kulturních a kreativních odvět-
ví v Olomouci, kolik subjektů, firem, živ-
nostníků, neziskových či příspěvkových 
organizací ve městě působí, kolik osob je 
v nich činných či jaká je jejich ekonomic-
ká síla a s jakým obratem fungují?
Memorandum o spolupráci na mapování 
kulturních a kreativních průmyslů v Olo-
mouci uzavře za město primátor Antonín 
Staněk. Institut umění poskytne vlastní 
metodiku, univerzita zrealizuje samot-

né mapování. „Město na základě doho-
dy poskytne finanční příspěvek ve výši 
40  tisíc korun a spolupráci dvou pracov-
níků z oddělení hospodářského rozvoje 
a z oddělení kultury magistrátu,“ objas-
nil náměstek Urbášek. 
Miloslav Tichý, opoziční zastupitel 
a člen kulturní komise, k tomu dodává: 
„Budoucnost ekonomiky nespočívá jen 
v tradičním průmyslu, ale i v nových 
odvětvích založených na kreativitě a mo-
derních technologiích. Jejich podíl na 
HDP neustále roste. Schopnost přicházet 
s novými nápady a nacházet lepší řešení 
je v konečném důsledku to, co zvyšuje 
naši produktivitu a životní úroveň. Ma-
pováním této oblasti se v Olomouci za-
tím nikdo systematicky nezabýval. Proto 
jsme v kulturní komisi navrhli uzavření 
memoranda, které by mělo vést ke zma-
pování kulturních a kreativních průmys-
lů na území města. Důležité však je, aby 
současné i budoucí vedení města dokáza-
lo získaná data přetavit v růst konkuren-
ceschopnosti.“ (red)
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Základní škola v Nemilanech dostává novou podobu
Základní škola v olomoucké městské části 
Nemilany prochází náročnou dostavbou. 
Výsledkem budou rozšířené prostory škol-
ní budovy, komfortní zázemí školy a zcela 
nová přístavba moderní tělocvičny. 
„Jde o vůbec největší investici, kterou letos 
v oblasti modernizace školních budov reali-
zujeme. Náklady na rekonstrukci a přístav-
bu školy dosáhnou téměř 25 milionů korun,“ 
uvedl primátor Antonín Staněk, který se při-
šel osobně seznámit s průběhem prací.
Ruch stavebních strojů žáci školy poprvé 
uslyšeli v lednu letošního roku. Odměnou 
za to jim bude v září, při začátku školního 
roku 2015/2016, zcela nový objekt s mo-
derní tělocvičnou a přístavba školy, která 
pomůže rozšířit její kapacitu. „Při rekon-
strukci a dostavbě školy nám pomáhají do-
tace. Více než 14 milionů korun se nám po-
daří uhradit v rámci projektu Společně do 
školy. Termín dokončení oprav je plánován 
na druhou polovinu srpna, zatím nic nena-
svědčuje tomu, že by neměl být dodržen,“ 
upřesnil náměstek primátora pro školství 
Pavel Urbášek. 
Náročné úpravy probíhají vně i uvnitř bu-
dovy školy. Ve druhém nadzemním podla-
ží vzniknou nástavbou nad stávajícím pro-
storem šaten dvě nové učebny a zázemí pro 
učitele, v přízemí bude nová jídelna a vý-
dejna stravy. Rozšířeny a modernizovány 
budou některé prostory také v další části 
školy, kde vznikne počítačová a výtvarná 

učebna. V zahradě školy se postupně rýsu-
je stavba zcela nové tělocvičny. „O přístav-
bu školy a novou tělocvičnu jsme usilovali 
dlouhodobě. Současné prostory ani dispo-
zice školní budovy již zcela nevyhovovaly 
rostoucím nárokům na výuku,“ uvedla ře-
ditelka školy Eva Kaněčková.
„Modernizací základních škol chceme při-
spět k zajištění kvalitního vzdělávání žáků, 
proto se řadí mezi priority programového 
prohlášení Rady města Olomouce pro ná-
sledující období,“ zdůraznil primátor An-
tonín Staněk. „Cílem této důležité investice 
je kromě vzniku moderních školních pros-
tor také rozšíření kapacity školy,“ uvedl 
primátor. „Po úpravách se škola rozroste 
o dvě nové třídy, což pomůže vyřešit i po-
ptávku po umístění žáků nejen z Nemilan, 
ale také ze Slavonína a blízkých Kožušan,“ 
vysvětlil náměstek pro školství Pavel Ur-
bášek. Základní školu v Nemilanech na-
vštěvuje aktuálně 115 žáků pátých až de-
vátých tříd. (red)
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V Olomouci roste nová část Jantarové cyklotrasy 
Nová část mezinárodní Jantarové cyk-
lotrasy vyrůstá v Olomouci. Tento úsek 
stezky povede cyklisty z centra města na 
východní okraj Olomouce. Stavba části 
cyklostezky v délce jeden a čtvrt kilome-
tru začala v červnu a naváže na již dříve 
vybudovanou část Jantarové stezky ve-
doucí do Bystrovan. Stavební práce do-
časně omezí na jednom úseku stávající 
cyklostezky i samotné cyklisty.
„Projekt je v souladu s Územní studií 
rozvoje cyklistické dopravy Olomoucké-
ho kraje. Jedná se o zkvalitnění Jantaro-
vé stezky vedoucí z Olomouce do Velké 
Bystřice a dále do Moravskoslezského 
kraje,“ uvedl investiční náměstek Jaromír 
Czmero. Cyklostezka povede cyklisty po 
levém břehu Bystřice. „Je to klidná část 
této lokality, pro vybudování cyklostezky 
velmi vhodná,“ doplnil cyklokoordinátor 
Stanislav Losert. 
„Jantarová stezka je v této lokalitě rozdě-
lena na dvě části. Na první část se zpra-
covává projektová dokumentace a druhá 

se v současné době realizuje,“ upřesnil 
náměstek Jaromír Czmero. Obě části v bu-
doucnu propojí stávající cyklostezku mezi 
ulicemi Jeremenkovou a ulicí U Ambula-
toria s cyklostezkou do Bystrovan, která 
začíná na rozhraní ulic Libušina a Pavelko-
va. Nyní zahájená etapa postupuje od láv-
ky pro pěší, (spojnice ulic Lermontovova, 
Bystrovanská, Libušina a Prokopa Holého) 
a končí u silničního mostu přes Bystřici 
v ulici J. V. Pavelky. Zde se napojuje na již 
existující cyklostezku do Bystrovan.
Stavba první části cyklostezky má být 
dokončena letos v říjnu, náklady jsou 
4,4 milionu korun, město využĳe dota-
ci z Regionálního operačního programu 
Střední Morava. 
Dobudování cyklostezky nadregionálního 
významu je pro Olomouc klíčové. Janta-
rová stezka, která nese jméno pověstné 
obchodní cesty sloužící k transportu janta-
ru, protíná celou Evropu od severu k jihu 
(Krakov–Morava–Vídeň) a je součástí ce-
loevropské sítě cyklotras Eurovelo. (red)
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Předsedové komisí městských částí dostanou vyšší odměny
Radní města Olomouce naplňují slib po-
sílení důvěry a vlivu komisí městských 
částí na život města. Stanovili garanty 
jednotlivých komisí městských částí a za-
stupitelstvu navrhli i nový způsob odmě-
ňování jejich předsedů i členů. 
Garanti, kterými budou samotní členové 
rady města, se budou pravidelně účastnit 
jednání svěřených KMČ, řešit důležité pod-
něty i strategické požadavky komisí.
Kromě garantů schválili radní také nový 
způsob odměňování předsedů a členů 
27 komisí městských částí. Důvodem změ-
ny je snaha o větší ohodnocení práce před-
sedů a aktivního přístupu členů komisí. 
Tento návrh schválili i zastupitelé na svém 
červnovém zasedání. „Práce předsedů ko-
misí městských částí je přinejmenším srov-

natelná s činností předsedů v odborných 
komisích rady města. Jejich odměny se však 
odlišují. Proto chceme v zastupitelstvu pro-
sadit změnu,“ zdůraznil náměstek primáto-
ra Pavel Urbášek s tím, že by se tím upravila 
také pravomoc předsedů komisí při rozho-
dování o odměňování členů KMČ.
Dosud náležela předsedům KMČ základní 
měsíční odměna ve výši 2500 korun, za-
tímco předsedové odborných komisí rady 
města či předsedové výborů zastupitelstva 
města mají základní odměnu 3010 korun. 
Schválená změna proto počítá s měsíční 
částkou ve stejné výši. Změna v odměňo-
vání jednotlivých členů se pak týká jejich 
účasti na jednáních komisí, kdy jim za neú-
čast na zasedání, dle nového statutu KMČ, 
odměna nepřísluší. „Nově proto chceme 

prosadit, aby takto nevyčerpané finanční 
prostředky mohl předseda každé pololetí 
rozdělit těm, kteří se na práci komise pod-
statně podílejí,“ vysvětlil náměstek Urbá-
šek a upřesnil, že návrhy na odměny členů 
bude ještě předtím posuzovat oddělení ko-
misí městských částí magistrátu.
S ohledem na práci komisí městských čás-
tí je opoziční zastupitel Miroslav Žbánek 
jednoznačně pro navýšení odměn jejím čle-
nům, respektive předsedům. Poukazuje ale 
na fakt, že opoziční strany nemají žádného 
předsedu komise městských částí, zatímco 
koaliční strany jich mají 22. „I ti předsedové 
komisí, kteří v minulosti velmi dobře praco-
vali ve své funkci, byli nahrazeni podle po-
litického klíče. To je sice v kompetenci rady 
města, není to ale správné,“ dodává. (jed)

Jednotné jízdné na vlak a MHD využívají cestující na dalších tratích
Výhod integrovaného dopravního systému 
využívají už od dubna loňského roku cestují-
cí na železniční trati 310 z Hluboček do Olo-
mouce. Na jednu jízdenku mohou jet vlakem 
a v Olomouci pak tramvají či autobusem. Od 
letošního července k ní přibyly další trati, a to 
číslo 275 Olomouc–Drahanovice a číslo 301 
Olomouc–Prostějov–Nezamyslice.
Letos v lednu městská rada hodnotila dopa-
dy pilotní integrace na trati číslo 310. Radní 
i s vědomím toho, že využití integrované-
ho jízdného znamená určité snížení zisků 
DPMO, souhlasili s pokračováním a rozšíře-
ním projektu. V březnu se uskutečnil na dal-
ších vybraných tratích dopravní průzkum 
zaměřený na to, jak cestující z vlaků využí-
vají v Olomouci a Prostějově MHD. Na zá-
kladě výsledků tohoto průzkumu se přikro-
čilo k dalšímu rozšíření systému o dvě výše 
zmíněné trati. Cestující musí pouze požádat 
o příslušnou jízdenku v některém z prodej-

ních míst, tedy v železničních stanicích, ve 
vlacích u průvodčího (v případě neobsa-
zených stanic) a v prodejnách Dopravního 
podniku města Olomouce.
„Cílem integrace vlakové dopravy a MHD 
v krajském městě je podpořit využívání 
hromadné dopravy oproti dopravě indi-
viduální,“ uvedl primátor Olomouce An-
tonín Staněk. Pokud je cestování hromad-
nými dopravními prostředky jednodušší 

a levnější, jeho využití ze strany občanů 
přirozeně roste.
Projekt zastřešuje Koordinátor Integrova-
ného dopravního systému Olomouckého 
kraje. „Naším cílem je dosáhnout cestování 
na jeden jízdní doklad po celém území Olo-
mouckého kraje. Integrace tratí je pro nás 
dalším krokem, kterým se našemu záměru 
blížíme,“ dodal ředitel Koordinátora Inte-
grovaného dopravního systému Olomouc-
kého kraje Jaroslav Tomík.
Město Olomouc podporuje využívání MHD 
cíleně a dlouhodobě. V dubnu byly schvále-
ny novinky v systému časového jízdného, 
které umožní cestujícím ušetřit za roční jíz-
denku až tisíc korun, a přibyla i desetiměsíč-
ní cenově výhodná jízdenka pro studenty. 
Město neplánuje žádné zvyšování jízdného. 
Ročně přispívá na provoz hromadné dopra-
vy v Olomouci částkou výrazně přesahující 
200 milionů korun. (red)
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Dobrovolným hasičům 
pomohou příspěvky 
od kraje i města

Dobrovolní hasiči ze sedmi sborů na území 
města Olomouce dostanou příspěvky na 
pořízení techniky a dalšího potřebného ma-
teriálu. Na základě podané žádosti byl měs-
tu Olomouc schválen Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje příspěvek ve výši 80 tisíc 
korun. Samo město Olomouc pak příspě-
vek jednotlivým hasičským sborům doplní 
z provozního rozpočtu odboru ochrany.
„Za tyto prostředky bude pořízena napří-
klad dýchací technika a osobní ochranné 
prostředky pro jednotku SDH Chvál-
kovice či dýchací technika pro jednotky 
z Černovíra a Droždína,“ uvedl náměstek 
primátora Martin Major, do jehož kom-
petence odbor ochrany spadá. Příspěvky 
dostanou také jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů v Holici, Topolanech, Lošově 
a Radíkově. Podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku je úhrada minimálně šedesá-
ti procent celkových výdajů na zajištění 
akceschopnosti jednotek ze strany města.
Radní souhlasili s přĳetím příspěvku 
Olomouckého kraje a odboru ochrany 
uložili naplnění smlouvy o poskytnutí 
příspěvku. (red)

Úspora ze zimní údržby poslouží na opravy
Především na opravy místních komuni-
kací, ale také na úpravu přechodů pro 
chodce nebo mateřských škol využĳe 
město finanční úsporu ze zimní údržby, 
kterou vykázaly Technické služby města 
Olomouce. 
„Celkové náklady na zajištění zimní 
údržby v období 2014/2015 činily 17,2 mi-
lionu korun. Díky příznivým klimatic-
kým podmínkám a mírnému průběhu 
letošní zimy se podařilo uspořit částku 
ve výši 3,4 milionu korun,“ sdělil ředitel 
Technických služeb města Olomouce Mi-
roslav Petřík. „Většina z takto uspořených 
finančních prostředků nyní putuje na 
opravy a údržbu komunikací, celkově jde 
o částku 2,6 milionu korun,“ doplnil.
„V návaznosti na pozitivní čísla, která 
vyplývají ze zprávy o zimní údržbě, jsme 
souhlasili s posílením položky rozpočtu 
města v oblasti oprav a údržby komu-
nikací,“ uvedl primátor Antonín Staněk. 
„Peníze z úspory použĳeme na opravu 
komunikace na třídě Svobody, která sou-
visí s avízovanou rekonstrukcí tamního 
úseku tramvajové trati. Další část pro-
středků půjde na stavební úpravy dvou 
přechodů pro chodce v ulicích Schweit-

zerova a Polská. Na základě zpracova-
ných projektových dokumentací budou 
přechody na komunikacích upraveny 
tak, aby odpovídaly potřebným normám, 
které vyžaduje Policie ČR,“ vysvětlil pri-
mátor Staněk.
Další část finančních prostředků z úspory 
za zimní údržbu použĳe město také na 
pokrytí nezbytně nutných oprav a rekon-
strukcí školských objektů. „Peníze by-
chom rádi využili na práce, které souvisí 
s rozšířením kapacity mateřských škol ve 
městě. O nové oddělení by se tak mohla 
rozrůst například mateřská škola Her-
mannova v městské části Lazce,“ doplnil 
primátor. (red)
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Zoo Olomouc láká v létě na řadu novinek 
Čilý stavební ruch panoval během posled-
ního předprázdninového měsíce v Zoolo-
gické zahradě Olomouc. Oblíbená vyhlíd-
ková věž dostala po šestnácti letech nový 
antikorozní kabát a po krátké pauze koneč-
ně skýtá ze své terasy ve výšce 29,3 m jedi-
nečný výhled nejen na některé výběhy, ale 
i na baziliku Navštívení Panny Marie. Jako 
na dlani je odtamtud město Olomouc a ro-
vinatá Haná až k horizontu, který lemuje 
Drahanská vrchovina, Hostýnské vrchy, 
Jeseníky a za příznivého počasí bývá vi-
dět také nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku 
Praděd. Barevná kombinace věže zůstala 
zachována, a návštěvníci se tak mohou při-
jít přesvědčit, jestli jí to sluší stejně jako po 
poslední rekonstrukci, která proběhla na 
konci minulého století v roce 1999.

Do výběhu makaků po novém mostě

Velmi oblíbený a v rámci zoologických za-
hrad poměrně unikátní velký přírodní vý-
běh makaků červenolících prošel rozsáhlý-

mi úpravami a odvážnější návštěvníci tak 
mohou opět, při dodržení určitých pravi-
del, projít nejprve přes most a pak volně po 
stezce přímo mezi zvířaty. Dřevěná lávka je 
na ocelových lanech zavěšena sedm metrů 
nad údolím a dlouhá je 41 metrů.
Největší atrakcí letošního léta je již avizo-
vané africké safari, které je dalším krokem 
na cestě většího propojení světa zvířat 
a lidí. „Safarivláček nyní zahajuje svou 
trasu u výběhu nosálů, kde vjede přímo 
mezi oryxy jihoafrické a jejich výběh ob-
krouží po vnějším obvodu. Tím se jeho 
pasažérům otevře výhled i na žirafy Roth-
schildovy pohybující se ve výběhu rozší-
řeném o travnatou část a zabíhajícím mezi 
antilopy. Na své si přĳdou i pěší návštěv-
níci, kteří mohou zvířata pozorovat z nově 
vybudované vyhlídky u infostánku pod 
věží,“ řekla mluvčí zoo Karla Břečková.

Přibyla koťata šelem i žirafy 

S výstavbou se však život v zahradě roz-
hodně nezastavil, právě naopak, chovaná 
zvířata zjevně nechtějí zůstat pozadu a le-
tos se předhání v rozmnožování svých řad. 
„Z nejatraktivnějších přírůstků je třeba zmí-
nit narození koťat u mnoha velkých kočko-
vitých šelem. Na Štědrý den loňského roku 
spustili kočičí vlnu gepardi štíhlí porodem 
dvojčat, hned v lednu je následovala sami-
ce levharta mandžuského s malou skvr-
nitou slečnou a další dvojčata, tentokrát 

u tygrů ussurĳských, spatřila světlo tohoto 
světa v den 70. výročí osvobození naší re-
publiky,“ vyjmenovala Břečková. Po téměř 
40 letech mohou v zahradě milovníci pří-
rody obdivovat i mládě zubra evropského, 
mohutného sudokopytníka, který se kdysi 
volně pohyboval v naší přírodě. Stádo žiraf 
Rothschildových se rozrostlo na historicky 
nejvyšší počet a celá řada mláďat je k vidě-
ní i u oryxů jihoafrických. Zkrátka nepři-
jdou ani milovníci primátů, ptáků, vlků, 
klokanů i mnoha druhů kopytníků.

Akce pro děti a komentované krmení

Všechny jmenované atrakce doplní i kaž-
doroční prázdninové akce nejen pro děti 
a komentované krmení. „Nově letos nabí-
zíme svačinku i gepardům, mravenečníci si 
pochutnají na hmyzí dobrotě a na závěr dne 
mlsní medvědi baribalové doplní oblíbené 
vlčí hodování. Komentář obohatí pohled ná-
vštěvníků o mnoho zajímavého z říše zvířat,“ 
pozvala mluvčí zoo malé i velké návštěvníky. 
Přesný rozpis jedlíků s časy jejich hodování je 
k dispozici na www.zoo-olomouc.cz.
Až do konce srpna bude zoo otevřena 
denně od 9 do 18 hodin, základní vstupné 
je 110 Kč, zlevněné 70 Kč. (jed)
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22.–23. 8. od 10 do 16 hodin
VÍKEND REKORDŮ

28. 8. od 19 do 22 hodin
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi kaloněm a netopýrem, 
proč netopýři vydávají ultrazvukové signály a co dělají 
v zimě, a to od Jiřího Šafáře, člena České společnosti pro 
ochranu netopýrů.

29. 8. od 10 do 16 hodin
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zábavná soutěžní stezka pro celou rodinu.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ
Komentovaná krmení deseti zajímavých druhů zvířat 
probíhají o prázdninách každý den.

Na Svatém Kopečku přibylo návrší Jana Pavla II. 
Před dvaceti lety navštívil Olomouc tehdejší papež Jan Pavel II. 
Svatý otec v Olomouci kanonizoval blahoslavenou Zdislavu 
z Lemberka a Jana Sarkandra. Zavítal tehdy i do baziliky na 
Svatý Kopeček, kde jej vítaly zástupy věřících. Prostranství 
před bazilikou nyní ponese jméno papeže, který byl mezitím 
sám svatořečen.
O pojmenování malého náměstí před chrámem Navštívení Pan-
ny Marie požádalo městskou radu Arcibiskupství olomoucké. 
„Tímto návrhem se zabývala kulturní komise, která navrhla ná-
zev park Jana Pavla II. Po dalších jednáních s komisí městské 

části a s představitelem farnosti Bernardem Petrem Slabochem 
jsme došli k finálnímu návrhu návrší Jana Pavla II.,“ popsal ge-
nezi vzniku nového názvu náměstek primátora Pavel Urbášek. 
Návrh schválili v červnu i zastupitelé. 
V souvislosti s touto novinkou bude přejmenována i malá část 
dnešního Sadového náměstí, to se ovšem dotkne pouze zdejšího 
římskokatolického farního úřadu a sídla Matice svatokopecké, 
obě instituce s tím souhlasí. Větší část Sadového náměstí si po-
nechává původní název. Tyto změny se tak nikterak nedotknou 
obyvatel městské části Svatý Kopeček. (red)
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Skauti a skautky slaví 25. výročí znovunabyté svobody
Letošní čtvrtstoletí od sametové revoluce, nově nabytou svobodu 
a celých 25 let bez zákazů a perzekucí slaví i Junák – český Skaut. 
Na listopadové události roku 1989 skauti a skautky, tehdy po 
dvacetiletém vynuceném spánku nebo působení v ilegalitě, zare-
agovali téměř okamžitě. V prosinci 1989 se konalo první setkání 
skautských činovníků v Praze, kterého se účastnilo více než tisíc 
skautů a skautek. Na tomto setkání byla obnovena činnost organizace Junák 
a začala tak třetí obnova skautingu v tehdejším Československu. V lednu 
1990 byla ustanovena prozatímní Okresní rada Junáka v Olomouci, která řídi-
la skautské dění do prvního řádného okresního sněmu na podzim roku 1990.

V letošním roce skautuje v okrese Olo-
mouc 1558 skautů a skautek, kteří jsou re-
gistrovaní v 52 oddílech. Do okresu Olo-
mouc patří vedle oddílů z Olomouce také 
skauti z Dubu nad Moravou, Šternberka, 
Velkého Týnce, Čechovic, Velké Bystřice, 
Doloplaz, Velkého Újezdu, Vacanovic, 
Bystrovan, Štěpánova, Bolelouce, Bělko-
vic-Lašťan a dalších obcí v okolí. 

Skautský program je pestrý

Skautský program je pestrobarevný – ná-
plň činností je různorodá a přizpůsobená 
jak věku, tak individuálním potřebám 
dětí. „Skauting je otevřen všem a každé-
mu nabízí příležitost navázat nová přátel-
ství. Skauti prožívají život naplno, berou 
ho do svých rukou a dělají to, co je baví. 
Nejezdí jen do přírody, ale také třeba fotí, 
píší reportáže, slaňují skály, hrají na kyta-
ru, sportují nebo pomáhají v místě byd-
liště. Někteří skauti se vydávají se svými 
oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíž-
dějí řeky a učí se postarat o sebe i posádku 

lodi. Jiní objevují české kraje i Evropu na 
kolech nebo pěšky,“ přibližuje Jan Zahrad-
ník, člen Okresní rady Junáka Olomouc. 
Nejdůležitější je podle něj poznání, že má 
cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupra-
covat, být součástí světa.
Skauti pořádají různé akce, jednoden-
ní i víkendové. „Jednotlivé oddíly jsou 
rozděleny do družin, které se setkávají 
každý týden na družinových schůzkách 
ve svých klubovnách, kde pod vedením 
starších rádců probíhá zajímavý program. 
Skautští vůdci mají možnost dále se vzdě-
lávat a rozvíjet na různých kurzech či les-
ních školách, kde mohou získat kvalifika-
ci pro práci s dětmi,“ dodává Zahradník. 
Vrcholem skautského roku je tradičně tá-
bor – olomoučtí skauti jich pořádají kolem 
30 ročně. Tábor většinou probíhá v pod-
sadových stanech nebo indiánských týpí, 
některé oddíly jezdí na putovní tábory 
v ČR i v zahraničí.
Oddíly mezi sebou vzájemně spolupracu-
jí a často se účastní různých setkání, měří 
síly na závodech nebo pomáhají přírodě 

a kulturním památkám (obnova kostela 
ve Staré Vodě). Skauti také často organi-
zují nebo se účastní dobročinných akcí, 
zmínit můžeme například charitativní 
sbírky Postavme školu v Africe, Společně 
proti leukémii či Skautský dobrý skutek.

Mezinárodní skauting

Skauti z okresu Olomouc jsou otevřeni no-
vým výzvám a často se účastní mezinárod-
ních akcí, kde mají možnost seznámit se se 
skauty z jiných zemí. Každé čtyři roky se ti-
síce skautek a skautů potkávají na celosvě-
tovém setkání Jamboree, aby vždy na jiném 
místě zažili dva týdny plné aktivit a dobro-
družství. Pro skauty je to příležitost poznat 
spoustu nových přátel, zdokonalit se v ang-
ličtině či jiném jazyce, poznat skauting 
z globálního hlediska či naopak možnost 
prezentovat svůj region a kulturu. Letošní 
Jamboree se koná v Japonsku a účastní se 
ho také skauti z okresu Olomouc.

Zázemí olomouckých skautů

Olomoučtí skauti se potkávají během roku 
v oddílových klubovnách, společné záze-
mí pak mají ve skautském domě, kde se 
nacházejí jak klubovny, tak i tělocvična, 
keramická dílna a ubytovací prostory. 
K víkendovým akcím nebo táborům skau-
ti využívají i své základny, které se převáž-
ně nacházejí v Olomouckém kraji.
Program a aktivity olomouckých skautů 
probíhají za finanční podpory statutárního 
města Olomouc a Olomouckého kraje.
Na některou ze svých akcí zvou skauti 
srdečně každého, kdo by chtěl jejich čin-
nost poznat blíže. Podrobnosti najdou zá-
jemci na www.olomouc.skauting.cz nebo 
www.skaut.cz. (red)

SKAUT: FÉROVOST, 
OHLEDUPLNOST A RESPEKT 

V roce 1912 odjel zakladatel českého skautingu A. B. Svoj-
sík s 13 chlapci na první skautský tábor nedaleko hradu 
Lipnice. Od té doby uplynulo více než 100 let. V součas-
nosti sdružuje Junák v České republice přes 53 tisíc dětí 
i dospělých v souvisle narůstající členské základně a před-
stavuje tak největší výchovnou organizaci pro děti a mlá-
dež u nás. Ačkoliv dnes, stejně jako na začátku, zůstává 
základní princip stále stejný, ideály skautského hnutí ne-
lze považovat za zastaralé, ale jsou naopak stále aktuální. 
Skauting, potažmo tedy i český Junák, který je součástí 
celosvětové skautské organizace, se zaměřuje především 
na výchovu dětí a mladistvých ve férové a ohleduplné lidi 
se vztahem k přírodě. Vědomosti skauti získávají formou 
her a hříček, které je tak motivují ke vzájemné spolupráci, 
respektu a podpoře.

Jamboree – mezinárodní skautské setkání.
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Dopravní omezení při rekonstrukcích  
Už před několika měsíci avizovali 
představitelé města Olomouce, že le-
tošní rok bude kromě jiného také ve 
znamení významných oprav komu-
nikací. To s sebou nese samozřejmě 
i nepříjemná dopravní omezení, uza-
vírky a objížďky. Město Olomouc, 
byť není ve většině případů v roli 
investora a iniciátora oprav, se snaží 
všechny dopady rekonstrukcí na ži-
vot Olomoučanů minimalizovat. 

„Opravy připravuje několik různých in-
vestorů, město je ale v maximální míře ko-
ordinuje časově tak, aby se nepřekrývaly. 
V rámci svých kompetencí usiluje vedení 
města o minimalizaci dopadů na chod 
města a zároveň maximální koordinaci jed-
notlivých akcí v ulicích Olomouce,“ říká 
primátor Olomouce Antonín Staněk. Byť 
s sebou realizace oprav nese omezení, ve 
výsledku přinese Olomoučanům výrazně 
vyšší komfort přepravy po městě. „Vzhle-
dem k tomu, že si uvědomujeme důležitost 
těchto akcí, nechceme je zdržovat nebo zce-
la odkládat,“ dodává primátor. Na rekon-
strukcích komunikací se letos v Olomouci 
podílí například Ředitelství silnic a dálnic, 
Správa železniční dopravní cesty či Do-
pravní podnik města Olomouce.

Ulice U Podjezdu byla ukázkou 
efektivní spolupráce

V tuto chvíli jsou hotovy dvě významné 
naplánované akce – rekonstrukce a uza-
vírka Wolkerovy ulice a rekonstrukce ulice 
U Podjezdu. Uzavírky se v těchto přípa-
dech podařilo o několik dní zkrátit. Výsled-
ný efekt například v ulici U Podjezdu si 
pochvalují řidiči, chodci i cyklisté. „Oprava 

železničního nadjezdu je ukázkou vstřícné 
koordinace prací, které byly v režii hned 
tří investorů. Vynucenou uzavírku v rámci 
komplexní rekonstrukce železniční stanice 
Olomouc hlavní nádraží, kterou realizuje 
Správa železniční dopravní cesty, využi-
lo město a současně i Olomoucký kraj,“ 
uvedl primátor Antonín Staněk. „Díky 
součinnosti stavebních prací byly potřeb-
né opravy chodníku a opěrné zdi, jež jsou 
v majetku města, provedeny v rámci jedné 
úplné dopravní výluky a předešlo se tak 
dalšímu omezení dopravy v této části měs-
ta v budoucnu,“ doplnil primátor.

Rekonstrukce Velkomoravské 
se blíží do finále

V pondělí 6. července zahájilo Ředitelství 
silnic a dálnic rekonstrukci Velkomorav-
ské ulice, která potrvá do 29. července. 
„Dobrým příkladem koordinace ze stra-
ny města je například to, že nekoliduje 
uzavírka Velkomoravské s chystanou 
opravou na třídě Svobody, jak bylo inves-
tory původně požadováno,“ pokračuje 
primátor Staněk s tím, že oprava Velko-
moravské ulice měla probíhat na etapy 
a původně by trvala asi 8 týdnů, po doho-
dě je tato doba zkrácena na 24 dní a pře-
sunuta do prázdninového období, kdy je 
nižší frekvence dopravy. Městu se podaři-
lo vyjednat s ministerstvem dopravy vy-
jmutí části obchvatu, kudy vede objízdná 
trasa, ze systému zpoplatněných úseků. 
Dálniční obchvat je tedy po dobu uzavír-
ky Velkomoravské pro osobní i nákladní 
automobily bez poplatku.
„Asi nejenom mě napadá otázka, proč je 
vlastně Velkomoravská ulice opět uzavře-
na, když tam ŘSD provádělo opravy (tichý 
asfalt) už loni na podzim. Nemohli to udě-
lat najednou? Už bychom to měli za sebou 

a nemuseli se rozčilovat nad nekonečný-
mi kolonami a ucpanými křižovatkami. 
Odpověď ŘSD je v zásadě následující: 
‚Opravu jsme měli loni naplánovanou od 
září do konce října. Plánovali jsme udělat 
obě strany silnice. Město ale nesouhlasilo 
s uzavírkou už od září a povolilo nám ji až 
od půlky října, tedy po komunálních vol-
bách. Do konce stavební sezóny jsme tak 
stihli opravit jenom půlku silnice.‘ Tak mě 
napadá, neměli by politici mít někdy od-
vahu udělat i nepopulární, ale prospěšné 
věci?“ ptá se opoziční zastupitel a náměs-
tek ministra dopravy Milan Feranec.
Primátor Antonín Staněk však namítá, 
že celkové uzavření by prospěšné urči-
tě nebylo, protože by došlo k totálnímu 
dopravnímu kolapsu. „Silnice je uzavře-
ná v obou směrech a při této variantě se 
doba rekonstrukce výrazně zkrátí a navíc 
minimálně omezí městskou hromadnou 
dopravu. Termín byl záměrně zvolen na 
prázdniny, kdy je intenzita dopravy nižší 
minimálně o třetinu. I přes určité doprav-
ní problémy se ukazuje, že červencové 
období se svátky a dovolenými, kdy je 
zcela vypuštěna přeprava školáků, je pro 
uzavírku vhodnější,“ říká primátor.

Třídou Svobody neprojedou 
tramvaje pět týdnů

Další velkou akcí bude následná srpnová 
rekonstrukce tramvajové trati i souběžné 
komunikace pro motorová vozidla na třídě 
Svobody od náměstí Hrdinů dále směrem 
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Oprava Velkomoravské ulice by měla skončit 29. července. 
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se snaží radnice minimalizovat

k budově okresního soudu. V případě této 
významné rekonstrukce se podařilo městu 
dojednat, aby práce začaly až po zprovoz-
nění Velkomoravské ulice a tyto uzavírky 
spolu nekolidovaly. Nakonec se povedlo 
také o několik týdnů zkrátit dobu realizace 
z původních dvou měsíců. „Práce by měly 
začít v srpnu, přesný termín však bude 
znám až po podpisu smlouvy se zhotovi-
telem. Oprava tramvajové tratě bude trvat 
pět týdnů. Navazující předlažby vozov-
ky mohou probíhat až po osazení kolejí, 
je tedy nutno počítat s tím, že v určitém 
rozsahu budou předlažby pokračovat i po 
skončení opravy tramvajového tělesa. Tyto 

práce budou probíhat tedy již po spuštění 
tramvajového provozu, pouze s částečným 
omezením individuální dopravy,“ vysvět-
lila vedoucí odboru dopravy magistrátu 
Petra Pospíšilová. Termíny částečných uza-
vírek budou známy až těsně před dokonče-
ním opravy posledního úseku kolejí.
Na třídě Svobody se jedná o dvě části sta-
vební akce, které budou ovšem probíhat 
najednou: opravu křížení tramvajové trati 
– náměstí Národních hrdinů (čtyři oblouko-
vé výhybky včetně výhybkového napojení) 
a opravu tramvajové trati na tř. Svobody 
v úseku Náměstí Národních hrdinů – 
Okresní soud. „Hlavním předmětem stavby 
je oprava tramvajového tělesa, kterou bude 
realizovat Dopravní podnik města Olomou-
ce. Na tuto akci bude průběžně navazovat 
akce odboru dopravy, která bude spočívat 
v napojení dlažby podél kolejového tělesa na 
niveletu stávající komunikace. Dle projekto-
vé dokumentace je minimální rozsah plochy 
určené k předláždění zhruba 900 m2, reálně 
se počítá s tím, že potřeba předlažby může 
být větší, a to s ohledem na spádování vo-
zovky ke vpustím a odstranění nerovností 
povrchu vozovky,“ doplnila Pospíšilová.
Předpokládané náklady na obě etapy 
opravy tramvajového tělesa jsou přibližně 
24 milionů korun z rozpočtu DPMO. Ná-
klady na napojení zádlažby podél tram-
vajového tělesa na stávající dlážděnou 
komunikaci se odhadují na zhruba jeden 
milion korun, který bude hrazen z rozpoč-
tu odboru dopravy.
V průběhu opravy třídy Svobody bude 
v úseku Náměstí Hrdinů – Okresní soud 
přerušen tramvajový provoz. „V tomto 

úseku nebude nasazena náhradní autobu-
sová doprava, dojde pouze k úpravě tram-
vajových linek. Bližší informace se cestující 
dozvědí na stránkách www.dpmo.cz a na 
zastávkách,“ uvedla mluvčí dopravního 
podniku Martina Krčová.

Třídy 17. listopadu a Kosmonautů 
přijdou na řadu v září

Lepší silnice se dočkají s předstihem i oby-
vatelé Černovíra. Rekonstrukce Heyduko-
vy ulice, jejímž vlastníkem je Olomoucký 
kraj, byla původně naplánována až letos na 
podzim či dokonce jaro příštího roku. Stavba 
nakonec začne už 29. července a potrvá až 
do prosince letošního roku. Město souběžně 
s investicí kraje opraví v této lokalitě kanali-
zace, chodníky a zastávky MHD. Po celou 
dobu rekonstrukce bude Heydukova ulice 
uzavřená, zachován zůstane pouze provoz 
MHD, vyjma dnů, kdy bude probíhat po-
kládka nového povrchu. Místní obyvatelé 
budou mít přístup zajištěn ulicemi Na Hrázi, 
Frajtovo náměstí a Petřkova. Objízdná trasa 
pro všechny ostatní řidiče bude vedena po 
trase: Lazecká, Na Střelnici, Dobrovského, 
Komenského, Sokolovská a Jablonského.
Na konec července je naplánováno jednání 
odboru dopravy se zhotovitelskou firmou, 
která bude opravovat další dvě důležité olo-
moucké ulice. Na tomto jednání by měl být 
upřesněn rozsah částečných a úplných uza-
vírek, které budou souviset s rekonstrukcí 
tříd 17. listopadu a Kosmonautů. V rámci 
první etapy stavební firma opraví úsek od 
Šantovy ulice až po křižovatku s ulicí Ve-
jdovského. Až na stavební práce, které si vy-
žádají krátkodobou úplnou uzavírku, bude 
provoz v této lokalitě omezen jen částečně.
„Předmětem akce je oprava vozovky čtyř-
pruhové komunikace, která vykazuje zhor-
šený stavebně technický stav (síť trhlin místy 
přechází ve výtluky). Nechali jsme zpraco-
vat diagnostiku, v rámci níž byly provedeny 
sondy za účelem zjištění konstrukčního slo-
žení vozovky, měření a posouzení únosnosti 
vozovky a stanovení dopravního zatížení. 
Návrh opravy na základě této diagnostiky je 
směřován na výměnu obrusné a ložní vrst-
vy a na kvalitní sanaci hlubokých trhlin,“ 
přiblížila vedoucí odboru dopravy.
Začátek stavebních prací je naplánován 
na 1. září a hotovo by mělo být 11. října 
tohoto roku. Celkové náklady jsou vypo-
čteny na pět milionů korun.
Všechny aktuální informace o uzavírkách 
a průběhu stavebních prací sledujte na 
www.olomouc.eu. (jed)
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Mapa uzavírky třídy Svobody a objízdných tras. 
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Má neskutečné množství energie. 
Kromě důležité funkce v rámci Vý-
staviště Flora Olomouc je i zastu-
pitelkou v nedalekém Hněvotíně, 
jako dobrovolnice navštěvuje onko-
logicky nemocné, stará se o rodinu, 
dům a zahradu, ale má čas i na řadu 
koníčků, které ji neopouští po celý 
život. Kdysi uvažovala o herecké 
dráze, nakonec ji osud zavál úplně 
jiným směrem. Miluje divadlo, film, 
knihy a především miluje svoji prá-
ci. Na Floře pracuje už 35 let. „Za 
tu dobu se změnilo hodně, ale nej-
podstatnější změna je ta, že parky se 
staly živým místem, ve kterých Olo-
moučané rádi tráví svůj volný čas,“ 
říká Naděžda Krejčí. 

Už 35 let se věnujete olomouckým par-
kům, zahradám, skleníkům a zeleni 
obecně. Kdy vás tohle popadlo?
Mě to vůbec nepopadlo, byla to obrov-
ská náhoda. Sice jsem studovala země-
dělskou školu, ale protože už v průběhu 
školy jsem se vdala a měla dítě, tak jsem 
po promoci hledala nějaké klidnější mís-
to a shodou okolností jsem se dostala do 
tehdejšího parku kultury a oddechu. To 
tehdy byla kulturní instituce, která ale 
měla zároveň (a nejspíš omylem) v péči 
některé zelené plochy v Olomouci. Kon-
krétně jsem dostala na starosti tzv. sad 
Přátelství a míru, tedy plochy kolem dět-
ského domova naproti haly UP, kde měla 
vzniknout rekreační zóna pro Olomouča-
ny. V roce 1980 bylo rozhodnuto, že tato 
zeleň přejde pod Floru, a to včetně mě. 
Od začátku roku 1981 jsem se tak stala 
zaměstnankyní Flory Olomouc. 
Nastoupila jsem jako zahradnice v bota-
nické zahradě a byla to doba, na kterou 
velice ráda vzpomínám. Botanická zahra-
da je sama o sobě nádherná a v té době 
probíhal její velký rozmach, takže jsem 
měla možnost být u toho. V rozáriu, které 
tvořilo se zahradou jeden celek, probíha-
ly výstavy Vyznání růžím, které navště-
vovaly tisíce lidí. 
Pak jsem v průběhu let přešla na úsek 
veřejné zeleně, který měl kromě parků 
na starosti i zeleň ve městě. Od té doby 
znám poměrně dobře ulice v Olomouci. 

Po nějaké době jsem přešla na zahradnic-
ký úsek a od roku 1990 jsem se pak stala 
jeho vedoucí, což je spojeno s funkcí pro-
vozní náměstkyně.
To je nejspíš funkce spojená hlavně 
s administrativou, máte vůbec čas dostat 
se i ven přímo k zeleni? 
Určitě, mám zodpovědnost za stav par-
ků, skleníků, botanické zahrady a rozá-
ria. I když mám důvěru ve své kolegy, 
musím mít přehled, jak to všude vypadá. 
Není lehké obejít veškeré plochy, jedná se 
o zhruba 45 hektarů. Proto jsem venku 
poměrně často, i několikrát týdně. 
Máte vůbec vlastní zahradu? A je to pro 
vás práce, nebo relax? 
Doma zahradu máme a tam mě práce 
baví. Protože jsem se ke svému povolání 
dostala náhodně, vždycky jsem se snažila 
od lidí kolem sebe čerpat zkušenosti a ná-
sledně je zkoušet doma, včetně například 
aranžování květin. Nemám na ni tolik 
času, kolik bych si přála, ale je to pro mě 

prostor, kde můžu vypnout po celoden-
ní komunikaci s lidmi. Navíc jsem přívr-
ženkyní přírodních zahrad a mám radost 
z toho, že to u nás na zahradě žĳe - je tam 
spousta všelĳakých zvířat, od ježků, ještě-
rek až po ptactvo. 
Když se ohlédnete zpátky, jaká se bě-
hem vašeho působení odehrála na Floře 
největší změna? 
Za prvé – v dřívější době tady pracovalo 
mnohem víc lidí, dnes je zahradníků mno-
hem méně, a tak záleží na každém člověku. 
Nelze schovat nějakou „horší“ práci. Plo-
chy se přitom nezmenšily, naopak přibývá 
zakázek na údržbu mimo náš areál.
Další výrazná změna pro mě je ta, že dřív 
byly parky jenom taková procházková 
promenáda s udržovaným trávníkem, na 
který se nesmělo moc šlapat, takže lidé 
chodili na hlavní aleji, případně posedá-
vali na lavičkách. Teď je to naopak - dnes 
si lidé přinesou deku, opalují se, dělají si 
pikniky, sportují tady i odpočívají. Parky 

Naděžda Krejčí ve sbírkovém skleníku na Výstavišti Flora Olomouc. 
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Parky byly dřív spíše jen prome
říká provozní náměstkyně Výstaviště Flora Olomouc Naděžda Krejčí
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jsou zkrátka mnohem živější a to je pro 
mě ta největší změna. 
Kromě pozitivních změn přišly ale urči-
tě i ty negativní. Byla jste svědkem roz-
květu rozária, ale i jeho chátrání. Proč to 
došlo tak daleko? 
Důvodů bylo určitě víc. Za prvé původní 
projekt při budování rozária předpoklá-
dal, že tam vznikne i menší pavilon jako 
zázemí pro návštěvníky i vystavovatele. 
K tomu ale nakonec nedošlo. Lidé obdi-
vovali růže na záhonech, ale nebylo kde 
udělat výstavu řezaných růží v rámci to-
hoto areálu. Pamatuju si dobu, kdy k to-
muto účelu sloužil dnešní S-klub, ale to 
také nebylo zcela vyhovující. Za druhé 
skončily výstavy Vyznání růžím a vý-
stavnická činnost se přesunula jenom do 
Smetanových sadů. Tím pádem nastal 
odliv stovek návštěvníků rozária. S men-
ším zájmem lidí se přestalo investovat do 
oprav, některé věci chátraly - bazény, zíd-
ky, kde si lidé mohli posedět. Po nějakou 
dobu bylo rozárium dokonce úplně za-
vřeno. Jsem ráda, že se rozárium nezruši-
lo, ale naopak začala jeho obnova.
V tuto chvíli se už v rozáriu intenzivně 
pracuje, kdy by mělo být hotové?
Projekt už běží a jeho první etapa by měla 
být hotová do konce letošního roku. My 
jako Flora musíme zajistit, že v rozáriu 
bude opravdu dostatek kvetoucích růží. 
O to se pochopitelně snažíme, protože 
i v době, kdy se jednalo o obnově, se kla-
dl důraz na to, že olomoucké rozárium 
je jedno z nejvýznamnějších v republi-
ce, větší sbírku růží mají jenom Průho-
nice. Jsem velmi zvědavá, jak se podaří 
tyto plány uskutečnit, protože už teď se 
v okolí rozária mnoho věcí změnilo – od 
nové budovy přírodovědecké fakulty na-
proti rozáriu, se kterou je spojený nový 
příliv studentů, kteří tam rádi chodí, až 
po opravu Korunní pevnůstky. Podle mě 
je to areál, který má obrovský potenciál 
a může na jednom místě poskytnout 
spoustu věcí, a to jak pro turisty, tak pro 
Olomoučany. Projekt obnovy rozária je 
rozdělen na tři etapy, ta první je podle 
mě nejdůležitější. Hlavní je, aby tam bylo 
rozárium, které budou moci návštěvníci 
obdivovat. Vznikne nový, mnohem dů-
stojnější vstupní objekt z tř. 17. listopadu, 
dříve návštěvníci rozárium často ani ne-
našli. Proběhne obnova záhonů, výměna 
zeminy, výsadba růží a obnova bazénů. 

V dalších etapách, které závisejí na tom, 
kolik bude peněz, je naplánována napří-
klad kavárna a nové zázemí pro pracov-
níky Flory.
Setkala jsem se s tím, že řada lidí ještě 
nikdy nebyla v botanické zahradě. Na 
co byste je tam jako odbornice pozvala? 
V prvé řadě bych řekla, že tam najdou 
klid, který všude není, protože v parcích 
je hodně rušno. Je to taková oáza klidu 
blízko centra města, kde je spousta zele-
ně a v létě i stínu. Jsou odtud také krásné 
výhledy na město. Zajímavostí je určitě 
zahrada pro nevidomé, kde je kolem sto 
druhů rostlin, které si můžete ohmatat, 
přivonět k nim, navíc jsou ve zvýšeném 
záhonu, což je pohodlné pro starší lidi, 
děti i hendikepované. Nesmí se tam jez-
dit na kole a vždycky tam najdete mís-
to, kam se můžete schovat a třeba si číst 
knížku, ideální je zahrada také pro rodi-
če s dětmi. Momentálně, během opravy 
rozária, je vstup možný jen přes lávku 
z Bezručových sadů, navíc jsme nyní 
snížili vstupné a ve středu je stále vstup 
zdarma. Je fakt, že si naši botanickou 
zahradu lidé občas pletou s botanickou 
zahradou Univerzity Palackého, která se 
nachází u Smetanových sadů. Navíc je tu 
i zastávka U Botanické zahrady, což je ob-
čas matoucí. 
Další zajímavou atrakcí, kterou máte na 
starosti, jsou sbírkové skleníky. 
Pro mě sbírkové skleníky vždycky před-
stavovaly ideální nedělní návštěvu rodin 
s dětmi. Především pro ně jsou zajímavé 
některé rostliny – návštěvník vidí, jak 
roste banán, pomeranč, citrón, zkrát-
ka věci, které jinak znají jen z obchodů. 
Máme tam i miniexpozice zvířat - kajma-
na, ryby, ptactvo. Ve sbírkových sklení-
cích jsou zajímavé kaktusy a další rostli-
ny, některé z nich jsou skutečně unikátní. 
Další velkou atrakcí olomouckých parků 
jsou naši pávi a perličky. My se o ně stará-
me, krmíme je, ale jinak si žĳí naprosto vol-
ným životem, čímž nám způsobují nemalé 
problémy, hlavně v období května a červ-
na, kdy se často někde toulají. To nám pak 
neustále někdo volá, že páv stojí na křižo-
vatce, že někomu přistál na parapetu a do-
stali se dokonce až do fakultní nemocnice. 
Nenechají se zavřít - zkoušeli jsme voliéru, 
ale pak na truc utečou ještě dál. Kdyby-
chom jim zkrátili křídla, ohrozili bychom 
je při útěku před psy a kočkami. 

Vedle pozitivních věcí se ale jistě setká-
váte i s kritikou. Na co konkrétně si lidé 
stěžují? 
Na naší práci je krásné a zároveň děsivé 
to, že nám do ní mluví každý. Já to chá-
pu, Olomoučané parky milují a všímají si 
samozřejmě i negativních věcí. Je fakt, že 
jsme se poučili už v předchozích letech, 
že pokud se plánuje nějaké rozsáhlejší 
kácení, tak se to snažíme lidem vysvětlit, 
mimo jiné i prostřednictvím médií. Na 
každé kácení musí být povolení, vždycky 
stav stromů posuzují nejen naši pracovní-
ci, ale i pracovníci magistrátu, ve většině 
případů se k tomu vyjadřují i ekologické 
organizace jako Hnutí DUHA. Kácení 
se nikdy neděje nahodile, ale pokud je 
v rámci obnovy třeba vykácet větší množ-
ství stromů, je to vždy spojeno s negativ-
ní odezvou veřejnosti. Na druhé straně, 
když se něco stane, tak se okamžitě hledá 
viník a tím jsme jako správci podle veřej-
nosti automaticky my. My vítáme ohlasy 
na naši práci, nevadí nám konstruktivní 
kritika, snažíme se naši práci lidem vy-
světlovat. Nikdo z nás se tady ale necho-
vá neurvale, jsme si vědomi hodnoty his-
torických parků. 
Co kromě kácení dřevin lidé kritizují?
Občas kritizují i to, za co nemůžeme. Třeba 
to, že po hlavní aleji se prohánějí cyklisti, 
po parku volně pobíhají psi, park je občas 
plný odhozených odpadků. Nám se to 
taky nelíbí, ale nemáme moc možností, jak 
tomu zabránit. To je spíš o ohleduplnosti 
všech návštěvníků. Můžeme je pouze upo-
zornit na nevhodné chování, ale nic víc.
 Lenka Jedličková

náda, dnes opravdu žijí,

ING. NADĚŽDA KREJČÍ 

 narodila se v Olomouci, žije v Hněvotíně

 absolvovala Slovanské gymnázium a pak Vysokou 

školu zemědělskou v Brně

 od roku 1981 pracuje na Výstavišti Flora Olomouc

 je vdaná, má tři děti

 mezi její zájmy patří vedle rodiny a zahrady také 

divadlo (13 let navštěvovala dramatický kroužek 

profesorky Pánkové), film (několikrát si zahrála 

v komparsu, třeba ve filmu Lidice), je fotbalovou 

i hokejovou fanynkou

 jako zastupitelka v obci Hněvotín má na starosti 

životní prostředí, druhým rokem pomáhá jako dob-

rovolnice v rámci sdružení Amelie na onkologickém 

oddělení FNOL



ROZVOJ MĚSTA

16 / RADNIČNÍ LISTY

S
C

 3
50

81
1/

02

AAGGEENNTTUURRAA

PPRRÁÁCCEE

CE MO

mzda od 91,40 od + prémie

montá  sv tlomet  do automobil

pracoviš  Hella Autotechnik Mohelnice

SVOZ ZDARMA

PETR KUBA s.r.o. – AGENTURA PRÁCE

O ní 15, 789 85 Mo elnice

lucie.vlckova@uklizime.cz

+420 733 537 012
www.uklizime.cz

INZERCE

Ke změnám územního 
plánu lze podat připomínky 
Soubor změn č. I územního plánu Olomouc nyní připravuje 
Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Do 
procesu projednání se může zapojit i veřejnost a dotčené or-
gány. Postup je v tomto směru obdobný jako v případě pro-
jednávání nového územního plánu. 
Nyní je připravený návrh zadání souboru změn. Do 24. červen-
ce 2015 může každý podat k tomuto návrhu zadání připomín-
ky, k návrhu zadání se mohou vyjádřit rovněž dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce. K připomínkám uplatněným po 
uvedené lhůtě se nepřihlíží. Své připomínky podávejte písem-
nou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor 
koncepce a rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, kde rov-
něž poskytnou podrobnosti ke zmíněným změnám územního 
plánu. Jsou k dispozici také na www.olomouc.eu.
Po projednání a zohlednění případných připomínek bude za-
dání předloženo ke schválení na jednání zastupitelstva v září 
2015. Následně proběhne zpracování návrhu souboru změn, 
jejich projednání s dotčenými orgány, úprava návrhu na zá-
kladě stanovisek dotčených orgánů a poté také veřejné pro-
jednání návrhu. S konečným vydáním výsledného souboru 
změn je podle předpokládaného harmonogramu možné po-
čítat nejdříve ve druhé polovině roku 2016. (red)

Vlastníci památek mají možnost 
žádat o dotaci na jejich obnovu

Odbor koncepce a rozvoje MmOl informuje vlastníky nemovitostí 
o možnosti požádat o poskytnutí státní dotace z Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a městských památko-
vých zón MK ČR pro rok 2016.
Dotace je určena na obnovu objektů, které se nacházejí na území měst-
ské památkové rezervace Olomouc a současně jsou zapsány ve Státním 
seznamu nemovitých kulturních památek (státem chráněné památky). 
Obnova musí probíhat podle stavebního zákona a zákona o státní 
památkové péči, musí být dostatečně připravena, tak aby mohla být 
v roce 2016 včas zahájena (nejpozději do 20. 10. 2015 musí být k obno-
vě vydáno rozhodnutí oddělení památkové péče stavebního odboru, 
ve stejném termínu by mělo být vydáno stavební povolení, souhlas 
k udržovacím pracím apod.). Dotace se poskytuje pouze na tu část 
obnovy, která bezprostředně souvisí s památkovou podstatou objektu 
a proběhne v roce 2016. Majitel se na obnově musí podílet minimálně 
40 % nákladů pro příslušný rok, přičemž dotace je poskytnuta zpětně 
formou dodatečného příspěvku na provedené a zaplacené práce.
Žádosti o poskytnutí dotace spolu s potřebnými doplňujícími do-
kumenty je možno podávat na Odbor koncepce a rozvoje Magist-
rátu města Olomouce do 20. října 2015. 
Další informace žadatelům poskytne Petra Růžičková, Odbor 
koncepce a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. 
588 488 392, e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu.
Informace jsou k dispozici také na informačním serveru statutár-
ního města Olomouce – www.olomouc.eu. (red)

Olomouc – město 
s moderním IT vybavením
V letních měsících vrcholí realizace zajímavého projektu s názvem 
Centrální informační sytém MMOl, II. etapa a vybudování komu-
nikační infrastruktury a digitalizace archivu Olomouc, financova-
ného z prostředků EU.
Projekt navazuje na již podniknuté kroky města Olomouce ve věci 
rozvoje komunikační infrastruktury, které jsou definovány v rámci 
tzv. informační koncepce. Cílem projektu je rozšířit využívání mo-
derních IT řešení, vybudovat HW infrastrukturu technologického 
centra města, která bude tvořit funkční zázemí pro většinu činností 
a agend úřadu, a digitalizovat vybrané dokumenty ze státního ar-
chivu a archivu stavebního úřadu.
Projekt bude mít zásadní vliv na modernizaci činnosti úřadu. Díky 
němu se výrazně zefektivní činnosti úředníků, a to díky automati-
zaci řady agend a datovému propojení většiny budov magistrátu 
a v neposlední řadě i díky posílení výpočetních a úložných kapacit 
technologického centra magistrátu. 
Pro občany města bude jistě zajímavější další část projektu, a to Di-
gitalizace dokumentů, která s sebou přinese možnost nahlédnout 
do historických spisů státního archivu. Přístup k archiváliím bude 
občanům umožněn přes odkaz na webových stránkách města. 
Realizace pětiletého projektu bude ukončena ke konci srpna. 
O možnostech přístupu k těmto dokumentům budou občané měs-
ta informováni v některém z dalších vydání Radničních listů.
Celkové výdaje projektu činí 33 milionů korun, z toho až 28 milio-
nů bude pokryto dotací z fondů EU prostřednictvím Integrované-
ho operačního programu.  (red)
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Holandská čtvrť se rozroste o dva nové domy
Výstavbou dvou nových domů pokračuje úspěšný projekt Ho-
landská čtvrť v atraktivní lokalitě na pomezí městských částí Ne-
ředín a Řepčín. Již první dům, jehož výstavbou vznik nové čtvrti 
v roce 2013 započal, si velmi brzy našel spokojené obyvatele.

Společnost Holandská čtvrť, člen silné 

developerské skupiny CERE Invest, 

která je investorem celého projektu, to-

tiž přišla s promyšlenou urbanistickou 

koncepcí, v níž se spojuje nadčasové 

architektonické pojetí jednotlivých 

domů, atraktivní dispozice a pestrá 

nabídka různých typů bytů, výhody 

lokality a také výrazně proklientský 

přístup, neboť zájemci o nové bydlení 

mají naprostou finanční jistotu – 80 % 

nákladů za nové bydlení totiž hradí až 

po kolaudaci. 

Komfortní bydlení 
s vyšším standardem

Holandská čtvrť se rozrůstá o dva 

nové domy, jejichž výstavba začala 

letos v červnu a zkolaudovány bu-

dou nejpozději na konci roku 2016. 

Každý nabídne 59 bytových jedno-

tek, u nichž je kladen důraz na vyšší 

nároky na prostor a komfort bydlení. 

„Nabídka jednotlivých bytů je skuteč-

ně široká – od jednopokojových až po 

čtyřpokojové, přičemž každý z nich 

nabízí světlé, prostorné a skvěle dis-

pozičně řešené bydlení, nechybějí 

terasy a balkony. Byty mají komfortní 

koupelny s vanou nebo sprchovým 

koutem a skýtají celou řadu možností 

klientských změn, kdy si nový majitel 

může do detailu určit, jakou podobu 

vybavení jeho bytu bude mít. V kaž-

dém domě bude samozřejmě zaveden 

vysokorychlostní internet, kabelová 

televize a satelitní i DVB-T příjem 

televizního signálu,“ popisuje Andrea 

Máté, prodejce projektu.

Atraktivitu projektu ještě zvýrazňuje 

jeho umístění – klidná lokalita takřka 

na okraji přírody je spolehlivým záze-

mím pro nejrůznější formy sportovní-

ho využití a výlety, a zároveň nabízí 

možnost využívat celou škálu služeb 

nedalekého nákupního centra Olo-

mouc City a supermarketu Globus. Do 

samotného centra Olomouce se přitom 

autem dostanete za pár minut, jen ně-

kolik málo minut od nových domů se 

nacházejí také zastávky městské hro-

madné dopravy.

Domov i výhodná investice
Nové domy nabízejí vyšší, přesto fi-

nančně dostupný standard bydlení, 

který ještě násobí nízké provozní ná-

klady, výborná dopravní dostupnost 

i možnost pojmout koupi bytu jako 

výhodnou investici. Výnosy z pro-

nájmu se totiž pohybují kolem pěti 

procent ročně, což je významně více 

než úroky u termínovaných vkladů 

v bankách. Ani v tomto případě není 

nic ponecháno náhodě a novým ma-

jitelům bytů se dostane specializova-

ných služeb na úrovni.

„Klientům, kteří se rozhodnou kou-

pi pojmout jako bezpečnou investi-

ci, jsme schopni zajistit kompletní 

servis při hledání vhodného nájemce. 

O pronájem bytů z první etapy byl 

a je velký zájem. Ve spojení s níz-

kými úroky u hypotečních úvěrů je 

nyní pořízení bytu k pronájmu ještě 

dostupnější a výhodnější,“ uzavírá 

Marek Novotný, majitel realitní kan-

celáře DACHI. V nových domech 

Holandské čtvrti tak můžete najít 

spokojený domov i významnou in-

vestiční příležitost.

Vědeckotechnický park otevírá možnosti dalším podnikatelům
Kanceláře, prostory pro podnikání i specializovanou laboratoř pro vývoj 
nových léků nabídne podnikatelům nová budova Vědeckotechnického par-
ku Univerzity Palackého v Olomouci. Slavnostního otevření nové budovy 
Vědeckotechnického parku v areálu ulice Šlechtitelů se ve čtvrtek 18. červ-
na zúčastnil primátor Antonín Staněk i jeho náměstek Ladislav Šnevajs.
Výstavbou objektu za 50 milionů korun uni-
verzita reaguje na zvyšující se poptávku po 
službách pracoviště, které tvoří most mezi 
akademickou a komerční sférou. „Vědecko-
technický park a podnikatelský inkubátor 
významně přispívají k hospodářskému roz-
voji města v oblasti vzdělanostní ekonomi-
ky a transferu vědy a výzkumu do praxe. 
Tyto aktivity zásadním způsobem přispívají 
k plnění strategického plánu rozvoje města 
v oblasti hospodářského růstu a konkuren-
ceschopnosti regionu,“ uvedl při otevření 
nové budovy primátor Antonín Staněk.
Rozvoj Vědeckotechnického parku podpořilo 
město už v předchozích letech, a to koncepcí, 
která dokázala provázat městskou průmys-
lovou zónu v ulici Šlechtitelů s areálem a op-
timalizovala jeho dopravní napojení.
Vědeckotechnický park motivuje k podniká-
ní a pomáhá při rozjezdu firmem například 

odbornými konzultacemi či pronájmy pros-
tor v podnikatelském inkubátoru. Klienti 
mohou také za výhodných podmínek vyu-
žít know-how a přístroje univerzity. „Zájem 
o prostory byl velký a kapacita našich dvou 
budov se naplnila. Proto jsme postavili nový 
blok, abychom mohli poptávku uspokojit,“ 
uvedl ředitel VTP UP Jiří Herinek. Vybu-
dování specializované laboratoře s čistými 
prostory pro výzkum nových léků podle něj 
již například přimělo významnou farmaceu-
tickou firmu k tomu, že v Olomouci založí 
svou pobočku, jedinou v Česku.
Zastupitel Miroslav Žbánek, který se věnuje 
problematice evropských dotací, však mimo 
nesporný přínos vědeckotechnických center 
poukazuje také na rizika jejich dlouhodobé-
ho financování. „Zatím se zdá, že zvolený 
model, který propojuje vědecký potenciál 
univerzity s trhem, může dlouhodobě fun-

govat. Jde ale o to, aby VTP generoval kon-
kurenceschopné produkty, služby, o které 
bude mezi podnikateli zájem, a nestal se jen 
drahým developerským projektem,“ dodá-
vá Žbánek s tím, že za nešťastné by považo-
val, kdyby se naplnily obavy řady odborní-
ků, že centra si v malém českém prostředí 
začínají konkurovat a v budoucnu budou 
ve veřejných rozpočtech chybět miliardy na 
udržení jejich provozu.
Pro podnikatele je na ploše 1337 metrů čtve-
rečních připraveno k pronájmu 26 kanceláří 
a 22 laboratoří. Nový blok vznikl díky pod-
poře projektu VTP UP: Podnikatelský inku-
bátor 2 z OP Podnikání a inovace. (red)



Olympijský běh zpestřili dětem špičkoví tenisté
Základní a mateřská škola Gorkého hos-
tila sportovní akci s názvem Olympĳský 
běh, kterého se účastnili vynikající tenisté 
Adriana Gerši a David Rikl. Oba spor-
tovci nejprve uspořádali besedu spoje-
nou s autogramiádou v tělocvičně zdejší 
školy a přibližně dvěma stovkám žáků 
ochotně zodpověděli všechny jejich dota-
zy. Poté se celá škola přesunula na škol-
ní dvůr, kde byl hromadně odstartován 
Olympĳský běh. Žáci běželi v krásném 
prostředí celkem pět dvousetmetrových 

okruhů. Po doběhu závodníků do cíle oba 
tenisté osobně pogratulovali všem běž-
cům k předvedeným výkonům a předali 
jim hodnotné certifikáty podepsané pre-
zidentem Mezinárodního olympĳského 
výboru Thomasem Bachem a předsedou 
Českého olympĳského výboru Jiřím Kej-
valem. „Žáci si svou premiérovou účast 
velmi pochvalovali a vyjádřili naději, že 
v příštím roce se tento běh v Olomouci 
bude opakovat,“ zhodnotil organizátor 
běhu Jiří Marvan. (red)

MŠ KOPRETINKA NABÍDNE MÍSTA 15 DĚTEM

Začátkem června byla do rejstříku škol a školských zaří-
zení zapsána nově založená Mateřská škola a školní jí-
delna Kopretinka Olomouc. Kapacita zařízení, které sídlí 
v Koželužské ulici, je 15 dětí.
„Činnost mateřské školy je od začátku řízena podle práv-
ních předpisů platných pro resort školství. Máme vlastní 
školní vzdělávací program, který vychází z rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, re-
spektuje jeho zásady a cíle,“ přiblížila ředitelka školky 
Iva Burdová.

Mateřská škola nabízí:
• provozní dobu od 6:00 do 18:00 hodin denně
• provoz mateřské školy bez ohledu na školní prázdniny 

a svátky
• dobré podmínky pro individuální osobnostní rozvoj 

dětí
• individuální přístup k potřebám rodiny
• jazykové vzdělávání
• logopedii 
• sportovní kroužky
• zájmové kroužky
• ozdravné programy tuzemské i zahraniční
• vlastní kuchyni

Bližší informace získáte na tel.: 727 960 308, e-mailu: 
burdova@mskopretinka.cz nebo na www.kopretinaolo-
mouc.cz. 
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DĚTI A MLÁDEŽ

Primátor předával certifikáty za zkoušky v angličtině
Malí angličtináři z výukového centra He-
len Doron English Olomouc si přišli pro 
prestižní jazykový certifikát Cambridge 
English na radnici. Osvědčení o úspě-
chu ve zkouškách v anglickém jazyce jim 
v obřadní síni slavnostně předal primátor 
Antonín Staněk.
Osvědčení o zkoušce Cambridge v jazy-
kové úrovni Young Learners English si 
z rukou primátora převzalo třiadvacet 
angličtinářů ve věku od devíti do patnác-
ti let. „Mnozí z vás dostáváte do rukou 
svůj první doklad toho, že vzdělání stojí 
za to mít a stojí za to ho rozvíjet. Berte jej 

jako první krůček k tomu, abyste v cestě 
za vzděláním pevně pokračovali,“ uvedl 
primátor Antonín Staněk. „Važte si svých 
rodičů, kteří považují vzdělání za vý-
znamný vklad do vašeho života. To, co 
se naučíte, vždy využĳete,“ vybídl před 
slavnostním předáváním certifikátů pří-
tomné malé studenty primátor.
Zkoušky Cambridge English, které po-
skytují spolehlivé a jednotné měřítko 
pro hodnocení poslechu, ústního proje-
vu, čtení a psaní, uznává více než 15 tisíc 
univerzit, zaměstnavatelů a institucí po 
celém světě. (red)Fo
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Výstava představí práce žáků ZUŠ Miloslava Stibora
Základní umělecká škola Miloslava Stibora 
pořádá v pravidelných pětiletých interva-
lech reprezentativní výstavu prací svých 
žáků a studentů. Již tradičně výstava pro-
bíhá v prostorách Vlastivědného muzea 
v Olomouci a i tentokrát návštěvníkům na-
bídne vhled do tvořivého dění ve škole.
Tentokrát nese výstava název Nasvětleno 
a potrvá až do 23. srpna. „Jako jednotí-

cí téma pro jubilejní výstavu vyučující 
zvolili světlo coby fenomén, který ovliv-
ňuje zcela zásadním způsobem vnímá-
ní uměleckého díla i jeho tvorbu. Mimo 
plošných prací – maleb, grafik a kreseb, 
prostorových objektů i ukázek animova-
né tvorby jsou součástí instalace i interak-
tivní zastavení,“ přiblížila ředitelka školy 
Zuzana Hrubošová. (jed)

Nejlepší debatní tým Moravy má gymnázium Čajkovského 

Tým, který nesl jméno Bosáci, navázal na 
předchozí úspěchy v krajských soutěžích. 
V republikovém finále debatní soutěže Stu-
dentská agora vybojovali studenti gymná-
zia Čajkovského nejlepší pozici z celé Mora-
vy a celkově obsadili 3.–4. místo.
Studentská agora je soutěž s více než dese-
tiletou tradicí, během které se jí zúčastnilo 
již více než osm tisíc studentů. Jde o krátký 
debatní formát trvající pět až sedm minut. 
Losují se témata z aktuálního dění, ústav-
ních záležitostí, problematiky mezinárod-

ní politiky a Evropské unie, bezpečnosti, 
ochrany zdraví či etických problémů.
„Příprava je proto pro desetičlenný tým 
velmi náročná. Zato však prostřednictvím 
studia souvislostí přispívá k rozšiřování vše-
obecného přehledu a rozvoji argumentačních 
a sociálních dovedností. Studenti debatová-
ním získávají sebevědomí a především také 
možnost své ve vyučování nabyté znalosti 
doplnit schopností se prosadit v mnohdy tvr-
dé konkurenci pracovního trhu,“ říká vedou-
cí debatního kroužku Michal Brumar. (red)



JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST DOMÁCNOSTI? POMOCÍ DETEKTORU PLYNŮ. ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE A VYHREJTE!

Bezpečí domova, to není ani obyčejná fráze, ani úplná samo-
zřejmost. Pokud chce člověk žít ve skutečně bezpečném bytě, 
je záhodno vzít na vědomí různé typy rizik, a pokud proti ne-
bezpečí existuje ochrana a prevence, měl by ji člověk využít. 
Odbor ochrany Magistrátu města Olomouce nyní v této souvis-
losti zahajuje kampaň varující před stále častěji hrozícím nebez-
pečím úniku zemního plynu a dalších plynů. V rámci kampaně 
jsme pro vás připravili i vědomostní soutěž – výherci získají zdar-
ma detektory plynu. „Detektory plynů opravdu výrazně zvyšují 
bezpečí domácností. Proto chceme podpořit jejich využití a také 
proto jsme připravili tuto soutěž pro čtenáře Radničních listů,“ 
uvedl náměstek primátora Martin Major, který bude v říjnu vý-
hercům dárky předávat. Jaké plyny mohou unikat a ohrozit nás 
i v naší domácnosti? Může jít například o zemní plyn (metan), 
oxid uhelnatý či propan-butan. Tragické následky úniku těchto 

plynů jsou jasné – může to být požár, exploze či v některých 
případech otrava. Například oxid uhelnatý není vidět ani cítit, 
člověk tento plyn nemůže běžně zaregistrovat nejen zrakem, ale 
dokonce ani čichem, a přesto dokáže způsobit smrtelnou otravu. 
Detektory plynu toto nebezpečí významně eliminují. 
Nejčastější příčinou otrav způsobených nebezpečnými plyny 
je špatná funkce spotřebičů určených k vytápění nebo ohřevu 
vody. Jedná se o zcela běžné spotřebiče, známé z většiny do-
mácností, jako jsou plynové karmy, kotle či krby. 
Jak lze rizika spojená s únikem plynu snížit? Samozřejmostí 
jsou pravidelné kontroly a revize zařízení a rozvodů. Výraz-
ným pomocníkem jsou pak detektory plynu. Ty dovedou 
na rozdíl od člověka spolehlivě rozpoznat přítomnost plynu 
v místnosti a na ni pak upozorní zvukovými a světelnými 
signály. Využití detektorů plynů doporučují i odborníci. 

Instalace detektorů do místnosti je jednoduchá, umístit ji lze 
do všech obytných prostor. Detektory zemního plynu a oxi-
du uhelnatého umísťujeme na stěnu deset centimetrů pod 
strop (v případě oxidu uhelnatého také do blízkosti karem 
a kotlů), detektor propan-butanu se umísťuje cca 15 centi-
metrů nad podlahou. 
Na stránkách tohoto a dalších dvou čísel Radničních listů se 
odehraje vědomostní soutěž. Ze správných odpovědí vylo-
sujeme v říjnu 10 výherců, kteří získají certifikované detek-
tory plynu pro domácnost.
Soutěžní otázka zní: Kam se na stěně v místnosti umísťuje 
detektor zemního plynu? 
Odpovědi zasílejte na adresu: Magistrát města Olomouce, 
odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc, obálku 
označte heslem Soutěž.

POLICIE A HASIČI

RADNIČNÍ LISTY / 19

Profesionálové z Walesu ocenili práci dobrovolných hasičů
V sobotu 13. června si na radíkovské přehradě odbyl svoji pre-
miéru tým hasičů z Walesu. Tým osmi profesionálů z města 
Swansea, mimo pravidelných účastníků ze Slovenska, rozšířil 
startovní pole. Jejich čtyřdenní návštěva Olomouce byla oprav-
du nabitá, mimo jiné navštívili profesionální hasiče na stanici ve 
Schweitzerově ulici.
Vrcholem jejich programu na Hané byla Netradiční soutěž, která 
se v Radíkově konala již podeváté. V parném vedru vyzkoušeli 
své schopnosti proti 22 týmům dobrovolných hasičů a hasiček. 
Nejprve sledovali ostatní týmy s cílem nabrat cenné zkušenosti 
a následně dvěma pokusy úspěšně překonali nástrahy tratě. Za-
míchat pořadím se jim však nepodařilo, a tak stejně jako ostatní 
týmy museli zatleskat domácím borcům z SDH Radíkov. Ti letos 
po několikaleté pauze získali opět první místo.
V kategorii mužů zvítězili domácí SDH Radíkov, v ženách mix 
tým SDH Chválkovice a SDH Droždín Chvádrož, těsně před do-
mácími ženami. „Celý Radíkov a město Olomouc by mělo být hrdé 
na práci, kterou dělají dobrovolní hasiči. Akci, kterou organizují 

amatéři na skoro profesionální úrovni – to jsme opravdu nečekali! 
Pokud dostaneme pozvání, tak rádi přĳedeme znovu i příští rok,“ 
zhodnotil účast welšského týmu jeho velitel Andy Collis. (red)
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Cyklisté versus chodci – hlavní je ohleduplnost!
V letním období se na pozemních komunika-
cích ve větší míře setkávají chodci, jezdci na 
kolečkových bruslích, cyklisté a nově i jezdci 
na koloběžkách. „Z hlediska platné legislati-
vy se jedná o účastníky provozu na pozem-
ních komunikacích, kteří mají svá práva a své 
povinnosti. Navíc posledně jmenovaní jsou 
zároveň řidiči nemotorových vozidel se spe-
ciálními povinnostmi,“ upozorňuje mluv-
čí Městské policie Olomouc Tomáš Musil. 
Strážníci při výkonu služby často slýchávají 
stížnosti chodců na neukázněné cyklisty
a bruslaře. Naopak cyklisté poukazují na 
chodce, kteří se pohybují po cyklostezkách
a mnohdy zde způsobují kolizní situace. 
Jednou z příčin těchto nesvárů je neznalost 
nebo nedodržování pravidel chování na po-
zemních komunikacích, které je potřebné si 
čas od času připomenout.
Připomeňme si tedy alespoň několik zá-
kladních pravidel.

CYKLISTÉ:
– jsou dle platné legislativy řidiči,
– nesmějí jezdit po chodníku (s výjimkou 

dětí do 10 let),
– nesmějí jezdit po přechodu pro chodce,
– nesmějí jezdit v podchodech,
– je-li zřízena stezka pro chodce a cyklis-

ty označená dopravní značkou Stezka 
pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista 
ohrozit chodce jdoucí po stezce,

– nemají na přejezdu pro cyklisty právo 
přednosti v jízdě,

– jízdním kolem se z hlediska platné le-
gislativy rozumí i koloběžka, pro jezd-
ce na koloběžce platí stejná ustanovení 
jako pro cyklisty.

CHODCI:
– musí užívat především chodníku nebo 

stezky pro chodce. Kde není chodník, nebo 
je-li neschůdný, pohybují se po levé krajnici,

– je-li zřízena stezka pro 
chodce a cyklisty ozna-
čená dopravní znač-
kou Stezka pro chodce 
a cyklisty, nesmí cho-
dec ohrozit cyklistu je-
doucího po stezce,

– jezdci na kolečkových bruslích jsou 
z pohledu platné legislativy chodci,

– jezdci na kolečkových bruslích mohou 
používat vyznačené stezky pro cyklisty,

– jezdci na kolečkových bruslích nesmí 
na chodníku či stezce pro chodce ohro-
zit ostatní chodce.

Zákon o silničním provozu přímo stano-
vuje povinnost všem účastníkům provozu 
na pozemních komunikacích chovat se 
k sobě ohleduplně a ukázněně, aby svým 
jednáním neohrožovali život, zdraví nebo 
majetek jiných osob ani svůj vlastní. (red)
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sobota  Koncert v rámci festivalu COLORES FLAMENCOS
1. 8. Galavečer flamenca
Výstaviště Carlos Piňana předehra
Flora Moravská filharmonie Olomouc
19:00 dirigent Jan Kučera
 vstupenky v síti Ticketportal

Předplatné Moravské filharmonie na 70. koncertní sezonu 2015–2016
Ještě jsou volná místa! Objednávky přijímáme poštou, v kanceláři MFO nebo 
elektronicky prostřednictvím přihlášky umístěné na www.mfo.cz.
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Dozvědět se něco z historie našeho regionu a záro-
veň si odpočinout u napínavého příběhu. To nabízí 
kniha s názvem Zpověď inkvizitora, která vypráví 
ponurý příběh na pozadí inkvizičních procesů na 
konci 17. století na Šumpersku, ve Velkých Losinách 
i v Olomouci.
Její autor Michael Weber sám sebe charakterizuje 
jako Opaváka, který má rád Olomouc. Svědčí o tom 
i jeho další připravované dílo, v němž se příběh 
bude odehrávat v Olomouci 17. století, kdy město 
dobývali Švédové.
„Půjde o žánr na pomezí beletrie a literatury faktu, 
v knize čtenáři najdou příběhy z kronik, které dosud 
nebyly nikdy zveřejněny, a bude to vůbec první tak-
to rozsáhlá beletristická kniha o Olomouci z tohoto 
období,“ přibližuje autor. (red)

NOVINKY Z KNIHOVNY MĚSTA OLOMOUCE

Knihovna města Olomouce se v červenci a srpnu 2015 těší na 
pravidelné i nové čtenáře. Zachovává stávající půjčovní dobu, 
navíc otevírá dopoledne i dětské oddělení na náměstí Repub-
liky (od 9 do 11 hodin) a pobočky. Neobvykle bude zavřeno 
pouze v sobotu. Viz www.kmol.cz.

• Putování s pohádkou. Pobočka Jungmannova zve po celé 
prázdniny každou středu od 9:30 do 11 hodin rodiče či praro-
diče s dětmi od 3 do 9 let na Prázdninové putování s pohádkou. 
Připraveny jsou pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další pře-
kvapení. Knihovnice se těší na všechny příznivce tříhlavých dra-
ků, krásných princezen, ošklivých čarodějnic a hloupých Honzů.

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE

• Komiksové léto. Soutěživé děti, které mají rády obrázkové 
příběhy, se mohou zapojit do letní soutěže v oddělení pro děti 
a mládež na náměstí Republiky. V knihovně, na webu a Face-
booku knihovny budou postupně zveřejňovány úkoly, které 
budou děti plnit. 

• Cesta prstem po mapě České republiky. Na pobočce 
Jungmannova se děti mohou pochlubit svými znalostmi o České 
republice. Do připraveného obrázku slepé mapy zakreslí místa, 
která navštívily, a sdělí o nich ostatním co nejvíce informací a za-
jímavostí. Pro zdatné cestovatele jsou připraveny drobné odměny.

• Vášnivá tipovací soutěž. Nezapomnělo se ani na dospělé 
či nečtenáře – ve velké letní tipovací soutěži se mohou vyřádit 
všichni bez rozdílu věku – stačí zodpovědět jedinou otázku – 
Kolik čtenářů si v ústřední budově a na pobočkách půjčí knihu 
Padesát odstínů šedi od její první výpůjčky v listopadu 2012 do 
konce srpna 2015? (Nápověda: knihovna nabízí 16 výtisků to-

hoto populárního románu). Tipovací lístky umístěné všude po 

budově doplněné o tip, jméno a kontakt lze hodit do schránky 

v knihovně či tytéž údaje poslat mailem na soutez@kmol.cz.

• Letní selfie-mánie. Naši příznivci se mohou svézt na vlně 

selfie-mánie. Stačí se v létě vyfotit s knihou nebo s knihovnou, 

sdílet tyto fotky na Facebooku či Instagramu a tím se zapojit do 

prázdninové soutěže o skvělé ceny. Bližší informace na webu 

a Facebooku knihovny.

VÝSTAVY

• Samá voda. Pobočka Brněnská zve po celé prázdniny malé 

i velké na výstavu Samá voda. Potápěčský skafandr, lodní 

kotvy, maják a další vodní rekvizity jsou součástí 
výstavy inspirované letním sluncem, mořskými hlubinami, ale 
také dobrodružnou literaturou. Výstavu doplňuje prázdninová 
soutěž, v níž si připomeneme úžasný svět fantaskních filmů 
Karla Zemana a, jak název napovídá, nesmrtelného lháře ba-
rona Prášila.

• Vaříme jinak. V srpnu bude v půjčovně pro dospělé čtená-
ře na náměstí Republiky připravena na velkoplošné obrazov-
ce prezentace o vegetariánství, veganství, raw (syrové – živé) 
stravě a dalších alternativních způsobech stravování a vaření 
spojená s výstavkou moderních kuchařek. Přípravu jednoho 
chutného, ale především zdravého pokrmu předvedou i naši 
knihovníci na videu, které bude ke zhlédnutí i na knihovních 
stránkách a Facebooku. 

• Olomouc mnoha tváří. Výstavní prostory prvního patra 
pobočky Jungmannova patří do 31. srpna 2015 fotografiím 
mladého olomouckého amatérského fotografa Martina Ben-
číka. Pod názvem Olomouc mnoha tváří se skrývají snímky 
rozmanitých koutů Olomouce – rodného města autora. 

• Library. I love it! Současně v osmi zemích, které se zúčastnily 
společného projektu Grundtvig (mimo Olomouce ještě Finsko 
– Iisalmi, Polsko – Piekary Śląskie, Španělsko – Arucas na Ka-
nárských ostrovech, Itálie – Řím, Turecko – Aydin, Chorvatsko – 
Korčula a Rakousko – Dornbirn), byly 22. června 2015 zahájeny 
fotografické výstavy týkající se zážitků, dojmů, zeměpisných 
zajímavostí, ale především zkušeností načerpaných v průbě-
hu dvouletého projektu věnujícího se vzdělávání dospělých 
v knihovnách. Český pohled na významný projekt můžete najít 
v prostorách budovy na náměstí Republiky až do konce srpna.
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Festival Colores Flamencos rozžhaví letní Olomouc 
Roztančená olomoucká náměstí, flamencové workshopy, koncerty, gastrono-
mické večery a famózní galavečer, kde vystoupí mimo jiné i špičkový flamenco-
vý kytarista Carlos Piñana spolu se symfonickým orchestrem Moravské filhar-
monie Olomouc. To všechno je multižánrový Festival Colores Flamencos 2015. 

V polovině letních prázdnin se uskuteční 
již sedmý ročník mezinárodního multi-
žánrového festivalu flamenca a španělské 
kultury Colores Flamencos a stejně jako 
v minulých letech olomoucké sály, ulice 
a náměstí zaplní všichni milovníci a ob-
divovatelé španělské kultury a flamenca. 

Strhující flamenco 
v mezinárodním obsazení

Festival odstartuje 30. 7. koncert „Al-An-
dalus“ na nádvoří radnice, jehož inspirací 
pro flamenco & world music projekt se 
stalo propojení vášnivého flamenca s vli-
vy latinskoamerické a sefardské hudby. 
Na jednom pódiu se zde setkají strhující 
madridská tanečnice Virginia Delgado, 
uruguayský basista, violoncellista a hu-
dební producent Andrés Ibarburu, izrael-
ský perkusista a všestranný umělec Azar 
Abou a hudebník, profesor brněnské 
konzervatoře a umělecký ředitel festivalů 
Ibérica a Colores Flamencos Petr Vít s dce-
rou Veronicou, reprezentující v programu 
festivalu nejmladší flamencovou generaci. 

Flamenco – Jazz v podání 
virtuózní klavíristky

Také pátek naservíruje festivalovým ná-
vštěvníkům prvotřídní menu. V nádher-

ném prostředí Arcidiecézního muzea se 
31. 8. ve 20:00 představí poprvé českému 
publiku virtuózní klavíristka a sklada-
telka Ariadna Castellanos. V Olomouci ji 
doprovodí perkusista Eduardo Ostos.
Páteční večer bude patřit Sangria party, 
na které všechny přítomné roztančí svě-
taznalý španělský DJ Enrique. Kromě 
flamencové a španělské hudby se mohou 
všichni návštěvníci v restauraci & baru 
Morgan’s těšit na originální sangriu, špa-
nělské víno a vybrané delikatesy. 

Hvězdný festivalový galavečer 

Tradiční a všemi očekávaný Galavečer fla-
menca se uskuteční 1. 8. v pavilonu A na 
Výstavišti Flora. Diváci se mohou těšit na 
nezapomenutelný zážitek v podobě spo-
jení dvou hudebních elementů; zemitého 
a vášnivého zvuku flamencové kytary 
jednoho z předních flamencových kyta-
ristů nastupující generace Carlose Piña-
na a barvitým symfonickým orchestrem 
Moravské filharmonie Olomouc. Během 
galavečera se na pódiu divákům předsta-
ví také světově známý perkusista Vicente 
Miguel Ángel Orengo, zpěvák Agustín 
Garnés a nezapomenutelná charismatická 
tanečnice Maise Márquez. Během večera 
zazní mj. i symfonická svita „El Cuidado 
de Una Esencia“, která je věnována jed-

né z největších postav flamencové kytary 
a flamenca vůbec – Paco de Lucíovi.

Roztančené náměstí

Během odpoledne 1. 8. proběhne na Hor-
ním náměstí tradiční festivalová flamenco-
vá fiesta, jejíž jedinečná atmosféra každo-
ročně uchvátí všechny milovníky španělské 
kultury a tance. 
V překrásné kapli Božího těla v Uměleckém 
centru UP v konviktu budou mít 2. 8. divá-
ci jedinečnou možnost vyslechnout koncert 
„Con Pasión“, kde vystoupí jeden z našich 
nejvýraznějších talentů mladé pěvecké ge-
nerace, mezzosopranistka Barbora Martín-
ková-Polášková spolu s první harfistkou 
Filharmonie Brno Ivanou Dohnalovou. 

Vybrané delikatesy i filmy 

Na vybrané lahůdky a speciality španělské 
kuchyně připravovaných podle originálních 
receptů šéfkuchařem hotelu NH Olomouc 
Congress se mohou návštěvníci festivalu tě-
šit během Dnů španělské gastronomie. Pro 
hosty festivalu je připravena také přehlídka 
španělské kinematografie v kině Metropol.
A samozřejmě pořadatelé i letos mysleli 
na skalní příznivce flamenca, kteří chtějí 
vášeň španělských rytmů zažít na vlast-
ní kůži. Ti se mohou zúčastnit flamenco-
vých workshopů. 
Vstupenky je možné zakoupit v síti TIC-
KETPORTAL a v Informačním centru 
Olomouc v podloubí olomoucké radnice, 
popř. v místech konání koncertů.
Více na www.flamencool.cz. (red)
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NÁBYTEK
NA MÍRU – HOLÍNKA

20 let
na trhu

 skříně  kuchyně  postele  matrace
 dětské a obývací pokoje  kanceláře

Bludov 777 743 580
Olomouc 777 743 589
www.nabytek-holinka.cz
e-mail: info@nabytek-holinka.cz

Mladí cyklisté ovládli domácí šampionát
Mistrovství republiky v silniční cyklistice, které 
se konalo v Žilině, v kategorii juniorů naprosto 
ovládli olomoučtí cyklisté z Mapei Merida Kaň-
kovský. Michal Brázda vyhrál závod s hromad-
ným startem před týmovým kolegou Jakubem 
Otrubou. V časovce pak zvítězil Otruba před dal-
ším členem olomoucké stáje Jiřím Šormem.
„Projevila se týmová práce. Je to jeden z našich 
největších úspěchů. Jsem šťastný, že to takhle 
dopadlo,“ prohlásil trenér stáje Jiří Kaňkov-
ský, jehož cyklisté dokázali potvrdit předchá-
zející výsledky v Českém poháru a vyrovnali 
se s pozicí favoritů. „Obavy jsme měli pouze 

z technických problémů nebo pádů. Takovým 
komplikacím se kluci dokázali vyhnout, a pro-
to byli úspěšní,“ poznamenal Kaňkovský.
Olomoucký tým byl vidět i v závodu juniorek, 
v němž Adriana Klimková skončila pátá. Mla-
dá závodnice přitom teprve letos začala závodit 
a cyklistiku střídá s triatlonem. Přesto potvrdila, 
že může dosáhnout na kvalitní výsledky.
Junioři teď mají před sebou mistrovství Evropy 
v estonském Talinu, kde se pojede ve zvlněném 
terénu, nic těžkého. „Věřím, že se projeví před-
nosti našich závodníků, a přál bych si umístění 
do desátého místa,“ uvedl Kaňkovský. (deš)

Fotbalové mistrovství 
Evropy nadchlo Olomouc

Špičková představení nabídl evropský 
fotbalový šampionát do 21 let. Olomouc-
ký Andrův stadion hostil čtyři zápasy, ve 
kterých se představili Angličané, Italové, 
Švédové, Němci a Portugalci. První utkání 
provázely potíže s distribucí vstupenek, 
přesto do ochozů přišlo celkově přes čtyři-
cet tisíc fanoušků. Olomouc se s šampioná-
tem rozloučila semifinálovým duelem por-
tugalské reprezentace proti Němcům. „Byl 
to asi nejlepší fotbal, jaký jsem kdy viděl na 
živo,“ shrnul své dojmy Michal Kovář, bý-
valý stoper Olomouce.
Fanoušci týmů byli v hanácké metropoli 
spokojeni a užívali si zážitky na stadionu 
i prostředí města. „Olomouc je krásná. Máte 
tu dobré lidi, dobré pivo a perfektní stadion, 
ani moc velký, ani malý. Třeba sem přĳe-
deme s naším IFK v pohárovém zápase,“ 
konstatoval jeden z více než tisícovky švéd-
ských fandů Nils Toresson z Göteborgu.
Vedení města se vyplatilo také zřízení spe-
ciálního informačního centra v podloubí 
radnice. „Přišlo sem kolem dvou tisíc zá-
kazníků, většinou se jednalo o cizince. „Nej-
víc ze všeho je zajímal prodej vstupenek, 
ubytování v Olomouci, kempy a restaurace. 
Všichni byli velmi solidní a přátelští, včetně 
pomalovaných švédských fanoušků s vlaj-
kami,“ shrnul fungování speciálního infor-
mačního centra v olomoucké radnici jeden 
z jeho pracovníků Marco Bontempo.
Zájem byl také o fan-zónu, kterou město 
zřídilo nedaleko Androva stadionu. Ani 
zde nedocházelo k žádným konfliktům, ani 
když vedle sebe seděli fandové dvou sou-
peřících týmů. Celkově prošlo fan-zónou 
zhruba dva a půl tisíce lidí, jak Olomouča-
nů, kteří sem chodili na některé přímé pře-
nosy nebo na koncerty, tak i zahraničních 
fandů, kteří tady trávili čas hlavně před 
utkáním. (deš)

Královnou orientačního běhu 
se stala Tereza Janošíková
Před rokem získala běžkyně Tereza Ja-
nošíková tři zlaté medaile na mistrov-
ství Evropy v Makedonii a letos svůj 
úspěch dokázala zopakovat v rumunské 
Kluži. Šestnáctiletá závodnice z oddílu 
orientačního běhu Univerzity Palackého 
dokázala uspět v konkurenci soupeřek 
z dvaatřiceti zemí. Nejprve uspěla na 
klasické trati, pak byla členkou vítězné 
štafety a skvělou formu potvrdila také 
v závěrečném sprintu. V Poháru národů 
získala Česká republika i díky příspěvku 
olomoucké běžkyně nejvíce bodů a po 
dvou letech odmlky tuto soutěž opět vy-

hrála. Na druhém místě skončilo Švýcar-
sko a třetí bylo Finsko. (deš)

Čeští vodáci získali na MS ve Vídni 
tři individuální medaile
Dvě stříbra a jeden bronz. Takové je ko-
nečné skóre individuálních medailí české 
reprezentace ve sjezdu na divoké vodě na 
mistrovství světa ve sprintu. Čeští sjezdaři 
ve Vídni bohužel nedokázali obhájit ani je-
den z loňských titulů. Medaile naopak vy-
bojovaly jako jediné z českého týmu hned 
dvě české kajakářky. Nejlépe na druhém 
místě dojela Anežka Paloudová. Místo za ní 
skončila Martina Satková, která si z Vídně 
veze kromě bronzu z kajaku také stříbro 
z kategorie singlkanoistek. Další tři medai-
le přidali Češi v závodě týmů.
Vrchol sezony mají sjezdaři na divoké vodě 
za sebou. Z Vídně si český tým odvezl cel-
kem šest medailí, z toho tři za jednotlivce. 
„Mistrovství hodnotím jako velice povede-
né, nevyšlo úplně všechno, ale něco jo. Tři 

individuální medaile, to přece není kaž-
dý den,“ nechal se slyšet šéftrenér české 
sjezdové reprezentace Robert Knebel po 
skončení šampionátu. Titul mistra světa 
z minulého roku se nepodařil obhájit singl-
kanoistovi Ondřeji Rolencovi. Na medaili 
nedosáhli ani na deblkanoisté. Těsně za me-
dailovou pozicí ale dojela deblová posádka 
Marek Rygel a Petr Veselý. „Čest českému 
týmu zachránila naše děvčata, protože 
všechny individuální medaile vyjely právě 
dívky. Je super, že na stupních stála šestnác-
tiletá děvčata, dokazuje to, jak perspektivní 
jsme,“ radoval se Knebel.
Příští mistrovství ve sprintu je naplánová-
no na rok 2017, ve francouzském Pau se 
má konat společně se slalomovým šam-
pionátem. (red)



Aerobik klub Olomouc získal titul nejlepší klub
V průběhu června se konalo republikové 
finále soutěže Mistry s mistry v aerobi-
ku, v němž se výrazně prosadili zástupci 
AK Olomouc. V průběhu pěti oblastních 
kol si vybojovali postup do velkého fi-
nále, ve kterém se představilo pět sto-
vek závodníků. Olomoucký klub, který 
sídlí v Omega centru sportu a zdraví, se 
do Prahy nominoval v šestnácti závod-
ních choreografiích. V osmi případech 
se sportovci dostali na stupně vítězů 
a dohromady získali dvaačtyřicet me-
dailí. „Chtěli jsme podat co nejlepší vý-
kony a to se podařilo. Získali jsme hodně 
krásných umístění,“ těšilo hlavní trenér-
ku Michalu Schwarzovou. Do Olomou-
ce putovaly dva mistrovské tituly, pět 
titulů vicemistryň a tři tituly druhých 
vicemistryň. Na konci velkého finále byl 
také vyhlášen nejlepší klub České repub-
liky a prestižní titul získal právě Aerobik 
klub Olomouc. Na druhém místě skon-
čilo Fit Studio Jitky Brachovcové Kutná 
Hora a na třetím Aerobik studio Dvojka 
Sedlčany.

Přehled výsledků: mistryně ČR v kate-
gorii sportovní aerobik dvojice A Kris-
týna Fryšáková, Aneta Bébarová, mist-
ryně ČR v kategorii sportovní aerobik 
jednotlivec A Kristýna Fryšáková, vi-
cemistryně ČR v kategorii sportovní 
aerobik mini týmy B Adéla Haníková, 

Kateřina Tesaříková, Adriana Dobešová, 
vicemistryně ČR v kategorii sportovní 
aerobik jednotlivec B Adéla Haníková, 
druhé vicemistryně ČR v kategorii spor-
tovní týmy B skladba Tým snů Haníko-
vá, Tesaříková, Krauterová, Dobešová, 
Kameníčková, Pudelová, Begová, Sla-
mencová, vicemistryně ČR v kategorii 
Maxi tým C Mlčochová, Sedlářová, Má-
čalová, Kuhrová, Zinková, Štěrbáková, 
druhé vicemistryně ČR v kategorii Ste-
py C skladba Italky Švédová, Neuber-
tová, Sanetrníková, Kubáčková, Máchá-
čová, Jabůrková, Bršťáková, Slezáčková, 
vicemistryně ČR v kategorii sportovní 
týmy D skladba Single ladies Handlo-
vá, Gottfriedová, Němcová, Hovorko-
vá, Machalová, Henslová, Kvapilová, 
Ošťadalová, vicemistryně ČR v kate-
gorii sportovní aerobik mini týmy D 
Dominika Handlová, Tereza Němcová, 
Vladimíra Trnčáková, druhé vicemist-
ryně ČR v kategorii sportovní aerobik 
dvojice D Markéta Theimerová, Andrea 
Komínková. (deš)
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NAŠE DR.MAX LÉKÁRNY  
V OLOMOUCI

/PP po předložení 

klientské Karty výhod Dr.Max. Sleva je vázána na rodné číslo uvedené na lékařském předpisu a pooskytuje se ve formě 

neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku, vše s výjimkami a za úplnplných podmínek 

uvedených na www.drmax.cz  a v informačních letácích Dr.Max. Plnou slevu 50 % lze poskytnoout v případě, že tato 

sleva nebude vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V ostatních případdech pacient hradí 

legislativou povolený minimální doplatek. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnjnižší možnou cenu. 

Úplná pravidla klientského programu Dr.Max k nahlédnutí na kartavyhod.drmax.cz.

eva až 5500 % 
oplattkku
lékyy**

www.drmax.cz

* Nárok na slevu mohou uplatnit senioři nad 60 let, děti do 15 let a dále držitelé průkazů ZTP a ZTP/

Sle
z d
na 

Lékárna

8. května 515/19  
Po–Pá 7.30–18.00

Horní lán 10a 
Po–Pá 7.30–17.00

Jeremenkova 103/23 
Po–Pá 7.00–18.00, So 8.00–13.00

GLOBUS – Pražská 248/39 
Po–Ne 8.00–20.00

KAUFLAND – Štursova 1124/3 
Po–Pá 7.00–20.00, So–Ne 8.00–20.00

OC Šantovka – Polská 1 
Po–Ne 9.00–21.00

INZERCE
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Využijte zvýhodn nou permanentku
na 10 vstup

v cen  900 K
Kupón lze uplatnit pouze v době konání aquafitness, 

nejdříve však 30 minut před jeho začátkem.

Platí pro 1 osobu na 

dobu 90 minut.

Kupón lze uplatnit p
ouze v době konání aquafitness, 

nejdříve však 30 minut před jeho začátkem.

Platí p
ro 1 osobu na 

dobu 90 minut.

Každé úterý na Vás eká:

BIKINY BODY

Každou st edu na Vás eká:

GREEN YOGA

Každý tvrtek na Vás eká:

KETTLEBELL POWER

45 minut intenzivního posilování a formování postavy spojených s p íjemnou relaxací ve venkovním areálu aquaparku, kde si m žete zaplavat, odpo inout a využít masážních bazén  i ostatních atrakcí.

* pouze za p íznivého po así
Odpolední venkovní fitness pro za áte níky i pokro ilé probíháve dnech v rámci vstupného na letní aquapark*

Kontakty:  vrastilova@aqua-olomouc.cz

Tel: 725 735 483 www.aqua-olomouc.cz

T ší se na Vás certifikovaný instruktor Denisa Vraštilová.
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Rodina na cestách pobaví velké i malé
Centrum Semafor Olomouc zve širokou ve-
řejnost na již tradiční akci, která je vrcholem 
jeho celoročních aktivit. Třetí ročník doprav-
ně preventivní akce plné zábavy a soutěží 
pro celou rodinu s názvem Rodina na cestách 
se tentokrát koná v areálu Centra Semafor 

a parkoviště „u letadla“. V pátek 24. červen-
ce bude od 14 do 19 hodin připraven bohatý 
program, včetně atraktivní simulované do-
pravní nehody osobního automobilu a cyk-
listy. Bavit se budou návštěvníci všech věko-
vých kategorií. Podrobný program najdete 

na webových stránkách 
olomouc.eu/semafor 
a na zadní straně tohoto 
vydání. (jed)

Jak žije Sluňákov v době letních prázdnin?
Ani přes léto nebude areál Domu 
přírody Litovelského Pomoraví 
opuštěný. Sluňákov již tradičně 
pořádá příměstské tábory pro děti. 
Program pro školáky z první až páté 
třídy je připraven v termínech 27. až 
31. 7. a 17. až 21. 8.

Děti od 4 do 6 let budou trávit léto ve 
Sluňákově v termínech 3. až 6. 8. a 10. až 
13. 8. Nové jsou příměstské tábory na 
hájence Šargoun nedaleko Litovle. Se 
zvířátky do pohádky je tábor pro děti od 
3 do 6 let ve dnech 10. až 14. 8., na ost-
rov pokladů se mohou těšit děti od první 

do páté třídy v termínu od 17. do 21. 8. 
Sluňákov pořádá pro vyspělejší táborní-
ky první dva týdny v srpnu také stanový 
tábor v Javoříčku.
Mimo uvedené sluňákovské akce nabízí 
nízkoenergetický dům v Horce nad Mo-
ravou zázemí také jiným organizacím. 
Areál domu přírody je možné navštívit 
kdykoli, komentované prohlídky probíhají 
o víkendech v pravidelných časech, které 
naleznete na www.dumprirody.cz nebo 
www.slunakov.cz. V ostatních dnech je 
možné si předem telefonicky nebo e-mai-
lem domluvit komentovanou prohlídku 
pro alespoň 10 platících účastníků. Pro-
hlídka trvá asi hodinu a půl a lze při ní 

navštívit i jinak nepřístupné objekty Rajské 
zahrady a Sluneční hory. Cena prohlídky je 
pro dospělé 80 korun, pro mládež od 12 let 
a seniory nad 65 let 50 korun, děti do 12 let 
zdarma. O víkendu 25. a 26. 7. komentova-
né prohlídky nebudou, zato ale bude mož-
né prohlédnout si Rajskou zahradu a Slu-
neční horu kdykoli během dne v čase od 10 
do 17 hodin za snížené vstupné.
Po prázdninách se mohou návštěvníci 
těšit na tradiční den pro veřejnost, který 
letos nese název Kořenový den. Proběh-
ne v sobotu 19. září 2015, a to jak v Domě 
přírody v Horce nad Moravou, tak i v In-
formačním středisku CHKO Litovelské 
Pomoraví – Šargoun. (red)



RADNIČNÍ LISTY / 25

VOLNÝ ČAS

TERMÍN: 

1. 8.–10. 9. vždy každý čtvrtek a pátek

11. 9. v předvečer Dnů evropského dědictví

ČAS: 21:00

SRAZ: u vrátnice do budovy radnice, Horní náměstí

CENA: 50 Kč/os., děti do 12 let – ZDARMA

Rezervace, objednávky

– telefonicky či emailem 

– v Informačním centru Olomouc

Omezená kapacita účastníků.

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC
Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385
otevřeno denně 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
tourism.olomouc.eu

večerní Olomouc

z radniční věže
Olomouc – nejkrásnější město České republiky

(dle „Lonely Planet“) Vás zve na večerní výstup 

na radniční věž.

Přijďte načerpat netradiční atmosféru večerní 

Olomouce a pokochat se krásným výhledem 

na nasvícené barokní skvosty včetně památky 

UNESCO – Sloupu Nejsvětější Trojice 

z věže olomoucké radnice.

Stromolezci se o národní titul utkají v Olomouci

V sobotu 22. srpna se v Olomouci ve 
Smetanových sadech uskuteční 15. mist-
rovství České republiky ve stromolezení. 
Soutěž pořádá Sekce péče o dřeviny – 
ISA, Společnosti pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu ve spolupráci s Výstavištěm 
Flora Olomouc. 
Závody napodobují každodenní pracov-
ní podmínky arboristů v závodním poli. 
Skládají se z pěti disciplín (instalace lana, 
jištěný šplh, jištěný výstup, práce v koruně 
a záchrana zraněného) základního kola, ve 
kterém jsou hodnoceny závodníkovy pro-
fesionální schopnosti a bezpečnost manév-
rování v koruně stromu, zatímco předvádí 
simulace reálných arboristických zásahů. 
Tři nejúspěšnější stromolezci následně postupují do finále, tzv. Výzvy 
mistrům. Na mistrovství Evropy 2016 si zajistí nominaci tři nejlepší češ-
tí stromolezci.
Stromolezecký šampionát se pravidelně těší velkému zájmu odborné 
i laické veřejnosti. Bude se letos konat ve Smetanových sadech v těsné 
blízkosti Výstaviště Flora Olomouc. Součástí závodů je také doprovod-
ný program v podobě lezení pro děti, cyklojízda za významnými stro-
my v okolí, prezentace firem z oboru, prodejní stánky s vybavením pro 
profesionály i občerstvením pro návštěvníky. Celou akci zakončí večerní 
rockově laděný koncert. Vstup na akci i večerní koncert je volný. (red)
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Letní Flora Olomouc zahraje na vědeckou notu 
Záplava nádherných květů právě vrcholící-
ho léta i spousta atraktivních lákadel. Tako-
vá bude opět letní etapa mezinárodní květi-
nové a zahradnické výstavy a veletrhu Flora 
Olomouc, která se na stejnojmenném olo-
mouckém výstavišti bude konat od 20. do 
23. srpna 2015. Na uspořádání letního po-
kračování největší akce svého druhu u nás 
se tentokrát podílejí pedagogové a studenti 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně, a také proto zní hlavní motto výsta-
vy Zahrada poznání – poznání zahrady.

Na návštěvníky čeká krása i poučení

Téma hlavní expozice letní Flory v pavilonu 
A olomouckého výstaviště bude letos úzce 
souviset s 30. výročím založení Zahradnické 
fakulty MENDELU a je rovněž inspirováno 
150. výročím první přednášky G. J. Men-
dela na schůzi Přírodovědeckého spolku 
v Brně. „Návštěvníci se tedy u nás nejen po-
kochají krásami letní přírody a především 
pestrobarevných květů, ale věřím, že i něco 
nového poznají a něčemu se u nás přiučí,“ 
komentuje s úsměvem letošní motto ředitel 
Výstaviště Flora Olomouc Jiří Uhlíř.
Galerii největšího pavilonu olomouckého 
výstaviště obsadí expozice Sdružení pěsti-
telů a zpracovatelů léčivých, aromatických 

a kořeninových rostlin PELERO CZ na 
téma Rostliny a zdraví. Představí se zde 
mimo jiné domácí druhy léčivých rostlin, 
dále rostliny z čínské a japonské medicíny 
včetně jejich pěstování a zpracování. Chy-
bět nebudou ani recepty a ochutnávky.

Výstava představí nový druh růže

Na galerii pavilonu A bude mít své místo 
rovněž s úspěchem obnovená přehlídka 
Vyznání růžím, jejímž vyvrcholením bude 
letos křest keřové růže; ta dostane symbo-
licky jméno Flora Olomouc. Jedná se o pl-
nokvětou keřovou růži z produkce firmy 
Kordes o výšce zhruba 120 centimetrů s pl-
ným květem, vynikající odolností a hlavně 
krásnou vůní.

Svaz školkařů se svou expozicí okrasných 
dřevin obsadí při letní Floře pavilon B, společ-
ná expozice Českého zahrádkářského svazu 
bude k vidění v pavilonu C. Soutěžit se bude 
tradičně o nejlépe řešenou expozici a chybět 
nesmí ani soutěž Svazu květinářů a floristů 
s názvem Plody léta, v jejím rámci budou 
vznikat koše s letními květinami a plody.
Výstavu doplní vyhledávané letní za-
hradnické trhy s pestrou nabídkou květin, 
rostlinného materiálu, zahradnických po-
můcek a hobby potřeb. Každodenní dopro-
vodný program, z nějž lze zmínit například 
páteční a sobotní pásmo časopisu Receptář 
či sobotní vystoupení populární Petry Čer-
nocké, přinese zábavu a rozmanité zážitky 
dětem i dospělým. (jed)

VSTUPNÉ

Brány letní Flory Olomouc 2015 budou otevřeny denně 

od 9 do 18 hodin. Vstupné platí současně pro výstavu 

a zahradnické trhy včetně vstupu do sbírkových skleníků 

a botanických zahrad VFO a UP Olomouc. Plné vstupné činí 

120 Kč při platbě na místě a 100 korun při nákupu lístků 

předem pomocí online systému. Zlevněné vstupenky (pro 

důchodce a studenty) stojí 80 Kč, děti od 6 do 15 let pla-

tí 30 korun, rodinné vstupné (dva dospělí + 1 až 4 děti) 

je 210 Kč. Zdarma je vstup na výstavu pro děti do 10 let 

v doprovodu rodičů a návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P.
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OLOMOUCKÉ KULTURNÍ PRÁZDNINY POKRAČUJÍ
Divadlo bez kliky (pro děti) + loutková dílna
23. 7. 2015 / 16:00 / Terezská brána | pivovar Moritz
vstupné: dobrovolné

Ota Balage Band
23. 7. 2015 / 20:00 / Terezská brána | pivovar Moritz
vstupné: dobrovolné

Al-Andalus / flamenco & world music
30. 7. 2015 / 20:00 / nádvoří radnice
vstupné: 150 Kč, předprodej: Informační centrum 
Olomouc

Divadlo bez kliky (pro děti) + loutková dílna II
6. 8. 2015 / 16:00 / Terezská brána | pivovar Moritz
vstupné: dobrovolné

Melanie Scholtz /JAR/
6. 8. 2015 / 20:00 / Terezská brána | pivovar Moritz
vstupné: dobrovolné

THE BREW (UK) | support 
KATODA Classic Rock Band | 
Black Sabbath Dio Tribute
13. 8. 2015 / 18:00 / Korunní 
pevnost Olomouc
vstupné: 190 Kč, předprodej: In-
formační centrum Olomouc

Lenka Dusilová
20. 8. 2015 / 20:00 / nádvoří 
radnice
vstupné: 190 Kč, předprodej: In-
formační centrum Olomouc

Luboš Pospíšil & 5P
27. 8. 2015 / 20:00 / nádvoří 
radnice
Vstupné: 190 Kč, předprodej: Informační centrum 
Olomouc

LETNÍ RODINNÉ VÍKENDY
Sobota 25. července
10:00–17:00 Farmářský a řemeslný jarmark
14:00–17:00 Zábavné odpoledne (kejklíř, malování na obličej, hry)
17:00–22:00 IV. kolo Hanácké folkoš (folk-country – soutěž o postup do semifinále) – soutěžící: A29 + Freďáci + Dunibuch
 hlavní host: Pavel Tabásek a Partyja + Domino (Vstupné: 100 Kč)
 Možnost opékání špekáčků na ohništi, grilování, občerstvení zajišťuje kavárna Déjàvu

Neděle 26. července
10:00–16:00 Vintage market + bleší trh (zájemci o místo registrace na e-mail: andrea@artumcentrum.cz – omezený 

počet míst) 
14:00–16:00 Zábavné odpoledne (malování na obličej, hry)

Sobota 22. srpna
10:00–17:00 Farmářský a řemeslný jarmark
14:00–22:00 Odpoledne s Divadlem Mazec (Praha) (Tematický program;
 Divadelní představení, koncert Ventilky a pumpičky) (Rodinné vstupné: 100 Kč)
 Možnost opékání špekáčků na ohništi, grilování, občerstvení zajišťuje kavárna Déjàvu

Neděle 23. srpna
10:00–16:00 Vintage market + bleší trh (zájemci o místo registrace na e-mail: andrea@artumcentrum.cz – omezený 

počet míst) 
14:00–16:00 Zábavné odpoledne (malování na obličej, hry)

 KS Centrum ArtUm sídlí v Sokolské ulici 7. Bližší informace na www.artumcentrum.cz.

Lenka Dusilová vystou-

pí na nádvoří olomouc-

ké radnice.
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Novinky ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Díky úspěšné výstavě Kouzlo starých map, 
kterou Vlastivědné muzeum v Olomouci 
realizovalo ve spolupráci s katedrou geo-
informatiky Přírodovědecké fakulty UP 
v Olomouci na jaře 2014, byla VMO nabíd-
nuta spolupráce na projektu Kartografické 
zdroje jako kulturní dědictví. Tento pro-
jekt, financovaný ministerstvem kultury, je 
zaměřený na výzkum metodik a technolo-
gií digitalizace, zpřístupnění a využití sta-
rých map, plánů, atlasů a glóbů.
Hlavními řešiteli jsou Výzkumný ústav 
geodetický, topografický a kartografický, 
v. v. i., a Historický ústav Akademie věd 
České republiky, v. v. i. Pro Vlastivědné 
muzeum v Olomouci tato spolupráce zna-
mená, že je postupně digitalizována nejmo-
dernějšími technologiemi část jeho podsbír-

ky Kartografie, která obsahuje téměř 5300 
sbírkových předmětů. Jedním z výstupů 
projektu je i tzv. Virtuální mapová sbírka 
(www.chartae-antiquae.cz), díky které se 
může veřejnost již v průběhu roku 2015 po-
stupně seznamovat on-line s nejcennějšími 
předměty této podsbírky. „Kartografická 
podsbírka VMO se řadí svým rozsahem, 
různorodostí i historicko-uměleckou hod-
notou mezi nejvýznamnější podsbírky své-
ho druhu v českých zemích,“ uvedl Břeti-
slav Holásek, ředitel VMO.

Nová stálá expozice

Od května je v muzeu k vidění také nová 
stálá expozice, která vznikla ve spolupráci 
Vlastivědného muzea v Olomouci a Vlas-

tivědné společnosti muzejní v Olomouci. 
Expozice s názvem Dějiny Vlasteneckého 
spolku muzejního v Olomouci a jeho od-
kaz připomíná význam muzejního spol-
ku v kulturněhistorických dějinách nejen 
města Olomouce, ale i celé Moravy. 

Kov a kámen Bohumila Teplého

Až do 13. září mají milovníci umění možnost 
obdivovat výstavu sochaře a medailéra Bo-
humila Teplého, výrazné umělecké osobnos-
ti Olomouckého kraje a nositele řady prestiž-
ních ocenění, nazvaná Kov a kámen. Výstava 
představuje veřejnosti převážně nejnovější 
sochařskou a medailérskou tvorbu umělce, 
který letos oslavil 83. narozeniny a je stále 
tvůrčí a pozoruhodně aktivní. (jed) 

MIROSLAVA TRIZULJAKOVÁ:
Obrazy, výběr z tvorby

Pod názvem Obrazy, výběr z tvorby se 
v Galerii města Olomouce v srpnu usku-
teční výstava jubilující autorky, malířky 
a restaurátorky Miroslavy Trizuljakové. 
Miroslava Trizuljaková je známá nejenom 
svojí prací na restaurování mnoha význam-
ných památek, zejména fresek, závěsných 
obrazů a polychromovaných plastik z doby 
od středověku až po 20. století. Po celou 
dobu se také věnuje rozvíjení vlastní volné 
tvorby. Srpnová výstava Miroslavy Trizulja-
kové se soustřeďuje na výběr z její aktuální 
práce, malby, asambláže a kombinované 
techniky v nápaditém a osobitém výtvarném 
stylu, z nějž vyzařuje rovnoměrně volnost 
i řád, hravost i rytmická ukázněnost, ale pře-
devším prozářený, radostný pohled na život. 
Výstava potrvá od 5. do 29. srpna. (red)

Je esperanto mrtvý jazyk?

To je název celostátní putovní výstavy, která 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci potr-
vá až do konce srpna. Projekt, který vznikl 
v březnu 2010 v Písku, dosud hostilo 35 in-
stitucí v 31 městech. Na celkem 23 panelech 
výstava představuje esperanto jako pro mno-
hé překvapivě živý alternativní komunikač-
ní prostředek, vhodný zejména pro zájemce 
o nekonzumní formy cestování a poznávání 
cizích zemí a kultur a o navazování osobních 
přátelství v zahraničí. Na výstavě nejen pro-
niknete do základů tohoto jazyka, ale uvidíte 
ukázky z bohaté existující literatury, aplikace 
na internetu a nahlédnete do činnosti růz-
ných zájmových sdružení. (jed)
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Arcidiecézní
Charita
Olomouc

JITRO Olomouc nabízí chráněné bydlení 
pro lidi s mentálním postižením
Připravit si snídani, nakoupit si dle libosti, rozhodnout se, jak využít svůj vol-
ný čas. Věci, které většině z nás připadají naprosto samozřejmé, jsou pro mno-
hé nedostižným snem. Šanci prožívat svůj život podobně jako jejich vrstevníci 
dostanou i lidé s mentálním postižením, pro které obecně prospěšná společ-
nost JITRO Olomouc v těchto dnech spustila službu chráněného bydlení.

Chráněné bydlení vzniklo v rodinném 
domě v ulici Václava III. v městské části 
Lazce. Do třípokojového bytu v přízemí se 
nastěhuje pět dospělých mužů, z nichž tři 
dosud znali jen život v domově pro oso-
by se zdravotním postižením. S podporou 
asistentů se budou učit zvládat běžné denní 
činnosti. „Lidé, kteří využívají službu, žĳí 
běžným způsobem života podle svých přá-
ní a možností. Starají se o domácnost, tráví 
volný čas podle svých představ, využívají 
běžné služby v komunitě, prožívají vztahy. 
Samostatně nebo s přiměřenou podporou 
rozhodují o svém životě,“ přiblížila smysl 
projektu ředitelka JITRA Anna Taclová.
Služba staví své zásady na principu nor-
mality. „Respektujeme běžný způsob pro-
žívání rytmu dne, týdne a roku. Za běžné, 
tedy normální, považujeme oddělení oblas-
ti bydlení a volného času od oblasti práce. 
Obyvateli chráněného bydlení JITRO jsou 
osoby vyžadující menší míru podpory, 
u kterých se předpokládá, že během dne 
využĳí další návazné sociální či veřejné 
služby. Nebudeme jim poskytovat zbyteč-
nou podporu – přepečovávat je nebo jim 
poskytovat službu v oblastech, které mo-
hou využívat z veřejných zdrojů,“ dodává 
ředitelka s tím, že pracovníci respektují in-
dividualitu každého člověka a jeho práva.
Asistenti pomáhají při přípravě pokrmů 
a jejich nákupu, při plánování chodu do-
mácnosti, úklidu a dalších domácích prací 
či hospodaření s penězi. Kromě toho se kli-
enti individuálně nebo ve skupině účastní 
výchovných a vzdělávacích aktivit, které 
jsou zaměřeny hlavně na oblast sociálních 
dovedností. Asistenti poskytují podporu při 
kontaktu s veřejností, při řešení konfliktů, 
při jednání na úřadech. „Vzhledem k cílové 
skupině, kterou tvoří dospělí lidé v produk-

tivním věku, směřuje podpora také k vytvá-
ření a udržování pracovních návyků, rozvoji 
dovedností spojených s pracovními aktivi-
tami a motivaci k uplatnění na trhu práce,“ 
vysvětluje ředitelka JITRA.
Pět klientů má celoročně k dispozici třípo-
kojový byt s kuchyní a příslušenstvím v ro-
dinném domě se zahradou. Byt tvoří dva 
dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, 
kuchyň s jídelnou, koupelna, WC a chodba. 
V suterénu domu je zázemí pro pracovníka 
JITRA a prostor pro individuální a skupino-
vé činnosti. „Klienti mají velkou šanci navá-
zat nové vztahy mimo sociální službu a na-
vázat klasické sousedské vztahy. Výhodou 
je umístění bydlení v běžné zástavbě poblíž 
centra města a snadná dostupnost MHD,“ 
dodala ředitelka.
JITRO Olomouc, o. p. s., má uzavřenou 
smlouvu o bezúplatné výpůjčce bytu na 
dobu pěti let s možností jejího obnovení. 
Adaptace a vybavení bytu byly uhrazeny ze 
sponzorského daru a na spolufinancování 
služby se podílejí i sami klienti. „Momentál-
ně čekáme na rozhodnutí o zařazení do kraj-
ské sítě sociálních služeb, které je podmínkou 
pro získání dotace ze státního rozpočtu. Je to 
potřebná a velmi žádaná služba. Už v tuto 
chvíli registrujeme větší poptávku, než jsme 
schopni uspokojit,“ podotkla Taclová.
Chráněné bydlení JITRA Olomouc je šancí 
nejen pro lidi s mentálním postižením. Po-
může i lidem hůře uplatnitelným na trhu 
práce – pracovníci, kteří budou uživatelům 
poskytovat podporu, jsou lidé registrovaní 
na úřadu práce, který bude po dobu jedno-
ho roku dotovat jejich mzdu. Služba je také 
součástí Komunitního plánu města Olo-
mouce. „Je pro nás důležité vedle podpory 
aktivního života seniorů a rodin s dětmi 
umožnit důstojné podmínky pro život li-
dem, kteří by jinak museli žít v ústavním 
zařízení, ačkoli jsou s mírnou podporou 
schopni žít plnohodnotný život svých 
vrstevníků. Nová pracovní místa, která 
díky zařízení vzniknou, jsou vítaným bo-
nusem,“ uzavřel náměstek primátora pro 
sociální oblast Ladislav Šnevajs.
Bližší informace o službách JITRA Olomouc, 
o. p. s., najdou zájemci na stránkách www.ji-
tro-olomouc.cz. Telefon: 588 505 012. Adresa: 
Mozartova 43, Olomouc 779 00. (jed)

Olomouc připíjí na zdraví Haiti,
kupte si vodu a pomozte

Osvěžující vodu za 1–∞ korun si vychut-
nají během července hosté deseti vybra-
ných podniků v Olomouci. Peníze, kte-
ré za vodu zaplatí, poputují do haitské 
vesničky Baie de Henne, a to na zajištění 
pravidelných lékařských návštěv, čímž 
se podaří zachránit spoustu lidských ži-
votů. Akci vyhlašuje Arcidiecézní charita 
Olomouc. Podporují ji bistro Bistrá kráva, 
Café Restaurant Caesar, Café SantÁnge-
lo, Jazz Fresh Café, Kino Hoblina, Naše 
Café, Plán B, Ponorka, Street Side Grill 
bar a Tvarůžková cukrárna. (red)
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Společnost Dobrá rodina chrání 
děti z pěstounských rodin 

Posláním obecně prospěšné společnos-
ti Dobrá rodina je ochrana dětí, zejména 
těch, které nemohou vyrůstat u svých ro-
dičů. „Podporujeme a odborně doprová-
zíme pěstounské rodiny, které o tyto děti 
pečují. Poskytujeme odborné poradenství, 
odlehčovací služby, asistenci při kontaktu 
dítěte s rodinou a další služby, zajišťuje-
me odbornou podporu a vzdělávání pěs-
tounů i sociálních pracovníků,“ uvedla 
koordinátorka Kamila Zifčáková.
Společnost Dobrá rodina spolupracuje se 
sociálními odbory obecních a krajských 
úřadů, dalšími neziskovými organizacemi 
a jednotlivci působícími v oblasti ochrany 
práv dětí a náhradní rodinné péče. 
Službu doprovázení pěstounů nabízí po 
celé České republice. Více informací po-
skytne koordinátorka Kamila Zifčáková 
na telefonu: 778 499 121 či e-mailu: kami-
la.zifcakova@dobrarodina.cz. (red)



Škola zdraví pro seniory v Pöttingeu
Chcete zůstat dlouho v dobré fyzické i psy-
chické kondici? Chcete smysluplně a příjem-
ně strávit volný čas v období podzimních 
a zimních plískanic? Nevíte jak na to?
Přĳďte 9. září 2015 do olomouckého Pöttin-
gea, kde je pro vás připraven projekt s ná-
zvem Škola zdraví – cyklus přednášek 
a praktických cvičení zaměřených na péči 
o zdraví. Dozvíte se, jak přelstít Alzheimera 
(toho Němce, co vám neustále schovává 
věci), procvičíte si paměť, naučíte se některé 
techniky zvládání stresu, získáte informace 
o homeopatii a fytoterapii, do programu je 
zařazen „elixír mládí“ – tělesná cvičení pro 
zlepšení kondice a odolnosti. A samozřejmě 
na účastníky čeká i překvapení.
To vše od září do prosince 2015 v pří-
jemném prostředí historické budovy olo-
moucké „zdravky“ v centru města, kde 
se na vás těší milé a usměvavé studentky 
a erudované lektorky.

Projekt je financován statutárním městem 
Olomouc, podrobnější informace, letáky 
i přihlášky budou k dispozici v klu-
bech pro seniory a na webových strán-

kách školy www.epol.cz (www.epol.cz/
projekty/ostatni-projekty). Vyplněné při-
hlášky odevzdávejte vedoucím klubu pro 
seniory nejpozději do 31. 8. 2015. (red)
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ROZPIS JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ

Cyklus 10 přednášek a praktických cvičení, který je pro seniory 
hrazen z projektu Magistrátu města Olomouc, doplatek účast-
níka 50 Kč na jednotlivou lekci, drobné občerstvení v ceně. V při-
hlášce zvolte prosím vámi preferovaný termín zahájení.
Každá lekce je z důvodu kapacity nabízena vždy ve dvou 
termínech. Délka každé lekce je přibližně 120 minut, lekce 
bude rozdělena přestávkou (s možností občerstvení) na 
dvě části. Začátek každé lekce v 15.00 hod.
Je možné se přihlásit i na jednotlivé lekce.
 
Lekce (1. termín / 2. termín)
  1. Radosti a strasti stárnutí a stáří – žít déle doma – in-

formace, které pomohou
 Cvičení jako elixír mládí, cvičení vhodné pro seniory
 (9. 9. 2015 / 10. 9. 2015)

  2. Psychická kondice – stres ve stáří, techniky zvládání 
stresu (16. 9. 2015 / 17. 9. 2015)

  3. Psychická kondice – praktická cvičení na podporu 
smyslového vnímání, cvičení – škola zad (30. 9. 2015 
/ 1. 10. 2015)

  4. Alzheimer – charakteristika onemocnění a rizikové fakto-
ry, paměť a trénink paměti (14. 10. 2015 / 15. 10. 2015)

  5. Prevence onemocnění žen ve stáří (26. 10. 2015)
  5. Prevence onemocnění mužů ve stáří (27. 10. 2015)
  6. Homeopatie, fytoterapie (11. 11. 2015 / 12. 11. 2015)
  7. Minikurz první pomoci (18. 11. 2015 / 19. 11. 2015)
  8. Minikurz první pomoci, bazální stimulace (25. 11. 2015 

/ 26. 11. 2015)
  9. Výživa seniorů (9. 12. 2015 / 10. 12. 2015)
10. Trénink paměti, cvičení (16. 12. 2015 / 17. 12. 2015)
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Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války

WWW.ALEXANDROVCI.CZEUROPEAN TOUR 2015

12. 10. 2015 OLOMOUC ZIMNÍ STADION - 19:00

Dny umění nevidomých

Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR pořádá už 21. ročník festi-
valu Dny umění nevidomých na Moravě. 
Jedná se o festival zrakově postižených 
umělců a souborů, jejichž jsou nevidomí 
a slabozrací rozhodujícími činiteli. 
Cílem festivalu je představit nejširší ve-
řejnosti nadané zrakově postižené uměl-
ce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý 
člověk má pouze ztížené zrakové mož-
nosti, ale jinak je zcela schopen být nedíl-
nou součástí společnosti.
Oblastní odbočka SONS Olomouc při této 
příležitosti srdečně zve na výstavu obrazů 
slabozraké britské malířky Sally Booth, 
která bude ke zhlédnutí v Galerii Šantov-
ka v Olomouci od 3. do 31. srpna. (red)

Kdo jsou osobní asistenti u Maltézské pomoci?
Osobní asistence Maltézské pomoci je so-
ciální služba určená pro každého, kdo chce 
zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv 
důvodů potřebuje pomoc s některými úko-
ny běžného života.
Asistenti nabízí své služby seniorům, dě-
tem a osobám s postižením v Olomouci 
a po domluvě i v okolních obcích. „Hlav-
ním cílem je zachování integrity člověka 
i navzdory jeho nemohoucnosti. Nezbyt-
nou podmínkou pro to je úcta k důstoj-
nosti, životnímu stylu a uspořádání do-
mácnosti klienta, se kterým maltézští 
asistenti pracují. Vztah mezi asistentem 
a klientem nabízí osobní rozměr. „Osobní 
asistent je tu partnerem, je tím, kdo dopo-
máhá, kdo se aktivně zúčastňuje. Klient 

i osobní asistent se domlouvají na tom, 
čeho se má dosáhnout i jakým způsobem 
se to má stát,“ přibližuje koordinátorka 
služby Daniela Gajdošíková.
Asistence je také záruka bezpečí a pravi-
delného dohledu pro osamocené a seniory. 
Osobní asistence především podporuje zby-
lé schopnosti jednotlivce, které asistentka 
podporuje a tím udržuje nebo rozvíjí.
Pokud máte zájem se seznámit se službami 
Maltézské pomoci, můžete ji navštívit na ad-
rese Wurmova ulice č. 7 v pondělí nebo ve 
středu od 10 do 17 hodin, v ostatní dny dle 
domluvy. Máte-li zájem o konzultaci či zdar-
ma sociální poradenství, napište na e-mail: 
asistence-ol@maltezskapomoc.cz nebo volej-
te na tel.: 731 619 694. (red)
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Dobrovolnické centrum Náruč dětem se zaměřuje na zájemce 
o dobrovolnickou činnost s pěstounskými dětmi. Nabízí proško-
leným dobrovolníkům program Doučování, Kamarád pro volný 
čas, Klídek a jiné. Například v rámci programu Kamarád pro vol-
ný čas může náhradní rodina najít v dobrovolníkovi partnera, kte-
rý pomáhá v péči o dítě, zajímá se o něj, dává mu oporu, nabízí mu 
alternativy trávení času. „Dobrovolník může rodině poskytnout 
jiný pohled na vývoj dítěte, jeho schopnosti a dovednosti. Vytvo-
ření partnerství s dobrovolníkem může být pro náhradní rodinu 
velkým zdrojem podpory a pozitivní zpětné vazby,“ vysvětluje ko-
ordinátorka dobrovolnického centra Jarka Pirunčíková.
Děti mohou s dobrovolníky trávit volný čas venku, v rodině dí-
těte nebo v klubovně programu. Děti rozhodují společně s dob-
rovolníkem o náplni volného času a volbě činnosti. Své zkuše-
nosti přibližuje jedna z dobrovolnic, která se věnuje sedmileté 
Petře: „Přináší mi to dobrý pocit, když vidím malinké krůčky 
pokroku v učení i komunikaci u Petry. Myslím, že mi tato zkuše-
nost dá velkou praxi do života i k mému budoucímu povolání,“ 
říká studentka pedagogické fakulty Jana.
Dobrovolníci získávají zapojením do programu prostor pro roz-
voj a zrání své osobnosti. Pomáhají dětem s vytvářením vzta-
hu, navazováním komunikace s vrstevníky a rozvojem dalších 
schopností a dovedností, z čehož si mohou odnést minimálně 
dobrý pocit. „Moc si našich dobrovolníků vážíme a rádi přiví-
táme další. Dobrovolníci nám mohou pomoci s administrativou, 

při organizování akcí, pobytech a celodenních výletech, při hlídaní 
dětí. Aktivní senioři se mohou zapojit do programu Veselý senior 
a stát se „náhradní babičkou nebo dědečkem“ v sociálně slabé rodi-
ně, která je potřebuje,“ uzavírá koordinátorka Jarka Pirunčíková.
Pokud se o programech chcete dozvědět více, napište na adresu: dob-
rovolnicinaruc@gmail.com či zavolejte na telefon 776 300 185. Více 
najdete také na www.narucdetem.cz. (red)

Náruč dětem: Dobrovolnictví je in!

Mana rozšiřuje nabídku služeb 
pro duševně nemocné 
Obecně prospěšná společnost Mana pů-
sobí v Olomouci již devátým rokem. Své 
služby poskytuje lidem se závažným du-
ševním onemocněním s diagnózou z okru-
hu psychóz. V nabídce společnosti byly 
donedávna pouze psychosociální terénní 
služby poskytované v Olomouci a přileh-
lých okresech. Druhou nabízenou službou 
je sociální rehabilitace poskytovaná v am-
bulantní formě. Zájemci o služby mohou 
přĳít každý všední den od 9 do 16 hodin 
přímo do Centra psychosociální rehabilita-
ce na Dolním náměstí 51.
V současnosti nabízí Společnost Mana na-
víc i služby terénní psychiatrické sestry, 
tedy službu, která na Olomoucku doposud 
chyběla. „Terénní psychiatrická sestra do-
chází přímo do domácnosti klienta nebo 
provádí doprovody k lékařům a zaměřuje 
se u klientů na péči o jejich duševní i těles-
né zdraví. Pomáhá klientům dodržovat me-
dikaci a podporovat je v péči o své zdraví, 
tak aby nemuselo docházet k opakovaným 
hospitalizacím. S klientem se také věnuje 
nácviku zvládání stresových situací a dal-

ším potřebným dovednostem. Nabízené 
služby jsou díky podpoře z Norských fon-
dů poskytovány zdarma,“ přiblížila službu 
její koordinátorka Dagmar Říhová.
Společnost Mana tak reaguje na trend po-
silování terénních a ambulantních služeb 
pro závažně duševně nemocné a kloubí 
sociální a zdravotní podporu v jednom 
terénním týmu. Tímto je také v souladu 
s probíhající reformou psychiatrické péče 
a s Úmluvou o právech osob se zdravot-
ním postižením. 
V neposlední řadě Společnost Mana pracu-
je na projektu s názvem Síťování Olomouc 
2015, který je zaměřen především na od-
bornou veřejnost a na oblast destigmatiza-
ce lidí s psychotickým onemocněním. Jeho 
výstupem bude především zpráva, která 
popíše situaci závažně duševně nemoc-
ných v Olomouci. K dispozici bude sociál-
nímu odboru statutárního města Olomouc 
při tvorbě komunitního plánu. Dostupná 
bude také na webových stránkách společ-
nosti, a to v říjnu 2015, kdy projekt končí. 
Více na www.manaol.cz. (red)

Senioři budou znovu bez hranic

Street dance, jízdu na in-line bruslích, leze-
ní v lanovém centru, bowling, jízdu na ko-
loběžce, zajímavou hru GO a řadu dalších 
aktivit si mohou v červenci a srpnu zdar-
ma vyzkoušet senioři z Olomoucka.
Slavnostní zahajovací den čtvrtého ročníku 
projektu Senioři bez hranic 2015 v sobotu 
27. 6. odstartoval za účasti Yvony Kubjá-
tové, náměstkyně hejtmana Olomouckého 
kraje, a Ladislava Šnevajse, náměstka pri-
mátora Olomouce, dvouměsíční nabídku 
aktivit pro seniory 55+. „Senioři mohou 
také poznat zázemí bowlingových drah 
i kamerového systému Městské policie 
Olomouc a prohlédnout si olomouckou 
radnici,“ říká autorka projektu Milada 
Šnajdrová. Jak dodává, v nabídce jsou také 
semináře zájmového vzdělávání, seznáme-
ní s univerzitou třetího věku, výuka street 
dance, nordic-walking a další moderní 
pohybové aktivity, spotřebitelská porad-
na nebo naučné vycházky. Akce se budou 
konat na různých místech Olomouce po 
celou dobu prázdnin, jejich přehled je na 
www.senioribezhranic.cz a v tištěných ka-
lendářích, které zájemci najdou mimo jiné 
i v informačním centru.
V minulých ročnících se aktivit účastnilo 
vždy více než šest stovek spokojených 
seniorů, mnozí pak vyzkoušené aktivity 
navštěvovali i nadále. (red)
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6. SRPNA 1947 
SE V OLOMOUCI 

NARODIL VYNIKAJÍCÍ 
MODERÁTOR 

A BAVIČ... 
(TAJENKA).

AUTOR:
-KAWI-

DOBRÝ 
NÁPOJ

VOJENSKÝ 
ZÁKOP VLÁTI PŘITAKÁNÍ HUDEBNÍ 

NÁSTROJ HAZARD DĚTSKÁ 
NEMOC

NEKALÁ 
PRÁCE

OBYVATELÉ 
ORAVY

EJHLE 
(NÁŘEČNĚ)

SLITINA 
ŽELEZA

A HLINÍKU

PODLAHOVÝ 
STÍRAČ

LES
ČÁST 

BÁSNĚRUSKÝ 
FYZIK

MOTYKOU 
OBDĚLATI

ŠPANĚLSKY 
"HRUŠEŇ"

PCHÁČ PROVÉSTI 
PORÝPÁNÍ

PROVÉST 
ZAPOJENÍ

KOLEM UKOLÉBÁ-
VATI

STAROGER-
MÁNI BŮH LÁSKY

OPĚT

DOMÁCKY 
JOSEF OBÍHAT

FRANCOUZ. 
„UMĚNÍ“

ČÁSTEČKA 
HMOTY

DOMÁCKY 
ALOIS

VÝROBCE 
LIMONÁD SPLÁTKA

ŠPANĚLSKY 
"ZLATO" OPAK POD

PRÁVĚ 
KOUPENÁ

DONUCO-
VAT

TAJENKA

CYKLOHE-
XANON

OBYVATEL 
ITÁLIE

ZKRATKA 
OKRESNÍHO 

MUZEA

KUJNÝ 
NEROST HLÍSTI DLOUHJÉ 

OBDOBÍ

VOLÁNÍ
O POMOC

FÁZE 
MĚSÍCE

SLOVENSKY 
„JAK“

SVIT

VÁNEK 
(BÁSNICKY)

CITOSLOV-
CE RYTMU 

HUDBY

PŘEDLOŽKA

OSOBNÍ 
ZÁJMENO SNADZN. RADIA

KDO 
INOVUJE

RUSKÉ 
SÍDLO

POMŮCKY:

ITAKA, OTU, PERAL, 
POPOV, TILOS

JEHLIČNATÉ 
STROMY

DOMÁCKY 
IVANA

ŘECKÉ 
SÍDLO

CHCETE NÁM NAPSAT?

Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poš-
tou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí – radnice, Olomouc, 779 11, 
nebo na e-mail: lenka.jedlickova@consultants.cz. Vaše připomínky a námě-
ty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předá-
me příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme. 
 Vaše redakce

Tajenku křížovky zasílejte do 13. 8. 2015 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: PAVEL KANTOREK. 

Vylosovaným výhercem je Prokop Trenčínský z Olomouce.

INZERCE
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Ani v létě Olomoučané nezapomínají pomáhat potřebným

Olomouc má za sebou další díl příběhu operních vystoupení pod širým nebem. V pondělí 22. června hostilo Horní 

náměstí další hvězdu operního nebe. Po tenoristovi José Curovi či mezzosopranistce Elině Garanča se na otevře-

né scéně v sousedství radnice a sloupu Nejsvětější Trojice představil věhlasný italský bas-barytonista Ildebrando 

D´Arcangelo a vynikající slovenská sopranistka Simona Houda Šaturová. Byť diváci seděli v pláštěnkách a neustále 

hrozilo, že se vrátí průtrž mračen, která zkropila Olomouc sotva hodinu před koncertem, na uměleckém zážitku 

to nic neubralo. Oba umělci sklízeli po svých partech mohutný aplaus od nadšeného dvoutisícihlavého publika.

V neděli 28. června vystoupila v areálu Korunní pevnůstky v rámci rodinného odpoledne kapela Chi-

naski na jedné z největších charitativních akcí Olomouckého kraje. Součástí interaktivního odpoledne 

byly hry a soutěže pro celou rodinu, ale především tzv. rodinný obchod, kam rodiny přinášely české 

trvanlivé potraviny. Ty budou dále putovat sociálně slabým rodinám, lidem v azylových domech, 

osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením. Akce přilákala na pět tisíc lidí.

Přesně uprostřed mezi minulými a příštími Vánoci se v Olomouci odehrál druhý ročník Půlvánočního běhu. Ulice 

v centru města se ve středu 24. června staly svědky závodu, jehož podstatou je legrace, recese a současně pomoc 

druhým. Mottem běhu na lyžích či na sněžnicích, samozřejmě v odpovídajícím zimním vybavení, je „Běháme 

pro ty, kteří běhat nemohou“. Na dvě stovky účastníků na lyžích, saních a v zimním oblečení svou účastí podpo-

řily občanské sdružení Pinokio, které se stará o rodiny s postiženými dětmi. Partnerem akce se letos stal i Spolek 

Trend vozíčkářů Olomouc. Foto Blanka Martinovská a archiv

Bez vody je momentálně Caesarova kašna na Horním náměstí. Jedno z nejkrásnějších děl z celého souboru 

barokních kašen se totiž musí podrobit zákroku restaurátora, který z povrchu sochy římského císaře na koni 

odstraní vrstvu vodního kamene. Bílá barva na soše je právě usazený vodní kámen. Voda sice před použitím 

v kašně prochází magnetickou úpravou, přesto však nemůže být její tvrdost zcela odstraněna. Mechanické 

očištění sochy, kterou v roce 1725 vytvořil Jan Jiří Schauberger, provede pečlivě za pomocí jemných kartáčů, 

špachtlí a skalpelů zkušený kamenický restaurátor Ladislav Werkman. Práce by měly trvat až do září.

K šestnácti stávajícím městům v 3D rozměru přidaly před několika týdny Mapy.cz i město Olomouc. 

Trojrozměrně si tak nově prohlédnete třeba radnici či sloup Nejsvětější Trojice. Lidé si mohou 3D model 

města Olomouc natočit ze všech stran, naklonit nebo si přizpůsobit výšku, ze které se chtějí na město 

dívat. Trojrozměrné zobrazení umožňuje lepší představu o terénu. Seznam.cz dále plánuje 3D modely 

více jak 250 obcí a měst.

Olomoucký půlmaraton není jen přehlídkou silných a zdravých sportovců, kteří milují běh. V souvislosti 

s ním se konala i řada doprovodných akcí, z nichž jedna skončila rekordem. Rudolfovou alejí v Olomouci 

se od pátku 19. června až do sobotního rána proháněly dnem i nocí skupiny lidí všech věkových i váho-

vých kategorií na invalidním vozíku. Proběhl zde 2. ročník Olomoucké štafety na vozíku. Každý ujel vzdá-

lenost 250 metrů. Vedle politiků, sportovců a dalších osobností se akce zúčastnily další stovky nadšenců. 

Těch byl nakonec rekordní počet 521.



RODINA NA CESTÁCH
Dopravně preventivní akce 
plná zábavy a soutěží pro celou rodinu

24. července 2015 od 14:00 do 19:00
areál CENTRA SEMAFOR a parkoviště „u letadla“

Na co se můžete těšit:
Simulovaná dopravní nehoda osobního automobilu a cyklisty

Prezentace:
• AUTO HLAVÁČEK – vozidla fi rmy – distributora značek Škoda a KIA – špičková technologie, 

představení bezpečnostních prvků vozidel obou značek, vozidla k dispozici na předváděcí jízdy.

• KOLA – AUTHOR, TREK, MRX, SCUD

• PŘILBY – CASCO – špičková bezpečnostní technologie

• DRONY – ukázky natáčení létajícími stroji

Prevence:
• CENTRUM SEMAFOR – jízda po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu

• Tým BESIP a ÚAMK – simulátor nárazu, simulátor otočení vozidla při nehodě, 

automobilový a cyklistický trenažér

• MĚSTSKÁ POLICIE OLOMOUC – stánek s prevencí

• POLICIE ČR – představení stíhacího vozidla dopravní policie

• ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – ukázka základů první pomoci

• AUTOŠKOLA POSPÍŠIL – couvání na přesnost

Pohyb:
• CENTRUM SEMAFOR – kola, koloběžky, šlapací káry – půjčovna zdarma

• BERG TEAM – nafukovací závodní dráha

• LANOVÉ CENTRUM PROUD – nízké lanové aktivity

• BIKE TRIAL OLOMOUC – ukázky a možnost vyzkoušení kol v praxi

• CYKLOKURIOZITY – největší sbírka originálních kol ve střední Evropě

• ACTIVITIES 4 YOU – skákací boty

• DOMINIK NEKOLNÝ – bmx show a protidrogová prevence

Pobavení:
• Nafukovací atrakce

• Hudební skupina Dětského domova Olomouc

• Dětský koutek ASC UP a Decathlon 

více na olomouc.eu/semafor a CENTRUM SEMAFOR


