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jako náměstek primátora kompetenčně řídím
jak oblast dopravy, tak i životního prostředí.
Současnou prioritou v oblasti dopravy je
bezesporu postupná oprava komunikací, na
kterou má odbor dopravy letos ve svém rozpočtu vyčleněnu částku 100 milionů korun.
Více se o tom dočtete uvnitř tohoto čísla. Pokud by se stejnou částku podařilo na opravy
silnic získat i v příštím roce, mohu garantovat, že drtivá většina komunikací na území
města bude konečně v uspokojivém stavu.
Věřím, že na konci příštího roku nebudou
mít řidiči v Olomouci důvod ke stížnostem.
V měsíci srpnu končí významný dvouletý projekt s názvem Přírodě Olomouckého
kraje, který je ﬁnančně podpořen Evropským sociálním fondem a Ministerstvem
životního prostředí České republiky. V tomto projektu jsem po celou dobu zastupoval
statutární město Olomouc a jsem velmi
rád, že se podařilo spojit veřejnou správu,
podnikatelské subjekty a neziskový sektor.
Výsledkem dobré spolupráce byla řada akcí
pro veřejnost, podařilo se nám také formou
komunitních projektů zapojit veřejnost do
konkrétních místních aktivit a přiblížit jí
principy tvorby a ochrany životního prostředí. Významnou roli v tomto procesu sehrál neziskový sektor a naše moderní Centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce
nad Moravou.
Hovořím-li o Sluňákovu, nesmím opomenout kladně hodnotit práci s dětmi i studenty, vysokou úroveň seminářů pro učitele, státní správu i podnikatele, dále besedy
a významné akce, neboť zájem o tyto aktivity je velký. O kvalitě služeb Sluňákova
svědčí i prestižní mezinárodní ocenění, které před časem získal. Více se dočtete uvnitř.
V uplynulých týdnech vandalové na území
města opakovaně zničili několik stromů.
Tyto případy jsou samozřejmě v šetření
policie, ale poškozování a likvidace městské
zeleně vandaly se bohužel začíná opakovat.
Proto si závěrem dovolím požádat občany
našeho města, aby pokud se stanou svědky
takového činu, volali policii.
Životní prostředí je věcí nás všech a musíme jej také společně chránit.

Svatopluk Ščudlík
první náměstek primátora

Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.
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Ještě několik let bude trvat, než se
chátrající areál bývalých závodů Milo
změní na moderní multifunkční část
města s kancelářemi, byty a obchodními a zábavními centry. Architekti
slibují, že se stane další chloubou
města, jeho budoucí podoba ale ještě
není známa.

Sociální služby mají katalog
 V rámci komunitního plánování sociálních služeb byl vydán v pořadí již druhý
Katalog poskytovatelů sociálních služeb
a služeb souvisejících v Olomouci, který
má sloužit k lepší orientaci občanů v nabízených sociálních službách ve městě.
Katalog obsahuje základní informace
o službách a kontaktní údaje na jejich poskytovatele. „Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy bude potřebovat využít některou ze sociálních služeb,
neboť již nebude mít možnost postarat se
sám o sebe či o své blízké. Proto jsem přesvědčen, že tento ucelený přehled nabízených služeb ve městě Olomouci poskytne
občanům potřebné informace k výběru

Přesto se už nyní objevují spekulace a připomínky k tomu, jak bude nové centrum
nazvané Šantovka vypadat. „Obrázky,
které existují, jsou spíše jen návrhem základního členění území. Z hlediska budov
navrhují pouze jejich výšku a objemové parametry, nikoli jejich výslednou podobu. Je
proto velmi předčasné hodnotit v tuto chvíli architektonické řešení, které bude jiné než
na předběžných vizualizacích,“ upozornil
mluvčí města Martin Hála. Dodal, že zatím
nebylo zahájeno ani územní řízení a probíhá pouze diskuse o možné podobě a novém využití chátrajícího areálu. „Vytvoření
projektu bude trvat nejméně rok, samotná
stavba pak dalších pět až deset let. V tuto
chvíli zatím víme jen to, že by Šantovka
měla mít tři funkce využití území, a sice
obytnou, administrativní a zábavní či obchodní.“
Na místě, které se v současnosti nevyužívá
a je v zanedbaném stavu, vznikne více než

200 tisíc metrů čtverečných nových ploch
a náklady na renovaci se vyšplhají na zhruba deset miliard korun. „Vnímáme jako pozitivní, že chce někdo investovat deset miliard do města Olomouce. Díky tomu, že se
tuto lokalitu rozhodl renovovat soukromý
investor, nemusí plynout obrovské sumy
peněz z veřejné správy na demolici objektů
a následné řešení,“ uvedl primátor Martin
Novotný.
Majitelem pozemků je soukromý investor
a jedná se o jeho záměr. Ten zahájil předběžnou komunikaci s městem, ještě než
začne oﬁciální projednávání záměru v dotčených orgánech. „Rada vyjádřila obecnou
podporu revitalizaci areálu Milo, zároveň
však zdůraznila, že vzhledem k blízkosti
centra města budou kladeny nejvyšší nároky na úroveň architektury jednotlivých budov, co nejlepší dopravní řešení v lokalitě
a minimalizaci dopadu výstavby na život
(leh)
města,“ uzavřel.

takové služby, která pro ně bude nejvhodnější při hledání východiska z jejich obtížné životní situace,“ vysvětlil náměstek
primátora Ladislav Šnevajs. Katalog je
volně ke stažení na webových stránkách
projektu www.olomouc.eu/kpss/, kde je
také průběžně aktualizován a doplňován.
V tištěné verzi jej lze získat například
v Informačním centru v podloubí radnice. Bližší informace podá Dagmar Prachniarová na tel.: 585 510 336 nebo e-mailu
(red)
dagmar.prachniarova@mmol.cz.

hudby a zpěvu se do hanácké metropole
přestěhuje z Kroměříže, kde už hudební
škola existuje. V Olomouckém kraji naopak podobné zařízení dosud chybělo.
1. září nastoupí do olomoucké konzervatoře stovka studentů, v příštím roce by
se měl jejich počet navýšit na 120. Škola
bude sídlit ve Wurmově ulici v budově
bývalé kanovnické rezidence. Jejím zřizovatelem je Českobratrská církev evan(leh)
gelická.

Olomouc bude mít konzervatoř
 S novým školním rokem začne v Olomouci fungovat Konzervatoř Evangelické akademie. Škola zaměřená na výuku

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Olomoucká radnice zve všechny občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce, které se bude konat
v pondělí 15. září 2008 od 9 hodin v budově Magistrátu
města Olomouce v Hynaisově ulici.
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Predběžná vizualizace

Podoba Šantovky ještě není známa
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Od letošního září přestane po Olomouci jezdit linka číslo 41 nazvaná
Bariéra. Autobus vybavený hydraulickou zvedací plošinou, určený pro přepravu vozíčkářů, začal
postrádat svůj hlavní smysl, protože postižení mají na všech linkách
možnost využít nízkopodlažní autobusy.
„Linka číslo 41 byla zavedena v roce
1993 a jejím smyslem bylo propojit bezbariérové byty s důležitými objekty
ve městě. Byla upravena speciálně pro
převážení invalidních vozíků,“ uvedl
náměstek primátora Svatopluk Ščudlík.
Od roku 2003 ale začal Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) pořizovat
nízkopodlažní autobusy, kterých momentálně po Olomouci jezdí 34. „Linka
Bariéra proto začala postrádat svůj hlavní smysl, tedy přepravu vozíčkářů. Také
sčítání z letošního května potvrzuje, že
využití linky 41 ze strany vozíčkářů je
minimální,“ dodal. Po patnácti letech
tak její provoz deﬁnitivně končí.
Nově naopak DPMO zavádí nový spoj
s číslem 34, který bude jezdit mezi centrem města, fakultní nemocnicí a městskými částmi Neředín a Povel. Radní
jejím zavedením reagují především na
požadavky obyvatel městské části Neředín, kteří volali po lepším propojení
s nemocnicí. Nová linka autobusu bude
zastavovat u teoretických ústavů.
Od 1. září se ale budou částečně měnit
i jiné spoje. Změny by měly vést k lepšímu propojení jednotlivých linek a tím
usnadnění cestování po městě. Podrobnosti o změně jízdních řádů najdete
(leh)
v tabulce.

ZMĚNY V MHD OD 1. ZÁŘÍ
Linka č. 15 – V pracovních dnech přidán spoj ze zastávky
Černovír s odjezdem v 7.33 a příjezdem v 7.35 na zastávku
Frajtovo náměstí  V pracovních dnech ze zastávky Bukovany posun spoje s odjezdem v 5.51 na 5.50  Z důvodu
nulového vyrovnávacího času v Bukovanech musel být posunut i spoj s odjezdem v 5.18 ze zastávky Černovír na 5.17
 V pracovních dnech ze zastávky Bukovany posun spoje
s odjezdem v 8.55 na 8.49  V pracovních dnech ze zastávky
Hlavní nádraží posun spoje s odjezdem ve 14.38 na 14.45 
Z důvodu změny byl posunut i následný odjezd ze zastávky
Bukovany ze současných 15.02 na 15.05  Ve dnech pracovního klidu přidán spoj ze zastávky Bukovany s odjezdem ve
4.43 a příjezdem na Hlavní nádraží v 5.03.
Linka č. 20 – V pracovních dnech ze zastávky Chomoutov,
škola posun spoje s odjezdem ve 22.05 na 21.54  V pracovních dnech a ve dnech pracovního klidu ze zastávky Chomoutov, škola posun spoje s odjezdem ve 4.40 na 4.35.
Linka č. 25 – V pracovních dnech a ve dnech pracovního
klidu rozšíření počtu a změna časových poloh spojů linky
na základě požadavku Kauﬂandu.
Linka č. 34 – Nová linka provozovaná pouze v pracovních
dnech za stávající linku č. 41 s obsluhou lokalit Neředín,
Povel, centrum.
Linka č. 41 – Zrušena.

INZERCE
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 Prestižní mezinárodní vyznamenání získalo centrum
environmentálních aktivit
města Olomouce
Sluňákov.
Jde o zlatou
cenu v soutěži
„Zelené Jablko
2008“ (International Green Apple Awards) a Sluňákov
ji dostal za projekt zlepšující životní prostředí a přispívající k ochraně a zvelebení národního kulturního dědictví v oblasti stavebnictví a architektury. „Porota
soutěže zkoumala environmentální, sociální a ekonomické parametry projektu,
inovativní přínos a možnosti budoucího
rozvoje a otevřenosti projektu k další
spolupráci. Hodnotila také snahu o udržení stanovených ekologických strategických plánů,“ uvedl vedoucí centra
Michal Bartoš. Je to už několikáté ocenění, které Sluňákov za dobu své existence
získal.
Nízkoenergetický dům Sluňákov v Horce
nad Moravou šetří energii a neobnovitelné přírodní zdroje, technologicky funguje na bázi nuceného větrání s rekuperací,
využitím energie slunce a biomasy, jeho
provoz šetří také vodu a třídí odpad. Stal
se vyhledávaným místem pro školní pobyty všech typů škol s originálním programem a návštěvnickým centrem pro
veřejnost. Nejbližší možnost seznámit se
podrobněji s činností a budoucími plány
o.p.s. Sluňákov a s domem, ve kterém
centrum sídlí, mají lidé již v sobotu 6.
září v rámci „Bobřích slavností“, které
jsou ukončením velmi úspěšného pro(leh)
jektu „Přírodě OK“.

Bariéra končí, vznikne nová linka

Foto archiv

Sluňákov získal mezinárodní
ocenění

AKTUALITY

Od nového roku přestávají platit občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů, které
byly vydány do 31. 12. 2003. Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů upozorňuje, že do 31. prosince 2008 si musejí všichni tyto doklady
vyměnit. Pracovníci oddělení vyzývají občany Olomouce, aby výměnu nenechávali
na poslední chvíli, a vyhnuli se tak dlouhému čekání a dalším nepříjemnostem.
Výjimka platí pouze pro občany narozené
před 1. 1. 1936 – občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez
omezení“ nebo „platnost prodloužena bez
(red)
omezení“, zůstávají nadále platné.

Podzimní sběrové soboty začínají
Také letos na podzim mají obyvatelé
Olomouce možnost zbavit se zdarma
a pohodlně nepotřebného nábytku,
spotřebičů, ale i suchého listí. Od
20. září organizuje odbor životního
prostředí ve spolupráci s technickými službami tradiční sběrové soboty.
(Kompletní přehled sběrových sobot
přineseme v příštím čísle.)

Foto archiv

Vyměňte si občanské průkazy!

20.
září 2008
29. března
2008
Neředín
Tabulový vrch

Do kontejnerů na čtyřiceti stanovištích
budou moci občané odložit jak velkoobjemový odpad (skříně, sedačky, křesla, židle,
koberce, linolea), tak domácí elektrospotřebiče včetně ledniček, praček či televizorů.
Zbavit se tímto způsobem mohou i drobného nebezpečného odpadu, kam patří například zbytky barev, baterie nebo zářivky.
Kromě toho bývá na místě i speciální kontejner na organické zbytky – listí a větve.
Na třídění a ukládání odpadků dohlíží pracovník technických služeb. „Při sběrových
sobotách se často lidé chtějí zbavit rovněž
stavebního odpadu, například oken či suti.
Jeho likvidace však není zahrnuta v poplatku, který občané každoročně platí, a proto
se stavební odpad při sběrových sobotách

27. září 2008
Olomouc západ
Nová Ulice

roh ulic Norská a Rumunská
Stiborova x U Kovárny
roh ulic Stiborova a Jílová
Dobnerova x Na Chmelnici
Wolkerova
roh ulic Žilinská a Dvořákova
roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem
roh ulic Hraniční a Čajkovského (parkoviště)

likvidovat nesmí,“ upozornil Radim Plachý
z oboru životního prostředí olomouckého
magistrátu. Ten mohou zlikvidovat ve sběrném dvoře U Panelárny. Kontejnery budou
na jednotlivých stanovištích přistaveny
vždy v sobotu od 8 do 13 hodin. Mimo
sběrové soboty mají Olomoučané možnost
zdarma uložit kusový, nebezpečný i organický odpad ve sběrových dvorech v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech
(leh)
v Chelčického ulici.

SC-81014/1
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Statutární město Olomouc, odbor vnějších
vztahů a informací, oddělení cestovního
ruchu vyhlašuje Fotograﬁckou soutěž města Olomouce pro rok 2008.
Tematické okruhy soutěže:
ŽIVOT VE MĚSTĚ – návštěvníci a turisté
v Olomouci, noční život, kulturní akce, jarmarky, divadlo, Flora, koncerty, sportovní
klání apod.
OKOLÍ – fotograﬁe zachycující turistickou
či sportovní tematiku z okolí města, adrenalinové sporty, cyklistika, výlety na hrady
apod.
PAMÁTKY – dle konkrétního seznamu památek zveřejněného společně s vyhlášením
soutěže.
Do soutěže se přĳímají dosud nepublikované fotograﬁe zachycující konkrétní památky nebo témata z daných oblastí, které
musí splňovat parametry zadání, jako je velikost, rozlišení, elektronická i tištěná podoba, kontakt na autora atd. Maximálně deset
fotograﬁí můžete poslat do 30. 10. 2008.
Přesné znění podmínek, včetně seznamu
památek, si můžete stáhnout ze stránek:
www.tourism.olomouc.eu. Výherce získá

Foto Blanka Martinovská

Fotosoutěž města Olomouce 2008

ﬁnanční odměnu. Kopie podmínek soutěže, včetně seznamu památek, jsou také
k dispozici na Informačním centru města
Olomouce v podloubí radnice a na Oddělení cestovního ruchu, Kateřinská 8, Olomouc. Jakékoli dotazy týkající se vyhlášení fotosoutěže směřujte na Terezu Tichou,
Oddělení cestovního ruchu, Kateřinská 8,
tel: 585 513 225, e-mail: tereza.ticha@mmol.
cz. Snímky můžete zaslat také na adresu:
Statutární město Olomouc, Odbor vnějších
vztahů a informací, Oddělení cestovního
ruchu, Mgr. Tereza Tichá, Dolní náměstí 47,
779 11 Olomouc.

AKTUALITY

Dopravní podnik pořídil ekologický autobus
Nový ekologický autobus jezdí od začátku srpna po olomouckých ulicích. Je
vybaven speciální technologií, díky které je nejen úspornější, ale zejména
vylučuje do ovzduší méně škodlivých látek než běžné autobusy.

Dopravní podnik města Olomouce
(DPMO) převzal první autobus s normou EURO 4 koncem července. „Jedná
se o nízkopodlažní kloubový autobus
Solaris Urbino 18 vybavený motorem,
který splňuje emisní limit EURO 4 pomocí technologie SCR,“ uvedla mluvčí
DPMO Magdaléna Kopřivová. Během
září letošního roku plánuje podnik poří-

TECHNOLOGIE SCR

Dopravní podnik má ve vozovém parku celkem 77 autobusů, z toho 32 vozů
s normou EURO 2 a 45 vozů s normou
EURO 3. Podnik plánuje další obnovu
vozového parku autobusů s využitím
dotace z Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední
(red)
Morava v letech 2009–2013.

(Selective Catalytic Reduction - selektivní katalytická redukce)
Selektivní katalytická redukce (SCR) je technologie, která
dokáže snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na
úroveň norem Euro 4. Technologie SCR využívá neupraveného
motoru, který splňuje normu Euro 3 a snížení škodlivých látek
(převážně oxidu dusíku NOX) dosahuje vstřikováním kapaliny
AdBlue do výfuku, čímž se NOX redukuje na vodu (H2O) a dusík
(N2). Spotřeba AdBlue činí průměrně 2 litry na 100 kilometrů.
Co je to AdBlue ?
• čirá, bezbarvá, netoxická, pro manipulaci snadná chemikálie.
• 32,5% vodní roztok močoviny,
• vyrábí se průmyslovou syntézou amoniaku a oxidu uhelnatého,
• má silně korozivní vlastnosti (nesmí přijít do kontaktu s barevnými kovy, některými plasty atd.),
• bod tuhnutí je -11,5°C (nutnost vyhřívání skladovacích nádrží
v zimním období).

lí. Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost
bez ohledu na dosažené vzdělání či profesi. Budou zahájeny ve druhé polovině září
2008 a potrvají do února 2009. „Setkáváme
se se značně narůstajícím počtem zájemců.
Mezi kurzy, o které je trvale velký zájem

a které se tak v nabídce objeví opakovaně,
patří například Základy rétoriky, Digitální fotograﬁe, Keramika, Točení na hrnčířském kruhu, Aranžování rostlin, Grafologie, Arteterapie, Jóga a další,“ uvedla
garantka projektu Hana Bartoňková. Nově
letos přibudou například kurz malování
na hedvábí, výroby šperku smaltováním,
pletení košíků z pedigu a další. Zájemci
(ať už v roli účastníků nebo potenciálních
lektorů) mohou získat bližší informace na
www.pampaedie.cz či prostřednictvím e-mailu: info@pampaedie.cz, případně na
(leh)
telefonu 776 102 893.

 Již třetím rokem realizuje Univerzita Palackého za ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc
kurzy zájmového vzdělávání pro dospělé.
Projekt nese název „Pampaedie – škola zájmového vzdělávání“ a je odborně zastřešen Katedrou sociologie a andragogiky
Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého.
Projekt nyní nově podporuje i statutární
město Olomouc, a přispívá tak k rozšíření
aktivit a možností trávení volného času pro
dospělé občany Olomouce a blízkého oko-

Foto archiv

Vzdělávat se mohou i dospělí
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dit další takto vybavené vozidlo, nízkopodlažní sólo autobus Solaris Urbino 12.
„Díky technickým parametrům těchto vozidel dojde k úspoře paliva, ale zejména
ke snížení škodlivých látek, které odchází
do ovzduší. Technologie SCR umožňuje úsporu paliva oproti EURO 3 o tři až
sedm procent,“ přiblížila mluvčí.
Pro zajímavost:
• zhruba 35 nových vozidel s AdBlue vylučuje stejné množství pevných částic jako
10 současných vozů bez systému SCR.
• 7 vozů s AdBlue vylučuje stejné množství
oxidů dusíku jako jeden současný vůz.

TÉMA MĚSÍCE

Dny evropského kultu
Dny evropského dědictví (DED)
každoročně v měsíci září otevírají
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Také v Olomouci budete mít
letos ve dnech 13. a 14. září ojedinělou příležitost nahlédnout tam,
kam se za normálních okolností
nepodíváte.
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Památky v krajině a krajina
jako památka
Cílem projektu je hledání cest ke kořenům
naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci DED pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní
programy. „Dny evropského dědictví jsou
významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech

se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví,“ vysvětlil Josef Línek z olomouckého
magistrátu. Jednotlivé země nebo i města
vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény
přírodního a kulturního dědictví. Letošní
české národní téma zní: Památky v krajině
a krajina jako památka. Podrobný seznam
zpřístupněných památek včetně otevíracích
dob najdete v tabulce.

TÉMA MĚSÍCE

urního dědictví

Nejen paláce a katedrály
Dny evropského dědictví svou pozornost
nesoustřeďují pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce
či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé
jiné objekty – národní parky, uhelné doly,
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, vojenské objekty, zříceniny a podobně.
Také v Olomouci bude letos otevřena řada
významných památek, o jejichž existenci
nemají obyvatelé města většinou ani tušení. „Osobně mám radost z toho, že se nám
podařilo dohodnout se s provozovateli
a správci některých pro veřejnost uzavřených památek na jejich zpřístupnění. V této souvislosti bych zmínil Arcibiskupský
palác, zázemí Moravského divadla nebo
parní vodárnu v Černovíře, která byla vedle olomouckých parků a historické aleje
na Svatý Kopeček, včetně Baziliky Minor,
vybrána jako jedna z lokalit pro odborné
přednášky,“ řekl náměstek primátora Jan
Holpuch. V průběhu DED budou otevřeny
i olomoucké forty.

Olomoucké parky jsou také památkou
Mezi kulturní památky ani zdaleka nepatří jen budovy. Málokterý Olomoučan si
při procházce Čechovými, Smetanovými
či Bezručovými sady uvědomí, že také
parky patří mezi vzácné pamětihodnosti
s bohatou historií. Dozvědět se o ní více

mohou během komentovaných prohlídek.
V pátek budou přednášky určeny školám,
v sobotu pak široké veřejnosti. „Exkurze
se zaměří především na uměleckohistorický vývoj těchto nemovitých kulturních
památek. Prezentace historických parků
města Olomouce formou dobových plánů,
fotograﬁí, pohlednic či vedut bude také
součástí výstavy Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje,
kterou připravuje Vlastivědné muzeum
v Olomouci na listopad letošního roku,“
uvedla mluvčí Vlastivědného muzea Renáta Fi ová. Organizační pokyny budou
k dispozici na www.vmo.cz.

Centrem dění bude Horní náměstí
V předvečer Dnů evropského dědictví zazní ve 20 hodin na Horním náměstí Carmina Burana od Carla Orﬀa v podání sólistů,
sboru a orchestru Moravského divadla,
Akademického sboru Žerotín.

FONTANA VIVAT OŽIVÍ KAŠNY

Za velkého zájmu veřejnosti proběhly již čtyři prohlídky olomouckých kašen pod názvem Fontana
Vivat, které se uskutečnily díky podpoře statutárního
města Olomouce. Program připravený olomouckou
pobočkou kulturní asociace Nová Akropolis zhlédlo
již více než 1500 milovníků historie a mytologie.
I letos na podzim budou mít návštěvníci centra města možnost se v rámci programu Dnů evropského
dědictví 2008 prohlídky opět zúčastnit. Vycházka nejen pro milovníky historie proběhne v neděli 14. září
a začne ve 20 hodin u Caesarovy kašny na Horním
náměstí. „Novinkou letošního představení je posunutí začátku prohlídky na pozdější hodinu,“ oznámila
vedoucí olomoucké ﬁliálky Nové Akropolis Petra Goliášová. „Všechny kašny jsou ve večerních hodinách
stabilně nasvětleny a souhra kamene, vody a světla
vytváří zvláštní efekty s odlišnou atmosférou. Chtěli
bychom návštěvníky centra města upozornit na další
z jeho zajímavých tváří – na noční Olomouc. Věřím,
že i přes pozdější čas začátku komentované prohlídky
si zájemci o historii Olomouce nenechají tuto jedinečnou příležitost ujít,“ dodala Goliášová
Účastníci akce se mohou již tradičně těšit na přibližně dvouhodinovou vycházku vedenou Jánem
Kadlecem, který představuje historickou postavu
tvůrce olomouckých kašen Václava Rendera. Na trase
prohlídky nebudou chybět ani poučné komentované
zastávky u dalších olomouckých pamětihodností.
„Renderův výklad doplní krátká divadelní představení speciálně sehraná na témata mytologických
motivů jednotlivých kašen. I přes pozdější čas na ně
bude vidět, protože budou přisvětlena. O zpestření
celé akce se také postarají kejklíři se speciálními ohňovými efekty,“ přiblížil podobu letošního pátého
ročníku Fontana Vivat autor scénáře a režisér Vladan
(red)
Pěnkava.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V KNIHOVNĚ MĚSTA OLOMOUCE
Knihovna města Olomouce (KMOL) pořádá v rámci Dnů evropského dědictví několik zajímavých akcí pro veřejnost. V sobotu 13. září 2008 v čase 8.00–16.00 hod se zaměstnanci pokusí
obohatit letošní téma pro Českou republiku, které zní Památky v krajině a krajina jako památka.
Brány hlavní budovy na nám. Republiky i cenné kubistické památky, pobočka Brněnská, zůstanou otevřeny. Návštěvníci budou mít možnost nejen poznat veškeré prostory knihovny, ale také
zhlédnout zajímavou expozici historických map a seznámit se s některými aspekty využití map v elektronickém věku.
Zájemci z řad veřejnosti se v tento den mohou též bezplatně zaregistrovat jako čtenáři KMOL s platností do konce
roku 2008.
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V sobotu 13. září vypukne na náměstí tradiční řemeslný jarmark se zhruba dvěma
desítkami stánků. Program, který potrvá
až do 18 hodin, bude slavnostně zahájen
v sobotu v 10 hodin. Bude koncipován především jako přehlídka folklorních souborů
a hudebních těles a bude zaměřen na hanácký folklor. Vystoupí například soubory
Pantlek, Dunajec, cimbálová kapela Tož
Tak, Strunky a také historická kapela Holba. Na úplný závěr kulturního programu
vystoupí hanácká rocková kapela Stracené ráj, která zpívá v hanáčtině. Podrobný
rozpis programu vystoupení bude uve-

Součástí programu Dnů evropského dědictví je i výstava zvonů určených pro chrám
sv. Václava v prostoru před Arcidiecézním
muzeem. V sobotu 14. 9. ve 14 hodin tady
mohou návštěvníci vyslechnout odbornou
přednášku„Povídání o zvonech“.
V 18 hodin na Horním náměstí proběhne
další přednáška o olomouckých zvonech,
a to v podání kampanologa olomoucké arcidiecéze Františka Johna. Tamtéž mají také
návštěvníci možnost zazvonit si na třetí ze
čtveřice zvonů určených pro kostel svatého Michala. Stejnojmenný zvon, který se poprvé rozezněl v polovině července, bude na náměstí u vchodu do radnice vystaven až do konce září.
Svatý Michael, který vznikl začátkem června ve zvonařské dílně Dytrychových v Brodku u Přerova, bude stejně jako
jeho dva předchůdci, Svatý Jan Sarkander a Svatá Zdislava, umístěn do zvonice chrámu svatého Michala. Původně
tady byly čtyři zvony, během druhé světové války je ale zabavila armáda a na dlouhých pětašedesát let kostel umlkl.
Loni v září se poprvé rozezněl nově vyrobený Svatý Jan Sarkander, na jehož odlití přispěl europoslanec Jan Březina.
Zvon ze slitiny mědi a cínu vážící 620 kilogramů byl vyroben za dva měsíce a jeho autorkou byla stejně jako u ostatních
zvonů Leticie Dytrychová-Vránová. O dva metráky těžší Svatá Zdislava byla dokončena v prosinci díky darům Olomoučanů. Každý, kdo přispěl alespoň 10 tisíci korunami, na něm má navěky zvěčněno své jméno.
Třicet dárců, kteří se složili na třetí zvon, podpořila částkou sto tisíc korun také olomoucká radnice. Svatý Michael
Archanděl bude po slavnostním vysvěcení pověšen do zvonice začátkem října.
Sbírka na poslední, nejtěžší zvon, který by měl nést jméno Panny Marie, už rovněž začala. Podmínky pro dárce, kteří
by na něm chtěli mít zvěčněno své jméno, jsou stejné jako u předchozích zvonů.
den na plakátech a letáčcích, které budou
distribuovány od začátku září v informačním centru.
„V sobotu mohou návštěvníci využít i řetězového provádění Olomouc v kostce. Na
jednotlivých stanovištích budou připraveni
skauti s odborným výkladem o památce

Foto Mirek Grass

POZNEJTE ZBLÍZKA OLOMOUCKÉ ZVONY

vztahující se k tomuto stanovišti,“ uvedl
vedoucí odboru vnějších vztahů a informací Josef Línek. Mezi stanovišti bude například model města, orloj, Herkulova kašna,
Edelmanův palác, sloup Nejsvětější Trojice,
arkýř, budovy divadla, ﬁlharmonie, Petrášův palác, Arionova kašna či radnice.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  OTEVŘENÉ PAMÁTKY
PAMÁTKA
Arboretum Bílá Lhota
Katedrála sv. Václava
Arcidiecezní muzeum
Arcibiskupský palác
Knihovna města Olomouce
Knihovna A. Šprince – tzv. Hrubanova vila
Vlastivědné muzeum Olomouc
Muzeum moderního umění
Kostel Panny Marie Sněžné
Chrám sv. Mořice
Chrám sv. Cyrila a Metoděje Olomouc - Hejčín
Sloup Nejsvětější Trojice
Radnice
Kaple sv. Jana Sarkandra
Umělecké centrum UP „Konvikt“
Kostel sv. Michala
Kostel sv. Kateřiny
Vojenská nemocnice–Klášterní Hradisko
Bazilika Navštívení Panny Marie
FORT XVII Křelov
Tereziánská zbrojnice – knihovna UP
FORT Radíkov
Zámek Náměšť na Hané

13. 9. (so)

14. 9. (ne)

8.00–18.00
9.00–17.00
9.00–18.00
9.00–17.00
8.00–16.00
10.00–16.00
9.00–18.00
9.00–18.00
9.00 – 18.00
9.00–18.00
13.00–16.00
9.00–15.00
9.00–17.00
9.00–18.00
10.00–18.00
10.00–18.00
9.00–17.00
9.00–16.00
12.00–18.00
10.00–17.00
10.00–17.00
9.00–17.00
9.00–16.00

8.00–18.00
11.00–17.00 zpřístupněna krypta s výstavou za dobrovolné vstupné
9.00–18.00 výstava v křížové chodbě Ukřižování ze Zašové
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poslední prohlídka v 16.00 Vstupné 10 Kč
den otevřených dveří, prohlídka prostor, zápis nových čtenářů, expozice historických map
den otevřených dveří, tematické výstavy, prohlídka prostor, zápis nových čtenářů
9.00–18.00 stálé expozice geol. a mineralogie, Od orloje k hodinám, zoologie, Pravěk Olomoucka, Olomouc v min. staletích
9.00–18.00 výstava Art Brut v českých zemích
9.00 – 18.00
12.00–18.00 zpřístupněna věž za symbolické vstupné
13.00–16.00 komentované prohlídky v 30 minutových intervalech, přístup do hrobky a na věž (30 Kč)

zpřístupněná kaple
zpřístupněna věž a kaple
9.00–15.00 možnost prohlídky s průvodcem – na požádání u sv. Michala
10.00–17.00
10.00–18.00 věž s novými zvony, sklepení, výstava fotograﬁí
12.00–18.00

zpřístupněna věž
12.00–18.00
10.00–17.00
10.00–17.00

dobové stavební plány a vizualizace fortu
9.00–16.00 výstava Příroda a památky Hané

TÉMA MĚSÍCE

Parní vodárna v Černovíře

BEZBARIÉROVÉ PAMÁTKY
Jindy nepřístupné památky se během Dnů evropského dědictví otevřou veřejnosti, Olomouc chce ale jít ještě o kousek
dál. Cílem je, aby bylo kulturní dědictví zpřístupněno skutečně všem. V rámci projektu Bezbariérová Olomouc budou
v Olomouci vybrané kulturní památky zpřístupněny také
návštěvníkům s tělesným, zrakovým i jiným postižením
a umožní jim podívat se tam, kam se běžně dostanou jen
s obtížemi nebo se nedostanou vůbec. „Přístup do těchto
památek bude umožněn umístěním nájezdů a lyžin a stálou
přítomností asistentů v místě přístupů,“ uvedla koordinátorka projektu Bezbariérová Olomouc Jana Čuková. Muzeum moderního umění umožní vstup osobám na vozíčku
využitím běžně nepřístupného výtahu. Pro návštěvníky se
zrakovým postižením bude v chrámu sv. Václava připravena výstava předmětů historické i církevní povahy
a model chrámu, vše bude možné prozkoumat hmatem i sluchem. Předměty budou doprovázet popisky
v bodovém písmu. Také přednáška Olomoucké parky pořádaná v rámci Dnů evropského dědictví, která
proběhne přímo v olomouckých parcích, bude bezbariérově přístupná. „Nezap omínáme ani na památky
v Olomouci a blízkém okolí, které jsou bezbariérově přístupné stále a právě Den evropského dědictví vybízí
k jejich návštěvě,“ dodala Čuková.

Prohlédnout si Olomouc můžete nejen
z běžné perspektivy. Zajímavé pohledy
nabídne také zpřístupnění olomouckých
věží na radnici, Kláštěrním Hradisku,
a v kostelech sv. Michala a Mořice, a to
zdarma a po celý den. „Mimořádná bude
určitě i procházka olomouckým podzemím, kterou pořádá Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov,“
doplnil náměstek Holpuch a dodal: „Olomoucké podzemí sice netvoří spleť dlouhých a vzájemně propojených chodeb
a sklepů, ale přesto skrývá své zajímavosti. Právě proto asi vyvolává velký zájem
veřejnosti.“
Na programu je například krypta kostela sv. Mořice, sklepení bývalého dominikánského kláštera z kostela sv. Michala
a nejhlubší sklepení měšťanského domu
U Zlatého jelena.
Zájemci, kteří se chtějí do podzemí podívat, se musí přihlásit na telefonním
čísle 585 154 711 nebo internetové adrese info@slunakov.cz.
Aktuální a podrobné informace najdete
(leh)
na www.olomouc.eu.
INZERCE

Zpřístupněné budou v sobotu 13. 9. 2008 od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin
Husův Sbor církve československé, ulice U Husova sboru – přístupné kolumbárium i modlitebna, komentované prohlídky v 10 a 11 hodin  Husův Sbor Hodolany, Farského 2  Krypta katedrály sv. Václava, Mlčochova 5  Vila Primavesi, Universitní ulice  Kostel Panny Marie Sněžné, Denisova ulice
V pátek 12. 9. 2008 v době od 10 do 16 hodin
Muzeum moderního umění, Denisova 47
V sobotu 13. 9. 2008 od 10 do 12 a od 13 do 14 hodin
Haptická výstava (pro osoby se zrakovým postižením) v chrámu sv. Václava
Běžně bezbariérově přístupné kulturní památky:
Kostel sv. Mořice, 8. května  Katedrála sv. Václava, Mlčochova 5  Arcibiskupský palác, Wurmova 9
 Klášter Hradisko, Sušilovo nám. 5, Černovír, přístupné nádvoří a nově zrekonstruovaný hospodářský dvůr
 Arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí 3  Vlastivědné muzeum, nám. Republiky 5  Umělecké centrum UP , Univerzitní 3–5, mimo kapli Božího těla  Kaple sv. Sarkandera, Na Hradě  FORT XVII Křelov
 Arboretum Bílá Lhota  Knihovna Města Olomouce, nám. Republiky 1  Tereziánská zbrojnice, Biskupské
náměstí 1  Soubor staveb lidové architektury v Příkazech

SC-80451/2

Foto: J. Holpuch a archiv VHS, a.s.

Poznejte město seshora i z podzemí
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Totalita nemá ve světě b
říká bývalý primátor Olomouce Milan Hořínek

Nedávno jste obdržel Cenu města Olomouce. Co to pro vás znamená?
Bylo to především překvapení, protože už
jsem dlouho venku z politiky, takže jsem
nepočítal s tím, že by si na mě ještě někdo
vzpomněl.
V čem konkrétně spočíval ten „boj proti
totalitě“, za který jste cenu dostal?
To slovo „boj“ se mi vůbec nelíbí, nejsem
žádný bojovník! Ale už se s tím nedalo nic
dělat, už to tam bylo napsáno. Jednoduše
jsem dával najevo, že totalita je pro naši
společnost špatná a že nás pravděpodobně čekají i nějaké lepší pořádky než tohle.
I když dnes vidím, že spoustě našich spoluobčanů se totalita líbí – například že je
levnější než demokracie. Je pravda, že demokracie je velmi drahá, ale přesto věřím,
že totalita nemá ve světě budoucnost.
Svůj nesouhlas jste dával najevo až po
srpnu 1968?
Otevřeně přiznávám, že jsem byl komunista. Prostě jsem věřil, že socialismus je
reformovatelný. To jsem byl ještě relativně
mladý, měl jsem třicet roků, ale během roku
1969 jsem se přesvědčil, že to byl omyl.
Jak konkrétně jste protestoval proti tehdejšímu dění?
Ve straně byl v té době tvrdý boj, projevit se
tak nebo onak musel každý. Jak se projevím
já, to bylo jasné, s tím jsem neměl žádné
problémy, to nevyžadovalo nějakou odvahu. Na sjezdu jsem řekl svůj názor, že proces v osmašedesátém nebyl správný a že to
přerušení sovětskou okupací (to jsem si ještě myslel, že to je přerušení) je špatné. Začal
jsem uvažovat o tom, že bych emigroval.
A pak se mi přihodila taková epizodní záležitost... Mám zahradu s chatou ve Štern-
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Foto Robert Mročka

Před čtyřiceti lety projevil nesouhlas
se vstupem cizích vojsk na naše území a jeho život se od základu změnil.
Ze středoškolského profesora se stal
dělník, a když pak podepsal Chartu
77, vzala si ho na paškál i státní bezpečnost. Po listopadu 1989 se stal prvním olomouckým primátorem a na čas
dokonce i poslancem. Dnes si Milan
Hořínek užívá důchodu a tvrdí: „Čtyři roky v politice mi úplně stačily!“

OSOBNOST

budoucnost,
berku a tam vždycky v sobotu nebo neděli
ráno chodili skauti do lesa. A tehdy 25. srpna 1968 jsem seděl na zahradě a od branky
na mě volali skaut a skautka. Ptali se mě,
jestli mi můžou nějak pomoci, nakoupit
a tak. Divil jsem se, jak je to napadlo – mně
bylo v té době třicet let a pokud si dobře
vzpomínám, byl jsem ve vynikající kondici.
Oni odpověděli, že v rádiu hlásili, že lidi se
v té době zajímají jen o velké věci, ale že by
neměli zapomínat ani na staré a nemocné
lidi. To byl okamžik, kdy jsem si říkal, že
bych to přece jen zkusil, že to není ještě marné. Zkoušel jsem to ještě rok, ale deﬁnitivní
konec byl 22. srpna 1969, kdy jsem odešel
do Rakouska. Žil jsem si tam docela slušně,
pracoval jsem v pojišťovně a měl jsem možnost získat místo na univerzitě v Mnichově.
Po necelém roce mi ale napsala maminka,
že se mám vrátit, že tady nebude sama. Tak
jsem nasedl na vlak a vrátil se.

Nejsem žádný bojovník
ani hrdina!
Jaký trest vás po návratu čekal?
Během stranického řízení mě bleskově vyloučili ze strany a pak mě vyhodili i z gymnázia. Ale nepovažoval bych to za nějaké
příkoří. Mně bylo jasné, že v režimu, který
u nás nastal po roce 1970, učit nemůžu, že
jsem pro režim nebezpečný.
Ale odejít ze školství a jít dělat dělníka, to
byl docela šok, ne?
Nikdy jsem si na rozdíl od některých
lidí nestěžoval, že jsem musel dělat dělnické profese. Pro mě to nebyla žádná
újma ani to nebylo ponižující – to by
znamenalo, že všichni dělníci jsou v ponižujícím postavení. Třeba noční hlídač
v nějakém stavebním podniku, to bylo
ideální zaměstnání. Protože kdo by za
socialismu kradl v noci? Jenom šílenec!
Všichni kradli ve dne, v pracovní době
s použitím podnikové dopravy. Takže
jsem v práci spal nebo si četl. Tak dobře jsem se už nikdy potom neměl. Když
jsem později pracoval na nádraží, tam
to bylo zase takové smysluplné. Nikdo
se nezajímal, co jsem podepsal, kde jsem
se v Praze čeho zúčastnil. Tam jde o to,

aby vlaky jezdily a potřebují jen dobře
odvedenou práci.
Pak jste si ovšem situaci ještě zhoršil tím,
že jste podepsal Chartu 77...
To nebyl vůbec žádný mravní problém podepsat nebo nepodepsat, to bylo jasné. Pro
mě venkovana to ale byl technický problém
– jak se dostat k tomu, aby člověk podepsal.
Když o tom mluvili na Svobodné Evropě
nebo Hlasu Ameriky, tak jsem chytil asi
dvacet jmen těch, kteří podepsali. Pak jsem
sedl k telefonu a začal je obtelefonovávat.
A když jsem byl asi u desátého a nefungovalo to, tak jsem bystře usoudil, že asi něco
není v pořádku – oni jim zabavili telefon.
No a tak jsem chytal další jména a pokračoval jsem, až jsem měl nakonec úspěch.
Jediný, komu fungoval telefon, byl pan profesor Kadlec, bývalý ministr školství.
Co následovalo potom?
Potom jsem měl velmi zajímavé dvanáctileté styky se státní bezpečností. To bylo
docela vtipné. Předtím jsem měl utkvělou
představu, že agenti tajných služeb musí
být inteligentní lidé, ale tohle úplně nabouralo moji představu. Nejvíc jsem se vždycky těšil na setkání s univerzitním fízlem, to
byl tak strašně pitomý člověk!
Jak se projevoval ten nátlak?
Nikdy jsem nebyl zavřený, pouze mě jednou zadrželi na 48 hodin, abych nemohl jet
profesoru Patočkovi na pohřeb. Ale já jsem
stejně neměl peníze na vlak, takže bych tak
jako tak nejel.
Nejpodnětnější nátlak byl, když se zaměřili na moji rodinu. Začali vykládat, že
u mě není nejmenší záruka, že bych syna
vychovával v duchu socialistické výchovy,
v čemž měli bohužel pravdu, proti tomu
se nedalo nic namítat. Vyhrožovali, že stát
má naštěstí dost výchovných zařízení, kam
je možné syna umístit a že tam by se o to
postarali. To jsem měl chvilku strach, ale
ne moc, protože tehdy už začal fungovat
VONS – Výbor na ochranu nespravedlivě
stíhaných. Ten fungoval bezvadně – když
dal nějaký estébák dopoledne někomu facku, tak odpoledne hlásila Svobodná Evropa
jméno toho estébáka, kde bydlí atd.
Potom jsme měli takovou partičku s profesory Jařabem, Černým a Mezihorákem
a jezdili jsme do Polska na ryby. A oni si
vzali do hlavy, že veškeré spojení mezi Solidaritou a Chartou obstarávám já, což byl

naprostý nesmysl, to by bylo nesmírně neefektivní.
Přesto jste se proti režimu aktivně angažoval...
Nazval bych to „nesoužití s totalitou“, ale
rozhodně ne boj – odmítám to považovat za
akt osobní statečnosti, protože v roce 1977
jsem neměl důvod nepodepsat, měl jsem
skoro čtyřicet roků, dělal jsem pomocného
skladníka, v 70. letech už se nevěšelo a rozdíl mezi pobytem ve vězení a mimo vězení
byl za totality nepodstatný... proto z toho
nechci dělat hrdinství. Když budeme z normálního občanského postoje na obranu demokracie dělat hrdinství, tak tím ten zbytek
společnosti velice degradujeme.
Věřil jste, že by se poměry mohly nějak
radikálně změnit?
Nejen věřil! To, že se situace změní, že to
je naprosto bezperspektivní režim, jsem věděl. Jen jsem nevěřil, že se toho dožĳu. Přesto jsem celou dobu totality přemýšlel, jaké
to bude, až to bude...
Přestože jste se stal mluvčím Občanského fóra, zůstal jste až do voleb v roce 1990
v tehdejším zaměstnání a šel tak na radnici přímo z nádraží. Jak to probíhalo?
Bylo to docela zvláštní. Měl jsem na starosti jednání s politickými stranami a za úkol
vyměnit osazenstvo radnice a okresního
národního výboru. Během generální stávky 27. listopadu, kdy bylo náměstí plné lidí,
nám z radnice pořád vzkazovali, jestli s nimi nechceme jednat. Nechali jsme je trochu
vydusit a pak nás několik nastoupilo na
radnici. Radním jsme oznámili, že si přejeme jejich demisi. No a oni odstoupili.

Věděl jsem, že se situace
změní. Ale nevěřil jsem,
že se toho dožĳu.
A pak jste se po komunálních volbách stal
primátorem. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Byly to nejhroznější čtyři roky v mém životě. Já si totiž velice cením času, pro mě
je nejvzácnější volný čas, kterým mohu
disponovat. Na tom nádraží to bylo ideální, tam víte dva roky dopředu, jaké budete
mít směny, nastoupíte v sedm hodin ráno,
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Jak byste zhodnotil situaci v současné komunální politice?
Lidé, kteří stojí mimo radnici, nikdy nemají
dost informací, aby mohli hodnotit. Strašně
nerad bych to hodnotil, to by bylo nezodpovědné. V politice je jeden základní problém
– lidé jdou do politiky proto – nebo bych
tomu aspoň rád věřil – aby se něco změnilo. A to se buď podaří, nebo ne, ale to je pořád v normě. Ale nejhorší je, když politika
začne měnit ty lidi, protože to je vždycky
k horšímu. A já mám takový dojem, že k tomu v Olomouci nějak masově nedochází.
Protože to je to základní – jakmile vás politika začne měnit, tak rychle pryč...
Přesto, nechybí vám politika teď, když
jste v důchodu?
Nejmoudřejší část toho zákona o obcích,
který jsme vytvořili, bylo čtyřleté volební období. To mi úplně stačilo. Vždycky,
ať jsem dělal cokoli, jsem se těšil na to, co
budu dělat potom. Když jsem pak učil na
univerzitě, už jsem se těšil do penze. V ní
jsem od loňského ledna, a je to senzační.
Jsem ale stále penzista začátečník, takže ještě pořád nevyužívám všech možností, které
mi to skýtá. Hlavní je, že nic nemusíte.
Tak úplně ale neodpočíváte. Od roku 2001
jste prezidentem olomouckého Lions Clubu. Můžete těm, kteří o něm neslyšeli, přiblížit, co je náplní jeho činnosti?

Foto Robert Mročka

skončíte v pět hodin večer a jste hotový. Na
radnici jsem po čtyři roky nebyl nikdy hotový, a to mě stresovalo.
Jednou z vašich největších zásluh byla
majetková vypořádání. Získal jste do
majetku města a dalších institucí řadu
významných nemovitostí, které vlastnila
armáda nebo strana. Bylo to náročné?
To byla nesčetná jednání, ale mnohdy to
probíhalo poměrně hladce. Například konvikt – celý ten objekt jsem dostal dopoledne
od armády za korunu a odpoledne už ho
měla univerzita. Dal jsem generálu Podešvovi korunu a pak mi měl dát korunu profesor Jařab. Dodneška mi ji univerzita dluží! Nejdéle naopak trval převod tereziánské
zbrojnice, potom kasárna, pevnůstky a tak
dále. Do toho přišla privatizace. V Olomouci se děly strašlivé věci, například kultovní objekt olomouckých Čechů, Národní
dům, byl prodán za čtyři miliony a teď se
tam prodávají ponožky. Z privatizace vyšlo
město prakticky naprázdno.
Co kromě majetkového vypořádání bylo
začátkem devadesátých let ve vaší funkci
nejtěžší?
Nejhorší bylo, když jsem 10. listopadu nastoupil a o den později zjistil, že Olomouc
nemá od Nového roku kam vyvážet odpadky. Jednotlivé obce začaly jednat samostatně a oznámily, že od ledna smlouvy
s městem vypovídají. Musel jsem jet na jejich zastupitelstva, kde jsem žmoulal čepičku a oni na mě křičeli, že od té doby, co je
u nich skládka, tak jim nesouloží králíci. To
bylo nepříjemné. Jakmile nefunguje odpadové hospodářství týden, je to katastrofa!
To byla první velká nepříjemnost, ale těch
bylo potom milion.
A do toho jste se stal ještě poslancem...
To jsem v plánu neměl. Vymínil jsem si, že
ve volbách do Sněmovny chci kandidovat
na bezpečném místě. Nabídli mi osmnácté
a nakonec se jich tam dostalo 17. Říkal jsem
si: to byla trefa! Jenomže za dva měsíce jeden z poslanců zemřel a já jsem šel. Byl jsem
pořádně nažhavený – nikdo z těch dvou set
lidí ve Sněmovně neměl ponětí o samosprávě a přitom o ní vytvářeli zákony! Říkal jsem si, že je potřeba do toho zasáhnout,
a tak jsem tam strávil asi tři čtvrtě roku
a během té doby jsme vyrobili nový zákon
o obcích. Pak jsem to zabalil. Bylo to strašně
náročné – celou dobu, co jsem byl v Praze,
jsem trnul, co se děje v Olomouci. A v Olomouci jsem trnul, co je zase v Praze.
Čeho z té doby si nejvíce ceníte?
Že zastupitelstvo neprocházelo politickými
krizemi. V Praze se za tu dobu vyměnili tři
nebo čtyři primátoři, zatímco v Olomouci,
pátém největším městě, byla poměrně velká stabilita, která dávala možnost řešit problémy v relativním politickém klidu.

Mgr. Milan Hořínek, Ph.D.
– narozen 6. 7. 1937 v Olomouci
– absolvoval obor čeština – ruština na Filozoﬁcké fakultě
UP v Olomouci
– 1959–69 středoškolský profesor na gymnáziu ve Šternberku
– kvůli kritice společenských poměrů po sovětské invazi
v srpnu 1968 vyhozen ze zaměstnání, pracoval jako dělník na pile, noční hlídač či dělník Československých drah
– 1989 mluvčí Občanského fóra v Olomouci
– 1990–1994 primátor města Olomouce
– od 1995 působil na katedře společenských věd Pedagogické fakulty UP
– od 2001 prezident charitativní organizace Lions Club Olomouc
– 2004 s Františkem Mezihorákem vydal publikaci Padesát
německých Olomoučanů
– 2008 Cena města Olomouce za boj proti totalitě

Lions Club je světová charitativní organizace, která má pět milionů členů po celém
světě. Olomoucký klub má 25 členů a za
každého z nich bych dal ruku do ohně. Jsou
mezi nimi právníci, lékaři, podnikatelé...
Jak se člověk může stát členem?
Pouze na doporučení, je to výběrové členství. Musí to být absolutně slušný člověk,
který nedělá žádné podrazy, protože náš
kredit by zničilo, kdyby se ukázalo, že má
nějakého kostlivce ve skříni. Kromě toho
musí být ﬁnančně nezávislý, aby to nebyla svépomocná organizace. K tomu musí
být připraven občas nějakou korunu pustit
a hlavně odvést určitou činnost. Peněz moc
nemáme, a když nás o ně někdo požádá,
musíme velice podrobně prověřit, zda je
nezneužĳe.
Takže peníze plynou od vás přímo těm,
kteří je potřebují?
Ano. Ale kromě toho přispíváme na české centrum a celosvětové centrum Lions
Clubu, které je v Americe. Tyto ﬁnance se
pak používají na světové projekty. Pak jsou
ještě lokální projekty, kdy se někdo obrací
přímo na nás a my sami zvažujeme, komu
přispět.
Můžete být konkrétnější? Komu a jak například pomáháte?
Jsou to vozíčkáři, postižené děti a podobně.
Na naše konto přispívají jednak členové,
občas nám dá peníze nějaký sponzor. Peníze se shánějí těžko, takže velkým přínosem je například prodej vánočního punče,
který sami vaříme. Finance nám přináší
i ples v opeře, který jsme letos pořádali už
poosmé.
Jste schopni potenciálním dárcům a sponzorům zajistit, že jejich peníze, věnované
na dobročinné účely, nebudou zneužity?
Za to mohu osobně ručit. Je to zajištěno tak,
že máme dva účty – co vyděláme, nebo co
nám někdo dá, to je na účtu A. Na účet B
jdou naše příspěvky, a z nich se musí hradit veškerý provoz. Z účtu A nesmí jít ani
koruna jinam, takže není možné, aby se
nějaké peníze ztratily. Důležité je, že zásadně přispíváme jednotlivcům, protože nemá
smysl přerozdělovat ﬁnance přes další organizace.
Poslední otázka – v Olomouci žĳete celý
život, považujete se za patriota?
Mám k tomuto městu krásný vztah. Olomouc je ženského rodu, takže je to vlastně milenecký vztah. Přál bych si, aby
Olomouc byla městem šťastných lidí.
Představuji si to tak: Když umře občan
Olomouce, tak samozřejmě přĳde do
nebe – to je jasné. U brány ho uvítá svatý
Petr a zeptá se: „Odkudpak přicházíte?“
A on řekne: „Z Olomouce.“ A svatý Petr
odvětí: „No, tak to se vám u nás moc líbit
(leh)
nebude... Nebe není Olomouc.“

PŘÍRODA, ZDRAVÍ

Slunečnice pro nemocné ženy
 Pomoc ženám s onkologickým onemocněním ve svízelné životní situaci je posláním
onko klubu Slunečnice Olomouc, který byl
založen v roce 2001 a dnes má již sedmdesát
členek. Klub je členem Ligy proti rakovině
Praha a Aliance českých organizací a žen
s rakovinou prsu.
Jeho členové usilují o vytváření kvalitního
vzdělávacího a aktivizačního programu,
s jehož pomocí lze zmírnit dopad nemocí
a jejich následků. „Návrat do společenského života, obnovení a utužení přátelských
a rodinných vztahů je jednou z nejdůležitějších součástí rekonvalescence po onkologické léčbě,“ řekla Jiřina Řehořová.
Toto občanské sdružení je v Olomouci jedinou organizací, která se podílí na organizaci Českého dne proti rakovině a prodejem
symbolických květinek získává nejen ﬁnanční prostředky z části výtěžku, ale informuje
také veřejnost o preventivních a diagnostických programech. Klub hledá sponzory
a jednotlivé dárce pro získání ﬁnančních
prostředků pro svou činnost. Informace na
(red)
www.slunecniceolomouc.wgz.cz.

Bioodpad Olomoučany zajímá
Velké oblibě se mezi obyvateli Olomouce těší sběr a třídění bioodpadů. Ve městě momentálně funguje
několik pilotních projektů a radnice
uvažuje o jejich rozšíření do dalších
městských částí.
Prvním projektem je svoz bioodpadu do
dvou centrálních kontejnerů (v jednom
je zvlášť tráva, ve druhém větve a dřevní
hmota), které jsou umístěny ve středu místních částí Radíkov, Sv. Kopeček (svoz jednou týdně), Lošov a Droždín (svoz dvakrát
měsíčně).
„V městské části Droždín je od jara letošního roku propagován sběr a zpracování bioodpadu do kompostéru, které jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, a tím šetří naše
životní prostředí,“ uvedl vedoucí odboru
životního prostředí Petr Loyka. Do tohoto
projektu se zapojilo přes 50 domácností,
které obdržely sedmisetlitrové kompostéry.

Zájem o tuto variantu sběru a zpracování
bioodpadu se stále navyšuje.
Třetím pilotním projektem je sběr bioodpadu do bionádob o obsahu 240 litrů, který
funguje v Neředíně od března 2008. Svoz
tady probíhá jednou za 14 dní a těší se velké oblibě. Dosud zde bylo sesbíráno více
bioodpadu (přes 60 tun) než za loňský rok
v Radíkově, Sv. Kopečku a Lošově dohromady (38 tun).
Na letošní podzim je připraveno rozšíření
sběru bioodpadu o městské části Nový Svět
a Chomoutov, kde občané dostali na výběr
ze dvou variant. Jednou z nich je sběr do
bionádob s vývozem, druhou zpracování
a sběr bioodpadu do kompostérů.
„U všech pilotních projektů je sledována
nákladovost systému a také množství bioodpadu, které občané ještě odloží do nádob
na směsný komunální odpad, a tím pádem
skončí na skládce. Snahou je, aby na skládce
nekončil žádný bioodpad,“ dodal Loyka.
(red)
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Agentura GONG
Na Šibeníku 3
779 00 Olomouc

2008
HANÁCKÉ
SLAVNOSTI 2008
v přírodním areálu v Náměšti na Hané

16. ročník
Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje Ivana Kosatíka a primátora statutárního města
Olomouce Martina Novotného
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Vstupenky jednodenní i dvoudenní, v předprodeji od 15. 7. 2008
s výraznou slevou, objednávky a faktury – telefax.: 585 418 186,
e-mail: gong@volny.cz, www:gong.ic.cz
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V KULTURNÍM PROGRAMU VYSTOUPÍ:
SOBOTA: Dáda PATRASOVÁ s velkým zábavným programem
pro děti, Petra JANŮ se skupinou GOLEM, travesti skupina
SCREAMERS, Pavel NOVÁK se skupinou FAMILY, skupina
„STRACENÉ RÁJ“ a další…
NEDĚLE: duo EVA a VAŠEK, Jitka ZELENKOVÁ, Felix
SLOVÁČEK, skupina MAXIM TURBULENCE, Petra ČERNOCKÁ,
Petr KOLÁŘ s doprovodnou skupinou, Karel GOTT s orchestrem
P. Větrovce, pěvecká soutěž pro děti a další…
DÁLE: přehlídka národopisných souborů s mezinárodní účastí
(Indie, Polsko Ukrajina), atrakce pro děti, řemeslný historický
jarmark, lunapark, stánkový prodej, bohaté občerstvení atd.
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Foto P. Snášel

Stavba aquaparku nabírá obrátky

Nabídku rekreačních aktivit v Olomouci rozšíří už příští letní sezonu
nový aquapark v lokalitě Pod Vlachovým na výpadovce směrem na
Brno. Dokončení stavebních prací
na ploše zhruba dvou hektarů se
předpokládá koncem května roku
2009.

s dosavadním průběhem stavebních
prací primátor města Martin Novotný
společně se svými náměstky a přizvanými novináři.
Výstavbu aquaparku s celkovými stavebními náklady ve výši 497 milionů
korun realizuje společnost AQUAPARK
Olomouc, a.s., vytvořená statutárním
městem Olomouc společně se sdružením ﬁrem Atzwanger, Gemo, Skanska,
které vloni získalo veřejnou zakázku
formou koncesního řízení. Financování
náročné stavby je přitom koordinováno
s přípravou a zajištěním ﬁnancování
ostatních investičních záměrů města
v nejbližších letech.
Vzhledem k tomu, že od vzniku studie
aquaparku po přípravu samotné stavby uplynuly více než tři roky, zástupci
společnosti AQUAPARK Olomouc, a.s.,
znovu posoudili aktuální nabídku volnočasových aktivit v Olomouci a blízkém okolí a na nové skutečnosti reagovali návrhem posílit celkovou koncepci
aquaparku jako vodního centra namísto
doplňkových aktivit zaměřených ze-

Foto P. Snášel

Protože olomoucký aquapark bude mít
vodní plochu z poloviny i v zastřešené
části, budou moci jeho návštěvníci využívat bohaté vodní atrakce celoročně
bez ohledu na rozmary letního počasí.
Přípravné práce na staveništi aquaparku probíhaly už v letech 2006–2007,
výstavba celého objektu pak začala loni
v prosinci a měla by skončit koncem
května 2009. V současné době je založena stavba hlavního objektu a probíhá
příprava ploch pro bazénové vany. Ve
čtvrtek 24. července se přišli seznámit

jména do oblasti ﬁtness. Zastupitelstvo
města Olomouce na jaře roku 2008 schválilo změny, které přinesou modernizaci,
vyšší bezpečnost návštěvníků a zatraktivnění celého zařízení. Znamená to například, že prostory pro ﬁtness a spinning
nahradí relaxační zóna a nebude nutné
budovat střešní nástavbu pro technologie
a strojovnu. Finanční úspora vyplývající
ze schválených změn projektu pak umožňuje nejen instalovat modernější atrakce
a zvýšit jejich bezpečnost, ale také rozšířit
a zkvalitnit prostředí a zázemí u venkov(ir)
ních bazénů.

O záměru výstavby aquaparku s ohledem na
nedostatek relaxačních a sportovně rekreačních
vodních ploch v Olomouci se začalo jednat už
v roce 2002, kdy odbor koncepce a rozvoje vytipoval celkem 13 možných lokalit pro jeho umístění. Prověřovací objemové studie se pak zpracovávaly už jen na dvě vybrané lokality – a sice
Pod Vlachovým a Pražská-východ. Samospráva
města se nakonec přiklonila v březnu 2004 k lokalitě Pod Vlachovým. Následovalo důkladné
posuzování možných forem ﬁnancování stavby
a provozování aquaparku. Na základě analýzy
jednotlivých variant a z pohledu celkové výhodnosti byl vybrán model spolupráce se soukromým
partnerem (tzv. PPP projekt) a v polovině roku
2006 vyhlásilo město formou koncesního řízení
veřejnou zakázku na „Zajištění ﬁnancování, výstavby a provozu aquaparku formou partnerství
veřejného a soukromého sektoru“. V září 2007
Zastupitelstvo města Olomouce schválilo udělení
koncese Sdružení Atzwanger, Gemo a Skanska.

AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY

www.ceskydomov.cz

Hlavní silniční tahy
7. 7. –31. 10.  silnice II/435 ul. Dolní novosadská
2. 6.–30. 9.  silnice III/4432 ve Velké Bystřici (směrem
(Nové Sady) – úplná uzavírka mimo bus IDSOK a dopravní na Lošov) – úplná uzavírka – oprava komunikace,
obsluhy (včetně zákazníků)
chodníků a mostu
Ostatní komunikace
30. 7–31. 8.  ulice K Hájence (Sv. Kopeček) – úplná
16. 7.– 30. 9.  ulice Nedbalova 2–9 (Topolany)
uzavírka
– částečná uzavírka
28. 7–18. 10.  ulice Bystrovanská a část ul. B. Třebíz- 1. 7.–24. 8.  ulice Zikmundova (Chválkovice) – úplná
ského (Bělidla) – úplná uzavírka
uzavírka
7. 8.–30. 10.  ulice Kříčkova (Olomouc – Svatý Kope25. 6.–31. 8.  ulice U Parčíku (Topolany) – úplná
ček) – částečná uzavírka
uzavírka
7. 8.–30. 10.  ulice Radíkovská (Olomouc – Svatý
2. 6.–10. 10.  ulice Poupětova – částečná uzavírka
Kopeček) – částečná uzavírka silnice III/4432
2. 6.–30. 8.  ulice U Háje (Černovír) – úplná uzavírka
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Podrobné informace na www.olomouc.eu

ROZVOJ MĚSTA

Polovinu ze stomilionové částky si vyžádají opravy komunikací po výstavbě
kanalizace. „Vozovky se momentálně dokončují po výstavbě kanalizace na Svatém Kopečku, v Topolanech a Droždíně.
Zejména v těchto městských částech se
jedná o stavebně i ﬁnančně náročnou
činnost, protože řada komunikací byla
v minulosti opravována v rámci akce
„Z“, kdy byl jen položen asfalt na vyježděný povrch. Tímto způsobem už se
to v současné době dělat nedá,“ podotkl
náměstek primátora Svatopluk Ščudlík.
Město chce silnice opravit kvalitně a po

celé šíři místo toho, aby
jen záplatovalo spáry po
vyhloubené
kanalizaci.
„I přes omezené ﬁnanční prostředky dochází
k postupnému zlepšování
kvality povrchů. Zejména městské části jako Slavonín, Nemilany, Hejčín,
Řepčín a Chomoutov se
dočkaly výrazného zlepšení. Řada silnic je ale
stále v havarĳním stavu,“
připustil náměstek s tím,
že pokud by se odboru
dopravy podařilo získat
z městského rozpočtu nejméně stejnou
částku jako letos, neměli by motoristé
v Olomouci důvod ke stížnostem. „Věříme, že se nám to podaří,“ řekl Ščudlík.
Dalších padesát milionů korun je určeno
na údržbu a opravy místních komunikací
prostřednictvím Technických služeb města Olomouce, a.s. Mimo jiné je z této část-

ky hrazeno dopravní značení (3 miliony),
zimní údržba komunikací (13 milionů),
oprava dlážděných komunikací (11 milionů), oprava živičných komunikací (11,5
milionu), opravy komunikací v historickém jádru města (1,5 milionu), opravy
podchodů (1,4 milionu) a opravy mostů
(leh)
a lávek (2,2 milionu).

INZERCE
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Celkem sto milionů korun má ve
svém rozpočtu pro letošní rok na
opravy silnic odbor dopravy olomouckého magistrátu. Pokud by se
podařilo stejnou částku získat i příští rok, mohly by se na území města
opravit všechny silnice, které jsou
momentálně v havarĳním stavu.

Foto Blanka Martinovská

Na opravy silnic jde letos 100 milionů

DĚTI A MLÁDEŽ

Olomoucká policie hledá posily

Foto PČR Olomouc

Okresní ředitelství Policie ČR navyšuje stavy policistů, a obrací se
proto na zájemce, kteří by chtěli posílit řady policie. Na aktuální situaci
a podmínky přĳetí jsme se zeptali
tiskové mluvčí olomoucké policie
Jitky Dolejšové.

Jaký je momentálně stav a kolik policistů vám chybí?
V rámci policejního ředitelství chybí
v současnosti přibližně čtyři desítky policistů. Početní stavy policistů se postupně doplňují. Nově přĳatí policisté jsou
zařazováni zejména u služby pořádkové, železniční a dopravní policie. Služba
pořádkové a železniční policie chrání
veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě,
prověřuje trestní oznámení a přestupky,
dohlíží na bezpečnost silničního provozu
a zajišťuje veřejný pořádek na vlakových
nádražích a ve vlacích. Služba dopravní
policie dohlíží na bezpečnost a plynulost
silničního provozu a spolupůsobí při jeho
řízení, vyšetřuje dopravní nehody.
Do jiných oddělení tedy nově přĳatí policisté jít nemohou?
K ostatním službám policie, jakou je například služba kriminální policie a vyšetřování, jsou zařazováni ti policisté,
kteří splňují stanovenou dobu trvání služebního poměru a absolvují odbornou
přípravu.

Strážníci kontrolovali
tachometry

Děti o prázdninách pijí alkohol
Alarmující výsledky přinesla prázdninová společná akce republikové a městské
policie v Olomouci zaměřená na kontrolu
podávání alkoholických nápojů mladistvým a hraní mladistvých na výherních
automatech. V noci 25. července zkontrolovali policisté na území města celkem 39
mladých lidí. K jejich nemalému překvapení zjistili u 26 mladistvých a dokonce
dvou dětí požití alkoholu. „Jeden mladistvý a jedno dítě byli hospitalizováni
ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Dvanáctileté dívce bylo naměřeno v krvi 1,8

Jaké předpoklady musejí uchazeči splnit?
Práci u policie a samotný výkon policejní služby je nutné chápat jako celoživotní povolání a poslání. Podmínkou
pro přĳetí k Policii ČR je občanská bezúhonnost, odpovídající morální a intelektuální vlastnosti a perfektní zdravotní stav a fyzická kondice.
Kam se mohou případní zájemci obrátit?
Mohou se obracet buď přímo na pracovníky personálního pracoviště okresního
ředitelství v Olomouci na adrese Žižkovo náměstí 4, nebo se s nimi kontaktovat telefonicky na číslech 974 766 401
nebo 724 895 271.
Zájemci o práci u policie mají možnost
telefonovat také na zelenou náborovou
linku 800 880 910 nebo najít potřebné
informace o policejní práci na speciální
internetové stránce www.nabor.policie.cz.
Na této stránce pak mohou vyplnit nezávaznou elektronickou přihlášku, na
základě níž budou přizváni k účasti na
(leh)
přĳímacím řízení k policii.

promile alkoholu,“ uvedl za olomouckou
policii Jiří Brada. Po předvedení na policii
a kontrole totožnosti si svoje děti převzali
jejich rodiče. „Všechny tyto případy budou nahlášeny na příslušný orgán sociálně-právní ochrany k dalším opatřením.
Zároveň jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného
činu podávání alkoholických nápojů mládeži,“ doplnil Brada.
Akce se zúčastnilo šestnáct policistů Policie ČR a dvacet strážníků Městské policie
(leh)
Olomouc.

 Pro velký zájem řidičů zopakovala letos
v červenci Městská policie Olomouc preventivní dopravně-bezpečnostní akci, při
které si řidiči mohli nechat zkontrolovat
svůj tachometr. Do areálu olomouckého
letiště v Neředíně jich i tentokrát dorazilo
překvapivě mnoho. „Akce se zúčastnilo na

www.horman.cz
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Průmyslová vrata

Kompletní řešení
z jedné ruky

Foto MP Olomouc

Garážová vrata
a pohony

SC-80779/9

SC-80780/8
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150 řidičů a nechyběli mezi nimi ani motocyklisté. Těch bylo tentokrát patnáct,“
upřesnila mluvčí olomouckých strážníků
Lenka Prošková.
Další podobnou akci plánují městští policisté na podzim. „Tentokrát ji chceme rozšířit a připravit program nejen pro řidiče,
ale i pro jejich rodinné příslušníky,“ dodala
(leh)
Prošková.

DĚTI A MLÁDEŽ

Jeden dětský den nestačí

Pořadatelé zvou všechny zájemce na akci Jeden dětský den
nestačí už v neděli 7. září v 10.00 hodin v olomouckém lanovém centru Proud (za sportovní halou UP).
Nabitý program slibuje setkání s Piráty z Karibiku, ukázky
dopadení pachatele zásahovou jednotkou a odhalení drog
speciálně cvičeným psem, taneční show mistrů světa z Lola´s dance a aktivity na lanech pro celou rodinu. Děti se také
mohou těšit na školku baviče Michala Nesvadby či koncert
ﬁnalisty soutěže X Factor Ondřeje Rumla. Pro účastníky je
připravena také řada soutěží. Chybět nebude ani tombola
s atraktivními cenami. Samozřejmostí je skákací hrad, laserová střelnice a další atrakce. Technické služby města Olomouce připravily zajímavý program o třídění odpadů.
„Cílem akce je, aby děti z dětských domovů a úplných rodin
nežily jen vedle sebe, ale aby se v příjemném prostředí jejich
cesty aspoň někdy protnuly,“ vzkazují pořadatelé. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude věnován na charitativní
účely. Nadace Malý Noe také představí veřejnosti portfolio
svých aktivit. Akci podpořil Olomoucký kraj, město Olomouc a řada ﬁremních partnerů.
Účelem zřízení Nadace Malý Noe a jejím posláním a cílem
je aktivní pomoc dětem žĳícím a vyrůstajícím bez náležité
rodičovské péče svých biologických rodičů. Nadace pomáhá
dětem v Olomouckém kraji a svoje aktivity směřuje také do
(pal)
Afriky. Více na www.malynoe.cz.

INZERCE

Jeden dětský den v roce je pro děti málo. S takovou
myšlenkou připravují organizátoři z Nadace Malý
Noe zábavný den pro malé i starší děti, jejich rodiče
i pro děti, které žĳí v dětských domovech.

HASIČI HLEDAJÍ NOVÉ ČLENY
Sbor dobrovolných hasičů v Olomouci-Černovíře vyhlašuje nábor nových členů do Kroužku
mladého hasiče (pro děti školního věku), dále do sboru (od 15-ti let, mužů i žen) se zaměřením na aktivní zapojení do činnosti sboru, sportovního družstva a zásahové jednotky.
Informace na mobilu 724 188 043 p. Lichtblau, 777 888 168 p. Kropáč nebo osobně každé
úterý v 19.30 hod. na hasičské zbrojnici U Staré Moravy 1, Olomouc-Černovír.
(red)

S DDM Olomouc kolem světa
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Na cestu kolem světa se vydají všichni návštěvníci Autosalonu Olomouc 2008, kteří zavítají 12.–14. září do pavilonu G
ve Smetanových sadech. Již tradičně bude patřit celý pavilon
Domu dětí a mládeže Olomouc, který zde představí nabídku svých celoročních aktivit. „Tentokrát se při návštěvě našeho pavilonu vydáme na cestu kolem světa – připravujeme
spoustu stanovišť, které nejen dětem, ale i dospělým představí život v různých koutech naší země,“ popisuje Radek
Ježowicz z olomouckého domu dětí a mládeže. Na návštěvníky čeká nejen představení kroužků, kterých je v tuto chvíli v nabídce DDM Olomouc 111, ale i další aktivity – Dračí
lyžařská škola, víkendové pobyty, tábory, výstavy, karnevaly
a různé příležitostné akce. „Pro děti je připravena spousta
soutěží s drobnými odměnami, rodiče zjistí, jaké volnočasové aktivity letos pro děti, ale i pro dospělé nabízíme, a pokud
si z naší nabídky vyberou, mohou hned na místě podat při(red)
hlášku,“ dodává ještě Ježowicz.

KULTURA

Foto Blanka Martinovská

Baletky uspěly v Hollywoodu

Moravské divadlo /září 2008

www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 223 533

Mistrovství světa v interpretačním umění, které se ve dnech 19.–27. července
2008 uskutečnilo již podvanácté v Los
Angeles, je oﬁciálně považováno za
„Mistrovství světa talentů“ začínajících
umělců a jedná se o jedinou akci svého
druhu, která se každoročně uskutečňuje
v centru světové zábavy – v Hollywoodu. Do soutěže se letos přihlásilo přibližně 75 tisíc interpretů z více než 40
zemí celého světa. Účastníci pak soutěžili v šesti oblastech, mezi kterými si
největší oblibu získaly kategorie zpěv,
tanec, herectví nebo hra na hudební nástroj. Jednotlivé kategorie organizátoři
dělí do řady specializovaných podkategorií, v nichž musí každý soutěžící během časového limitu 1 minuty předvést
své dovednosti.
Baletní studio vyslalo do hollywoodského klání své dvě zástupkyně – talen-
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Dvě mistryně světa přĳal ve své pracovně primátor města Martin Novotný. Osmileté školačky Kateřina
Dostálová a Klaudie Lakomá z Baletního studia působícího při Moravském divadle Olomouc se zúčastnily
Mistrovství světa v interpretačním
umění v Hollywoodu a přivezly odtud hned několik významných ocenění.
tované tanečnice Kateřinu Dostálovou
a Klaudii Lakomou.
Obě dívky svými vystoupeními porotce okouzlily a podařilo se jim ve velké
konkurenci vybojovat cenné medaile.
Klaudie Lakomá získala hned 3 zlaté
medaile v kategoriích Klasický balet
(zde se stala i celkovou vítězkou), Jazzový a Lyrický tanec. Katka Dostálová
pak získala zlatou medaili v kategorii
Volný tanec a dvakrát stříbrnou medaili
v kategoriích Klasický balet a Jazzový
tanec. „Je třeba podotknout, že obě dívenky soutěžily ve věkové kategorii 8-10
let, a tak vlastně patřily mezi nejmladší
závodnice. Nakonec se jim ale podařilo
starší a zkušenější dívky porazit,“ dodává k úspěchu vedoucí Baletního studia Jitka Weiermüllerová, která vnímá
vítězství dívek jako největší ocenění své
(red)
dlouholeté práce.

40. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
OLOMOUC 2008
Chrám sv. Mořice v 19.00 hodin
4. 9.
KAREL PAUKERT (USA/ČR)
J. S. Bach, F. Liszt, K. Husa, C. Franck
8. 9.
OLIVIER LATRY (Francie)
Ch. Tournemire, M. Duruﬂé, J. Alain, M. Dupré
11. 9.
RAITZE SMITS (Nizozemí)
F. Poulenc, D. Milhaud, R. Schumann, R. Smits
15. 9.
JEAN GUILLOU (Francie)
J. S. Bach, M. Dupré, J. Alain, J. Guillou
18. 9.
NAJI SUBHY HAKIM (Francie)
N. Hakim, C. Franck, O. Messiaen
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Vstupné: 100 Kč
Studenti, důchodci, abonenti MFO a SPKH: 50 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru v podloubí radnice
nebo večer před koncertem u chrámu sv. Mořice.

Čína očima Adama Smékala
 Knihovna města Olomouce pořádá od 18. 7. výstavu
černobílých fotograﬁí kameramana, fotografa, cestovatele
a ekologa Adama Smékala (1977) s názvem
Čína. Autor při svých studĳních cestách
za čínským bojovým uměním tematizoval
běžný život místních obyvatel svéráznou
metodou „fotograﬁe na okraji“; snímky
byly pořízeny pomocí širokoúhlého objektivu, kdy se fotografovaní lidé domnívali,
že jsou mimo záběr, a byli proto zvěčněni
(red)
ve své nejpřirozenější podobě.

R. Groszmann, J. Šotkovský:
JAK SE HOVNIVÁL CHTĚL STÁT MOTÝLEM

pohádka pro děti PREMIÉRA

THE BEATLES & NEJLEPŠÍ UMĚLECKÉ VÝKONY
2007/2008
A. C. Adam: GISELLE
M. Uhde: ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
A. Christie: A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN
A. Miller: ČARODĚJKY ZE SALEMU
R. Wagner: BLUDNÝ HOLANĎAN
M. Uhde, M. Štědroň: BALADA PRO BANDITU
A. C. Adam: GISELLE
J. Oﬀenbach: KRÁSNÁ HELENA
G. Donizetti: MARIA STUARDA
R. Balogh, I. Vejsada: THE BEATLES & QUEEN
W. Shakespeare: OTHELLO
R. Friml: KRÁL TULÁKŮ
M. Bulgakov: MOLIÉRE
W. Shakespeare: OTHELLO
A. Miller: ČARODĚJKY ZE SALEMU
R. Balogh, I. Vejsada: THE BEATLES & QUEEN
G. Fauré, C. Orﬀ: REQUIEM | CARMINA BURANA
W. Russell: POKREVNÍ BRATŘI
W. Shakespeare: OTHELLO

slavnostní předávání cen za umělecké výkony a polovina nejúspěšnějšího představení sezony!
Vstupné 50 Kč
klasický romantický balet
komedie
nejslavnější hra první dámy světové detektivky (Deset malých ...)
tragédie o nesmyslném honu na čarodějnice Novinka!
dramatická opera (v německém originále s českými titulky)
zbojnický muzikál o lásce a zradě (hraje Městské divadlo Zlín) Náš host!
klasický romantický balet
opereta se zápletkou téměř antickou
operně-historický konﬂikt Alžběty a Marie (v italském originále s českými titulky) Novinka!
taneční výpověď nejen jedné generace
s přáním všeho nejhoršího Váš věrný Jago (činohra) PREMIÉRA
opereta plná F. Villona
tragikomedie o životě pana M. (vstupenka pro dítě za 20 Kč) RODINNÉ DIVADLO
s přáním všeho nejhoršího Váš věrný Jago (činohra)
tragédie o nesmyslném honu na čarodějnice
taneční výpověď nejen jedné generace Náš tip!
tanečně-vokální mysterium (vstupenka pro dítě za 20 Kč) RODINNÉ DIVADLO
opravdový muzikál s opravdovou kapelou
s přáním všeho nejhoršího Váš věrný Jago (činohra) 30 % sleva pro seniory!
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Středa 24. 9.

Reduta 19.00

Čtvrtek 25. 9. Reduta 19.00

20. 9.
až 18. 10.
2008

PŘEDPREMIÉRA ZAHAJOVACÍHO KONCERTU SEZONY
Pocta Nikolaji Rimskému-Korsakovovi (100 let od úmrtí)
P. I. Čajkovskij Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll
N. Rimskij-Korsakov Šeherezáda
Sólista: Vitalij Berzon (Rusko) klavír
Dirigent: Petr Vronský
1. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU P
Zahajovací koncert sezony
Pocta Nikolaji Rimskému-Korsakovovi (100 let od úmrtí)
P. I. Čajkovskij Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll
N. Rimskij-Korsakov Šeherezáda
Sólista: Vitalij Berzon (Rusko) klavír
Dirigent: Petr Vronský
Předprodej vstupenek 1 týden před koncertem v OIS v podloubí radnice.

ZÁŘÍ

Středoevropské forum
je ohroženo

Podzimní festival
duchovní hudby Olomouc 2008

Sobota 20. 9.
chrám P.M.Sněžné –19.00 hodin

Gabriel Fauré: Requiem
Antonín Dvořák: Te Deum
Zdena Kloubová – soprán, Jiří Sulženko – bas
Český ﬁlharmonický sbor Brno, Sbormistr: Petr Fiala
Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava, Dirigent: Stanislav Macura

Úterý 23. 9.
katedrální pravoslavný chrám sv.
Gorazda – 19.00 hodin
Středa 24. 9. 2008
poutní chrám Očišťování Panny Marie
Dub nad Moravou – 19.00 hodin

Pravoslavné liturgické zpěvy
Mužský sbor BOLSCHOI DON KOSAKEN
Umělecký vedoucí Petja Houdjakov, Dirigent: Ivan Šaliev

Sobota 27. 9.
chrám sv. Michala – 19.00 hodin

Polská duchovní hudba od středověku po současnost
Chlapecký a mužský sbor Poznaňští slavíci , Sbormistr: Stefan Stuligrosz

Sobota 4. 10.
chrám sv. Mořice – 19.00 hodin

Petr Fiala: Píseň sestry Anežky a bratra Františka
Petr Fiala: Pocta Janu Sarkandrovi
Miloslav Kabeláč : III. symfonie pro žestě, tympány a varhany
Ivana Valešová - recitace, Hana Škarková – soprán, Pavla Zbořilová - alt
Tomáš Badura – baryton, Radana Žáková – ﬂétna, Martin Jakubiček – varhany
Český ﬁlharmonický sbor Brno, Dirigent: Petr Fiala
Kamila Klugarová - varhany, Žesťová harmonie brněnských ﬁlharmoniků
Dirigent: Jaromír Michael Krygel

Sobota 11. 10.
dóm sv. Václava – 19.00 hodin

Domenico Cimarosa: Requiem
Miriam Maťašová – soprán, Terézia Kružliaková-Babjaková - alt
Ludovít Ludha – tenor, Gustáv Beláček – bas,
Pěvecký sbor Lúčnica, Cappella Istropolitana, Dirigent: Jaromír Michael Krygel

Sobota 18. 10.
chrám P. M. Sněžné – 19.00 hodin

Koncert pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Antonín Dvořák: Stabat mater
Mária Haan– soprán, Jana Sýkorová – alt, Tomáš Černý – tenor, Martin Gurbal - bas
Sbor a orchestr Slezské ﬁlharmonie Katovice, Dirigent: Stanislav Macura

Pozn.: Na koncert do Dubu odjezd autobusu v 18 hodin od červeného kostela (tř.Svobody)

Divadlo hudby / září 2008
21. (ne)
22. (po)
25. (čt)
27. (so)

19:30
19:30
19:30
17:00

Rezervace na čísle 585 223 565
nebo na divadlohudby@divadlohudby.cz.

MIROSLAV URBAN: JAK KRÁSNÝ, JAK TUČNÝ TEN KOCOUR BYL … – derniéra, literatura a ﬁlm
VERTIGO QUINTET & DOROTA BAROVÁ – soudobý český jazz, premiéra společného CD
DŽUNGLE (NEJEN) PŘED TABULÍ – Slovanský tyátr, Olomouc – studentské divadlo, 1. repríza, pronájem
VÁCLAV ROMAN: LOSERS DS 4 POD PEŘINOU – divadlo, pronájem

Velkolepý projekt Středoevropského
fora Olomouc (SEFO), které zhruba před
měsícem slavnostně založili zástupci ministerstev kultury Visegrádské čtyřky, je
vážně ohrožen.
Muzeu umění se totiž zatím nepodařilo
dohodnout s majitelem poslední parcely
v proluce v Denisově ulici, kde by mělo
kulturní centrum stát. Největší investiční
akce v rámci olomoucké kultury, na kterou by ministerstvo ﬁnancí přispělo z evropských peněz půl miliardou korun, tak
možná zkrachuje kvůli relativně nízké
částce 600 tisíc korun.
SEFO se mělo stát nejvýznamnějším projektem nejen v rámci města a kraje, ale
i v rámci střední Evropy. „Není možné se
pohybovat pouze v hranicích naší země,
kultura je internacionální. Středoevropské forum mělo být krokem směřujícím
k transformaci Muzea umění v kulturní instituci s mezinárodní působností.
Zároveň mělo rozšířit kulturní nabídku
v rámci Olomouckého kraje i celé republiky a současně zvýšit prestiž regionu,“ uvedl ředitel Muzea umění Pavel
Zatloukal. Součástí SEFO měla být stálá
expozice, ale i krátkodobé výstavy středoevropského umění, přehlídky typu trienále, mezinárodní badatelské centrum,
nový depozitář, divadelní a ﬁlmový sál
či kavárna. Podmínkou jeho vzniku bylo
ovšem postavení nové budovy v proluce
vedle stávajícího objektu muzea.
Poslední z vlastníků klíčového pozemku
ovšem nechce přistoupit na podmínky,
které mu prostřednictvím muzea nabídlo ministerstvo ﬁnancí. Za dvě zbývající
parcely o rozloze 395 metrů čtverečných
nabídlo částku 17 270 korun za metr
čtverečný, ačkoli aktuální cenová mapa
pro tuto část města udává 9 770 korun
za metr. Sedm milionů korun chtělo ministerstvo rozdělit tak, že 5,4 milionu by
vyplatilo v hotovosti, zbytek (1,6 milionu) by dostali formou odpovídající nemovitosti v centru města. Vlastníci však
požadují v hotovosti šest milionů. „Ministerstvo ﬁnancí však tuto částku považuje za strop, který už z obavy ze vzniku
nebezpečného precedensu ve výkupu pozemků nehodlá překročit,“ uvedla Jana
Vohralíková z ministerstva kultury, která
má projekt na starosti.
Pokud se obě strany nedohodnout, bude
muset Muzeum umění hledat jiné řešení.
V úvahu připadá i architektonický projekt, který by počítal se stavbou pouze na
již vykoupených částech proluky. (leh)
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Do nového sportovního centra se mohou
návštěvníci zdarma podívat v sobotu
27. září. Součástí programu budou exhibiční utkání v tenise, squashi, badmintonu, ukázkové hodiny aerobních cvičení, spinningové martony, konzultace
s trenéry jednotlivých aktivit a ukázkové
tréninkové hodiny, výživové a ﬁtness poradenství, atrakce pro děti, občerstvení
a mnohem mnohem více…
Omega centrum sportu a zdraví vzniká
s ambicí vytvořit komplex nabízející široké spektrum možností ke sportovním,
relaxačním a společenským činnostem.
„Naše činnost je zaměřena na poskytnutí
dokonalého zázemí a poradenství v boji
proti civilizačním chorobám, jako je příjem nadbytečných kalorií, nedostatek
pohybu a chronický stres, které zvyšují
rizika poškození zdraví a imunity,“ uvedl
hlavní manažer centra Jan Petr. Komplex
Omega se nachází v místech bývalého

Spartakiádního stadionu. Lokalita prošla
v roce 2007 celkovou rekonstrukcí. Byla
upravena přístupová křižovatka do areálu, ze které vystupuje ulice Legionářská
s parkovacími místy a nyní splňuje veškerá kritéria bezproblémové dostupnosti.
V těsné blízkosti bylo vybudováno nové
tréninkové fotbalové hřiště, nechybí ani
zcela nové dětské dopravní hřiště s kruhovým objezdem. Bližší informace najdou zájemci na internetových stránkách
(leh)
www.omegasport.cz.

Olomouc uvidí světové cyklokrosaře
Po světovém šampionátu v orientačním běhu a mistrovství
světa v kickboxu uvidí hanácká metropole další špičkový
sportovní podnik. První evropský závod světového poháru
v cyklokrosu, který proběhne v Olomouci 21. září.
O důležité body do celkového pořadí budou bojovat elitní jezdci.
Očekává se příjezd naprosté špičky, protože po závodech v Severní Americe a Hong Kongu půjde o první závod sezony v Evropě.
„Každý bodík bude mít velký vliv na konečné pořadí. Proto jsme
přesvědčeni o tom, že do Olomouce přĳedou elitní jezdci z Belgie
nebo Nizozemí, pro které to bude první závod sezony. To platí také
o našich závodnících. Všichni přĳedou. Bude to velký závod,“ řekl
Roman Brandýs, jeden z pořadatelů olomouckého podniku.
Závodit se bude v okolí univerzitní sportovní haly. Trať je dlouhá tři
kilometry a splňuje všechny náležitosti mezinárodní cyklokrosové
federace UCI. Chybět nebude asfaltový nájezd a cílová rovinka, výběhy, zdvojené depo, umělá překážka a podle belgického vzoru i 50
metrů dlouhá písková pasáž.
„Chtěli jsme divákům nabídnou atraktivní závod. A tomu odpovídá zvolená trať,“ poznamenal Brandýs, podle něhož další výhodou
olomoucké tratě je skutečnost, že je maximálně přehledná. „Větší polovinu uvidí diváci z jednoho místa nebo přistavené tribuny.“
Hlavní závod se pojede ve 14 hodin, předcházet mu budou rámcové
podniky pro různé věkové kategorie. Výsledky olomouckých závodů se budou započítávat i do Oderského cyklokrosového poháru,
Českého poháru masters a v kategorii Elite. „Bude to cyklokrosový
svátek, a to jak pro světové jezdce, tak pro závodníky, kteří jezdí
(deš)
závody nižších kategorií,“ míní Brandýs.
INZERCE

SC-80449/4

Foto Blanka Martinovská

Začátkem září se pro všechny milovníky sportu a aktivního trávení
volného času otevře nové centrum
sportu a zdraví Omega. Pro všechny
zájemce je na konec září připraven
den otevřených dveří, při kterém se
mohou seznámit se všemi aktivitami,
které centrum nabízí.

Foto Blanka Martinovská

Centrum nabídne sportovcům široké služby
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Olomoučtí parašutisté opět úspěšní

Frýdlant. Jako družstvo si přivezli nádherný pohár, který bude umístěn na čestné místo v nově budované klubovně na letišti Neředín. I výsadkoví veteráni sdružení v Para
veterán klubu Olomouc dosáhli velkého
úspěchu na sportovním setkání výsadkových veteránů ČR a SR, které organizoval
a zabezpečil ve dnech 23.–25. července Klub
výsadkových veteránů Prostějov. Celkem 30
čtyřčlenných družstev z celé ČR a SR soutěžilo v šesti dovednostních disciplínách.
Reprezentanti Olomouce ve složení Jan
Havlíček, Zdeněk Vízek, Božena Soppeová
a Jana Sapáková získali celkově 2. místo ve
družstvech. Úspěch olomouckých sportovců byl velkým překvapením pro všechny
zúčastněné, neboť se jako veteráni zúčastnili
(hav)
podobné soutěže poprvé.

Přijďte na ukázkovou hodinu
tai chi

INZERCE

Foto archiv

Prestižní parašutistická soutěž v seskoku
s padákem na přesnost přistání Moravský
pohár 2008 pokračovala dalšími závody.
Sportovní parašutisté Hanáckého paraklubu Olomouc jsou svým soustředěným výkonem na nejlepší cestě k získání předního
umístění v rámci Moravy a úspěšně konkurují i reprezentantům Polska a Německa.
Ve dnech 13.–15. června pořádal Paraklub
Hranice druhé kolo soutěže s názvem Moravská brána. Ve složitých povětrnostních
podmínkách obhájili olomoučtí parašutisté
celkově druhé místo v soutěži družstev za
družstvem domácího paraklubu a bronzové medaile získalo družstvo Dukly Prostějov. Soutěž pokračovala třetím kolem ve
dnech 12.–13. července v Jeseníku. Parašutisté Hanáckého paraklubu opět nezaváhali
a potvrdili v družstvech první místo a v jednotlivcích obsadil Vladimír Říha celkově 4.
místo, Pavel Sedláček 5. místo a Petr Prášil
8. místo.
Čtvrté kolo soutěže organizovali parašutisté z Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí na
místním letišti ve dnech 25.–27. července
a olomoučtí parašutisté opět dokázali, že
patří mezi nejlepší na Moravě. Celkově získali první místo před reprezentanty z Dukly Prostějov a domácími parašutisty z AK

dloužení života. Sestava taoistického tai chi
se skládá ze 108 mírných otáčivých a protahovacích pohybů, které systematicky
procvičují celé tělo a při relaxaci zklidňují
i mysl. Taoistické tai chi klade důraz na
zdraví a relaxaci. Otáčivé pomalé pohyby
mají výborný vliv na páteř, svaly a vnitřní
orgány.
Ukázková hodina proběhne v pondělí
22. září od 18 hodin v tělocvičně ZŠ Hálkova, Olomouc. Více na www.taoist.cz. (leh)

 Nezisková organizace Sdružení taoistického tai chi v ČR zve všechny zájemce na
ukázkovou hodinu tohoto cvičení. Tai chi
je stará soustava cviků užívaná po staletí
v Číně k zušlechťování těla a mysli, kterou
si v poslední době oblíbilo i mnoho lidí na
„západě“. Vznikla mezi taoistickými mnichy jako doplnění jejich meditací a k pro-

Až do 31. října budou rozhodnutím Rady města Olomouce a ve spolupráci s řediteli jednotlivých škol zpřístupněna pro veřejnost níže uvedená hřiště.

pracovní dny
15.00 –19.00
15.00 –19.00
15.00 –19.00
15.00 –19.00
15.00 –19.00
16.00 –19.00
15.00 –19.00
15.00 –19.00
15.00 –19.00

Soboty, neděle a svátky
9.00 –19.00
9.00 –19.00
9.00 –19.00
9.00 –19.00
9.00 –19.00
9.00 –19.00
9.00 –19.00
9.00 –19.00
10.00 –19.00

Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal
a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.
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Pro měsíc září je stanoven časový rozvrh zpřístupnění hřišť veřejnosti:
Škola
ZŠ Rožňavská
ZŠ Holečkova
ZŠ Rooseveltova
ZŠ Tererovo nám.
ZŠ Helsinská
ZŠ Mozartova
ZŠ Holice
ZŠ Demlova
ZŠ Herrrmannova

VOLNÝ ČAS

Návštěvníci zábavy přispějí
nemocným

Od poloviny července funguje v areálu olomoucké zoologické zahrady
na Svatém Kopečku dětské lanové
centrum Lanáček. Je určeno dětem ve
věku tři až dvanáct let. Vybudovaný
areál je motivován životem zvířat.

 ARCUS – ONKO CENTRUM pořádá
v pátek 12. září 2008 na Pindě u Litovle beneﬁční akci – taneční zábavu. Hrát budou
skupiny Krápník a Sax. Začátek je ve 20 hodin, vstupné 70 Kč. Výtěžek z akce bude věnován na onkologické centrum Arcus. Bliž(leh)
ší informace na www.arcus-oc.org.

Děti má oslovit především řadou různorodých možností pohybu po netradičních překážkách. Lanáček je otevřen
od 9 hodin do konce provozní doby zoo.
Vstupenka v hodnotě 50 korun platí celý
den. Bližší informace najdou zájemci na
(red)
www.lanovecentrum.cz.

Biojarmark bude v Olomouci
poprvé
Foto archiv

Lanové centrum je určeno dětem

Foto Blanka Martinovská

Radecký dorazí do Olomouce i letos

V letošním roce se uskuteční již 7. ročník
oslavy významného českého vojevůdce
a geniálního stratéga polního maršála Josefa Václava Radeckého, hraběte z Radče.

„Jeho legenda přes mnoho proměn žĳe dále
a je vhodné si ji v Olomouci – ve městě, ve
kterém velmi rád pobýval – slavnostně připomínat. Letos uplynulo od smrti slavného maršála 150 let,“ uvedl pořadatel oslav
Libor Gašparovič. Vojenskou osobnost
Radeckého i v letošním roce připomene
dvoudenní program ve dnech 29. a 30. srpna. Oslavy zahájí v pátek v 18 hodin koncert v chrámu sv. Mořice, ve 20 hodin bude
následovat slavnostní koncert na Horním
náměstí, který ve 21.30 vyvrcholí ohňostrojem. V sobotu v 10 hodin pak na náměstí
dorazí sám maršál Radecký, po jehož slavnostním uvítání bude následovat tradiční
(leh)
přehlídka vojenských hudeb.

 Historicky první Biojarmark se uskuteční
v sobotu 20. září od 9 do 16 hodin na olomouckém Horním náměstí. Návštěvníci
budou mít příležitost se seznámit se zemědělci z Olomouckého kraje, kteří hospodaří
ekologicky, na stáncích mohou ochutnat
bioprodukty a výrobky FairTrade. „Poznat
mohou také eko-kosmetiku, léčivé i krášlící
bylinky a výrobky z nich. Zájemci si tady
budou moci nakoupit v biokvalitě a naučit
se vařit z netradičních biosurovin,“ uvedla
za pořadatele Hana Kovaříková z Hnutí
Duha. Nebudou chybět stánky neziskových
organizací působících v Olomouckém kraji.
Akce proběhne v rámci celostátní akce Září
– Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Pro zpestření je připraven bohatý
(red)
doprovodný program.

www.ceskydomov.cz

INZERCE

Tvrdí se, že orientální tanec prospívá zdraví
i duši ženy. Jeho lektorka Delila však prozradila, že v její taneční škole Orient Dance
centru v Olomouci si nejvíce ženy odpočinou a během kurzů niterně zkrášlí.
Ukázková hodina zdarma pro všechny,
kteří mají zájem se nejen dozvědět o orientálním tanci více, ale také se případně zapojit, proběhne 10. září v 18 hodin v nově
otevřeném centru v Krapkově ulici 3. „Přibližně 70 procent účastnic kurzu tvoří ženy
ve věku od 30 do 50 let, které na hodinách
jakoby zapomenou na veškerý spěch a na
lekcích se věnují jen samy sobě. Chodí tančit především pro uvolnění a dobrou náladu a hlavně tančí pro zábavu,“ uvedla Delila, vlastním jménem Olga Romanovská.
Na první lekce většinou přichází v teplákách a tričku, postupně se však mění v dá-
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my. Samy si šĳí kostýmy, šaty s penízky
nebo po nocích vyšívají podprsenky korálky. Společně vytváří také skupinky, které
poté jezdí i na víkendové pobyty nebo dovolenou.
V nabídce jsou ale i dětské kurzy, které
začnou třetí týden v září. Účastníci budou
rozděleni podle věku do dvou kategorií: od
7 do 12 let a od 13 do 16 let. Novinkou budou i speciální kurzy pro studentky.
Zájem o výuku orientálních tanců je prý
v Česku obrovský. Delila se tanci věnuje
již od dětství. S orientálním tancem začala
zhruba před deseti lety. Tance studovala
u předních zahraničních lektorek. Vypracovala se tak, že nyní vystupuje i na významných akcích.
Bližší informace o kurzech orientálního
(pr)
tance najdete na www.delila.cz.

SC-81055/1

Orientální tance pohladí na duši

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Foto Blanka Martinovská

 K jubilejním stým narozeninám přĳel poblahopřát paní Marii Aulehlové do Penzionu a domova důchodců ve Chválkovicích
primátor Olomouce Martin Novotný spolu
se členkami Sboru pro občanské záležitosti.
Oslavenkyně také obdržela dárky a kytice
od zaměstnanců a ošetřovatelek z domova
důchodců. Marie Aulehlová je olomouckou
rodačkou, během svého aktivního života
pracovala jako skladová dělnice, ale také
ráda šila. Vychovala syna, který ji v domově pravidelně navštěvuje. V Olomouci žĳe
momentálně pět občanů věku sta a více let.
(ir)
Bez výjimky jsou to ženy.

Senioři mají o cestování zájem
Aktivní trávení volného času, možnost
navštívit zajímavá místa regionu a navázat nová přátelství, to vše nabízí starším lidem projekt s názvem Seniorské
cestování. Podle vedení Olomouckého
kraje, který tento projekt v červnu zahájil, vyvolal mezi seniory nečekaně velký
zájem.
Cílem bylo vytvořit nový produkt pro seniorskou cílovou skupinu, která je často
limitována ﬁnančními a dopravními možnostmi. Je určena pro seniory, kteří postrádají dopravní prostředek nebo nejsou
ochotni vydat poměrně velký obnos ﬁnancí za veřejnou dopravu a více než polovinu určeného času prosedět v dopravních
prostředcích. Rychlou a levnou možnost
přesunu dnes nabízí zejména společnosti
prodejního charakteru, které organizují
prodejní výlety, kde není hlavním cílem
ukázat krásy místa, ale prodat výrobek.
„Naším cílem je umožnit semiorům navštívit místa, která dosud neměli možnost po-

Foto Blanka Martinovská

Jubilantka oslavila 100. narozeniny

znat nebo naopak vrátit se na místa, která
mají rádi“ vysvětlil radní města Olomouce
a hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík. Náklady na jednu osobu jsou přibližně
600 korun, senioři zaplatí pouze třetinu,
zbytek hradí ze svého rozpočtu Olomoucký kraj. Cena zahrnuje dopravu autobusem
s klimatizací, oběd, prohlídku místa, technického průvodce a pojištění.
Bližší informace v CK Pressburg na tele(leh)
fonním čísle 585 226 622.

3 OTÁZKY PRO...
radního města Olomouce a hejtmana Ivana Kosatíka
chtěli nabídnout seniorům aktivní trávení
volného času.
Proč právě senioři?
Mimo jiné proto, že máme pocit, že pro
ostatní věkové kategorie děláme z našeho
hlediska dost. Významné částky věnujeme každý rok na podporu sportu a kultury pro mladé lidi. Rodiny s dětmi podporujeme prostřednictvím tzv. rodinných
pasů. Ale pokud pominu sociální služby,
tak jsme zatím nedělali nic pro volný čas
seniorů. Ten projekt se nám jevil jako velmi zajímavý. Hlavním motivem bylo to,
že se někteří senioři po letech podívají na
místa, kde dlouho nebyli, a že zblízka poznají kraj, ve kterém žĳí.

Jak jste spokojeni s výsledkem projektu?
Měli jsme samozřejmě
nějaké odhady, počítali jsme, že se do projektu zapojí zhruba 1200 lidí. Dnes jsme
v polovině a máme už asi 1500 zájemců,
kteří využili této možnosti. Řekl bych, že
jsme byli optimisty, ale skutečnost je ještě
lepší, než jsme čekali. Objevila se také zajímavá věc, s kterou jsme nepočítali – očekávali jsme, že se na tyto zájezdy budou senioři hlásit individuálně a vnímáme jako velmi
pozitivní, že se domlouvají celé skupiny
účastníků. Z kladných ohlasů je patrné, že
by bylo dobré pokračovat v podobném pro(leh)
jektu i v budoucnu.

INZERCE
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Co bylo cílem podpory projektu Seniorského cestování ze strany kraje?
Každý rok se snažíme přĳít s něčím novým v oblasti cestovního ruchu. V minulosti to byl například projekt slevových
karet Olomouc Region Card, který už
několik let úspěšně pokračuje a čísla jsou
rok od roku lepší – prodej karet meziročně roste dvakrát až třikrát. Loni jsme přišli s infobusem, což je věc, která se lidem
líbila, soudě podle ohlasů v návštěvnické
knize. Pro letošní rok jsme si řekli, že bychom mohli přĳít s cestováním seniorů.
V zásadě tím řešíme dvě témata – jedno je
oživení cestovního ruchu v rámci domácí klientely a druhý důvod byl, že jsme

HISTORIE

Jaký byl srpen 1968 v O

6
Je tomu přesně čtyřicet let, kdy do
Československa vtrhla vojska pěti
států v čele se Sovětským svazem.
Olomouc nebyla výjimkou a také
tady násilná okupace vzbudila vedle
pocitu zrady a beznaděje v obyvatelích města solidaritu a skutečnou
sounáležitost.
Prvotní ochromení a následnou paniku, kterou provázelo například horlivé
nakupování potravin a dalších potřeb,
vystřídalo odhodlání k aktivnímu
odporu. Ten se už 21. srpna projevil
nejen nápisy na domech, zdích, výkladech, ale i kolportováním letáků
a malováním prvních transparentů.
O den později, v šest hodin ráno,
zahájilo činnost podpisové středisko,
zřízené pracovníky Vlastivědného
ústavu na náměstí Republiky před
budovou muzea. Za celý den se zde
na protest proti vpádu okupačních
vojsk na naše území podepsaly tisíce
lidí. Následovaly další akce, Olomoučané buď zamazávají, nebo zcela
odstraňují směrníky u silnic – kdo
nezná cestu, bez pomoci místních
nikam netrefí. Objevují se letáky
a nápisy, které varují před provokacemi a shromažďováním a vyzývají
k zachování klidu. Jiné zas naopak
k tomu, aby lidé okupantům nedávali
vodu, jídlo či pohonné hmoty, jedině
pod výhružkou zbraní. Československý rozhlas a další média se snaží
informovat o aktuálním dění, ačkoli
se jim v tom okupanti pokoušejí všemožně zabránit.
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Olomouci?

8
Po sedmi dnech, 28. 8. 1968, vysílá olomoucký rozhlas: „Jsme unaveni. My, kteří k vám promlouváme, i vy, kteří nás slyšíte. Ten týden,
který jsme prožili, rovná se svými událostmi, vzrušením, zoufalstvím
i nadějemi nejméně jednomu roku, prožitému ovšem za jiných,
běžných okolností. S únavou přicházela i deprese, nejvíce ve chvílích,
kdy jsme už čtvrtý den čekali na příjezd našich státních a stranických
představitelů z Moskvy. Jsou však tu, vzali opět řízení našich věcí
do svých rukou a naše naděje opět vzrostly. A tak zaháníme únavu
a snažíme se zapomenout na chvilky deprese, kdy se zdálo, že už
je vše ztraceno. Není tomu tak. Musíme vydržet. Jsme teprve na
začátku zápasu o záchranu jistot, které jsme začali v lednu budovat.
A je nesmírně důležité, abychom si rozdělili své síly, abychom s nimi
dobře a rozumně hospodařili a vystačili s dechem. A hlavně nepřestat pracovat. Znáte to přece sami: nejhůře je nám ve chvílích, když
odpočíváme, když jsme sami, bez přátel a spolupracovníků, když
se vzájemně nemůžeme povzbuzovat. Tak tedy – únavu překonat,
hlavu vzhůru a zhluboka dýchat.“
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Foto: archiv PhDr. Miloslava Čermáka, text vychází z jeho knihy
Sedm olomouckých dnů 1968

OTESTOVALI JSME

Nekuřácké restaurace

II. část

s podobnými závisláky,“ smál se devětatřicetiletý Pavel. „Pracuji ve fakultní
nemocnici, takže když si domlouvám
s kamarádkou kafe, míříme sem. Občas
sem ale chodíme i s rodinou na obědy,
vaří výborně,“ napsala nám paní Markéta. V létě navíc Queen nabízí venkovní posezení na příjemné zahrádce, takže
ani kuřáci nepřĳdou úplně zkrátka.
Dalším tipem od vás, čtenářů byla Restaurace U Borovice, která sice není přímo v Olomouci, ale v nedalekých Bohuňovicích u vlakového nádraží. „Váš
článek mne zaujal, tak bych chtěl také
přispět jedním tipem na pěknou romantickou a především nekuřáckou restauraci (nikoli hospodu), která se otevřela
začátkem července. Její součástí je i pizzerie, která bude časem možná i pizzu
rozvážet. Doufám, že tato restaurace
nezanikne kvůli stále velkému počtu
kuřáků,“ píše Martin z Olomouce.

Foto archiv

Na oběd do hotelu? Proč ne?

V červnovém čísle jsme hledali
v Olomouci restaurace a hospůdky, kde můžete poobědvat bez cigaretového dýmu. Jak se ukazuje,
není situace ve městě tak špatná,
jak se zpočátku zdálo. Na naši výzvu, abyste se ozvali s dalšími tipy
na nekuřácké podniky, totiž přišla
řada ohlasů, proto přinášíme pokračování.

Naopak přímo v centru města, v Michalském stromořadí, jsme zapomněli
na čtyřhvězdičkový hotel Alley, který se
rovněž chlubí striktně nekuřáckým prostředím. Ideální je hlavně pro pracovní
obědy či romantické večeře, na své si
přĳdou i náročnější jedlíci a gurmáni.
Další podnik, který se teprve před několika týdny otevřel po rozsáhlé rekon-

strukci, je hotel Senimo. Ten byl od svého počátku koncipován jako nekuřácký,
včetně restaurace. „Pravdou je, že jsme
museli přednedávnem zavést několik
pokojů jako kuřáckých, protože někteří
hosté se prostě bez cigarety neobejdou.
Bylo proto lepší dát do pěti pokojů popelníky a povolit tam kouření, než aby
nám hosté kouřili z oken nebo házeli
nedopalky do záchodové mísy,“ přiznává vedoucí ubytování hotelu Jitka
Navrátilová. V restauraci, která nabízí
i polední menu, chtějí ale provozovatelé zákaz kouření udržet. „Ačkoli to
některé hosty odrazuje, chceme si jít za
svým cílem. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ dodává.

Nekuřácká? Rychle pryč!
Obavy provozovatelů nekuřáckých restaurací, hospod a kaváren z úbytku
klientely se bohužel zatím částečně naplňují. „Setkáváme se s tím, že se hosté
otočí na podpatku ve dveřích v okamžiku, kdy zjistí, že se u nás nekouří,“ přiznávají často. Podle jejich hrubého odhadu prý kouří až šedesát procent hostů
restaurací, a ti se nechtějí svého zlozvyku vzdát ani v době obědů. „Doufejme,
že se situace časem zlepší a že i v Česku
lidé přĳdou na to, že kouření do restaurací nepatří,“ shodují se provozovatelé
(leh)
restaurací.

Podnik, který se ve vašich ohlasech objevoval nejčastěji, byla restaurace-kavárna Queen, která sídlí u olomoucké
fakultní nemocnice. „Kamarádka nás
tam jednou pozvala na oslavu narozenin a bylo příjemné, že tam nebylo zakouřeno. Sám jsem sice kuřák, ale na
cigaretu jsme chodili ven, a to je skvělá příležitost k bližšímu seznámení se
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Období Lucemburků je i obdobím
rozkvětu Olomouce. Již král Jan
Lucemburský ve svém privilegiu
jmenuje město jako viz 1. tajenku.
Ve skutečnosti pro viz 2. tajenku
byly vedeny dvoje zemské desky.
A Zemský soud zasedal střídavě
v Olomouci a v Brně.
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Tajenku křížovky zasílejte do 12. 9. 2008 na adresu: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc,
kancelář č. 14, nebo na e-mailovou adresu: zpravodaj@mmol.cz. Správná odpověď z minulého čísla – šest stříbrných obrácených
hrotů. Vylosovanými výherci propagačních předmětů města Olomouce se stali manželé Stříbrnští z Radíkova.

V označených políčkách nahraďte číslice
písmeny podle uvedeného klíče a v tajence najdete pohromu, která postihla
v letech 1315-1316 Moravu a tedy i Olomouc.

0

Klíč:
1=T; 2=V; 3=R; 4=K; 5=L; 6=Ý; 7=O; 8=E; 9=M

8
2 4

tiol; tyre.

LISTÁRNA
Vážení a milí čtenáři, na tomto místě je připraven prostor pro vaše dotazy, náměty
či připomínky. Můžete je posílat poštou na adresu: Radniční listy, Strategic Consulting, s.r.o., Polívkova 12, 779 00 Olomouc, nebo na e-mail: hnilova@consultants.
cz. Automaticky budou vyloučeny příspěvky vulgární a prvoplánově urážlivé nebo
ty, které nemají nic společného se statutárním městem Olomouc. Za ty ostatní
předem děkujeme.
Vaše redakce

(Některá písmena nebudete potřebovat.)
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Stanley Cup poprvé v Olomouci

Jednašedesát let čekali sportovní fanoušci na možnost vidět na vlastní
oči nejslavnější hokejovou trofej v Olomouci. Dočkali se, protože Jiří
Hudler, vítěz letošního Stanley Cupu s Detriodem, přivezl pohár do rodného města. „Přišlo hodně lidí, byl to zážitek. Jsem rád, že jsem mohl
pohár ukázat ve městě, ve kterém jsem se narodil,“ řekl čtyřiadvacetiletý útočník. „Pokud se mi podaří tuhle trofej ještě někdy vyhrát, přivezu
ji opět,“ dodal Hudler.
V Olomouci na Horním náměstí vítalo vítěze kanadsko-americké
NHL více než tisíc fanoušků. Čekání na příjezd Jiřího Hudlera zkrátilo
příznivcům vystoupení skupiny Těžkej Pokondr. Hudlerovi za všechny
fanoušky poblahopřál hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, který
měl pro českého hráče připravený zvon z Brodku u Přerova, a primátor
Olomouce Martin Novotný. Ten předal odchovanci olomouckého hokeje bowlingovou kouli, protože bowling je oblíbeným Hudlerovým
sportem. Po krátké autogramiádě se Stanley Cup i s doprovodem přesunul na zimní stadion, kde Hudler odstartoval svoji hvězdnou kariéru.
To byl zážitek především pro mládežnické týmy Olomouce, které měly
možnost vyfotit se se slavným pohárem přímo na ledové ploše. „Jirka
chtěl pohár ukázat hlavně mladým hráčům. Aby viděli, kam se to v ho(deš)
keji dá dotáhnout,“ řekl Petr Fridrich z prostějovské TK Plus.
Foto: Blanka Martinovská a Robert Mročka
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