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Vážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že se blíží konec 
volebního období, tak mi dovolte, 
abych se poohlédla zpět a zhodno-
tila, co se komisi podařilo v naší 
městské části vylepšit a jaké plány 
máme do budoucnosti. 
Byla vybudována nová trasa cyk-
lostezky v délce zhruba čtyři sta 
metrů mezi okružní křižovatkou 
ulic Holická a Tovární směrem 
k okružní křižovatce u Baumaxu, 
která umožnila bezpečný pohyb 
cyklistů nejenom do naší městské 
části. Podařilo se opravit chodní-
ky v části ulice Sudova, Ručilova 
a Přichystalova u domů s pečova-
telskou službou. Pro naše nejmenší 
se obnovilo dětské hřiště mezi 
panelovými domy v ulici Ručilova, 
kde byly umístěny zcela nové hrací 
prvky a provedena úprava zpevněné 
hrací plochy včetně osazení nového 
basketbalového koše.  Změněna 

bude i základní škola Přichystalova, 
která se rozšíří o novou přístavbu, 
ve které budou umístěny odborné 
učebny a další zázemí pro žáky. 
Během celého roku probíhá v naší 
městské části pestrý sportovní 
a kulturní program, na kterém se 
podílí komise městské části společ-
ně s TJ Sokolem Olomouc - Nový 
Svět. Společně pořádáme například 
maškarní karneval nebo mikuláš-
skou nadílku pro děti v sokolovně, 
promítání � lmů na hřišti, kde se 
mimo jiné pořádají různé oslavy 
pro děti, třeba konec školního roku 
či konec prázdnin. Komise městské 
části taktéž spolupracuje s mateř-
skou školou Přichystalova, a to 
spolupořádáním akcí pro děti, mezi 
které patří divadelní představení, 
zahradní slavnost, vánoční jarmak 
a podobně.  
Do budoucnosti je pro nás hlavní 
prioritou vybudování chodníku pro 
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pěší z naší městské části k řece Moravě, respek-
tive k ulici U rybářských stavů. V současné 
době se zpracovává studie. Společně s  komisí 
městské části Holice se chceme zasadit o oži-
vení Holického lesa a to vybudování in-line 
stezky, dětského a workoutového hřiště a dále 
spolupracovat s TJ Sokolem Olomouc - Nový 
svět a mateřskou školou.
Co se týká čísla Novosvětských listů, který 
držíte v rukou, v pořadí už třetího, tak v něm 
Vám přinášíme další dva rozhovory předsta-
vující členy současné komise, a to Vladimíra 
Krauera a Lenku Maršálkovou Doležalovou. 
Kromě těchto rozhovorů se můžete začíst 
také do dalších, které jsme tentokrát věnovali 
taneční škole Lolá s Dance, která působí na 
Novém Světě či Mateřské škole Přichystalova. 
Dočtete se v nich o řadě zajímavostí z histo-
rie i současnosti. Nebude chybě připomínka 
investičních, kulturních i sportovních akcí 
konaných v tomto roce a plánovaných do 
roku následujícího.

Příjemné počtení přeje

Ing. Bc. Marcela Buiglová
předsedkyně komise městské části Nový Svět



Zavzpomínejte prosím na vaše 
začátky vstupu do komunální 
politiky.
Do komunální politiky jsem 
vstoupil v roce 2007, kdy jsem se 
stal členem komise městské části 
Chválkovice. O pár let později jsem 
v té samé komisi zastával funkci 
předsedy. V chválkovické komisi 
jsem působil až do roku 2013, kdy 
jsem se přestěhoval na Nový Svět 
a z této komise jsem odešel, abych 
naopak mohl jako řadový člen 
pomáhat v KMČ Nový Svět.

Volební období 2014-2018 končí. 
Jak byste zhodnotil práci komise na 
Novém Světě v této době?
Za toto volební období se vykonala 
spousta práce, myslím, že komise 
funguje velice dobře, což jde vidět 
na projektech, které se uskutečnily 
i na těch, které se chystají. Mezi 
ty patří například znovuobnovení 
provozu místní školy.

Co považujete z této doby za nej-
lepší počin komise?
Těch počinů bylo více, například 
opravy chodníků nebo revitaliza-
ce dětského hřiště, nelze říci co je 
nejlepší.

Na co je podle vás potřeba se zamě-
řit v dalším období?
Určitě dále pokračovat v již za-
počatých projektech jako je zno-
vuzprovoznění školy, včetně její 
rekonstrukce. Nesmíme však 
zapomínat ani na menší úkoly, jako 
jsou opravy chodníků a nadále 
získávat účelné podněty od našich 
spoluobčanů. 

Kandidujete i do dalšího volebního 
období?
Bohužel z časové vytíženosti 
nejsem schopen v tomto volebním 
období kandidovat. Pokud něco dě-
lám, tak se tomu chci plně věnovat 
a nejde mi jen o to být někde na 
kandidátce.

Vzkázal byste rád na závěr něco 
našim čtenářům?
Asi jim jen poděkovat za jejich 
trpělivost při řešení problémů 
v naší čtvrti, neboť ne vše jde vždy 
okamžitě vyřešit. A v případě ně-
jakých smysluplných podnětů, co 
by se dalo ještě zlepšit (aby se nám 
tu lépe žilo), aby se nebáli s tímto 
nápadem přijít na KMČ.

Děkujeme za rozhovor

PŘEDSTAVUJEME ČLENY KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT
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Vladimír Kauer je členem KDU-ČSL. Foto: archiv Vladimíra Kauera.

VLADIMÍR KAUER 

•	 narodil	se	v Olomouci	v roce	1976
•	 od	roku	2005	je	členem	KDU-ČSL
•	 pracuje	jako	OSVČ
•	 je	ženatý,	má	1	dítě
•	 mezi	jeho	záliby	patří	sport,	cestování,	
 rodina
•	 do	roku	2013	působil	v	komisi	
 městské části Chválkovice

Na základě připomínek obyvatel předkládají 
jednotlivé komise Radě města Olomouce a pra-
covníkům magistrátu podněty pro jejich práci. 
Na svých schůzích projednávají členové komisí 
nedostatky v jednotlivých částech města a navr-
hují řešení, která se jim zdají nejvhodnější. 
Jednání komise na Novém Světě se koná každé 
druhé úterý v měsíci vždy od 18:00 hodin. 
Komise se dříve scházela v prostorách základní 
školy na ulici Přichystalova. Ta je však v současné 
době kvůli rekonstrukci uzavřena, a tak probíhají 
od 12. září 2017 jednání v místnosti senior klubu 
v prvním podzemním podlaží bytového domu 
Přichystalova 70. 
V letošním roce jsou naplánována ještě tři jedná-
ní, a to 9. října, 13. listopadu a 11. prosince. Také 
v roce 2019 budou setkání komise probíhat vždy 
každé druhé úterý v měsíci od 18 hodin. Jste na 
ně i se svými připomínkami srdečně zváni. 

Komise městských částí jsou důležitým pojít-
kem mezi vedením města a občany. Schůze 
komisí městských částí jsou veřejné. Můžete se 
tak aktivně zapojit do řešení problémů, které 
vás ve vašem bydlišti trápí. 

SCHŮZE KOMISÍ MĚSTSKÝCH 
ČÁSTÍ JSOU VEŘEJNÉ

Předchozí dvě čísla Novosvětských listů přinesla rozhovory se čtyřmi z osmi 
členů komise městské části Nový Svět. Představili jsme si tak předsedkyni 
komise Ing. Bc. Marcelu Buiglovou, jednoho ze zakládajících členů novodo-
bé komise Ing. Břetislava Kvapila, Tomáše Pavlůska a Mgr. Isabelu Pospíši-
lovou. V letošním čísle Novosvětských listů najdete rozhovory s dalšími dvě-
ma členy komise. Několik otázek jsme položili panu Vladimíru Kauerovi.

Vzhledem k tomu, že komise městské části 
Nový Svět rozhodla o tom, že Novosvětské 
listy budou vycházet jednou ročně, na další 
číslo se můžete těšit v průběhu roku 2019. 
V případě, že budete mít nápady na články, 
které by se podle Vás měly v dalším čísle ob-
jevit, uvítáme, když je pošlete na emailovou 
adresu marcela.buiglova@olomouc.eu. 
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/komise-
-mestskych-casti/novy-svet. 



Můžete prosím zavzpomínat na 
vaše začátky vstupu do politiky?
V roce 2012 jsem se stala členkou 
ANO. V komisi městské části 
Nový Svět působím jako členka 
během posledního čtyřletého 
volebního období. Do komunální 
politiky jsem vstupovala proto, že 
jsem se chtěla aktivně podílet na 
zlepšování života na Novém Světě 
a spolupodílet se na jeho rozvíje-
ní, aby se zde lidem hezky žilo.

Jak dlouho žijete na Novém Světě, 
co z pohledu občanky považujete 
za výhody a nevýhody?
Na Novém Světě žiji od roku 
1980, tedy bezmála čtyřicet let. 
Život zde se mi líbí, i když je 
pořád co zlepšovat. Hlavní vý-
hodu vidím v tom, že Nový Svět 
je opravdu hezká a klidná čtvrť, 
blízko přírodě, ale zároveň v do-
cházkové vzdálenosti od centra 
Olomouce, takže není třeba řešit 

obtížně záležitosti, jako jsou ná-
kupy, kulturní akce a podobně.
Jako nevýhodu vnímám hor-
ší spojení městské hromadné 
dopravy s centrem města, kdy 
spoje autobusů č. 22 a 13 na sebe 
ne vždy dobře navazují, což má 
za následek delší čekání na další 
spoj. Tohle nevnímám negativně 
pouze já, ale řada dalších lidí žijí-
cích na Novém Světě, od kterých 
nám chodí na komisi podněty. 
Obzvláště nepříjemná je tato situ-
ace pro seniory, jelikož na Novém 
Světě máme domy s pečovatel-
skou službou, kde žijí senioři, 
kteří se do centra města potřebují 
dopravovat převážně právě pomo-
cí městské hromadné dopravy.

Jak probíhají schůze komise 
městské části Nový Svět? Využí-
vají občané toho, že jsou veřejné? 
Schůze komise se koná vždy jed-
nou měsíčně, přičemž se schází-
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LENKA MARŠÁLKOVÁ DOLEŽALOVÁ: „CHCI SE 
SPOLUPODÍLET NA ROZVÍJENÍ NOVÉHO SVĚTA.“

váme každé druhé úterý v měsíci a řešíme 
vždy aktuální situaci v konkrétním měsíci. 
Lidé z veřejnosti nechodí na každou schůz-
ku, ale občas nás někdo navštíví s nějakým 
podnětem, co by se mohlo v naší městské 
části zlepšit. Tyto podněty vždy vyslechne-
me a konzultujeme dále, jak by se daly řešit. 
Jsme rádi, když se občané Nového Světa 
snaží aktivně zapojovat.

Volební období 2014-2018 končí. Jak byste 
zhodnotila práci komise na Novém Světě 
v této době?
Všem členům komise velmi záleží na tom, 
aby se v naší rozvíjející se a pěkné lokalitě 
žilo všem obyvatelům co nejlépe. Na spolu-
práci členů v komisi si nemůžu stěžovat, je 
velmi dobrá.

Co považujete z této doby za nejlepší počin 
komise?
Jako nejlepší počin považuji určitě vybudo-
vání zastřešené autobusové zastávky a cyk-
lostezky na ulici Holická nebo revitalizaci 
dětského hřiště na ulici Ručilova. 

Na co je podle vás potřeba se zaměřit v dal-
ším období?
Zkvalitnění městské hromadné dopravy, jak 
jsem o tom hovořila výše, vybudování chod-
níku na ulici Rybářského Stavu (spojka Nový 
Svět - Nové Sady), oprava ulice Sudova.

Kandidujete i do dalšího volebního období?
Ano. Ráda bych se i nadále věnovala práci 
v komisi městské části Nový Svět a podílela 
se na zlepšování života zde.

Vzkázala byste ráda na závěr něco našim 
čtenářům?
Všem spoluobyvatelům přeji hezký podzim, 
hodně zdraví, pohody a úspěch v osobním 
i pracovním životě.

Děkujeme za rozhovor

Lenka Maršálková Doležalová je členkou ANO. Foto: archiv Lenky Maršálkové Doležalové.

LENKA MARŠÁLKOVÁ DOLEŽALOVÁ 

•	 narodila	se	v Olomouci	před	59	lety

•	 od	roku	2012	je	členkou	ANO

•	 pracuje	jako	členka	vedení	spolku:	

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc 

občanů, z. s. a vedoucí provozovny

•	 má	1	dítě	a 2	vnoučata

•	 mezi	její	záliby	patří	vnoučata,	cestování,	

četba, příroda a sociologie

Další ze členů komise městské části Nový Svět je paní Lenka Maršálková 
Doležalová, která v této městské části žije už bezmála čtyřicet let. Také jí 
jsme položili pár otázek.

Začátkem října tohoto roku probíhají komunální volby. K říjnu 2018 pracuje 
komise městské části Nový Svět ve stávajícím složení: 
Předsedkyně: Ing. Marcela Buiglová, KMČ, Tomáš Pavlůsek, ODS, 
Ing. Břetislav Kvapil, KDU-ČSL, Vladimír Kauer, KDU-ČSL, 
Mgr. Isabela Pospíšilová, TOP 09, Pavel Mulák, KSČM, 
Lenka Maršálová Doležalová, ANO 2011

ČLENOVÉ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI NOVÝ SVĚT
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HOLICE A NOVÝ SVĚT PROPOJILA CYKLOSTEZKA

„Stavba trasy o délce více než kilo-
metr a půl byla započata v březnu 
a dokončena byla na konci srpna. 
Nová cyklostezka bezpečně pře-
vede chodce i cyklisty přes areál 
Holického lesa a zamíří k univer-
zitnímu kampusu a k průmyslové 
zóně v ulici Šlechtitelů,“ uvedla 
předsedkyně Spolku pro Holický 
les Ivana Kalodová. Přejezd přes 
železniční trať ve směru z Olomou-
ce na Přerov a Ostravu byl vyřešen 
vybudováním samostatné ocelobe-
tonové lávky.
Ovšem stavbou cyklostezky a lávky 
práce nekončí. Budoucí rekreační 
areál Holického lesa počítá s vybu-
dováním odpočívadla, odpočin-
kových prvků přímo na plochách 
lesoparku a s realizací navazujících 
cyklostezek.  „Během slavnostního 
březnového zahájení stavby lávky 
a cyklostezky byla zasazena lípa 
velkolistá, a to za účasti zástupců 
Výboru dobré vůle u příležitosti 85. 
výročí narození Olgy Havlové. Na 
její počest bude letos po celé zemi 

vysazeno přesně 85 stromů dobré 
vůle,“ doplnila Ivana Kalodová.
Slavnostní otevření lávky a cy-
klostezky z Holice na Nový Svět 
se uskutečnilo ve čtvrtek 27. září. 
Tento mimořádný den zahájila 
slavnostní fanfára. Následova-
ly  proslovy a přestřižení pásky. 
Všichni si prohlédli lesní galerii, 
kterou vytvořily děti z holické ško-
ly. K této příležitosti byl vysazen 
Strom svobody, který nám bude 
připomínat 100. výročí vzniku re-
publiky. Na závěr Hanácký mužský 
sbor Rovina zazpíval trojhlasně 
státní hymnu. 

Poté, co byla vybudována nová cyklostezka v délce zhruba čtyři sta me-
trů mezi okružní křižovatkou ulic Holická a Tovární směrem k okružní 
křižovatce u Baumaxu, která umožnila bezpečný pohyb cyklistů neje-
nom do městské části Nový Svět, vznikla během tohoto roku cyklostezka 
propojující městské části Holice a Nový Svět. 

CYKLOSTEZKA V ČÍSLECH

•	 Celková	délka	je	1	626	km
•	 Šířka	trasy	činí	3	metry
•	 Náklady	byly	43	milionů	korun,	

z toho 39 milionů bylo formou do-
tace z Integrovaného regionálního 
operačního programu

Cyklostezka byla dokončena v srpnu tohoto roku. Foto: 3x archiv Spolku pro Holický les.

HOLICKÝ LES NABÍZÍ 
ODPOČINEK I SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

„Záměrem projektu je vytvářet příjemné 
místo, kde si lidé žijící ve městě, mohou od-
počinout uprostřed zeleně nebo se sportovně 
realizovat podle vlastní chuti a fyzických sil. 
Tato odpočinková zóna nabízí relaxaci pro 
nejširší škálu obyvatel, od maminek s ko-
čárky až po seniory,“ přiblížila předsedkyně 
Spolku pro Holický les Ivana Kalodová. 
Tento spolek tvoří zástupci obyvatel, kte-
ří předali před deseti lety, přesněji řečeno 
v srpnu 2008, petici na vznik takzvaného 
Holického lesa Radě města Olomouc. A jak 
dále vysvětluje paní Kalodová: „Jedná se 
o nepolitické, dobrovolné, nezávislé sdružení 
fyzických osob. Hlavním cílem spolku je vy-
víjet aktivity směřující k realizaci Holického 
lesa a jeho řádnému využívání, monitorovat 
činnost orgánů veřejné správy a informovat 
veřejnost o vývoji projektu.“
V roce 2013 bylo na místě Holického lesa 
vysazeno 72 000 malých listnatých stromeč-
ků. V současné době do země zapouští své 
kořeny duby, lípy, habry, jilmy, olše a javory. 
V budoucnosti by Holický les mohl nabíd-
nout in-line okruhy, dětské hřiště, workout 
hřiště a další možnosti pro využití volného 
času.

Holický les, přes který cyklostezka vede, se 
rozkládá na jihu města Olomouce mezi měst-
skými částmi Holice, Nové Sady a Nový Svět. 
Jedná se o unikátní projekt, díky kterému byl 
vybudován volnočasový prostor. 

HOLICKÝ LES NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH

Pokud vás tematika Holického lesa zaujala, ne-
váhejte se podívat na webové stránky holickyles.
cz, kde najdete kromě řady zajímavých informací 
také fotogalerii týkající se mimo jiné i výstavby 
cyklostezky. Stránky vedle toho mapují i historii 
Holického lesa nebo například přináší aktuality 
s tímto místem související. 

Foto: archiv Spolku pro Holický les.

Práce byly započaty v březnu, tento snímek 
zachycuje stav v dubnu.

Snímek z května zachycuje práce na lávce 
přes železniční trať.
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Na ulici Šlechtitelů byla letos vybudována nová autobusová zastávka autobusů č. 13 a 22. Byl zde také osazen přístřešek 
s označníkem. Vybudován byl přechod pro chodce včetně veřejného osvětlení. Práce byly zahájeny v květnu a v srpnu byly 
dokončeny.  

Během letošního roku došlo na Novém Světě k řadě rekonstrukcí a realizací nových projektů. Nový Svět se tak může chlubit 
nejen novou cyklostezkou spojující tuto olomouckou městskou část a Holice, hotová je také rekonstrukce autobusové zastávky 
na ulici Šlechtitelů a nechybí nové chodníky, které obyvatelům zpříjemňují chůzi u domu s pečovatelskou službou na ulici 
Přichystalova. Pojďme si nyní tyto počiny detailněji přiblížit.

Práce na nové zastávce byly zahájeny v květnu (snímek vlevo). Během srpna už byla zastávka dokončená (snímek vpravo). 

OHLÉDNUTÍ ZA INVESTIČNÍMI AKCEMI V ROCE 2018

REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY NA ULICI ŠLECHTITELŮ

U domů s pečovatelskou službou se lidé prochází po nových chodnících.

V letošním roce byla provedena předlažba části chodníku v ulici Přichystalova u domů s pečovatelskou službou, a to 
včetně bezbariérového napojení na stávající komunikaci. Tato oprava navazovala na již provedenou předlažbu chodníku. 

NA ULICI PŘICHYSTALOVA SE LIDÉ PROCHÁZÍ PO NOVÉM CHODNÍKU

NAPIŠTE NÁM

Chcete se podílet na obsahu dalších čísel Novosvětských listů, které vycházejí jednou ročně? Máte tipy na články? 
Budeme rádi, když napíšete na emailovou adresu redakce1@exaprint.cz. Těšíme se na Vaše nápady. 
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GABRIELA DOSTÁLOVÁ: 
„TUTO PROFESI BERU JAKO POSLÁNÍ.“ 
Mateřská škola Olomouc, Přichystalova 20 se nachází v okrajové části 
Olomouce, na Novém Světě. Má kapacitu 52 dětí, které jsou rozděleny 
podle věku do dvou tříd. Do Berušek chodí děti ve věku od tří do pěti let, 
do Sluníček pětileté až sedmitelé děti. Čas ve školce tráví děti pestrým pro-
gramem, který (mimo jiné) zajišťuje jedna z pracovnic mateřské školky, 
vedoucí učitelka Gabriela Dostálová. Položili jsme jí několik otázek.

Vedoucí učitelka MŠ Přichystalova Gabriela Dostálová, 
foto: archiv Gabriely Dostálové.

Více fotogra� í z mateřské školy najdete na 
webových stránkách 
www.msprichystalova.zsnedvedova.cz. 

Můžete prosím říct něco o historii 
mateřské školy? 
Historie mateřské školy a její provoz 
začíná od roku 1929. V roce 1991 
byla budova zmodernizována 
a dokončena přístavba. Budova 
je majetkem Statutárního města 
Olomouc, který je i naším zřizo-
vatelem. Od roku 2003 je společně 
s MŠ Nedvědova 13 Olomouc, MŠ 
Bieblova Olomouc 7 a MŠ Husitská 
19 Olomouc součástí Základní školy 
a Mateřské školy Olomouc, Nedvě-
dova 17, příspěvkové organizace.

Od kdy je spojené s MŠ Přichysta-
lova vaše jméno? Jaká je zde vaše 
pozice?
Na tuto mateřskou školu jsem na-
stoupila před třemi lety, 1. září 2015 
jako vedoucí učitelka a vystřídala 
jsem vedoucí učitelku paní Marii 
Ošťádalovou, která tady pracovala 
mnoho let a vychovala spoustu dětí.

Proč jste si zvolila právě tuto profesi 
a práci s dětmi? Jaké v ní spatřujete 
výhody a nevýhody?
Já tuto profesi spíš beru jako po-
slání. Každý dostal do vínku něco, 
s čím má možnost pracovat, tvořit, 
vést, vychovávat či těšit ostatní. Už 
od dětství se mi líbilo být vzorem 
mladším dětem, hrát si s nimi, učit 
je něčemu novému, pomáhat ostat-

ním, vést je k vnímání krásy světa 
a všeho živého.
Děti dodávají sílu, jsou upřímné, 
citlivé, plné očekávání – snad to 
je to, co mě drží ve školství už 25 
let. A jaká je nevýhoda této práce? 
Osobně si myslím, že kdyby bylo 
více � nančních prostředků pro 
školy, méně dětí ve třídách a nad 
každým novým zákonem by seděli 
profesionálové z řad učitelů, nebyly 
by nevýhody žádné.

Jak s dětmi ve školce trávíte čas? 
Vzpomeňte nějaké akce, výlety, co 
děti rády dělají…
Mateřská	škola	má	provoz	od	6.15	
do	16.15	hodin.	V této	době	se	sna-
žíme rozvíjet děti po stránce fyzické 
(cvičíme, tancujeme, chodíme na 
procházky a výlety), psychické 
(rozvíjíme tvořivost, fantazii, paměť, 
představivost, pozornost, touhu 
poznávat a učit se něčemu novému) 
a sociální (začlenit se mezi kamará-
dy, najít sebe samotného, naučit se 
porozumění, respektu a úctě). 
Děti se nejlépe učí prožitky a také 
je tohle baví nejvíce. Proto výlety 
do přírody, netradiční výtvarné 
prostředky, návštěvy divadelních 
představení a společné akce rodičů, 
dětí a mateřské školy se snažíme 
do života našich dětí začlenit co 
nejvíce.

V dnešní době je mezi dětmi hodně různých 
alergiků a zvyšují se také nároky rodičů na 
stravu, řešíte něco podobného i ve vaší školce?
Ano. Alergií je v současné době opravdu 
hodně. My jsme za dobu, co působím na této 
mateřské škole, měli pouze jeden případ. Šlo 
o alergii na mléčné výrobky, která s koncem 
docházky zcela vymizela. Spolu se školní 
jídelnou maximálně vycházíme rodičům dětí 
s alergií vstříc.

Děkujeme za rozhovor

Děti tráví čas zábavou v prostorách školky i venku. Foto: 2x archiv MŠ Přichystalova.
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„Když jsme před čtyřmi lety oslovili 
„naše seniory“, jestli by měli o „přá-
telství s dětmi“ zájem, reakce byla 
jednoznačně kladná. Nejdříve přišly 
děti k babičkám a dědečkům do 
jejich klubovny s kulturním pro-
gramem provázeným písničkami, 
básničkami a tanečky,“ vzpomíná na 
začátky spolupráce vedoucí učitelka 
mateřské školy Gabriela Dostálová. 
Vzhledem k malému prostoru se spo-
lečné akce začaly pořádat v mateřské 
škole.  „Naši starší přátelé – jak je 
můžeme, doufám, nazvat, se podílejí 
na společných akcích, jako je napří-
klad čtení pohádek nebo společná 
oslava Dne dětí,“ jmenuje některé 
z projektů Gabriela Dostálová. 
V dnešní uspěchané době nemají 
rodiče moc času na povídání si a na 
čtení pohádek, které všechny děti 
bez rozdílu milují. To byl důvod, 
proč takovýto projekt vznikl. „Čtení 
pohádek probíhá v době poobědo-
vé. Děti ve svých pelíšcích nadšeně 
očekávají „čtecí babičku“, která přijde 
do školky, usedne na židli, otevře 
knížku a začne pohádku oblíbenými 
slovy „Bylo, nebylo, za devatero ho-
rami a devatero řekami…“ Děti mají 
oči a pusinky dokořán a dychtivě 
hltají každé slovo. A jako všechno má 
svůj začátek, všechno má svůj konec. 
Takže i pohádka. Ale nemusíme se 
bát, protože „čtecí babička“ k nám 
opět brzy přijde,“ popisuje čtecí 

chvilky paní Dostálová. Druhou 
významnou společnou akcí je spo-
lupořádání a oslava Dne dětí, které 
Gabriela Dostálová přibližuje: „To 
se sejdeme na naší školní zahradě 
a užíváme si slunné odpoledne. Ťuk-
-ťuk-ťuk – zatím bylo opravdu vždy 
slunečné a nechci to nijak zakřik-
nout. Děti babičky a dědečky nejdří-
ve pěkně přivítají, zazpívají písničky, 
přednesou básničky, zatancují jim 
pro radost a potom se spustí lavina 
soutěží na stanovištích, na kterých už 
jsou připraveni v plné síle naši senio-
ři. Po skončení čeká všechny odměna 
– dárečky pro obě strany a seniorské 
opékání špekáčků.“
A závěrem paní Dostálová, která si 
spolupráci s novosvětskými seniory 
nemůže vynachválit, dodává: „Je 
neuvěřitelně nabíjející a krásné vidět, 
jak velký generační rozdíl mezi dět-
stvím a stářím mizí a jak vzájemná 
radost posiluje všechny zúčastněné. 
Ve spolupráci bychom velmi rádi 
pokračovali a máme plány ji ještě 
rozšířit o společné tvořivé odpoledne 
a besídce ke Dni seniorů. Díky tako-
véto spolupráci se v dětech podporuje 
kladný vztah ke starší generaci, pro 
seniory je to jistě smysluplná aktivita 
a pocit užitečnosti. Pevně věříme, 
že takhle alespoň trochu můžeme 
přispět k porozumění mezi gene-
racemi. Seniorům patří naše velké 
poděkování.“

DĚTI SENIORŮM – SENIOŘI DĚTEM

Společné chvilky si užívají nejen děti, ale také senioři. Foto: archiv MŠ Přichystalova.

„Několikaletá tradice.“ Tak by se dala pojmenovat spolupráce mezi dětmi 
z Mateřské školy Přichystalova a Klubem seniorů na Novém Světě. O tom, 
jak taková spolupráce probíhá, se můžete dočíst na následujících řádcích.

Vážení a milí naši spoluobčané na Novém Světě 
v Olomouci,
říká se nám „Ti dříve narození“. Jsme organizo-
vaná množina pod záštitou olomoucké radnice 
v počtu 42 členů, všichni vybavení Pasem senio-
ra a scházíme se pravidelně v naší klubovně.
Klubovní společenství je pro nás zákonné 
v rámci nepsaných pravidel, která nám umož-
ňují společné trávení našeho času organizovaně 
a vespolek,  podle dohodnutých přání a návrhů. 
Ač mnozí z nás v místě „zakotvili“  přistěho-
váním ke zdejšímu obyvatelstvu Nového Světa 
odjinud, říkáme si společně, že jsme se tu ocitli 
„skutečně na Novém Světě“!  A to nás těší v naší 
sestavě  „věkově různorodých“, tedy těch dříve 
narozených.
Považujeme se (a považujte nás) za obyčejné 
i neobyčejné občany této části města. Protože 
své aktivity si činíme i v rámci širokých mož-
ností daných nám společenským uspořádáním 
systému Klubů seniorů a našimi osobními 
zájmy a koníčky podle chuti.
Mimo jiné podnikáme si i společné zájezdy. 
Kouzlo… jezdit se podívat, kam si vybereme!  
Mladí tomu dnes i s reklamou  říkají „desti-
nace“. My tomu říkáme „po našem krásném 
okolí“, o němž kolikrát ani nevíme - o jeho 
kouzlech a krásách a zvláštnostech... Pradědova 
galerie pana Halouzky v Jiříkově, arboretum 
Paseka, Křížový vrch,  Lesní bar u Jeseníku, 
toulky historickými částmi města, Muzeum 
kočárů  Čechy pod Kosířem. Je toho celá řada.
Poslední zájezdovou akcí byla návštěva Ze-
mědělského družstva Haňovice, vyhlídky na 
Pardusce na Litovelsku,  prohlídka jeskyní ve 
Mladči a na závěr posezení, pochutnání a popití 
u Rybníku v Sobáčově.
Držte nám palce!  Možná se setkáme i u pana 
Čechovského, proč ne? Je to  mimo jiné čekatel 
k přijetí do našeho klubu. Nám běží čas relativ-
ně poněkud rychleji, tak se snažíme držet se při 
tom za ruce. Ale čas - jak poznáváme - je taky 
relativní, a tak  „jedeme dál“ na Novém Světě 
v Olomócu!

Stvořili a sepsali  Dana, Miloš, Zdeněk no 
zkrátka  a spol. 

PSANÍ Z NOVOSVĚTSKÉHO 
KLUBU SENIORŮ

Foto: Miloslav Foltýn
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PŘED 105 LETY SE NA NOVÉM SVĚTĚ KONALA 
VELKÁ ŠKOLSKÁ SLAVNOST 

O tom, že slavnost byla oprav-
du velkolepá, svědčí dochované 
články z dobových novin, jakými 
byly například Selské listy nebo 
Pozor. V tisku se o novosvětské 
škole a slavnosti s ní spojené 
psalo během léta 1913 často 
a obšírně, a tak si dnes můžeme 
udělat podrobný obrázek toho, 
jak taková slavnost před více než 
sto lety probíhala. Přenesme se 
společně do 15. srpna 1913.

Novosvětští Němci versus Češi
Ještě než se podíváme na to, 
jak okázalá slavnost probíhala, 
připomeňme téma „německého 
Nového Světa“, které se školou 
a jejím vznikem úzce souvisí. 
Nový Svět býval považován za 
německou obec, a to i přesto, že 
zde byla silná česká menšina. 
Pro představu v roce 1900 zde 
žilo 388 Němců a 251 Čechů. 
Byla zde jen německá škola 
a čistě německé obecní zastupi-
telstvo. Teprve v roce 1913 se po-
dařilo prosadit odboru Národní 
jednoty v Holici  českou školu na 
Novém Světě. Německou nadvlá-
du ve správě obce ukončil až pře-
vrat v říjnu 1918, kdy německé 
zastupitelstvo v čele se starostou 
Johannem Fingermannem bylo 
nahrazeno správní komisí vede-
nou místním občanem Františ-
kem Lakomým.
V červenci 1913 psal tisk o od-
vážném kroku novosvětských 
občanů: „Čechové na Novém 
Světě pořádají 15. srpna u pří-
ležitosti svěcení české školy 
manifestační slavnost za součin-
nosti odboru Národní Jednoty 
v Holici a četných jiných spolků. 
Česká menšina novosvětská ještě 
před několika málo roky tak 
bezvýznamná a zakřiknutá, že 
nepůsobila Němcům nejmenší 
starosti, jako na druhé straně 
nevzbuzovala velikých nadějí do 
budoucna, překvapila pojednou 
českou veřejnost rázným činem. 
Přes veškeré hrozby Němců 
svěřili uvědomělí čeští rodiče 
na 80 svých dítek české škole 
obecné a mateřské hned v prvém 

roce jich trvání. Tento skvělý 
počin přivedl úžaslé Němce 
novosvětské k poznání, že mají 
co činiti s odpůrcem nanejvýš 
odhodlaným a uvědomělým 
a proto nebezpečným. Napětí 
mezi oběma tábory stupňova-
lo se od té doby stále více, až 
konečně vyvrcholilo vypověze-
ním místního odboru Národní 
Jednoty z hostince Barašova. Za 
takových okolností pořádají Če-
chové novosvětští 15. srpna svou 
manifestační slavnost v zahradě 
Hanáckého pivovaru. Doufa-
jí pevně, že české Olomoucko 
dostaví se hromadně k jejich vel-
kému svátku a imposantní účastí 
přesvědčí novosvětské Němce, že 
česká menšina má pevnou oporu 
v hanáckém okolí, které učiní 
vše možné, aby česká věc na No-
vém Světě kráčela nezadržitelně 
vstříc svému lepšímu příští.“  

Skvělá školská slavnost před 
branami Olomouce
Přes všechny nástrahy ze strany 
novosvětských Němců se však 
podařilo Odboru Národní jedno-
ty pro Holici a okolí českou ško-
lu vybudovat, což byl také dosta-
tečný důvod pro velkou slavnost. 
Tu se německá část obyvatelstva 
z Nového Světa marně snaži-
la překazit také, o čemž opět 
informoval tisk zprávou, v níž se 
závěrem dočítáme: „že se Něm-
cům nepodaří ani v nejmenším 
poškoditi slavnost novosvětskou, 
jest jisto. Ba možno tvrditi bez-
pečně, že se jim dostane náležité 
odpovědi co nejčetnější účasti 
celého Olomoucka.“ A jak víme, 
tato prorocká slova se skutečně 
naplnila.
„Skvělá školská slavnost před 
branami Olomouce.“ Pod ta-
kovými a podobně honosnými 
titulky byly zveřejňovány zprávy 
o akci v novinách. Hned ná-
sledující den po slavnosti byl 
v Pozoru vydaný obsáhlý článek 
dopodrobna líčící průběh celé 
akce. Víme tak, že ve dvě hodiny 
odpoledne začala akce průvodem 
z Holice ke škole na Novém Svě-

V minulém čísle Novosvětských listů jsme vám představili složité 
počátky novosvětské školy, která stávala na Holické ulici. Přes všechny 
překážky, kterými prošla, se na ní začalo vyučovat 1. října 1912. V srp-
nu následujícího roku se konala velká školská slavnost, od které letos 
uplynulo 105 let.

Detail pohlednice, která byla vydána za účelem prosby 
o příspěvky na novou školu na Novém Světě.

tě, o hodinu později bylo v plánu posvěce-
ní školní budovy se slavnostními projevy 
a poté se účastníci odebrali do Hanáckého 
pivovaru. Dva dny před slavností apeluje 
Slavnostní výbor na všechny spolky, aby se 
dostavily hodinu před zahájením akce na 
náměstí před kostel v Holici, jelikož „seřa-
zování průvodu bude vyžadovati značného 
času.“

V slavnostním průvodu nechyběly 
alegorické vozy 
Obzvláště vychvalovaná byla hojná účast, 
kdy „z Olomouce dostavili se ku slav-
nosti zástupcové všech českých spolků 
a předních ústavů. Zvlášť imponovala 
účast z okolí.“ Slavnostní průvod, který 
vycházel z Holic a měřil neuvěřitelné dva 
kilometry, byl zahájen přáslavickou hud-
bou. Někteří zástupci spolků na slavnost 
vyrazili v ověnčených povozech a ale-
gorických vozech, přičemž nejvíce jsou 
v tisku vyzdvihovány Vacanovice, které 
vypravily malebně aranžovaný alegorický 
vůz „Národní jednoto – ochraňuj nás!“ 
a Hodolany, jejichž reklamní vůz nesl téma 
„V říši pohádek“. Nechyběl vůz sokolského 
dorostu a mateřské školky z Hodolan, vozy 
z Čechovic, Vsiska, Nenakonic, z Charvát, 
Dubu, Kožušan a Tážal a dokonce i Ha-
náckého pivovaru, který upoutával svou 
originalitou pozornost. Průvod pak dopl-
ňovali členové Sokola, hasiči, spousta Ha-
naček a Hanáků v krojích, Slováků a Slo-
vaček, což „vše dodávalo průvodu pestrosti 
a malebnosti.“ Holice a silnice k Novému 
Světu byly vyzdobeny prapory a před 



školní budovou byla vztyčena 
slavobrána s nápisem „České dítě 
do české školy“. Samotná budova 
byla ozvláštněna prapory a závě-
sy v červenobílých barvách.

Svěcení školní budovy prováze-
ly proslovy
Slavnostní akt „zahájil jménem 
pořadatelstva p. nadučitel Sadí-
lek z Holice, předseda odboru 
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ŠKOLSKÁ SLAVNOST NA NOVÉM SVĚTĚ

Národní jednoty, jenž uvítal hosty… Vylí-
čil význam české školy vůbec a pro Nový 
Svět zvlášť, a kladl školní mládeži i všem 
přítomným na srdce, aby ctili českou řeč, 
aby vážili si jí nad zlato a aby nedovolili 
hanobiti ji.“ Samotného posvěcení se ujal 
„jeden z nejvíce oblíbených kněží“ pan 
Škrabal, který zároveň pronesl proslov na 
téma „Náboženství jako základ kultury 
a výchovy“. Následovala řeč tajemníka 
národní jednoty Ad. Kubise, který začal 
slovy: „Pozdravena a požehnána budiž síla 
lidu, jeho láska, smilování a oběti! Dnes 
slavíme slovanskou slavnost a manifestuje-
me pro tuto sílu a lásku lidu našeho u nás 
před branami Olomouce.“

Zakončení slavnosti v Hanáckém pivovaru 
Po skončení slavnostního aktu se lidé 
odebrali do zahrady Hanáckého pivovaru 
nacházejícím se na území Holic. Zde byla 
uspořádána velká národní slavnost. Jak 
noviny informují, žádná ze slavností kona-
ných v Hanáckém pivovaru za posledních 
deset let, neměla takovou účast, jako právě 
tato akce. Bylo prodáno neuvěřitelných 5 
000 vstupenek (vstupné stálo 40 haléřů), 
takže „všecka místa v prostranné a krásně 
upravené zahradě byla co nejhustěji obsa-
zena.“ 
Program byl opravdu pestrý, nechyběly 
nejrůznější ochutnávky, přičemž nejrychle-
ji vyprodány byly hanácké koláče a buchty, 
byla zde oblíbená kola štěstí (tehdy ozna-
čovaná jako kola štěstěny), kavárna, srbská 
vinárna a podobně. Co přesně se skrývalo 
pod některými názvy se dnes můžeme jen 
domnívat, a tak můžeme zapojit fantazii 
na plné obrátky, jak asi přesně vypadal 
„Živý terč nad vodou“, či „Lovení zlata“. 
Návštěvníkům se velmi líbil rytířský zápas 
na koních probíhající v aréně vytvořené 
přímo pro tento účel. Závěrem citujme po-
slední dvě věty článku uveřejněného v no-
vinách Pozor: „Počasí bylo sice poněkud 
chladné, ale jinak velmi příznivé. Slavnost 
všecky účastníky uspokojila plnou měrou.“

Mgr. Radka Kunovská

Zdroje:
Noviny Pozor, 1913

Milan Tichák, O osudech městských částí Olomouce, Z Nového 
Světa, s. 26

Program školní slavnosti uveřejněný v novinách Pozor v roce 1913. 

NAPIŠTE NÁM

Máte k dispozici zajímavé informace týkající 
se historie Nového Světa, ať už se jedná o školu 
nebo další témata? Rádi byste poskytli historic-
ké snímky související s Novým Světem? Budeme 
rádi, když se ozvete autorce textu na emailovou 
adresu redakce1@exaprint.cz. 
Předem děkujeme za spolupráci. 



KULTURA 

KULTURA/ZAJÍMAVOSTI

Od Olomouce až po Prahu 
Nový Svět coby označení měst-
ské části není vůbec ojedinělé. 
Po nám dobře známé části města 
Olomouc připomeňme Nový Svět 
v Harrachově v okrese Semily. 
Ovšem Nové Světy nejsou jen 

částmi měst, ale také obcí. Nový 
Svět je například malá vesnice, 
část obce Slatina v okrese Nový 
Jičín, kde bylo v roce 2009 evido-
váno	pouhých	36	adres.	Ovšem	
ještě menší je stejnojmenná osada 
nacházející se v části obce Český 

NOVÝ SVĚT NA STO RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ
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O tom, že Nový svět je označení pro Ameriku používané od 16. století 
například v souvislosti se zámořskými objevy, se snad ani není potře-
ba rozepisovat. Věděli jste ale, že se pod tímto názvem v České repub-
lice vedle „našeho“ Nového Světa nachází hned několik dalších míst? 
Podívejte se s námi na to, že není Nový Svět jako Nový Svět…

Nový Svět v Olomouci na pohlednici z roku 1925, reprofoto: www.philashop.cz

Rudolec v okrese Jindřichův Hradec, která 
eviduje jen 21 adres a v roce 2011 zde trvale 
žilo devět obyvatel. Další Nové Světy coby 
části obcí nalezneme v Borové Ladě v okre-
se Prachatice nebo v části městyse Dolní 
Cerekev v okrese Jihlava.
Nový Svět najdeme i v Praze, kde je takto 
označováno malebné místo pod Pražským 
hradem, které je považováno za nejkrásněj-
ší část našeho hlavního města. Bydlel zde 
například také dánský hvězdopravec Tycho 
de Brahe. Neméně zajímavé je toto pojme-
nování pro skupinu šesti domů rozkládají-
cích se po obou stranách historické zemské 
hranice Čech a Moravy u silnice ze Studené 
do Domašína, kdy nejjižnější domy leží na 
Moravě v katastrálním území Studená a tři 
severněji položené domy v Čechách v katas-
trálním území Domašín u Studené. 

Název oblíbený nejen pro hostince
Název je opravdu oblíbený, o čemž svědčí 
množství restaurací, barů, bufetů, kavá-
ren či penzionů, ale také škol či dokonce 
hudebních skupin, které se tímto názvem 
pyšní. Přijedete-li na návštěvu do Přerova, 
tak můžete navštívit hostinec nový svět, 
který je prvním přerovským hostincem sto-
jícím za hradbami, což také dalo vzniknout 
tomuto názvu. 
Pojem Nový svět se používá také ve vinař-
ství, kde označuje z hlediska původu vína 
jakoukoliv oblast kromě Evropy a severní 
Afriky a z hlediska stylu vína jihovýchod 
Kalifornie a Austrálie. Starým světem jsou 
pak ostatní území. 

Díky dlouholeté a dobře fungující spolupráci komise městské části Nový Svět 
a Tělovýchovné jednoty Sokol Olomouc - Nový Svět probíhá během roku 
na Novém Světě řada kulturních i sportovních akcí zaměřených nejen na 
děti. Z tradičních dětských akcí vzpomeňme Karneval, který se koná vždy 
začátkem roku, Dětský den pořádaný u příležitosti svátku dětí v červnu či 
Mikulášskou nadílku, která probíhá koncem roku. Ze sportovních akcí je 
oblíbený Memoriál Milana Caldry v nohejbale, který se v tomto roce konal 
už popáté (na snímku). Letos se zúčastnilo celkem čtrnáct týmů. Šestý ročník 
se bude konat 29. června 2019. Foto: facebookové stránky Hospody U Žida

V minulém čísle Novosvětských listů jsme informovali o novém pořadu 
nazvaném Jak se žije v Olomouci, který postupně prováděl všemi sedmadva-
ceti městskými částmi Olomouce. Cílem projektu bylo občanům i turistům 
přiblížit městské části z hlediska historie, zajímavých míst stojících za 
navštívení, společenského, kulturního a sportovního života. Tvůrci nyní 
přichází s druhou sérií, ve které se zaměřují na oblast investic a rozvoje. Díl 
věnovaný Novému Světu se bude natáčet v první polovině října a do vysílání 
TV Moravy je plánovaný na úterý 23. října. Prvním dílem o Novém Světě 
provedla předsedkyně komise Marcela Buiglová. Foto: www.tvmorava.cz

NA NOVÉM SVĚTĚ JE ŽIVO BĚHEM CELÉHO ROKU POŘAD „ JAK SE ŽIJE V OLOMOUCI“ POKRAČUJE
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TANEČNÍ ŠKOLA LOLÁ S DANCE
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NIKOL HAVLÍKOVÁ: „NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE TANEC SI UŽÍT. MEDAILE JSOU JEN 
POMYSLNÉ TŘEŠNIČKY NA DORTU.“
Taneční škola Lolá s Dance působící na Novém Světě se řadí mezi nejúspěšnější taneční školy v České republice. Před čtrnácti 
lety ji založila Dita Souralová s představou učit děti i dospělé s láskou a potěšením tanci, aby měly radost z pohybu. V této 
vizi nyní pokračuje se svým týmem její dcera Nikol Havlíková, se kterou jsme si o taneční škole povídali. 

Kontaktní údaje na taneční školu Lolá s Dance pro zájemce:
Zájemci o zápis do taneční školy Lolá s Dance se mohou hlásit během celého roku. Průběžného nábo-
ru	se	mohou	účastnit	děti	od	3	let,	mládež	i dospělí.	Stačí	zavolat	na	telefonní	číslo	603	537	308	nebo	
napsat email na adresu info@lolasdance.cz. 
Více informací naleznete na webových stránkách www.lolasdance.cz, nebo na facebookových strán-
kách školy.

Pokračování na straně 12

Představte nám prosím Vaše za-
čátky ve škole Lolá s Dance. 
Taneční školu založila moje 
maminka Dita Souralová v roce 
2004. Hned od jejího vzniku 
jsem zde působila jako trenérka 
a choreografka. Maminka po-
tom bohužel vážně onemocněla 
a musela odejít do invalidního 
důchodu. V dnešní době s kolegy-
ní Veronikou Ronzovou působí-
me obě jako vedoucí, ale bereme 
se stále především jako trenérky 
a choreografky, protože to nás 
baví nejvíc.  

A co další trenéři? Na stránkách 
školy jsou uvedeny samé dámy, 
jen jeden „externí muž“. Čím to, 
že mezi sebou nemáte více pánů? 
Ano v našem trenérském kolek-
tivu jsou především dámy, asi 
se nás chlapi bojí (smích). Ne, 
máme mezi sebou i muže a jsme 
za něho moc rády. Od loňského 
roku u nás trénuje Lukáš Dudík 
a je to opravdová špička ve svém 
oboru, jak po stránce taneční, 
tak trenérské. Dále náš kolek-
tiv doplňují především holky, 
které u nás začínaly už v dětství 
a postupně se dopracovaly až na 

instruktorky. Je nás dohromady 
kolem osmi. 

Zázemí máte v kulturním domě 
LOLA. Jak vám tento prostor 
vyhovuje?
Oproti jiným tanečním školám 
máme velkou výhodu v tom, že jsou 
prostory KD LOLA „naše“. Může-
me je využívat teoreticky 24 hodin 
denně od tréninků až po pronájmy 
na různé oslavy a podobně. Máme 
dva zrcadlové sály a jeden malý sa-
lónek a využíváme je všechny skoro 
vždy současně. Tréninkový plán je 
opravdu nabytý. Rodiče mohou při 
čekání na své ratolesti využít i „bar“, 
kde si mohou například uvařit kávu. 
Koncem srpna probíhala v kultur-
ním domě malá rekonstrukce, a sice 
výměna oken na velkém sále, za což 
jsme moc rádi. 

Na internetových stránkách školy 
se uvádí, že patří mezi nejúspěš-
nější taneční školy v České repub-
lice. Jaké úspěchy patří ale mezi 
ty opravdu „nej“?
Snažíme se učit naše tanečníky, 
že výhra není vše, ale nejdů-
ležitější je, jak si tanec užívají 
a že přináší radost nejen jim, ale 

i všem divákům a rodičům. Ty medaile, 
to už jsou jen takové pomyslné třešničky 
na dortu. Vážíme si všech úspěchů stejně. 
Je to odměna za naši dlouholetou práci. Je 
opravdu těžké vybrat jen jeden z nich, až 
bych řekla nemožné. 

A které úspěchy byste vypíchla z těch, kte-
rých jste dosáhli za rok 2018? 
V letošním roce bylo jednou z nejúspěšněj-
ších soutěží Mistrovství České republiky 
ve street show, kde jsme získaly celkem 7 
titulů, z toho tři Mistrů ČR, tři Vicemistrů 
ČR a jednoho 2. vicemistrů ČR.  Na konci 
září jsme reprezentovali na Mistrovství Svě-
ta v Ústí nad Labem. 

A co plány do roku 2019?
V roce 2019 bychom chtěli navázat na přede-
šlé úspěšné roky a rozdávat radost z tance dál. 

Práce s dětmi je nádherná, zároveň může 
být někdy i náročná. Výuku nabízíte dětem 
už od 3 let, jak lekce s tak malými dětmi 
probíhají?
I když děláme street dance, tak se snažíme 
hodiny vždy přizpůsobit jak věku, tak úrov-
ni tanečníků. Hodiny pro malé děti vedeme 
formou hry. Děti se učí poslouchat rytmus 
a základní taneční kroky. Po hodině jsou 
za svou práci instruktorkami odměňová-
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Ples Beaty Rajské si tanečníci z klubu Quick užili naplno. Foto: archiv STK Quick Olomouc

Dokončení ze strany 11
ny buď nálepkami, razítky nebo 
sladkostmi.

V létě pořádáte taneční tábory, jak 
si máme takové tábory představit? 
Náš tábor se moc neliší od jiných. 
Děti jsou rozděleny do družstev, 
kde celý týden sbírají body do 
celotáborové hry. Mimo tréninky 

se dále taky koupou v bazénku, 
skáčou na trampolíně anebo si 
jen tak hrají s kamarády. Na konci 
tábora se děti předvedou s krátkým 
vystoupením rodičům, aby se mohli 
podívat, co vše se za týden naučily. 

Nemáte v dnešním počítačovém 
světě, kdy se děti čím dále méně 
hýbou, nouzi o tanečníky?

Kontaktní údaje na taneční klub pro zá-
jemce:
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.	
Všichni kluci do 15 let mají první půlrok zdarma.
Další informace a kontakty: www.kstquick.cz, 
info@kstquick.cz, facebook: KST QUICK Olo-
mouc, tel. 724 722 723.

TANEČNÍCI Z KLUBU QUICK RAZÍ HESLO: 
„MILUJ TANEC, ŽIJ ŽIVOT NAPLNO“

Klub sportovního tance Quick Olomouc s dlouholetou tradicí sdružuje 
lidi se společnou vášní… tancem a řídí se sloganem „Miluj tanec, žij život 
naplno“. V letošním roce už za sebou mají malí i velcí tanečníci z klubu 
řadu úspěchů i zážitků.

Poslání tanečního klubu, který 
trénuje mimo jiné v Sokolovně na 
Novém Světě, přiblížila Jitka Opravi-
lová, jejíž jméno je s klubem spojeno 
dvacet let: „Tanec je pro nás vše, 
co v životě děláme. Doprovází nás 
v každé chvíli. Je to synonymum 
pro sladění krásné hudby s ladným 
pohybem těla. Zároveň to je i spousta 
dřiny, potu, hromady hodin strá-

vených na tréninku. Je to ale také 
velká radost z úspěchů, která nikdy 
nezevšední. Je to životní styl s láskou 
k pohybu a lidé v něm najdou přátele 
na celý život. V tanci jsme navíc na 
vše dva. Z toho všeho vznikl náš slo-
gan ,Miluj tanec, žij život naplno‘.“
„Nezapomenutelným zážitkem pro 
nás byla účast na plesu V Žitě, který 
už počtrnácté uspořádala módní 

Tak je pravda, že jsme měly už i víc taneč-
níků, ale budeme se i nadále snažit, aby děti 
měly o tanec zájem a neseděly jen doma 
za počítačem jak pecky. V dnešní době je 
opravdu těžké pořádně děti zaujmout, ale 
snažíme se, co to jde, a doufáme, že taneč-
níků bude jen přibývat. 

Děkujeme za rozhovor
4x foto: archiv Taneční školy Lola´s Dance

návrhářka Beata Rajská,“ vzpomíná na akci Jitka 
Opravilová. Do Domu kultury ve Žďáru nad 
Sázavou, kde se ples konal, vyrazila Quick Crew, 
aby se ujala úvodní taneční show Pipilotta. To 
byl také název kolekce Beaty Rajské, která měla 
připomínat Pipi Dlouhou punčochu a obecně 
svět pohádky. 
„Tanec je zábava, pojďte se bavit s námi.“ Těmito 
slovy lákají tanečníci z klubu na internetových 
stránkách, které vznikly pro projekt nazvaný 
„Tancuj? Hravě!“ Jitka Opravilová přibližuje 
cíl projektu: „Kromě tance na úrovni soutěž-
ní se naši členové také snaží dostat tanec do 
povědomí širší veřejnosti. Náš zkušený taneční 
pár Tomáš Opichal a Monika Maňásková vede 
energií nabité lekce latinsko-amerických tanců. 
Výjimečné jsou tím, že místo složitého vysvětlo-
vání se celou hodinu tancuje.“


