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V současné době se připravuje pro-
jektová dokumentace na stavbu Zá-
kladní školy Přichystalova, která se 
týká vybudování odborných učeben 
a přístavby. „Tato dokumentace řeší 
rozšíření výukových prostor školy 
o tři nové odborné učebny, a to 
učebnu přírodních věd, počítačovou 
a jazykovou učebnu - včetně veške-
rého vybavení,“ přiblížila předsed-
kyně komise Marcela Buiglová. 
Dále se zabývá navýšením o jedno 

oddělení školní družiny, navýšením 
nedostatečné kapacity šaten žáků, 
vytvořením zázemí pro pedagogic-
ký personál, zajištěním bezbarié-
rového pohybu osob v prostorách 
školy a částečnou rekonstrukcí 
stávajícího objektu. 
Jedná se o větší investiční akci a její 
prosazení byl skutečně běh na dlou-
hou trať. O to více si jejího prosaze-
ní členové komise cení.

KOMISE PROSADILA REKONSTRUKCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
po prvním čísle Novosvětských listů, které 
vyšlo v červnu loňského roku, přinášíme 
číslo druhé. To vám představí další dva 
členy komise městské části Nový Svět, díky 
které listy vycházejí, a to Tomáše Pavlůska 
a Isabelu Pospíšilovou. 
Uvnitř listů si dále můžete prohlédnout 
fotografi e z akcí konaných na Novém Světě, 
ať už šlo o kulturní či sportovní události 
anebo bohatý program Mateřské školy 
Přichystalova. Také vám přiblížíme historii 
„staré školy“ na Holické ulici a některá 
výročí, která s letošním rokem souvisí. 
Od původní představy vydávání dvou čísel 
během roku bylo nakonec upuštěno a čle-
nové komise se shodli na jednom čísle za 
rok. Na to další se tak můžete těšit v příštím 
roce na podzim. V případě, že budete mít 
nápady na články, které by se podle vás 
měly v dalším čísle objevit, uvítáme, když 
vaše návrhy předáte předsedkyni komise 
Marcele Buiglové.
Novosvětské listy jsou k dispozici v tištěné 
podobě u členů komise městské části nebo 
v elektronické verzi na webových stránkách 
http://www.olomouc.eu/samosprava/komi-
se-mestskych-casti/novy-svet. 

Přejeme příjemné počtení

Redakce Novosvětských listů

Rekonstrukci základní školy na Přichystalově ulici se v tomto roce podařilo 
prosadit komisi městské části Nový Svět. 
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Přejeme všem obyvatelům Nového Světa i jejich blízkým pohodové
prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, 

mnoho štěstí a spokojenosti,   

komise městské části Nový Svět



V prvním čísle Novosvětských listů 
jsme si představili předsedkyni ko-
mise městské části Nový Svět Ing. 
Bc. Marcelu Buiglovou a jednoho 
ze zakládajících členů novodobé 
komise Ing. Břetislava Kvapila. 
Letošní číslo přináší rozhovory 
s dalšími dvěma členy komise. Ně-
kolik otázek jsme položili Tomáši 
Pavlůskovi. 

Kdy jste vstoupil do komunální 
politiky a co vás k tomu vedlo?
O komunální politiku jsem se začal 
více zajímat asi před deseti lety. Je-
likož jsem také předseda bytového 
družstva domu na Ručilově ulici, 
chtěl jsem, abychom byli informo-
váni o tom, co se kolem nás děje.
Ale nejenom to, chtěl jsem mít 
i možnost do tohoto dění aktivněji 
zasahovat. Chci, aby se moje rodina 
a také všichni obyvatelé našeho 
domu cítili na Novém Světě oprav-
du spokojení. To platí samozřejmě 
i o všech ostatních spoluobčanech 
naší čtvrti.
Pokud se týká mého spojení s ODS, 
tak do ní jsem vstoupil po před-
chozích parlamentních volbách, 
kdy dostala tak nějak „na frak“ 
a já jsem měl potřebu angažovat se 
i tam, aby ODS nezmizela úplně 
z politického světa.

Olomouc má 27 městských částí, 
proč jste se rozhodl zrovna pro 
Nový Svět?
Nový Svět vnímám jako jednu 
z nejlepších lokalit v Olomouci, byť 
tomu tak před několika lety nebylo. 
S rodinou jsme se sem nastěho-
vali v roce 1998. Děti zde prožily 

šťastné dětství a já s manželkou 
část života.
Je skvělé, že se zde člověk cítí jako 
v malém městě či na vsi, ale záro-
veň je za pár minut v centru města. 
Občanská vybavenost je zde slušná 
a nyní je tu i bezpečno.

Jak byste zhodnotil rok 2017?
V roce 2017 proběhlo z hlediska 
oprav několik menších akcí, což 
je ale pochopitelné, jelikož v před-
chozích letech byla rekonstruována 
ulice Přichystalova. Podařilo se 
oživit dětské hřiště mezi domy na 
Ručilově ulici.
Co se týče kulturního vyžití, tak 
jsem spokojen se spoluprací s TJ 
Sokol Nový Svět. Dětské dny, pro-
mítání, karnevaly, to jsou některé 
z akcí, které tato spolupráce při-
nesla, a za sebe musím říci, že byly 
skvělé. Tímto bych i rád poděkoval 
starostovi Sokolů a velkému srdcaři 
Luboši Čechovskému.

Z čeho máte během vašeho působe-
ní v komisi největší radost?
Komise je složená z lidí z různých 
stran, hnutí, různých názorů a po-
dobně. Je to stejné jako všude jinde, 
vždy musí existovat nějaká shoda. 
Naštěstí se sešli v naší komisi lidé 
konstruktivní a hlavně veškerá 
témata se týkají bezprostředně nás 
a spoluobčanů, tudíž se shoda hle-
dá vesměs snadno, všem nám jde 
o stejnou věc.
Největší radost mám ale jedno-
značně z toho, že se po letech tlaku 
ze strany komise městské části po-
dařila prosadit rekonstrukce školy 
na Přichystalově ulici.
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TOMÁŠ PAVLŮSEK: „NOVÝ SVĚT VNÍMÁM JAKO 
JEDNU Z NEJLEPŠÍCH LOKALIT V OLOMOUCI“

S kulturním vyžitím na Novém Světě je Tomáš Pavlůsek spokojen. Na snímku spolu s dalšími 
předává cenu za nejlepší masku na Dětském karnevale. Foto: facebookové stránky restaurace 
U Žida
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Co byste sám za sebe přál Novému Světu 
v následujícím roce?
Přál bych si, aby se podařilo udržet to, co se 
povedlo letos, aby pokračovala spolupráce na 
kulturních a sportovních akcích a byl bych 
také samozřejmě rád, kdyby se podařilo získat 
prostředky na další opravy.
Stále není hotová druhá strana ulice Sudova 
a jistě by si zasloužily opravu chodníky a po-
vrchy komunikací na Ručilově a od Přichysta-
lovy směrem k ulici U Městského dvora.
Mým velkým snem je opravdu kvalitní dětské 
hřiště, jelikož se zde hodně staví a děti by se 
měly mít kde vysportovat a vydovádět.

A co byste do roku 2018 popřál našim čtená-
řům?
Je to asi klišé, ale samozřejmě hodně zdraví, 
štěstí, pohody a radosti. Ať naše čtvrť vzkvé-
tá a žije se nám tady dobře a bezpečně. No, 
a abychom se mohli nadále setkávat a užívat 
si života.

Děkujeme za rozhovor

Tomáš Pavlůsek je členem ODS. Foto: archiv Tomáše 
Pavlůska

TOMÁŠ PAVLŮSEK

•	 narodil	se	v červenci	1973	ve	Vsetíně
•	 je	členem	ODS
•	 pracuje	jako	provozovatel	čerpacích	

stanic
•	 je	ženatý	a má	dvě	děti	-	dceru	a syna
•	 mezi	jeho	zájmy	patří	motocykly,	cesto-

vání a gastronomie
•	 je	fanouškem	metalové	hudby
•	 podporuje	charitativní	projekty	a bojové	

sporty



Členkou komise městské části Nový 
Svět je i paní Mgr. Isabela Pospí-
šilová, která pracuje jako zdravot-
ní laborant Fakultní nemocnice 
Olomouc a je spolumajitelkou firmy 
Moisha Wings s.r.o. – výrobce šátků 
na nošení dětí. Také jí jsme položili 
několik otázek. 

Jaké jsou začátky vašeho vstupu do 
komunální politiky?
Do čtvrti Nový Svět jsem se s rodi-
nou přestěhovala v roce 2002. Tehdy 
měla tato městská část ještě opravdu 
hodně bolavých míst. Vybydlené 
panelové domy po ruském vojsku, 
u kterých se úplně nepovedl prodej 
novému majiteli, jenž měl domy 
zrekonstruovat, další obytný dům 
pak byl plný sociálně nepřizpůsobi-
vých nájemníků, silnice v havarijním 
stavu a mnoho dalšího.
Nebylo mi lhostejno, v jakém pro-
středí bydlíme, a chtěla jsem pomoct 
stav naší čtvrti zlepšit. Přišlo mi tedy 
logické začít pracovat v komisi měst-
ské části Nový Svět a pokusit se s tím 
aspoň něco málo udělat.
V roce 2006 jsem pak kandidovala 
v komunálních volbách, tehdy ještě 
jako nestraník za KDU-ČSL. Od 
roku 2009 pracuji v komisi a komu-
nální politice již jako člen TOP 09.

Jak vnímáte roli komise?
Komise bohužel nemají v podstatě 
žádnou rozhodovací pravomoc a jsou 
spíše jakýmsi styčným bodem pro 
občany a jejich kontakt s městskou 
samosprávou. Jejich úloha je ale 
přesto důležitá, protože jsou obvyk-
le první, kdo slyší stesky a strasti 
obyvatel ve své čtvrti a můžou tak 
iniciovat jejich nápravu. 

Proč jste si ze všech olomouckých 
částí vybrala zrovna Nový Svět?
Nový Svět nám učaroval svojí 
poklidnou, téměř vesnickou atmo-
sférou, kde se lidé osobně znají a jsou 
si blíž. Žijeme v rodinném domě se 
zahradou, téměř na konci slepé ulice, 
volnou chůzí 20 minut od centra 
města. Co víc si může člověk přát? 
Jsme tady velmi spokojeni.

Máme tady konec roku, ideální čas 
ohlédnout se zpět. Co se podařilo 
nejvíce? 
V letošním roce se nám toho poda-
řilo opravdu hodně a mám z toho 
velkou radost.
Máme nové hřiště na ulici Ručilo-
va, s herními prvky vhodnými pro 
větší děti, opravili jsme zase další část 
chodníků a také iniciovali zhotovení 
zábradlí u bezbariérového přístupu 

PŘEDSTAVUJEME ČLENY KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT
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ISABELA POSPÍŠILOVÁ: „NOVÝ SVĚT NÁM UČAROVAL 
SVOJÍ POKLIDNOU, TÉMĚŘ VESNICKOU ATMOSFÉROU“

u domu na Přichystalově č. 70, kde žijí senioři. 
V zimě byl tento přístup do domu opravdu obtíž-
ný. V průběhu celého roku komise spolupracuje 
s TJ Sokol Olomouc Nový Svět. Do mateřské 
školky jsme zakoupili nový herní prvek pro naše 
nejmenší. Největší radost mám ale v letošním 
roce z toho, že se nám konečně podařila prosadit 
rekonstrukce základní školy a její rozšíření. 

Co považujete během vašeho působení v komisi 
za nějvětší úspěch?
Za největší úspěch jednoznačně považuji cel-
kovou rekonstrukci Přichystalovy ulice v letech 
2009 až 2010, která dodala naší čtvrti moder-
nější tvář. Silnice bez výtluků, rovné a široké 
chodníky, to vše už dnes bereme jako samo-
zřejmost, ale stačí se podívat na starší fotky naší 
čtvrti a hned bude jasné, jak výrazná změna 
to byla. A bylo za tím opravdu hodně práce, 
jenom prosadit tuto investici u vedení města 
trvalo opravdu hodně let. Další výrazný úspěch 
komise je pak vystěhování sociálně nepřizpů-
sobivých občanů z domu na Přichystalově ulici 
č. 70, jeho celková rekonstrukce, která byla do-
končena v roce 2015 a nabídka moderních bytů 
pro seniory. Celá tato akce vedla k výraznému 
uklidnění života na Novém Světě a myslím, 
že z toho mají radost všichni občané. Neméně 
důležité pak bylo rozšíření dopravní obslužnos-
ti	o autobusovou	linku	číslo	13.	

Co byste sama za sebe přála Novému Světu?
Velmi bych si přála, aby se nám podařilo pro-
sadit rekonstrukci silnice a chodníků na ulicích 
Ručilova a Sudova, myslím, že si ji tyto ulice 
opravdu zaslouží. Aby se podařila rekonstrukce 
školy pokud možno co nejlépe a nejrychleji, aby 
mohla škola přijmout nové žáky co nejdříve.
A abychom měli i nadále možnost s podporou 
města pořádat kulturní akce pro občany Nové-
ho Světa, od nejmenších po nejstarší.

A co byste do roku 2018 popřála našim čtenářům?
Ráda bych popřála to nejdůležitější co člověk po-
třebuje - pokud možno pevné zdraví, dobré lidi 
kolem sebe a co nejvíce lásky a radosti ze života.

Děkujeme za rozhovor

Mgr. Isabela Pospíšilová je členkou TOP 09. Foto: archiv Isabely Pospíšilové 

Předsedkyně: Ing. Marcela Buiglová, KMČ,  Tomáš Pavlůsek, ODS, Ing. 
Monika Orel, ODS, Ing. Břetislav Kvapil, KDU-ČSL, Vladimír Kauer, 
KDU-ČSL, Mgr. Isabela Pospíšilová, TOP 09, Pavel Mulák, KSČM, Lenka 
Maršálová Doležalová, ANO 2011

KDO JE V KOMISI MĚSTSTKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT?

MGR. ISABELA POSPÍŠILOVÁ

•	 narodila	se	v Ostravě,	je	jí	43	let
•	 od roku 2009 je členkou TOP 09
•	 pracuje jako zdravotní laborant FN 

Olomouc
•	 je vdaná a má tři děti 
•	 mezi její záliby patří tanec, především 

klasický a moderní balet, dobrá hudba, 
kvalitní četba a jízda na kole



AKTUÁLNĚ

NOVÝ SVĚT / OLOMOUC

4

Všechna videa jsou dostupná na internetu, 
záznam o Novém Světě si můžete prohléd-
nout na webových stránkách Olomouce 
http://www.olomouc.eu/samosprava/
komise-mestskych-casti/novy-svet nebo 
na stránkách TV MORAVA http://www.tv-
morava.cz/clanek/3202/jak_se_zije_v_olo-
mouci_-_novy_svet. 

KOMISE PROSADILA REKONSTRUKCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Marné snahy komise městské čás-
ti Nový Svět o tuto rozsáhlou akci 
přitom sahají několik let dozadu. 
Poté bylo mnohokrát připomí-
náno, že s budovou je potřeba 
něco udělat, byli zváni zastupitelé 
i radní, aby na vlastní oči viděli 
špatný stav stavby. Jednalo se 
o možných variantách a dokonce 
padl návrh na postoupení budovy 
neziskovým organizacím. 
„Tehdy se komise městské části 

rázně postavila proti, absencí 
základní školy by čtvrť ztratila 
výrazně na hodnotě a atraktivi-
tě,“ řekla členka komise městské 
části Nový Svět Isabela Pospíšilo-
vá. Nápadů pro řešení situace zde 
bylo mnoho, a tak ještě dodává: 
„Navrhovali jsme nabídnout 
například i alternativní formy 
školních programů jako je obecná 
škola či národní škola, aby byla 
možnost přitáhnout i další zájem-
ce z okolí.“

Dílem o Novém Světě provádí předsedkyně komise Marcela 
Buiglová. Foto: www.tvmorava.cz

Cílem projektu bylo občanům i turistům přiblížit městské části z hlediska 
historie, zajímavých míst stojících za navštívení, společenského, kulturního 
a sportovního života. Jednotlivými díly provedli předsedové či předsedky-
ně komisí místních částí, kteří hovořili o výše zmíněném a nechyběly ani 
názory občanů na to, jak se jim v daném místě žije, na což následně reagovali 
představitelé Statutárního města Olomouc. Dílem, který je věnovaný Novému 
Světu, a který připravili Martin Dušek a Vítězslav Mikulčík, provedla diváky 
předsedkyně komise Marcela Buiglová. 

Původní ves Dědinka
Poté, co v úvodu zazní informace o tom, že městská část Nový Svět je z 27 
městských částí Olomouce jednou z nejmenších, Marcela Buiglová dodá-
vá: „Skládá se ze tří katastrálních území – katastrální území Nový Svět 
u Olomouce, Holice u Olomouce a Hodolany.“ Následně diváky seznamuje 
s nejstarší historií Nového Světa. Původní ves s názvem Dědinka se nacházela 
v prostoru dnešního obchodního centra Šantovka a náležela Olomouci a olo-
mouckému občanu Lukáši Salzerovi. Po něm byla nazývána Salzergut, Sal-
zrův statek. „V polovině 18. století byla tato ves zbořena a to z důvodu rozší-
ření olomoucké pevnosti a byla přesunuta na novou půdu a to již pod novým 
názvem Neue Welt, později se používal od roku 1846 český název Nový Svět,“ 
objasňuje Marcela Buiglová. V roce 1918 se stal olomouckou městskou částí. 

Dobrá poloha Nového Světa
Jako jednu z výhod městské části Nový Svět vyzdvihuje Marcela Buiglová 
její dobrou polohu: „Nachází se v blízkosti centra města a taktéž nedaleko 
hlavního vlakového nádraží“ a dále dodává: „Zajíždí sem dvě linky městské 
hromadné	dopravy,	a to	autobusová	linka	číslo	13	a 22.“	
Co se týká počtu obyvatel, v roce 2011 zde bydlelo zhruba tisíc lidí. V násle-
dujících letech však došlo k navýšení, o jehož důvodu paní Buiglová říká: „Po 
rekonstrukci v ulici Přichystalova došlo v této lokalitě k výraznému staveb-
nímu rozvoji a počet obyvatel je v současnosti mnohem vyšší. Vyrostlo zde 
několik desítek rodinných domů a vzniklo několik nových ulic.“ Tyto ulice 
byly pojmenovány podle různých druhů ovoce. Lidé tak bydlí například na 
ulici Malinová, Jahodová, Ostružinová, Rybízová nebo Borůvková.

Sportovní vyžití
Pokud jde o sportovní vyžití na Novém Světě, slouží zde multifunkční areál, 
jehož součástí jsou i tenisové kurty. Některé sportovní a společenské akce jsou 
organizovány společně komisí a TJ Sokol Nový Svět. Závěrem nechybí otázka 
položená dvěma obyvatelkám Nového Světa: „Jak se vám žije na Novém Světě 
a co byste tady případně vylepšila?“ Jedna z žen zmínila absenci cyklostezky, 
druhá pak složité opravy chodníků. Pořad byl vysílán od konce ledna letošní-
ho roku na stanici TV MORAVA každé liché úterý.  

JAK SE ŽIJE V OLOMOUCI – NOVÝ SVĚT

Dokončení ze strany 1 Nakonec město Olomouc rozhodlo školu 
uzavřít a zadalo vypracování studie budoucí 
podoby budovy. 
Přestože je zatím vše stále ve stavu pracovních 
schůzek a jednání, není divu, že z plánova-
né rekonstrukce mají členové komise radost. 
„S přibývajícím počtem obyvatel a vyšším po-
čtem dětí v naší čtvrti to již bylo potřeba jako 
sůl,“ raduje se Isabela Pospíšilová.
„Předpokládáme, že v případě získání dotace 
bude realizace rekonstrukce základní školy 
možná v roce 2019,“ dodává na závěr předsed-
kyně komise Marcela Buiglová.

„Jak se žije v Olomouci“ je osmadvacetidílný pořad, který během tohoto 
roku představil všech 27 městských částí Olomouce. Na podzim byl od-
vysílán díl věnovaný Novému Světu.

Z historických objektů a drobných památek zde najdeme 
například kamenný kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné 
z roku 1820 nebo kapličku na křižovatce ulic Přichystalova 
a Holická (na snímku).



NOVÝ SVĚT / OLOMOUC

AKTUÁLNĚ

5

ZVEME NA JEDNÁNÍ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT

V plánu jsou opravy chodníků 
„Komise místní části Nový Svět 
by ráda v příštím roce, z peněz co 
bude mít k dispozici na opravy ko-
munikací, zrealizovala opravu části 
chodníku v ulici Holické a dále 
opravu chodníku v ulici Sudova, 
která je však podmíněna její pro-
jekční a povolovací připraveností,“ 
informovala o plánech předsedky-

ně místní části Nový Svět Marcela 
Buiglová.
Vybudování chodníku chce komise 
zajistit i u stávající komunikace 
směrem od železničního přejezdu 
v ulici Rybářská k ulici U rybář-
ských stavů. A nejen to, zde by se 
mělo jednat také o nové veřejné 
osvětlení. Ovšem, jak předsedkyně 
Marcela Buiglová dodává: „Jedná 

Následující rok bude pro Nový Svět, stejně jako ten letošní, z hlediska kul-
turních a sportovních akcí pestrý. V plánu jsou ale také například opravy.

TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE 
V ROCE 2018

9. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna, 
15. května, 12. června, 10. července, 
14. srpna, 11. září, 9. října, 13. listopadu, 
11. prosince

Komise městských částí jsou 
důležitým pojítkem mezi vedením 
města a občany. Na základě připo-
mínek obyvatel předkládají Radě 
města Olomouce a pracovníkům 
magistrátu podněty pro jejich prá-
ci. Na svých schůzích projednávají 
členové komisí nedostatky v jed-
notlivých částech města a navrhují 
řešení, která se jim zdají nejvhod-
nější. 
Schůze komisí městských částí 
jsou veřejné. Můžete se tak aktivně 

zapojit do řešení problémů, které 
vás ve vašem bydlišti trápí. 
Jednání komise na Novém Světě se 
koná každé druhé úterý v měsíci 
vždy od 18:00 hodin. Komise se 
dosud scházela v prostorách zá-
kladní školy na ulici Přichystalova. 
Ta je však v současné době kvůli 
plánované rekonstrukci uzavřena, 
a tak probíhají od 12. září 2017 
jednání v místnosti senior klubu 
v suterénu bytového domu Přichys-
talova 70. 

leden  - zhotovení ledové plochy  
 pro veřejnost (podle počasí)
17. 2.  - maškarní ples pro děti
26. 5.  - promítání kina
9. 6.  - Dětský den

AKCE V ROCE 2018 POŘÁDANÉ TJ SOKOL NOVÝ SVĚT

ROK 2018 BUDE PRO NOVÝ SVĚT PESTRÝ

se o nákladnou akci, takže je to běh na dlouhou 
trať.“ O prosazení stavby do investičních akcí 
statutárního města Olomouc se členové komise 
snaží už delší dobu. Důvodem je zajištění větší 
bezpečnosti chodců na tomto území.

Mateřská školka chystá tvoření se seniory
V září letošního roku začal v Mateřské škole 
Přichystalova školní rok 2017/2018. O tom, že 
aktivit chystají zaměstnanci školky pro děti 
opravdu mnoho, svědčí následující dvoustra-
na, která přináší přehled těch nejzajímavějších 
akcí. Ovšem jak říká vedoucí učitelka Gabriela 
Dostálová: „Akcí je daleko víc, to by nám dvou-
stránka opravdu zdaleka nestačila.“ 
V novém roce bude školka pokračovat v ob-
líbené spolupráci se seniory z Klubu seniorů 
na Novém Světě. „Dětem do školky chodí číst 
pohádky paní z klubu seniorů a plánujeme 
společné tvoření,“ oznamuje Gabriela Dostálová 
a dodává: „Myslíme si, že propojení a přátel-
ství malých dětí se seniory je pozitivní pro obě 
strany. Radost a nadšení dětí dodává energii 
seniorům a naopak stáří a bolesti těla učí děti 
ohleduplnosti a úctě ke starým lidem.“ 
Paní učitelka Dostálová má radost nejen ze 
spolupráce se seniory, ale také s komisí měst-
ské části Nový Svět, která se výrazně podílí na 
spolupořádání akcí mateřské školy, jakou jsou 
výlety, návštěvy divadel či Vánoční jarmark. 
Závěrem však oceňuje novinku, kterou se 
školka pyšní: „Díky komisi mohl být zakoupen 
herní prvek na školní zahradu, „balanční lávka“, 
která dětem pomáhá v rozvoji hrubé motoriky, 
udržení rovnováhy a radosti ze zdolání. 

TJ Sokol Nový Svět myslí na sport i na děti
Příští rok plánuje komise městské části Nový 
Svět opět spolupráci nejen s Mateřskou školou 
Přichystalova, ale také s TJ Sokol Olomouc 
Nový Svět, který je v pořádání kulturních 
i sportovních akcí velice aktivní. Tradičně se 
bude konat Dětský karneval, Dětský den, Mi-
kulášská nadílka a další. Přehled plánovaných 
akcí přinášíme na této stránce. O termínech 
aktuálních akcí, časech a místech konání bude-
te informováni na plakátech nebo facebookové 
stránce restaurace U Žida.

30. 6.  - konec školního roku
1. 9.  - konec prázdnin
15. 9.  - promítání kina
8. 12.  - Mikulášská nadílka

Na Novém Světě se vydovádí děti i dospělí. Foto: facebookové stránky restaurace U Žida
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V Mateřské škole Přichystalova bylo letos veselo. Pojďte se o tom sami přesvědčit. První společnou akcí s rodiči byl karneval – poprvé pořádaný v pro-
storách ZŠ Přichystalova. Zaměstnanci školky využili nabídky žákyň druhého stupně ZŠ Nedvědova, pod kterou spadá novosvětská mateřská škola, na 
spoluúčasti při organizaci zábavy – soutěže, diskotéka, promenáda masek a další.

31. duben - Pálení čarodějnic a 31. říjen - Halloween doslova vybízejí k čaro-
dějnickým rejům ve školce. Děti se na ně vždy velice těší a jsou plny nadšení, 
radosti a spokojenosti. 

Děti mají odmalička rády návštěvy. A ne jinak jsou na tom i děti na Novém Světě, a proto zde rády přivítají dobrovolné hasiče (první snímek zleva), 
muzikanty (druhý snímek zleva), malíře či Městskou policii Olomouc (druhý snímek zprava). „Třikrát do roka pořádáme společné tvoření dětí a rodin-

Snad každá mateřská škola nezapomene alespoň jednou v roce navštívit zoo-
logickou zahradu. A ani ta na Novém Světě není výjimkou. Fotografie ukazuje 
návštěvu v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce.

Jak říká Gabriela Dostálová, nemohou chybět ani školní výlety: „Letos jsme pořádali pro naše děti ke konci školního roku dva větší výlety - jeden do Hvězdárny 
v Prostějově a druhý na farmu v Horní Loděnici.“ Hvězdárna pro děti připravila zajímavý program i s pozorováním skvrn na slunci obřím dalekohledem (první 
snímek zleva). Na farmě děti čekala spousta zvířat, některá z nich viděly poprvé naživo a mohly si je pohladit, nakrmit a povozit se na nich (druhý snímek zleva). 

›››
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Paní učitelky se snaží dětem přiblížit tradice, například vynášení Zimy. 
„Zatím se nám to pokaždé podařilo a po vhození Baby Zimy do řeky Mo-
ravy jaro přišlo,“ směje se vedoucí učitelka Gabriela Dostálová.

Milou tradicí se stala spolupráce s Klubem seniorů na Novém Světě.  
V rámci dne dětí senioři na stanovištích pomáhají dětem při plnění úkolů, 
povzbuzují je a rozdávají ceny. 

Několikrát do roka přijedou do MŠ různé divadelní společnosti se svým 
pohádkovým programem. To je výhodné především kvůli malým dětem ze 
třídy Berušek, kdy cestování do města je složitější.

 „Hurá do sedla!“ S tímto zvoláním měly děti poprvé možnost opravdu sednout do 
sedla na školní zahradě. Tuto akci vstřícně nabídla jedna z maminek, čehož paní 
učitelky velice rády využily. 

ných příslušníků - Velikonoční, Podzimní a Vánoční. Osobně si myslím, že na všech panuje dobrá tvořivá nálada a pohoda,“ uvádí Gabriela Dostálová. 
(Jedno z tvoření je na prvním snímku zprava.)

Loučení se školním rokem a především dětmi odcházejícími do základních škol 
patří k samozřejmosti. „Končí pro ně jedna etapa života, která jako jediná je 
téměř bezstarostná. A my se snažíme, aby byla prožita v radostném poznávání, 
spokojenosti a přátelství,“ uzavírá zhodnocení roku 2017 ve školce Gabriela 
Dostálová. 16x foto: Archiv Mateřské školy Přichystalova

Děti jsou seznamovány také s památkově-kulturním prostředím, například 
Arcidiecézním muzeem (druhý snímek zprava).

Více fotografií ze školky 
si můžete prohlédnout 
na webových stránkách 
msprichystalova.zsnedve-
dova.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA SPORTOVNÍMI A KULTURNÍMI AKCEMI POŘÁDANÝMI NA NOVÉM 
SVĚTĚ V ROCE 2017

Sportovních a kulturních akcí se 
na Novém Světě v roce 2017 díky 
spolupráci TJ Sokol Nový Svět, 
komisi městské části Nový Svět 
i restauraci U Žida uskutečnilo 
mnoho. Více snímků si můžete 
prohlédnout na facebookových 
stránkách restaurace U Žida. 

Zimní radovánky na ledové ploše
Hlavním lákadlem ke zpestření 
volného času během zimních dnů 
byla během ledna ledová plocha 
pro veřejnost. Od 7. do 26. ledna 
si tak mohly děti i dospělí přijít 
na hřiště zabruslit na vybudova-

nou plochu a užít si tak zimních 
radovánek, čehož každý den 
využila velká řada návštěvníků. 
Pořadatelé si však posteskli nad 
chováním některých lidí: „Ško-
da, že se našel někdo, kdo nám 
systematicky škodil - ze záškod-
nických akcí můžu uvést posolení 
ledové plochy či naházené kame-
ny na v noci čerstvě nastříkanou 
plochu,“ posteskl si starosta TJ 
Sokol Nový Svět Lubomír Če-
chovský. Přesto se pořadatelé 
nenechají vyvést z míry a v přípa-
dě příznivého počasí plánují akci 
v roce 2018 zopakovat.

O tom, že na Novém Světě je opravdu živo, svědčí množství akcí zde konaných. My vám zde přinášíme přehled s několika 
fotografiemi.

Mezi oblíbené akce pořádané na hřišti patří Dětský karneval, který si užívají děti i dospělí.

V rámci Memoriálu Milana Caldry v nohejbale se na hřišti Nový Svět sešli všichni, kteří tomuto sportu holdují. 

Na své si přišly také děti
V období zimy se snad všechny děti těší na 
maškarní veselice a merendy, kdy se obléknou 
za svou oblíbenou pohádkovou postavu, za 
princeznu, za rytíře či nějakého superhrdinu 
a vyrazí se pobavit se svými kamarády. Již tra-
dičně je tak na Novém Světě v prostorách tělo-
cvičny pořádán Maškarní karneval. Ten letoš-
ní navštívilo 105 dětí. Akce pořádané TJ Sokol 
Nový Svět jsou z velké míry zaměřeny právě na 
dětské návštěvníky. 11. května si v areálu hřiš-
tě užilo v rámci Dětského dne spoustu zábavy 
na skákacích atrakcích, při soutěžích a diskoté-
ce hned 128 dětí. „První červencový den jsme 
pro děti připravili v podobném duchu akci ke 
konci školního roku. Pořádáme ji každoročně, 
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letos se jí zúčastnilo bezmála 100 
dětí,“ uvedl Lubomír Čechovský. 
Dalším důvodem k uspořádání 
dětské akce bývá na mnoha mís-
tech také konec prázdnin. Ne jinak 
tomu je na Novém Světě. Přestože 
je vítání prázdnin pro děti jistě 
příjemnější než jejich konec, sešlo 
se jich v areálu hřiště skutečně 
mnoho. 118 malých návštěvníků 
si nenechalo ujít skákací atrakce, 
oblíbenou jízdu na koních, soutěže 
či keramickou dílnu.
Plno zábavy si děti i dospělí užili 
hned o týden později - v sobotu 

9. září na hřišti Nový Svět, kde se 
konal Dětský karneval. Bohatý 
a zábavný program připravila re-
staurace U Žida a komise městské 
části Nový Svět. Nechyběla hasič-
ská pěna, ve které se mohly děti 
vydovádět, skákací hrad, trampolí-
ny ani diskotéka s DJ Dočki. Také 
bylo vyhlášeno pět nejlepších ma-
sek, na které čekala sladká odměna 
v podobě barevného dortu.

Nechyběly sportovní akce
Již 4. ročník Memoriálu Milana 
Caldra v nohejbale se uskutečnil 

první červencový den na hřišti Nový Svět. 
Akci uspořádal TJ Sokol Nový Svět ve spolu-
práci s restaurací U Žida. První místo obsadil 
tým Art, druhé místo Duffy a na třetím se 
umístili Jeleni.  
Sportovní akce nechybí ani závěrem roku. 
Na Novém Světě už je tradicí, že se mohou na 
konci prosince lidé sejít v rámci Silvestrovské-
ho sportovního dopoledne. „Zájemci si můžou 
přijít zahrát fotbálek, občerstvit se zelňačkou 
a punčem,“ přiblížil Lubomír Čechovský. Přijít 
se v posledním roce pobavit s přáteli a zná-
mými využívá každoročně mnoho lidí, takže 
účast je opravdu velká.

V Klubu seniorů vědí, jak si ve volném čase užít zábavu, 
foto: archiv Klubu seniorů Nový Svět

Zábavu na Dětském karnevalu zpestřila dětem oblíbená hasičská pěna a nechyběly ani hry a soutěže. Foto: 5x facebookové stránky restaurace U Žida

KLUB SENIORŮ NA NOVÉM SVĚTĚ MÁ I SVOJI HYMNU 

„Kromě toho chodíme za pěkného 
počasí na komentované procház-
ky, poznáváme pamětihodnosti 
města Olomouc a jezdíme na po-
znávací výlety a exkurze,“ pokra-
čuje ve výčtu aktivit vedoucí klubu 
Ing. Miroslav Ryšavý. Jako ukázky 
takovýchto výletů pak zmiňuje 
například Baťův kanál, pivovar 
a cukrovar Litovel či zámek a Mu-
zeum kočárů Čechy pod Kosířem. 
Klub pro seniory vznikl na konci 
září 2015 jako dvacátý v Olomou-
ci. K tomuto účelu byly využity 
sklepní prostory v nově zrekon-
struovaném domě číslo 70 na Při-
chystalově ulici. „Z počátku chy-

běly zkušenosti, velmi nám tehdy 
pomohla vedoucí Klubu seniorů 
na Karafiátově v Neředíně, paní 
Marie Havlínová a také pracovníci 
z Magistrátu města Olomouc, od-
boru sociálních služeb,“ vzpomíná 
na začátky klubu jeho vedoucí Ing. 
Miroslav Ryšavý. 
Senioři se scházejí v klubovně 
pravidelně každou středu ve 14 
hodin, přičemž každá schůzka je 
zahájena hymnou. Klub má v sou-
časné	době	45	členů,	z toho	asi	30	
aktivních. „Aktivita je především 
závislá na ochotě členů klubu 
udělat něco pro ostatní,“ uzavírá 
Miroslav Ryšavý. 

Přednášky, besedy, hry, kvízy, chvilky s písničkou, oslavy narozenin, 
Mikuláše i Silvestra. Senioři v klubu na Novém Světě zkrátka vědí, jak 
aktivně trávit čas. 
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Úvodem je potřeba zmínit, že 
řeč zde není o budově základ-
ní školy na Přichystalově ulici, 
o jejíž plánované rekonstrukci 
jsme informovali na předcho-
zích stranách, ale o škole, která 
stávala na Holické ulici. Ve své 
době byla škola nazývána jako 
„česká“ či „nová“, později se 
ujalo „stará škola“. 

Složité počátky vzniku školy
Nový Svět byl německou vesnicí 
se silnou českou menšinou, tak-
že bylo přirozené, že se objevo-
valy stále silnější tlaky k tomu, 
aby byla založena česká obecná 
škola. Protože zde nebyl zřízen 
odbor Národní jednoty, úkol za-
ložit českou školu v obci dostal 
na starost odbor Národní jed-
noty v Holici ustanovený v roce 
1907. V roce 1912 byly komisí 
zemského výboru, přes snahy 
novoměstského zastupitelstva 
o opak, schváleny plány nové 
školy. Nakonec zakoupil odbor 
od pana J. Strawy vilu a nechal 
ji upravit tak, aby vyhovovala 
jako školní zařízení. Na podzim 
roku 1912, kdy se začalo na škole 
vyučovat, bylo zapsáno 79 žáků.

Slavnostní svěcení bylo pompézní 
Svěcení české školy bylo spolu 
s velkou národní slavností vel-
kou událostí. Průvod lidí a spol-
ků z Olomouce i širokého okolí 
byl dlouhý více než dva kilomet-
ry. V čele průvodu jely nazdobe-
né alegorické vozy. Po projevech, 
vysvěcení a prohlídkách školní 
budovy se celý průvod odebral 
zpět do holického pivovaru, kde 
se konalo zábavné odpoledne 
s výtěžkem určeným na udržo-
vání novosvětské školy. 
Slavnost v pivovaru byla oprav-
du bohatá na program, nechy-
běla hudba v podobě orchestru, 
stánky s ochutnávkami specialit, 
především hanáckých koláčů 
a buchet, dále bylo návštěv-
níkům předvedeno kabaretní 
vystoupení a rytířský zápas 
na koních v aréně, která byla 
vybudována speciálně pro tento 

účel. Navíc si mohl každý z ná-
vštěvníků jako památku na tento 
slavnostní den zakoupit pohled-
nici novosvětské školy, květinu 
a další upomínkové předměty.

Období první světové války
Období první světové války 
přineslo škole další hrozbu. 
Učitel Kopecký musel narukovat 
na vojnu a Národní jednota za 
něj jen obtížně hledala náhradu. 
Nakonec svěřila vyučování paní 
Jaromíře Soldánové, učitelce 
na odpočinku z Hodolan. Škole 
hrozilo uzavření kvůli nedo-
statku prostředků. V největší 
finanční nouzi se Holičtí roz-
hodli uspořádat akci s názvem 
Hanácké hody, která měla za 
úkol vybrat na školu peníze. Ko-
nala se v posledním roce války, 
22. září 1918. 

Ze soukromé školy veřejnou
Od 1. ledna 1919 počet žáků 
stoupl na 142, neboť přestoupilo 
62 dětí z německé školy. V břez-
nu téhož roku se ze soukromé 
školy stala veřejná dvoutřídní, fi-
nancovaná od té doby ze státních 
prostředků. V roce 1922 byla ně-
mecká dvoutřídka zredukována 
na jednotřídku a česká obecná 
škola se rozšířila na trojtřídní. 
Ve	školním	roce	1929/1930	měla	
škola již 4 třídy a německá byla 
jen jednotřídní. 
O dalších osudech novosvětské 
školy budeme informovat v ně-
kterém z dalších čísel Novosvět-
ských listů.

OD PRVNÍHO VYUČOVÁNÍ NA NOVOSVĚTSKÉ ŠKOLE 
UPLYNULO 105 LET
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Trnitá cesta k vybudování školy na Novém Světě sahá na počátek 
20. století. Přes všechny překážky, kterými prošla, se na ní začalo vy-
učovat 1. října 1912, tedy před 105 lety.

• První autobus na Novém Světě. V le-
tošním roce to bylo 90 let od doby, kdy 
se na Novém Světě objevil první auto-
bus. Dne 7. února 1927 zadalo Městské 
zastupitelstvo provozování autodopra-
vy olomouckému podnikateli Rudolfu 
Synovcovi na třech linkách. Jednou 
z nich byla linka Masarykovo náměstí 
– Nový Svět – Holice – Hodolany – 
hlavní nádraží – Masarykovo náměstí. 
Na každé lince byl nasazen jeden auto-
bus, čtvrtý sloužil jako záložní. Vozový 
park sestával z jedné Pragy AN patrně 
s osmi místy k sezení a tří Škod 505 se 
šestnácti místy k sezení a osmi místy 
k stání. O další linky byla autobusová 
doprava rozšiřována průběžně a do 
roku	1930	byly	uspokojeny	všechny	po-
třebné směry.

• Smutné výročí. Letos uplynulo 75 let 
od popravy Jana Sudy, ke které došlo 
v Brně	v Kounicových	kolejích	30.	
června 1942. V tomtéž roce byl popra-
ven Petr Přichystal a v Osvětimi umu-
čen Josef Nálevka. Nejen tyto smutné 
události připomíná pamětní deska na 
základní škole na Přichystalově ulici 
(na snímku), ale také názvy ulic na 
Novém Světě – Přichystalova a Sudova. 

VÝROČÍ V ROCE 2017
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Počátky	tanečního	klubu	sahají	až	do	roku	1993.	Kdy	jste	do	něj	vstoupila	vy?
Bude to skoro dvacet let. V klubu jsem začala tančit, když mi bylo asi se-
dmnáct let, tehdy měl vcelku dlouhý název Klub sportovního tance Quick 
Slovanské Gymnázium Olomouc. Po povodni v roce 1997 se tréninky 
přesunuly do sokolovny na Novém Světě, kde působíme dodnes jako Klub 
sportovního tance Quick Olomouc.

Jaká je vaše role v klubu?
Od roku 2006 jsem se věnovala vedení klubu, kdy jsem ve funkci předse-
dy klubu nahradila Marka Černého. Na postu předsedkyně klubu jsem 
setrvala až do května 2015. S ohledem na mé pracovní vytížení jsem žezlo 
vedení klubu částečně delegovala na mé kolegy a na schopné a ochotné 
členy našeho tanečního klubu a rozvoji našeho spolku se tak věnujeme 
společnými silami. Myslím, že bez nadsázky můžu říct, že jsem srdcem 
i duší klubu.

V současné době je předsedou klubu váš manžel Mgr. Igor Opravil. Co 
o něm prozradíte?
Manžel se soutěžnímu tanci paradoxně nikdy nevěnoval, ale tanec mu 
přirostl k srdci po našem seznámení, kdy já jsem se tanci aktivně věnovala. 
V tanečním klubu začal pomáhat a účastnit se všech jeho akcí, takže zde 
působí již více než 12 let.

Co významného se v klubu v roce 2017 stalo?
Od ledna 2017 máme nové trenéry Radima Stupku a Terezu Jendrulkovou, 
kteří jsou akademičtí Mistři České republiky v tanečním sportu. Jsou špič-
kou českého tancování, protože se umístili na mistrovství ČR ve standard-

JITKA OPRAVILOVÁ JE SRDCEM I DUŠÍ 
TANEČNÍHO KLUBU

Součástí Klubu sportovního tance Quick Olomouc je už téměř dvacet let 
a devět let byla dokonce jeho předsedkyní. Řeč je o paní Mgr. Jitce Opra-
vilové, která zavzpomínala na své začátky v klubu, zhodnotila rok 2017 či 
objasnila, že není senior jako senior.

Mgr. Jitka Opravilová, foto: archiv Jitky Opravilové

Kontaktní údaje na taneční klub pro zájemce:
Zájemce o sportovní tanec z řad dětí přijímá klub během celého roku. Je možné se 
obrátit na Radima Stupku na tel. 725 099 012 nebo na jeho taneční partnerku Terezu 
Jendrulkovou	na	tel.	728	749	336.
Další informace a kontakty: www.kstquick.cz, info@kstquick.cz, facebook: KST 
QUICK	Olomouc,	tel.	724	722	723.

Taneční škola pořádá pravidelně pro děti a členy jednodenní taneční soustředění, která se konají 
v nově zrekonstruovaných historických prostorách v centru Olomouce v Domě u parku na ulici 
Palackého 12 v Olomouci, foto: archiv tanečního klubu Quick

ních tancích, na mistrovství ČR v latinskoame-
rických tancích a na mistrovství ČR v kombinaci 
deseti tanců vždy ve finále a jedná se tak o jediný 
český pár, který v těchto všech třech kategoriích 
patří mezi elitu. Často se pohybují v zahraničí 
a jezdí trénovat za nejlepšími trenéry světa na 
prestižní taneční campy, zejména do Itálie, kde 
tráví poměrně mnoho času. 

Taková spolupráce jistě přinesla i úspěchy…
Ano. V našem tanečním klubu se Radim s Te-
rezou věnují především dětské a juniorské 
základně, kde se děti snaží vést a vychovávat ke 
sportovním výkonům a duchu fair play. Letos 
jsme měli jeden dětský taneční pár na několika 
soutěžích, kde se umístili hned mezi finálovými 
tanečními páry, jednalo se o dětský taneční pár 
Martin Kucharský a Karolína Vránová.

To byly děti, a co další kategorie?
U nás v klubu se věnujeme všem věkovým 
kategoriím, čili od dětí, přes juniory, dospělé až 
po seniory. Seniorské kategorie se staly velmi 
oblíbenou soutěžní oblastí a máme dva velmi 
úspěšné taneční páry, které se pravidelně umis-
ťují na mezinárodních soutěžích a na domácích 
soutěžích na stupních vítězů. Jedná se o dlouho-
dobé tanečníky a členy našeho tanečního klubu 
Pokračování na straně 12
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MALÉ TANEČNICE Z LOLÁ S DANCE 
JSOU MISTRYNĚ SVĚTA

To se konalo letos na podzim v Ústí 
nad Labem. Sofie Grégrová a Karo-
lína Vlčková zde zabodovaly s ná-
paditou choreografií, kdy ztvárnily 
známého Pepka námořníka. Děvčata 
ovšem nebyla jediná, kterým se na 
soutěži dařilo. Diana Stuchlová a Ga-

briela Hajná vybojovaly bronz coby 
taneční duo. Diana Stuchlová se pak 
ještě umístila v soutěži jednotlivců na 
prvním místě a Karolína Vlčková na 
místě druhém. Podle slov její vedoucí 
Nikol Havlíkové se v historii školy 
jednalo o nejúspěšnější šampionát.

Sofie Grégrová a Karolína Vlčková si za vystoupení v duchu Pepka námořníka odvezly 
zlato, foto: Nikol Havlíková

Radim Stupka a Tereza Jendrulková, foto: archiv taneč-
ního klubu Quick

TANEČNÍ ŠKOLA LOLÁ S DANCE V NĚKOLIKA BODECH

•		 Taneční	škola	Lolá s Dance	má	dlouholetou	tradici,	založena	byla	v roce	
2004.

•		 V současné	době	navštěvuje	školu	200	tanečníků	z řad	dětí,	mládeže	
i dospělých. 

•	 	Svými	výsledky	se	řadí	mezi	nejúspěšnější	taneční	školy	v České	republice.

•		 Za	13	let	působení	se	tanečníkům	podařilo	získat	mnoho	titulů	mistra	
ČR, tituly z Mistrovství Evropy i Mistrovství světa, a to jak v sólových 
disciplínách, tak i ve skupinách.

•		 Výuka	probíhá	nejen	v kulturním	domě	LOLA	na	Sudově	na	Novém	
Světě, ale také na některých základních a mateřských školách.

•		 Pořádány	jsou	také	letní	taneční	prázdninové	tábory,	a to	jak	pro	děti	
a mládež přímo z taneční školy formou soustředění, tak i pro všechny 
ostatní	zájemce	od	3	let	formou	příměstského	tábora	s taneční	výukou	
a spoustou her a zábavy.

Velký úspěch za sebou mají tanečnice z taneční školy Lolá s Dance na No-
vém Světě, které si z mistrovství světa ve street dance show dětí a juniorek 
přivezly zlatou medaili. 

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA ULICI RUČILOVA

V letošním roce se podařilo revitali-
zovat dětské hřiště pro starší děti na 
ulici Ručilova. Byly zde nainstalová-
ny dva dětské herní prvky (lezecká 

sestava a točidlo) a dále byla provede-
na úprava stávající zpevněné plochy, 
osazení basketbalového koše a nové 
lajnování pro basketbal a volejbal.   

Jaroslava a Dagmar Ceklovi, kteří se věnují 
standardním tancům a náš nově složený ta-
neční pár Bohdan Hájek a Michaela Čapková, 
kteří se věnují latinskoamerickým tancům.

Jak si máme takovou seniorskou kategorii 
představit?
Určitě si nepředstavujte sedmdesátileté babič-
ky a dědečky, jak tančí na parketě. Seniorská 
kategorie začíná už ve věku třiceti let. 

Jaké máte plány do dalších let?
Rádi bychom navázali na naši předchozí 
činnost související s organizováním Mistrov-
ství České republiky, které jsme už několikrát 
pořádali. V budoucnu bychom to rádi zopa-
kovali na půdě Olomouce. V řešení je také 
uspořádání menší soutěže ve Šternberku nebo 
v Hlubočkách. 

Chtěla byste něco dodat závěrem?
Musím zmínit skvělou spolupráci s TJ Sokol 
Nový Svět, v jehož čele stojí pan Lubomír 
Čechovský. Podílíme se společně na jejich 
akcích jako například dětský den, mikulášská 
besídka, dětský karneval a další. Panu Če-
chovskému bych chtěla moc poděkovat za jeho 
dlouholetou podporu našeho klubu sportovní-
ho tance, které si velmi ceníme a vážíme. Bez 
jeho laskavosti a vstřícnosti bychom jen stěží 
nalezli vhodné podmínky pro naše tréninky, 
které realizujeme právě na půdě sokolovny TJ 
Sokol Nový Svět. 

Děkujeme za rozhovor

Dokončení ze strany 11


