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PŘEDSTAVUJEME ČLENY KOMISE
MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT

NOVĚ POSTAVENÉ ULICE MAJÍ
OVOCNÉ I AMERICKÉ NÁZVY

PŘICHYSTALOVA ULICE PROŠLA
RAZANTNÍ PROMĚNOU

Z NOVÉHO SVĚTA MÍŘÍ DO SVĚTA
MISTŘI TANCE

Postupně budeme představovat členy komise městské části Nový Svět. V dnešním
čísle přinášíme rozhovor s předsedkyní
komise Ing. Bc. Marcelou Buiglovou a také
členem komise Ing. Břetislavem Kvapilem.
více na straně 2 a 3

Nová výstavba na Novém Světě s sebou
přinesla vznik nových ulic. Po „ovocných“ názvech inspirovaných blízkostí
Sempry, následovaly ulice inspirované
objevením nového světa – Ameriky.
více na straně 3

Přichystalova ulice prošla razantní proměnou. Opravila se silnice, chodníky,
bytové domy. Z Nového Světa, odkud
je to blízko do centra Olomouce, se tak
stalo příjemné místo k životu.
více na straně 6

Na Novém Světě působí už 17 let Klub
sportovního tance QUICK Olomouc.
Členové klubu sklízejí úspěchy na domácích i zahraničních soutěžích v latinskoamerických i ve standardních tancích.
více na straně 10 a 11

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,

HOTOVÝ JE DALŠÍ ÚSEK CYKLOSTEZKY
Nejčerstvější investiční akcí, která proběhla v městské části Nový Svět je
stavba cyklostezky „Holická – Babíčková.“
Jednalo se o zhruba čtyři sta metrů dlouhý úsek mezi okružní křižovatkou ulic Holická a Tovární
v místě mezi teplárnou a okružní
křižovatkou u Baumaxu. V tomto
úseku je třímetrová cyklostezka
zúžena kvůli ochraně stávajících
jírovců na dva a půl metru a od
chodníku, který vede souběžně, je
oddělena zeleným pásem širokým
metr a půl.
V zeleném pásu jsou pak umístěné
stožáry veřejného osvětlení. Zelený pás končí ještě před kruhovým
objezdem u Baumaxu. V úseku
kolem kruhového objezdu je po-

tom chodník od cyklostezky oddělený zvýšeným pásem vytvořeným z chodníkového obrubníku.
Cyklostezku vybudovalo město
Olomouc za zhruba 2,3 miliony
korun. Přibližně osmdesát procent
nákladů na tuto stavbu pokryla
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Stavba tohoto čtyři sta metrů
dlouhého úseku začala v měsíci
květnu a dokončena byla v červnu. V těchto dnech ji už využívají
cyklisté.
Pokračování na straně 4

dostává se Vám do rukou historicky
první číslo Novosvětských listů. Tento
občasník bude vycházet dvakrát ročně,
aby Vám přinesl novinky, zajímavosti, shrnutí a informace z městské části
Nový Svět, která má téměř tisíc obyvatel
a pyšní se zajímavou historií i příznivou
proměnou v posledních letech, kdy se
z místa, kde žili před revolucí sovětští
vojáci, stalo příjemné místo k životu.
Opravili se ulice, bytové domy, postavilo se nové multifunkční hřiště, vznikla
spousta nových ulic díky nové výstavbě
rodinných domů. Kromě toho v obci
působí aktivně TJ Sokol Olomouc Nový
Svět a aktivní je i komise této městské
části. Právě ta iniciovala nápad vydávat
Novosvětské listy.
Novosvětské listy budou vycházet dvakrát ročně, a to v polovině a na konci
roku. K dispozici budou v tištěné formě
u členů komise městské části nebo
v elektronické podobě pak na webových
stránkách http://www.olomouc.eu/
samosprava/komise-mestskych-casti/
novy-svet.
Uvítáme Vaše tipy pro tvorbu dalšího
čísla, které vyjde na konci letošního
roku. Předávat je můžete členům komise
městské části.
Přejeme příjemné počtení
Redakce Novosvětských listů
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ROZHOVOR

PŘEDSTAVUJEME ČLENY KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT
Líbí se mi, že mezi silnicí a chodníky jsou
zelené pásy. Pozitivní změnou také je, že na
Nový Svět začal zajíždět v devadesátých letech
autobus městské hromadné dopravy. Do té
doby byla zastávka až u železničního přejezdu
na Holické ulici. A také mám radost z toho,
že jsou opravené domy po sovětské armádě.
Prohlédlo to tady.

Člen komise Ing. Břetislav Kvapil je bezpartijní, v komisi je za KDU-ČSL.

BŘETISLAV KVAPIL: „RADOST MI UDĚLALA
REKONSTRUKCE PŘICHYSTALOVY ULICE“
K zakládajícím členům novodobé
komise městské části Nový Svět
patří Ing. Břetislav Kvapil. Pracuje
jako státní zaměstnanec, má tři
děti a k jeho zájmům patří zahrada,
zajímá se o historii faktu, zvláště
pak o novodobé dějiny. Rád jezdí
na kole, líbí se mu turistika v horách a učarovaly mu Jeseníky. Položili jsme mu několik otázek.
Kdy jste vstoupil do komunální
politiky?
Jsem zakládajícím člen novodobé
komise městské části Nový Svět.
Jsem v komisi už od začátku devadesátých let, a to za KDU-ČSL, ale
jsem bezpartijní.

v roce 1985, takže jsme zažili dobu,
kdy tady bydleli ruští důstojníci
a vojáci. Pamatuju si, že tady byla
celkem zdevastovaná Přichystalova
ulice. Když se opravovala, přidala
se další vrstva asfaltu a domky
kolem silnice tak byly utopené. Při
rekonstrukci Přichystalovy ulice,
která se dělala v letech 2009 a 2010,
se povrch silnice snižoval, musel se
tehdy předělávat plynovod, který
byl vysoko. Rekonstrukce ulice se
tak prodražila, stála 90 milionů
korun.

Za ty roky, co jste v komisi, se na
Novém Světě spousta věcí změnila.
Co vás těší nejvíce?
Zaprvé - vůbec jsem nedoufal, že
Co vás vedlo k tomu, že jste se chtěl někdy zažiju dobu, kdy odejdou soangažovat v komisi?
větská vojska. Bydleli jsme v jejich
Chtěl jsem, aby se zlepšily v městblízkosti, naproti. Tak z toho jsem
ské části Nový Svět podmínky
měl radost, stejně jako asi všichni.
k bydlení, k životu. Na Nový Svět
A radost mám z toho, že se povedla
jsme se s manželkou nastěhovali
rekonstrukce Přichystalovy ulice.

Přichystalova ulice – nová silnice, chodníky, zálivy pro parkování a hlavně zeleň.
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Co by se ještě mohlo v této čtvrti změnit nebo
vylepšit?
Bylo by dobře, aby cyklostezka Holická –
Babíčkova pokračovala až do Holice. V plánech její pokračování je. Dále, co by se mohlo
změnit, aby se také z druhé strany z Nového
Světa vytvořilo propojení pro chodce i cyklisty s městskou částí Holice kolem Holického
lesa. Holický les má být oddychovou zónou.
Vůbec propojení městské části Holice a Nového Světa je dost problematické. Holická
ulice je frekventovaná, pro chodce a cyklisty
tedy nebezpečná, navíc je tam i frekventovaná
železniční trať. Tedy přivítal bych protažení
cyklostezky Holická – Babíčkova až do Holice
a také propojení těch dvou čtvrtí zadem.
Také by se mohla vybudovat oddychová zóna,
kterou si přejí lidé ze „sedmdesátky“. Za tímto
bytovým domem bylo kdysi hřiště, dnes je
už nepoužívané. Lidé, kteří tam bydlí, by si
přáli mít tam kuželky, hřiště na pétanque
a podobně. Se členy komise jsme tam byli,
nafotili jsme okolí domu, který byl nedávno
zrekonstruovaný, ale jeho okolí není zcela
upravené. Bylo by tedy dobře, kdyby se hřiště
zrevitalizovalo.
Jednou z mých priorit v tom, co by se na
Novém Světě mělo změnit, je snaha, aby se do
investičních akcí v co nejbližší době dostala
stavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu vedle železničního mostu železniční trati
Olomouc - Prostějov. V roce 1998 iniciovala
naše komise městské části Nový Svět zpracování návrhové studie v této věci. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků však již
nebylo pokračováno dále. Doufám, že ještě za
mého působení v komisi se v této věci dosáhne pokroku.
Děkujeme za rozhovor

Takto vypadala Přichystalova ulice před rekonstrukcí.

ROZHOVOR

PŘEDSTAVUJEME ČLENY KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT
Podařila se nějaká zlepšení?
Myslím, že ano. Ale není to samozřejmě jen moje
zásluha, ale zásluha vedení města Olomouce, které
se o naše potřeby zajímalo a bylo nám nápomocno. A je to také dlouhodobá práce celé komise.

Předsedkyně komise Ing. Bc. Marcela Buiglová je bezpartijní.

MARCELA BUIGLOVÁ: „BYDLENÍ NA NOVÉM SVĚTĚ
JE PŘÍJEMNÉ“
Marcela Buiglová (bezpartijní) je
předsedkyní komise už deset let.
Pracuje na Magistrátu města Olomouce. Má dvě dospělé děti a k jejím zájmům patří sport, ať už je to
cyklistika, plavání, lyžování nebo
turistika. Ráda cestuje a mezi její
záliby se řadí i práce na zahradě
nebo četba populárně naučné literatury a sci-fi. Paní předsedkyni
jsme položili několik otázek.

Zvažovala jste vstup hodně?
Ne. Chtěla jsem změny v prostředí, kde jsem bydlela. Tehdy to
bylo na sídlišti Nové Sady. Stav
sídliště nebyl ideální, chtěla jsem,
aby se prostředí zlepšilo. Potom
jsme si postavili rodinný dům
na Novém Světě a přestěhovali
jsme se sem. Nový Svět byl od
roku 1968 obsazený sovětskými
vojáky. Když po revoluci odešli,
byl jeden bytový dům vyčleněný
Proč jste vstoupila do komunální
pro sociálně slabé občany a pro
politiky?
lidi, kteří byli tehdy po amnestii
Abych se mohla spolupodílet na
propuštěni z vězení. Nový Svět
změnách ve svém okolí. V komisi
byla v minulosti dlouhodobě
pracuji už deset let, nejdříve jako řa- zanedbávaná lokalita. Chtěla jsem
dová členka, od roku 2006 pak jako změnu k lepšímu a chtěla jsem se
předsedkyně komise městské části. na ní podílet.

Co se změnilo?
Zásadní věcí byla rekonstrukce komunikace na
ulici Přichystalova včetně chodníků a technické
infrastruktury. Potom se udělala na této ulici
oprava bytového domu číslo 70, který byl původně obsazený sociálně slabými obyvateli. Po
rekonstrukci je to dům pro seniory, který vhodně
doplnil stávající objekty, které slouží seniorům.
Dále se udělala revitalizace hřiště také na Přichystalově ulici, kde vzniklo nově multifunkční
hřiště, které slouží nejen pro obyvatele naší lokality, ale i pro obyvatele celé Olomouce. Pořádají se
tam pravidelně sportovní i společenské akce. Ať
už to jsou tenisové turnaje, turnaje v malé kopané, dětské dny, promítání filmů a další. Průběžně
se provádějí menší investiční akce jako opravy
a předláždění chodníků.
Na Novém Světě je bydlení příjemné. Tato lokalita má tu výhodu, že je blízko centra, takže je
dostupná i pěšky.
V devadesátých letech se začalo na Novém
Světě hodně stavět.
Ano. Vzniklo několik lokalit nových rodinných
domů. Ze začátku se pojmenovávali podle
různých druhů ovoce jako Malinová, Jahodová,
Rybízová, Brusinková, Šípková a další. Inspirací
byla tehdy blízkost podniku Sempra Olomouc.
Tradice ovocných ulic se držela hodně dlouho.
V komisi jsme se rozhodli pro změnu. Napadlo
nás, že bychom mohli v souvislosti s názvem
lokality Nový Svět, chápáno i jako objevení nového světa nebo kontinentu – Ameriky, pojmenovat ulice Kolumbova, Vikingská a další. Od
té doby už opouštíme od názvů ovoce a inspi
rujeme se také při vymýšlení názvů nových ulic
nejenom objevením nového světa nebo kontinentu - Ameriky, ale i místními názvy.
Co vás čeká v nejbližší době?
Teď je našim cílem doplnit lokalitu o dětské
hřiště pro starší děti, které nám chybí. Pro tento
účel bychom chtěli zrevitalizovat hřiště na ulici
Ručilova. Toto je jedna z větších akcí, která nás
čeká. V současné době se připravuje studie,
projekt se pak bude realizovat v roce 2017.

Po ovocných názvech ulic nově stavěných domů na Novém Světě jako Malinová, Jahodová, Ostružinová, Borůvková, Rybízová, Brusinková, Šípková se objevily ulice pojmenované po objevitelích „Nového
světa“ – amerického kontinentu. Jedna z nich se například jmenuje Kolumbova, další Vikingská.

Jaké máte v komisi plány do budoucna?
Chtěli bychom se zasadit o zajištění bezpečného
propojení z Nového Světa na Nové Sady. Vede
tam pouze komunikace, která je hodně frekventovaná a využívají ji i chodci a cyklisté jako
zkratku do centra města přes novou hrázku podél Moravy k Šantovce. Pro bezpečnost chodců
bychom chtěli vybudovat podél silnice chodník.
Je to ale finančně náročná záležitost, nicméně –
vidíme to jako další věc k řešení.
Děkujeme za rozhovor
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AKTUALITY
AKCE TJ SOKOL OLOMOUC
NOVÝ SVĚT A KMČ NOVÝ
SVĚT V ROCE 2016
Dětský karneval  - sobota 27. 2.
- tělocvična TJ Sokol Olomouc Nový Svět
Promítání filmu - sobota 23. 4.  
- sportovní areál TJ Sokol Olomouc
Nový Svět
Dětský den - sobota 4. 6.  
- sportovní areál TJ Sokol Olomouc
Nový Svět

Na hřišti se konají dětské dny, promítání filmů, silvestrovský fotbálek, a když dovolí počasí, tak
se v areálu také bruslí.

SOKOLI S KOMISÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘIPRAVUJÍ
SPOUSTU AKCÍ
Každoročně připravuje TJ Sokol Nový Svět ve spolupráci s komisí městské
části spoustu akcí pro obyvatele Nového Světa. Některé z nich se konají
v sokolovně, některé na hřišti.
„Například organizujeme promítání filmu. Nachystáme stoly,
židle, vybereme film. Spolupracujeme s jednou firmou, která
pak film promítá na plátno. Na
poslední promítání přišlo 127 lidí.
Tato akce je pro občany zdarma
stejně jako všechny, které pořádáme,“ konstatoval starosta TJ Sokol
Nový Svět Lubomír Čechovský.
Každoročně členové TJ Sokol
Nový Svět také dělají pro děti na
parkovišti v areálu sportoviště

ledovou plochu. „Záleží to vždy
na počasí. Vloni se bruslilo 10
dní, než led roztál. Výhodou je, že
máme svoji studnu, takže chodíme
plochu v noci stříkat vodou. Také
každý rok na Silvestra od 10 hodin
pořádáme akci Silvestrovský fotbálek. Hraje se fotbal, opékají vuřty, popíjí svařák a pokaždé se lidé
sejdou v hojném počtu, přichází
přes sto lidí,“ uzavřel starosta TJ
Sokol Nový Svět Lubomír Čechovský.

KDO JE V KOMISI MĚSTSTKÉ
ČÁSTI NOVÉ SADY?
• Předsedkyně: Ing. Bc. Marcela Buiglová
• Tomáš Pavlůsek, ODS
• Ing. Monika Holečková, ODS
• Ing. Břetislav Kvapil, KDU-ČSL
• Vladimír Kauer, KDU-ČSL
• Mgr. Isabela Pospíšilová, TOP 09
• Pavel Mulák, KSČM
• Lenka Maršálová Doležalová, ANO 2011
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Konec školního roku – sobota 2. 7.
- sportovní areál TJ Sokol Olomouc Nový
Svět
Konec prázdnin, zahájení školního roku
– sobota 3. 9.
- sportovní areál TJ Sokol Olomouc
Nový Svět
Promítání filmu – sobota 24. 9.
- sportovní areál TJ Sokol Olomouc Nový
Svět
Mikulášská nadílka – sobota 3. 12.
- tělocvična TJ Sokol Olomouc Nový Svět
Ledová plocha - v případě příznivých
klimatických podmínek bude nastříkána ledová plocha na bruslení pro děti
a mládež ve sportovním areálu TJ Sokol
Olomouc Nový Svět
Silvestrovský fotbálek – 31. 12.

HOTOVÝ JE DALŠÍ ÚSEK CYKLOSTEZKY
Pokračování ze strany 1
„Hlavním důvodem této stavby je, že se cyklistika v Olomouci hodně
rozvíjí a protože je Holická ulice hodně frekventovaná, vznikla tady
snaha, aby cesta do centra Olomouce byla pro cyklisty bezpečnější,“
sdělila předsedkyně komise městské části Nový Svět Ing. Bc. Marcela
Buiglová.
Obyvatele Nového Světa by uvítali, kdyby tato cyklostezka pokračovala až k Přichystalově ulici. „Jsme si ale vědomi toho, že v tomto
úseku je trochu problém – je tam totiž železniční přejezd,“ dodala
Ing. Bc. Marcela Buiglová.
Stavba cyklostezky dále směrem do Holice by mohla od Baumaxu
pokračovat zhruba za dva roky. Město Olomouc by se totiž chtělo s touto stavbou připojit k plánované rekonstrukci Holické ulice,
kterou bude investovat a realizovat Správa silnic Olomouckého kraje.
Zatím tedy musí cyklisté, kteří jedou směrem na Nový Svět nebo do
Holice, jezdit po frekventované silnici.

NOVÝ SVĚT / OLOMOUC

ŠKOLSTVÍ

V květnu se ve školce konala Zahradní slavnost, kde proběhlo loučení s předškoláky. Děti si
užívaly nafukovací skluzavky, ale také opékání vuřtů se svými rodiči.

ŠKOLKA TAKÉ SPOLUPRACUJE S KLUBEM SENIORŮ
Do života na Novém Světě se také zapojuje Mateřská škola Přichystalova, kterou letos navštěvuje 52 dětí.
„Letos jsme navázali spolupráci
s klubem seniorů. Společně jsme
už dělali dětský den. Konal se na
zahradě ve školce a nechybělo ani
společné opékání. Také jsme už navštívili seniory v jejich klubu. Tam
jsme společně zpívali, zatancovali
jsme členům klubu seniorů. Bylo to
vřelé, senioři ožili a měli ze setkání radost. V příštím roce chceme

dělat společné čtení. Senioři budou
chodit do školky a budou dětem
číst. Chtějí také k nám chodit na
společné výtvarné dílničky. Ale
ještě se na další spolupráci budeme domlouvat,“ sdělila učitelka ze
školky Dagmar Řezníčková.
Kromě toho probíhají ve školce
akce, do kterých jsou zapojení i rodiče dětí. Například v květnu děti

Školka navázala spolupráci s klubem seniorů. Společně například oslavili ve školce
den dětí.

měly Zahradní slavnost, kde se loučily s předškoláky, společně s rodiči se opékalo, zpívalo,
hrálo se na kytaru a předškoláci měli připravené vystoupení. Děti si také užily nafukovací
skluzavky.
Pro rodiče a prarodiče se konají ve školce
také výtvarné dílny, ať už podzimní, vánoční
nebo velikonoční. Příjemnou akcí je čtení, kdy
rodiče dětem čtou, potom si o příběhu s dětmi
povykládají, inspirováni příběhem pak děti
kreslí nebo ten příběh zahrají. A nechybí ani
tradiční vánoční besídky pro rodiče a prarodiče.
Ve školce nezapomínají ani na lidové tradice. „Letos jsme vynášeli Morenu. Šli jsme ze
školky k řece Moravě, přidaly se k nám i děti
ze školy. Cestou jsme zpívali, hrkali, dělali
kravál. Občas nám někdo zamával. U Moravy
jsme pak řekli básničky a vyhodili jsme Morenu do řeky,“ připomněla milou akci Dagmar
Řezníčková.
Děti mají ve školce bohatý program. Připravena je pro ně zábava, jako třeba oblíbené
čarodějnické dopoledne, které se odehrává
v kostýmech, ale také pro ně školka připravuje
poučné programy a akce. Děti chodí do divadla, na plavání, chodí cvičit do centra pohybu,
ale také na ateliéry, kde se dozvědí spoustu
věcí, například o práci se dřevem. Poučení
i zábavu nabídli dětem nedávno hasiči, kteří
předvedli dětem techniku, děti si mohly prolézt hasičské auto, vyzkoušet helmy a oblečení,
ale také si zkusit, jak se hasí oheň.
Když to počasí dovolí, tráví děti hodně času
na zahradě, kde byly nedávno vysazené i nové
stromy.
„Zahradu bychom ale potřebovali zrekonstruovat. Máme tam prašnou plochu, jedná
se o dost velký, nevyužitý prostor, na kterém
si děti nemohou hrát. Tento prostor bychom
potřebovali vydláždit, opravit místo kolem
pískoviště a na dvoreček bychom potřebovali
lavičky nebo židličky,“ konstatovala Dagmar
Řezníčková.

Děti si pro seniory připravily vystoupení. Foto: 3 x
archiv MŠ Přichystalova
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NOVOSVĚTSKÉ PROMĚNY
PŘICHYSTALOVA ULICE PROŠLA NESKUTEČNOU PROMĚNOU

Dnes je bytový dům v Přichystalově ulici, kde kdysi bydleli sovětští vojáci, opravený. Fotografii zdevastovaného paneláku pořídil Ing. Břetislav Kvapil.

Přichystalova ulice doznala velkých změn. Byla děravá, výš než okolní domy a chyběla zeleň mezi silnicí a chodníkem, která je dnes už samozřejmostí.

Neutěšeně působila i autobusová zastávka a točna, stejně jako bytové domy v ulici. Dnes už historické fotografie pořídil Ing. Břetislav Kvapil.

PROMĚNA SEDMDESÁTKY: Z VYBYDLENÉHO DOMU SE STAL DŮM PRO SENIORY
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Novotou teď vyhlíží kdysi zdevastovaný panelák v Přichystalově ulici, dům s číslem 70.
Olomoucká radnice jej nechala opravit a sociálně slabé obyvatele z vybydleného domu
přesunula do bytů na Holickou ulici. Po
rekonstrukci se z paneláku stal bytový dům
pro seniory. V domě vznikl vloni nový klub
pro seniory. Vzhledem k tomu, že v blízkosti
jsou domy s pečovatelskou službou, které
také slouží seniorům, lepší místo si klub
nemohl přát. Zbývá jen vylepšit okolí domu
a za ním vytvořit oddychovou zónu. Tu si
obyvatelé „sedmdesátky“ přejí. Chtěli by mít
hřiště na pétanque, kuželky a podobně.

NOVÝ SVĚT / OLOMOUC

HISTORIE
Letiště bylo významné, jak je patrné ze
zprávy pro parlament o stavu letišť v Československé republice z 29. listopadu 1938.
V této zprávě je holické letiště uvedené ve
výčtu letišť civilních, soukromých, továrních, městských a klubových v tehdejším
Československu. Uvedena jsou tato letiště:
Praha - Čakovice, Choceň, Zlín - Otrokovice, Uherské Hradiště - Kunovice, Heřmanův Městec, Olomouc - Holice, Moravská
Ostrava.
Letecká činnost tady byla ukončena 15.
března 1939. V době druhé světové války
obsadili letiště Němci.

Historické snímky letiště v Holici z předválečného období. Foto: 3 x www.vrtulnik.cz

SLAVNÁ ÉRA LETIŠTĚ, KTERÉ MĚLO
NEJVĚTŠÍ HANGÁR V REPUBLICE
Dnes už jen topoly připomínají zrušené letiště, které bylo v blízkosti
Nového Světa. „Letiště patřilo Hanáckému aeroklubu a bylo později
přemístěno do Neředína,“ sdělila zajímavost z blízkého okolí předsedkyně
komise městské části Nový Svět Ing. Bc. Marcela Buiglová.
Historie letiště nazývaného
Olomouc – Holice se začala psát
v roce 1935, kdy byla v rámci župní
propagační letky zřízena pilotní
škola, která byla ještě v témže roce
převedená na samostatný spolek
– Hanácký aeroklub Olomouc.
A ještě v roce 1935 se začalo stavět
letiště. Postaven byl nový hangár,
který byl v té době největší v Československé republice. Byl dlouhý
51 metrů a široký 24 metrů. Vybudován byl pro Hanácký aeroklub
Olomouc a Hanáckou župu Masarykovy letecké ligy a jeho stavba
stála 665 tisíc korun. Současně byl

postaven i menší hangár za 20 tisíc
korun pro plachtařský odbor Masarykovy letecké ligy. Ten byl dlouhý 23 metrů a široký 20 metrů.
Samotné letiště v této lokalitě bylo slavnostně otevřené 6.
června 1937. Bylo dlouhé 860
metrů a široké 630 metrů. Kromě
hangárů vyrostly u letiště také
sklady. Do nových hangárů se
nastěhovala letadla 19. října 1937.
Jednalo se o civilní letiště a v užívání ho měl Hanácký aeroklub
a Hanácká župa Masarykovy
letecké ligy.

Po válce, 1. června 1945, byla zřízena
velitelství tří leteckých oblastí. Do letecké
oblasti 3 patřilo i letiště v Olomouci – Holici. Letecká oblast 3 zahrnovala tato letiště: Brno, Břeclav, Bzenec, Hrabůvka u M.
Ostravy, Kroměříž, Křižanov, Kunovice,
Moravská Třebová, Olomouc I (Neředín),
Olomouc II (Holice), Prostějov I, Prostějov
II (Stichovice), Přerov, Vyškov, Zlín.
Po válce tedy byla na letišti v Holici obnovena činnost v rámci Českého národního
aeroklubu. Tehdy se přihlásilo sedm stovek
zájemců do plachtařského výcviku. Holické letiště prožívá od roku 1954 svou slavnou éru. Pod vedením Miloslava Přikryla,
zakladatele olomoucké akrobatické školy,
sklízejí piloti v padesátých letech úspěchy
v letecké akrobacii. Holické letiště se stalo
líhní nejlepších pilotů světa, líhní akrobatů
a pilotů, kteří reprezentovali naši republiku.
S tím, jak se rozvíjela civilní letecká doprava, začala být přistávací dráha na letišti
v Holici krátká. Sice se uvažovalo o jejím
prodloužení, ale nakonec bylo letiště v roce
1960 zrušené. Celý aeroklub se přesunul na
letiště do Neředína. Potom, co toto letiště
bylo obsazené v roce 1972 Sověty, se Hanácký aeroklub přestěhoval z Olomouce do
Vyškova.
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ZAJÍMAVOSTI
ZA SKRYTÝM KOUZLEM NOVÉHO SVĚTA

VÍTE, ŽE…
… městská hromadná doprava na
Nový Svět začala fungovat 7. února
1927? Městský autobus na Nový Svět
jezdil tehdy jako linka „B“ z Horního náměstí na Nový Svět do Holice,
Hodolan a přes hlavní nádraží zpět na
Horní náměstí. Městské zastupitelstvo
zadalo v tomto roce provozování autodopravy olomouckému podnikateli Rudolfovi Synovcovi. Jezdilo se na třech
linkách. Trasa „A“ začínala na Horním
náměstí – tehdy Masarykově náměstí,
pokračovala do Pavloviček, Chválkovic
a zpět. Přitom třikrát denně zajížděl
autobus až na Svatý Kopeček. Linka
„C“ vyjížděla také z Horního náměstí
a měla zastávky v Hejčíně, Řepčíně,
Křelově, Břuchotíně a poté mířila zpět
na Horní náměstí. Tehdy se u nás jezdilo jako v Anglii, tedy po levé straně.

Zajímavý projekt „Do přírody ve městě“ vymyslela a organizuje olomoucká skupina Přátel přírody, která se jmenuje Malá liška. Cílem je
seznámit obyvatele Olomouce i návštěvníky s městskými částmi, s jejich kulturními a přírodními památkami i historií, ale také přírodou,
která na městské části navazuje. Do přípravy 16 tras se zapojilo dvacet
dobrovolníků. Trasy s jednotlivými zastaveními jsou zveřejněné www.
prirodavemeste.cz. Lidé si je mohou vytisknout a vyrazit tramvají nebo
autobusem poznávat městské části. Mezi nimi nechybí ani trasa Za
skrytým kouzlem Nového Světa.
Tato trasa začíná zastavením
u kapličky z 19. století u železničního přejezdu na okraji Přichystalovy
ulice. Druhým zastavením je pak
budova základní školy s pamětní
deskou, která je věnována národním hrdinům padlým v období
druhé světové války.
Škola byla na Novém Světě otevřená v roce 1868 a byla německá. Do
té doby chodily děti do školy do
nedaleké Holice, která byla blíž,
než Olomouc. První česká škola na
Novém Světě se otevřela až v roce
1912. České děti musely do té doby
chodit do německé školy, kde v češtině měly jen výuku náboženství.
Situace ve škole se změnila o sedm
let později. Do české školy se totiž
přihlásilo 141 žáků, do německé
jen 28 dětí. Proto se z německé školy stala jednotřídka a česká škola
měla tři třídy. Dnes je v budově
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školy také mateřská škola.
Jen o kousek dál, v ulici Jana Sudy,
je kříž s reliéfem Panny Marie
Bolestné z roku 1820. Ulice Jana
Sudy je vlastně původní ves, je
široká a jednalo se spíše o náves.
V ulici je dnes restaurace U Žida,
Kulturní dům Lola a dnes už opuštěná požární zbrojnice. Tady stojí
za zmínku, že sbor dobrovolných
hasičů byl na Novém Světě založen
v roce 1915.
Trasa Za skrytým kouzlem Nového
Světa pak doporučuje zastavení
v letní zahrádce Na Hřišti k případnému občerstvení. Přichystalovou ulicí pak vede po hlavní silnici,
která zatáčí vpravo, k silničnímu
mostu přes Moravu. Zvolit lze
trasu na křižovatce rovně kolem
čističky po polní cestě k Moravě.
Podél řeky nás dovede k železničnímu mostu přes Moravu.

… u lesoparku Holický les, jehož
vytvoření podpořila také komise
městské části Nový Svět, je v plánech
vytvořit v těchto místech vodní plochu,
podobnou, jako je přírodní koupaliště
Poděbrady? Zatím se jedná o vzdálenější budoucnost. Reálnou podobu už
ale nabírá projekt na stavbu smíšené
stezky pro pěší a cyklisty mezi ulicemi
Průmyslová a Šlechtitelů. Plánuje se
také vytvořit v Holickém lese diskogolfové hřiště, a to v rámci odpočinkové
zóny. I když je Holický les ještě „mladý“, lidé tam už chodí na procházky,
jezdí na koních a spoustu akcí tam pořádá i Občanské sdružení Holický les.
Například novoroční vycházky, jarní
úklid a podzimní drakiádu.
… Nový Svět byl pro Olomouc zeleninovou zahradou? Obyvatelé se zde
totiž převážně zabývali pěstováním
zeleniny pro olomoucký trh.
… první továrna na zpracování kůží
v Olomouci byla právě na Novém Světě? Založil ji v roce 1850 Leopold Mayer jako továrnu na usně. Do té doby se
zpracování kůží na Olomoucku věnovali jen samostně živnostníci. V roce
1948 byl tento provoz znárodněn a byl
začleněný do národního podniku Svit
Zlín.

KULTURA A SPORT

TANEČNÍ ŠKOLA
TANEČNÍCI Z LOLA´S DANCE OLOMOUC PŘIVEZLI
MEDIALE Z MISTROVSTVÍ VE STREET DANCE SHOW
Tanečníci z Lola´s dance Olomouc, která působí v Kulturním domě Lola
na Novém Světě, slaví další úspěchy. Na Mistrovství České republiky ve
street dance show v Praze 28. května se jim dařilo, hned šest choreografií
proměnili v medailová umístění.
„Když jsme se připravovali na
letošní mistrovství, netušili jsme,
že se nám podaří získat titul
Mistrů České republiky ve všech
disciplínách, kterých se zúčastníme. Street dance show je naší
parádní disciplínou, takže jsme
v některý z úspěchů doufali, ale
že to vyjde hned u šesti choreografií, tak to je paráda,“ zhodnotily účast trenérky Nikol Souralová a Veronika Ronzová.
A jak to tedy dopadlo? Na 1.
místě a tedy Mistrem ČR je malá
skupina mini s choreografií „Kominíčci“, malá skupina děti „E.
T.“, dětské duo Natálky Hruškové
a Nikolky Rozkošné s choreografií „Wall-e a Eve“, ale také
dětské sólo Kačenky Hajné „Sama

JE LIBO POULIČNÍ TANEC
NEBO VRCHOLOVÝ?
Taneční škola Lola´s dance
Olomouc se věnuje se všem
odrůdám pouličního tance, tedy
street dance, jako je například
hip hop, house, hype a podobně,
ale vyučuje také break dance.
Kromě toho nabízí rekreační
tancování i systematický tréninkový program pod vedením zkušených vyučujících od
úvodní průpravy až po vrcholové
soutěžení, a to včetně základů
gymnastiky a baletu. Do taneční
školy přijímá děti od tří let věku.
Výuka pak probíhá podle věkových kategorií od nejmenších
dětí až pro dospělé.
Přihlásit se do taneční školy je
možné v průběhu celého roku,
hlavní nábor ale probíhá na
začátku září. Pokud jsou zájemci na vážkách, mohou přijít na
malou „ochutnávku“ do Kulturního domu Lola na Novém Světě.
Mohou se podívat, jak probíhají
tréninky. V současné době tuto
taneční školu navštěvuje 200
tanečníků z řad dětí, mládeže
i dospělých.
Bližší informace najdete na
www.lolasdance.cz.

doma“. Její sestra Gábinka Hajná
nezůstala pozadu a vytancovala si
titul vicemistryně ČR. Titul 2. vicemistrů ČR získala malá skupina
dětí „Šmoulí parta“.
„Na mistrovství jelo 21 našich
tanečníků a všichni se domů do
Olomouce vraceli s medailemi.
Je to pro nás jedno z nejúspěšnějších mistrovství a jsme na
naše svěřence moc pyšné,“ dodaly trenérky.
Úspěch zaznamenali také ve
finále soutěže Taneční skupina
roku, která se konala začátkem
června v Praze. Tam děti v disciplíně Hip Hop Unite získaly
s choreografií „B.B.F.“ titul
vicemistrů České a Slovenské
republiky.

Tanečníci z taneční školy Lola´s dance Olomouc uspěli
na Mistrovství České republiky, které se konalo 28. května
v Praze. Tituly získali ve všech kategoriích, ve kterých se zúčastnili. Mistry České republiky 2016 se stala malá skupina
dětí ve street show mini s choreografií „Kominíčci“.

V KULTURNÍM DOMĚ LOLA SE KONAJÍ ATRAKTIVNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Každoročně, už třináct let, pořádá Lola´s dance Olomouc příměstské tábory
pro děti od 3 do 14 let. „Taneční příměstský tábor pořádáme v termínu od 8. do
12. srpna, denně od 7 do 17 hodin. O přihlášku a informace si mohou zájemci
napsat na niki@lolasdance.cz, případně zavolat na telefon 603 537 308,“ sdělila
Nikol Souralová z Lola´s dance Olomouc.
Kromě toho je v nabídce také tábor anglický, sportovní, výtvarný, ale také tábor
pro nejmenší děti. Podrobnosti jsou na www.taborlola.cz.
Příměstské tábory jsou v době od 7 do 17 hodin a odehrávají se v Kulturním
domě Lola na Novém Světě, kde jsou k dispozici tři velké sály, čtyři učebny,
jídelna, odpočinková místnost, velká uzavřená zahrada s bazénem a samozřejmě
také sociální zázemí včetně sprch. „Na příměstských táborech nabízíme dětem
jedinečný program, který spojuje zábavu i vzdělání. Každý typ tábora má proškoleného vedoucího s mnohaletou praxí,“ upřesnila Nikol Souralová.

Taneční škola Lola´s dance Olomouc sídlí v Kulturním domě Lola na Novém Světě.
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TANEČNÍ KLUB
Z NOVÉHO SVĚTA MÍŘÍ DO SVĚTA MISTŘI TANCE
V sokolovně, která je součástí areálu restaurace U Žida na Novém Světě, působí od roku 1999 Klub sportovního tance
QUICK Olomouc. Od roku 2015 je jeho předsedou a současně i šéftrenérem Mgr. Tomáš Komenda. Členové klubu sklízejí
úspěchy na domácích i zahraničních soutěžích v latinskoamerických i ve standardních tancích.
Historie tanečního klubu
„Náš taneční klub vznikl v roce
1993 jako Klub společenského tance QUICK Olomouc. Tehdy působil
při Slovanském domě v Olomouci.
Založil ho Jiří Zapletal ve spolupráci s Ing. Jiřím Mrázkem. V roce
1999 se klub přesunul do sokolovny na Novém Světě, kde působí
dodnes,“ sdělil Tomáš Komenda.
V témže roce se novým předsedou
klubu stal Tomáš Hudeček. Změnil
se také název na Klub sportovního
tance QUICK Olomouc a tak se
jmenuje dodnes.

Manželé Jaroslav a Dagmar Ceklovi reprezentují klub ve standardních tancích.
Foto: Jiří Jalovecký

Počet členů tanečního klubu
postupně narůstal. „Dnes máme
kolem 60 aktivních členů, kteří
pravidelně chodí na tréninky
a reprezentují klub na soutěžích
v České republice i v celém světě.
Naši členové už byli na soutěžích
na všech kontinentech,“ upřesnil
Tomáš Komenda.
Taneční klub také každoročně
na podzim pořádá v Olomouci
Taneční galashow aneb Olomoucké hvězdy tančí. Koná se v RCO
a prezentují se na ni taneční školy
z Olomouce. „Je to oblíbená akce,

Pár Tomáš Komenda a Veronika Kosíková
tančí latinskoamerické tance a showdance.
Foto: Josef Čech

Členové Klubu sportovního tance QUICK Olomouc. Foto: Dagmar Ceklová
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vždy máme plno návštěvníků,“ sdělil Tomáš
Komenda.
Všechny tyto aktivity a úspěchy klubu by
nebyly možné bez kvalitního zázemí v sokolovně na Novém Světě. Jak řekl Tomáš Komenda, prostředí sokolovny klubu vyhovuje.
„Je to tady výborné. Hned u sokolovny je
restaurace U Žida se zahrádkou, nabízí se tu
výborné prostředí, rodiče tam mohou čekat
na děti, které jsou na tréninku, při čekání
se mohou občerstvit nebo vzájemně seznámit. I my tady pořádáme v restauraci různé
klubové akce, potkáváme se tady s lidmi,
kteří sem chodí na obědy a ti se zase chodí
do sokolovny podívat, jak tančíme. Vznikla tady taková komunita,“ vysvětlil Tomáš
Komenda.
Největší úspěchy klubu
I když klub má na svém kontě úspěchy ve
všech kategoriích - mládežnických i dospělých, a jeho členové se pravidelně stávají
finalisty a vítězí ve svých výkonnostních
i věkových kategoriích, za vyzdvihnutí stojí
tři nejúspěšnější páry.
Prvním párem jsou manželé Jaroslav
a Dagmar Ceklovi, kteří reprezentují klub ve
standardních tancích. Ti jsou 2. vicemistři
České republiky v profesionálech, vicemistři
České republiky v kategorii senior, také jsou
vítězové taneční ligy seniorů, což je nejvyšší
soutěž v České republice. Od roku 2011 jsou
členy národní reprezentace a momentálně
jsou na 14. místě ve světovém žebříčku.
Dalším úspěšným párem klubu je Milan
Adamec a Hana Kopřivová. Ti tančí latin-

ROZHOVOR

TANEČNÍ KLUB
BRUSLE VYMĚNIL ZA TANEČNÍ STŘEVÍCE
Předsedovi tanečního klubu, šéftrenérovi a úspěšnému tanečníkovi
Tomáši Komendovi jsme položili několik otázek.
To jste řekl moc hezky.
Mým krédem je, že jsme klub, který dělá z tance radost. Pro spoustu lidí je tanec společensky
nutná povinnost. Často se stává, že k nám
přijdou na kurzy tance manželské páry s tím, že
žena chce do kurzu chodit a muž jí vyhoví a jde
s ní. Nakonec ho to chytne mnohem víc, než
ženu, která ho do kurzu přivedla. Tyto kurzy
společenského tance pro dospělé a širokou
veřejnost pod názvem „Tanec – koření života“ a „Taneční U Žida“ jsou velmi populární.
Probíhají před plesovou sezonou v sokolovně
v restauraci U Žida, a pokud zájemci nemají
partnera k tancování, zajistíme jim profesionálního tanečníka.
Předseda tanečního klubu, šéftrenér
a úspěšný tanečník Tomáš Komenda.
Úspěšný pár klubu Milan Adamec a Hana
Kopřivová tančí latinskoamerické tance
a kategorii showdance. Foto: archiv klubu

skoamerické tance a kategorii
showdance. V latinskoamerických tancích jsou vicemistři
světa v kategorii senior 1, což
je kategorie, kde alespoň jeden
z páru musí mít nad 35 let, a dále
jsou mistři České republiky.
V kategorii showdance jsou
pak vicemistři České republiky,
dvojnásobní semifinalisté na
mistrovství světa a také vítězové
otevřeného mistrovství Slovenské
republiky.
Třetím párem klubu, který sklízí
úspěchy, je pár Tomáš Komenda
a Veronika Kosíková, kteří tančí
latinskoamerické tance a showdance. Jedná se o profesionální
tanečníky, kteří spolu tančí zhruba dva roky, takže společných
úspěchů ještě tolik nemají. Nicméně jsou účastníky mistrovství
světa profesionálů v showdance
a také členy reprezentačního
týmu České republiky. Naši zemi
reprezentovali na mistrovství
světa i na mistrovství Evropy.
V současné době jsou čtvrtým
nejlepším tanečním párem
v Česku. Tomáš Komenda má na
svém kontě už spoustu úspěchů.
Je finalistou mistrovství střední
Evropy, trojnásobným finalistou
na mistrovství Slovenské republiky, kterou osm let reprezentoval.
Jednak je vicemistr Slovenské
republiky v showdance, jednak
dvojnásobný mistr Slovenské
republiky v kategorii družstev.

Jak jste se dostal k tanci?
K tancování jsem se dostal v 17
letech na gymnáziu po tanečních.
Na konci tanečních, tedy základního tanečního kurzu, byla soutěž
a po ní mě taneční mistři, kteří náš
kurz vedli, oslovili, abych se přišel
podívat k nim do klubu. Mně se
tam zalíbilo a zůstal jsem tam. Od
té doby se věnuji tanci a je to dnes
moje živobytí. Nějaké geny jsem
ale asi měl po mamince, která také
tancovala. Přitom do 14 let jsem
dělal hokej, ale po úraze jsem musel s tímto sportem přestat.
Kromě maminky vás ještě někdo
inspiroval?
Jednoznačně mě inspiroval náš
rodinný přítel pan Igor Henzély,
který chodil k nám domů. Je to
československá taneční legenda, je
to jeden z tanečních bohů. Jsem rád,
že jsem měl kolem sebe lidi, takové
mentory. Ti mě formovali celou
mou taneční kariéru. Kromě pana
Igora Henzélyho to byl také pan
Jaroslav Kučera, pan Dušan Paška
a ze zahraničních - nejlepší tanečník světa - pan Slavik Kryklyvyy.
Co pro vás tanec znamená?
Pro mě je tanec životní směr, životní styl, kterým člověk žije. Musí
se brát srdcem a nejen jako práce.
Což se dnes moc nenosí. Tanec
je nejpřirozenější pohyb člověka.
Tancovat může každý nezávisle na
věku, na talentu a na zdravotním
stavu. Existuje dokonce i tanec na
vozíčku, v tomto směru není tedy
žádné omezení.

Jaké máte vazby k městské části Nový Svět?
Vazbu jsem si vytvořil díky tanečnímu klubu,
jehož jsem se stal součástí a který působí na
Novém Světě, ale také kvůli výbornému vztahu
s panem Lubomírem Čechovským, který jako
starosta Sokola na Novém Světě nám umožňuje
klub rozvíjet.
Podílíte se nějak na společenském životě na
Novém Světě?
S tanečním klubem například vystupujeme
na dětském dni, který také pomáháme panu Čechovskému organizovat. Koná se podle počasí
buď na hřišti, nebo v sokolovně. Také pořádáme
taneční kurzy pro občany Nového Světa, třeba
základní kurz před plesovou sezonou. V tanečním klubu se soustředíme nejen na seniorské tancování, ale i na dětské. Máme všechny
věkové kategorie od 4 let dál. Většina našich
dětských členů je z Nového Světa a z okolí. Chtěl
bych podotknout, že zápis k nám se koná nepřetržitě, kdykoliv může kdokoliv přijít. Snažíme
se rozvíjet dětské a juniorské tancování a v létě
pořádáme letní taneční soustředění pro soutěžní tanečníky, ale také příměstský tábor pro děti.
Co děti čeká na příměstském táboře?
Příměstský tábor bude od 22. do 26. srpna
denně od 8 do 16 hodin v sokolovně. Bude letos
v duchu pohádky Angry Birds. Děti čeká pestrý
program - taneční pohybová průprava, pohybové hry, odpočinkové hry, zábavný program
jako malování na obličej, samozřejmě strava.
Po celou dobu tábora budeme nacvičovat společnou choreografii, takže na závěr tábora bude
veřejné vystoupení. To se bude konat 26. srpna
od 15 hodin sokolovně. Na příměstský tábor se
mohou ještě děti hlásit, bližší informace jsou na
našich webových stránkách www.kstquick.cz.
Jak se vám líbí na Novém Světě?
Jsem zde maximálně spokojen.
Děkujeme za rozhovor.
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SPORT

SPORT
V SOKOLOVNĚ TO ŽIJE

NOVÉ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
PATŘÍ SPORTU
I SPOLEČENSKÝM AKCÍM
Moderní sportovní multifunkční areál má od
roku 2012 TJ Sokol Nový Svět. Původní škvárové fotbalové hřiště vzniklo na Novém Světě
v roce 1961. Hrála se na něm velká kopaná
žáků, dorostenců i mužů, tehdy pod TJ Jiskra
Nový Svět. Po zániku v roce 1983 se začala na
tomto sportovišti hrát malá kopaná.
„V roce 2012 jsme vybudovali z dotací ministerstva školství nový sportovní areál za 10
milionů korun. Jedná se o multifunkční hřiště,
kde se hraje malá kopaná, je tam antukový
tenisový kurt, kam chodí hrát lidé z Nového
Světa i z Olomouce. V areálu je restaurace,
kterou provozuje TJ Sokol Nový Svět. Ta slouží
k občerstvení sportovců a místních občanů.
Z vlastních zdrojů jsme vybudovali dětské
hřiště se sedmi prvky - například skluzavka,
průlezky, pískoviště, kladina, houpačky, kolotoč. V roce 2016 jsme opravili zdevastované
šatny. Na tento projekt jsme dostali dotaci 180
tisíc korun z města Olomouce,“ uvedl starosta
TJ Sokol Nový Svět Lubomír Čechovský.
Tento sportovní areál je přístupný denně od 9
do 22 hodin a konají se tam také společenské
akce a různé aktivity pro obyvatele Nového
Světa.

TJ Sokol Olomouc Nový Svět má
dnes 45 členů. Při své činnosti využívá také prostory sokolovny, kde
to každý den žije.
„Pravidelně v sále sokolovny cvičí
ženy kalanetiku pod vedením
paní Heleny Mazurové. Hraje se
tam stolní tenis a v sále se také
konají tréninky Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, který
vede profesionální tanečník Tomáš
Komenda. Kromě toho mají k dispozici tělocvičnu děti, které tam
s cvičitelkou cvičí všestrannost,“

řekl starosta TJ Sokol Nový Svět
Lubomír Čechovský.
Sál sokolovny má parketovou podlahu, která byla obnovena v roce
2003. „Tehdy jsme vyměnili třicet
let staré parkety, které už nevyhovovaly požadavkům. Podařilo se
nám na tento projekt získat dotaci
od ministerstva školství ve výši
500 tisíc korun,“ doplnil Lubomír
Čechovský. Právě díky parketové
podlaze je zájem o pronájem sálu
a ten tak pokrývá náklady sokolovny na vytápění a podobně.

Zhruba dvacet žen převážně z Nového Světa chodí pravidelně do sokolovny cvičit kalanetiku pod vedením Heleny Mazurové. Kalanetické cvičení vypadá velmi jednoduše, je
založené na procvičení všech partií těla a podle zakladatelky této metody, Američanky
Callan Pinckney, toto cvičení omlazuje. Po deseti hodinách cvičení může člověk vypadat
o deset let mladší. Navíc se zpevní tělo, což způsobí zhubnutí na centimetry, a člověk tak
vypadá štíhlejší.

NOVÝ SVĚT ORGANIZUJE VETERÁNSKOU SOUTĚŽ
V MALÉ KOPANÉ
Už 22 let organizuje TJ Sokol Olomouc Nový Svět veteránskou soutěž
v malé kopané.

Lubomír Čechovský je starostou TJ Sokol Nový Svět od
roku 1990.
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„Jsme jediní na Olomoucku, kteří mají malou kopanou veteránů. Před
22 lety jsme začínali s osmi družstvy, teď budeme mít v nové sezoně
2016/2017 celkem 36 družstev z celého Olomoucka. Dnes máme 1., 2.
a 3. ligu soutěže,“ informoval starosta TJ Sokol Nový Svět Lubomír
Čechovský.
V sezoně probíhají zápasy v malé kopané každý den od pondělí do pátku. Odehrávají se v areálu na Novém Světě a na Nových Sadech.
Sezonu 2015/2016 vyhráli veteráni - mužstvo „Holice 1977“. Toto
mužstvo je nováčkem, přihlásilo se a hned ve své první sezoně vyhrálo.
TJ Sokol Nový Svět vyhrál tuto veteránskou soutěž čtyřikrát po sobě
v letech 2004 až 2009. Dnes mužstvo už neexistuje, bylo rozpuštěno
z důvodu vysokého věku hráčů. „Dobrou zprávou je, že od sezony
2016/2017 bude obnoveno družstvo veteránů TJ Sokol Nový Svět, doufáme, že bude pokračovat v tradici v úspěšnosti bývalého mančaftu,“
dodal Lubomír Čechovský.

