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Po bytech v Holandské čtvrti je velká poptávka
Holandská čtvrť v  Olomouci se stále rozrůstá a  přibývá zde nových 
obyvatel. Ze 118 bytů z druhé etapy výstavby je jich na prodej už jen 
14 a brzy se rozběhne prodej bytů ze třetí etapy výstavby.
Byty z druhé etapy investorovi doslova mizely pod rukama, zatímco se stále 
pracovalo na dostavbě bytových domů. V současnosti je druhá etapa před 
dokončením a zbývá posledních 14 volných bytů. „Kupci a investoři patrně 
nechtěli propásnout obrovskou příležitost, kterou jim Holandská čtvrť ský-
tá,“ uvažuje Bc. Andrea Máté z  realitní kanceláře Dachi. „Ukazuje se totiž, 
že vznikající rezidenční čtvrť nabídne nejen kvalitní a komfortní bydlení, ale 
koupě bytu může být také výhodnou investicí.“
Na otázku, co stojí za tak velkým úspěchem projektu, Bc. Andrea Máté od-
povídá: „Nebudu říkat, že silný zahraniční developer, kvalitní stavební firma 
a velká financující banka a tak podobně. Lidé prostě reálně vidí, jak vypadá 
první etapa, a zaregistrovali, že i ta druhá je již prakticky vyprodaná, proto 
neváhají.“

Rozbíhá se prodej bytů ze třetí etapy
Ačkoliv z druhé etapy je na prodej už jen pár bytů, zájemci o bydlení v Ho-
landské čtvrti o svou příležitost nepřicházejí. Zahájení třetí etapy je na spad-
nutí a souběžně s ní realitní kancelář Dachi začne s prodejem nových bytů. 
„Prodej bytů ze třetí etapy je takříkajíc v předprodejní (rezervační) fázi. To 
znamená, že vyřizujeme a vedeme v evidenci požadavky klientů, na které se 
v předchozích fázích již nedostalo,“ vysvětluje Bc. Andrea Máté.

Bydlení pro každého
Tato čtvrť, kterou na rozhraní Řepčína a Neředína buduje holandský investor 
v zastoupení společnosti CERE Invest, nabízí bydlení pro širokou cílovou sku-
pinu. Domy zde disponují byty o různých výměrách s prostornými lodžiemi 
a balkony. Mezi zákazníky je poptávka hlavně po větších bytech, protože lidé 
dnes upřednostňují především pohodlí prostorných bytů.
Již dnes patří Holandská čtvrť k nejatraktivnějším částem města. Jedná se 
o klidnou, zelenou lokalitu, která má blízko k přírodě i k centru města – v do-
sahu je nákupní středisko i tramvaj. „Je to u klientů velmi oblíbený projekt, 
největší hodnotou je podle mě prostorová kvalita bytů a celkově zdařilý ar-
chitektonický koncept. Developer se zde prostě nesnaží vtěsnat na co nej-
menší plochu, co nejvíc bytů, ale pamatuje také na to, že zde budou byd-

let lidé, kteří ocení komfort, a rodiny s dětmi, které prostor potřebují,“ říká 
Bc. Andrea Máté.
Že při rozvoji čtvrti holandský investor a společnost CERE Invest mysleli i na 
rodiny s dětmi, dokládá fakt, že už při výstavbě první etapy došlo například 
k vybudování dětského hřiště a v plánu je i další – multifunkční. Zvažuje se 
dokonce výstavba mateřské školky.
„Zájem klientů o tento projekt  nás těší. Je s tím sice spojeno hodně práce, 
ale já osobně mám radost z toho, že se projektu daří a naše realitní kancelář 
může být u toho,“ dodává Bc. Andrea Máté.
Seznámit se podrobněji s projektem Holandská čtvrť můžete na stránkách 
realitní kanceláře Dachi nebo přímo na webu www.holandska-ctvrt.cz. 
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I. P. Pavlova 62, č. b. 20, v 5. NP, o velikosti 1+kk (plocha bytu 39,30 m2). 
Jistota 10 000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 15. 3. 2016, 
8:00–8:15 hodin.
Horní náměstí 21, č. b. 2, ve 3. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 97,80 m2). 
Jistota 13 000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 15. 3. 2016, 
9:00–9:15 hodin.
U Hradeb 2, č. b. 3, ve 2. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu cca 39 m2). Byt je 
po kompletní rekonstrukci. Jistota 10 000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. 
Termín prohlídky 15. 3. 2016, 9:25–9:40 hodin.
Tř. Kosmonautů 14, č.  b. 12, ve 4. NP, o  velikosti 3+1 (plocha bytu 
74,91 m2). Jistota 15 000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 
15. 3. 2016, 10:15–10:30 hodin.
Černá cesta 14, č. b. 13, v 6. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 68,98 m2). 
Jistota 15 000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 15. 3. 2016, 
11:00–11:15 hodin.
Synkova 4, č. b. 6, v 1. NP, o velikosti 0+1 (plocha bytu 32,32 m2). Jis-
tota 10 000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 15. 3. 2016, 
15:00–15:15 hodin.
Holická 51, č. b. 9, ve 2. NP, o velikosti 2+kk (plocha bytu 27,70 m2). Ná-
jemné 55 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 15. 3. 2016, 13:00–13:15 hodin.

Termín pro podání žádostí je do 21. 3. 2016 včetně.

Zájemci nemusí mít podanou žádost v  pořadníku na městský byt za 
podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a.s, 
bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc, tel. 585 238 106, 585 238 119, 
kde jsou k dispozici bližší informace k nabídce.

NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU

více informací na www.sno.cz

Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 1. 3. 2016 
schválila záměry prodat uvedené nemovité věci z majetku 
statutárního města Olomouce formou veřejné elektronické 
aukce. Registrace zájemců do elektronických aukcí je možná 
v době od 4. 3. 2016 do 3. 5. 2016 do 10:00 hodin. Elektronický 
aukční portál pro registraci zájemců včetně podmínek elektro-
nických aukcí je přístupný na internetových stránkách města 
Olomouce.

Nemovitá věc Minimální kupní 
cena v Kč

Termín aukčního 
kola

1. Rodinný dům č. p. 132 v Dětřichově nad 
Bystřící 501 000 9. 5. 2016 

v 9:00 hodin

2.
Pozemky pro výstavbu rodinného domu 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc o výměře 
1 026 m2

1 300 000 9. 5. 2016
v 10:00 hodin

3. Jednotka č. 515/2 (byt 1+1) v domě 
Synkova 11, 13, 15 v Olomouci 1 021 000 9. 5. 2016

ve 13:30 hodin

4. Jednotka č. 515/9 (byt 2+1) v domě 
Synkova 11, 13, 15 v Olomouci 1 156 000 9. 5. 2016 

v 15:00 hodin

  www.olomouc.eu/eaukce

Elektronické aukce nemovitých věcí

� (více�na�straně�10)
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Vážení�čtenáři,
právě�držíte�v�rukou�prv-

ní� číslo� nového� periodika,�
které� si� za� cíl� neklade� nic�
menšího,� než� být� hlavním�
prostorem� pro� komunika-
ci�s�vámi�-�Olomoučany.�Ve�
stotisícové� Olomouci,� histo-
rické�perle�a�duchovní�metropoli,� se�přece�stále�
něco�děje.�Ústředním�posláním�Olomouckých�lis-
tů�je�přinášet�vám�o�tomto�dění�maximální�množ-
ství�přehledných�a�srozumitelných�informací.�
Olomoucké� listy� navazují� na� již� tradiční�

a�obecně�oblíbený�měsíčník�Radniční�listy.�Jaká�
je�mezi�oběma�periodiky�spojitost,�a�v�čem�se�bu-
dou�naopak�lišit?�Spojitost�je�především�v�povaze�
listu�a�smyslu�jeho�existence.�Nikde�jinde�se�nedo-
zvíte�o�dění�ve�městě�to,�co�právě�zde.�Běžná�mé-
dia� totiž�nezajímá,�kdy�a�kde�může�Olomoučan�
třídit�odpad,� jaký�program�nabízí�která�mateř-
ská� škola� nebo� kde� se� vám� dostane� odborného�
poradenství�některé�z�mnoha�neziskovek.�U�nás�
takové� informace�najdete.�Samozřejmostí� v�no-
vých�Olomouckých� listech� zůstává� i� vlastní� ne-
cenzurovaný�prostor�pro�vyjádření�představite-
lů�opozice.�V�tomto�směru�na�sebe�oba�měsíčníky�
navazují.
Novinek�bude� také�dost.�Změnil� se�nejen�ná-

zev�měsíčníku,�ale�i� jeho�grafická�tvář�a�částeč-
ně� i� struktura.� Společně� s� dodavatelem� chceme�
do� tvorby�Olomouckých� listů� více� zapojit� i� vás,�
Olomoučany.�Na� dalších� stránkách� najdete� ně-
kolik� nových� rubrik,� přičemž� zde� bude� prostor�
například�pro�vaše� fotografie�či� jiné�příspěvky.�
Zbude�místo�i�na�zajímavé�perličky�z�Olomouce,�
o�kterých�málokdo�ví,� i�když�zde�žije� třeba�celý�
život.�
A� ještě� mi� dovolte� stručné� vysvětlení,� proč�

vlastně�k�celé�změně�dochází.�Není�to�proto,�že�by-
chom�byli�s�Radničními�listy�nespokojeni.�Kvalita�
obsahová�i�formální�byla�dle�názoru�představite-
lů�města�i�odborníků�na�velmi�dobré�úrovni.�Ke�
snaze�„něco“�změnit�nás�vedly�ekonomické�aspek-
ty�–�za�ta�léta,�která�uběhla�od�začátku�vydávání�
Radničních� listů,�se�poměry�na�mediálním�trhu�
celkem� výrazně� změnily� a� my� jsme� očekávali,�
že�při�nové�veřejné�soutěži�dokážeme�dojít�k�vý-
razně�nižší�ceně.�A�to�se�také�podařilo;�anonym-
ní� otevřená� soutěž,� odpovídající� přesně� zákonu�
o�veřejných�zakázkách,�přinesla�výsledek,�který�
městu�ušetří�za�necelé�čtyři�roky�skoro�11�milionů�
korun.�I�to�považuji�za�úspěch.�
Vážení�čtenáři,�milí�Olomoučané,�těším�se,�že�

se�budeme�na�stránkách�Olomouckých�listů�spo-
lečně�setkávat�a�že�si�nový�měsíčník�rychle�získá�
vaši�důvěru�i�oblibu.�Jsem�přesvědčen�o�tom,�že�
společně�z�něj�uděláme�periodikum,�které�budete�
vy�–�Olomoučané,�brát�za�své.�
� doc.�Mgr.�Antonín�Staněk,�Ph.D.

primátor�statutárního�města�Olomouce
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Jarní sběrové soboty  
začnou 16. dubna 

Na dvacet stanovišť ve městě přistaví 
Technické služby města Olomouce kontejnery 
na velkoobjemový odpad. S pomocí obsluhy, 
která bude odpad třídit, mohou lidé přinášet 
odpad, který nesmí být ukládán ke stanoviš-
tím určeným výhradně pro domovní odpad. 
Termíny sběrových sobot: 
16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5. a 14. 5. 
Kontejnery budou přistaveny 
od 8:00 hod. do 13:00 hod. 
Více informací o  sběrových místech a  po-
drobnější údaje přineseme v  příštím čísle 
Olomouckých listů. Informace o  sběrových 
sobotách najdete také na webových strán-
kách technických služeb.

Pomozte zlepšit cyklodopravu
na území města

Máte nápady na jednoduchá opatření 
k řešení rizikových míst ve vnitřních částech 
města Olomouce z hlediska cyklodopravy? 

Jestliže máte tipy na takováto místa, pak 
se ozvěte na e-mailovou adresu cyklokoordi-
nátora MMOL: stanislav.losert@olomouc.eu 
nebo na telefon 724 924 644 do 30. března 
2016.

4 AKTUALITY   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Tři barokní perly Moravy 
podepsaly dohodu o spolupráci 

„Myšlenka navázat užší spolupráci 
mezi městy Olomouc, Kroměříž a obcí 
Lednice vzešla z úzké spolupráce Kro-
měříže a Olomouce v uplynulých třech 
letech a následného záměru vytvořit zá-
klady společného 
projektu, který by 
propagoval tři uni-
kátní destinace za-
psané v Seznamu 
UNESCO,“ vysvět-
luje počátky spo-
lupráce primátor 
města Olomouce 
Antonín Staněk. Již před začátkem le-
tošní turistické sezony se začne pracovat 
nejen na společných propagačních mate-
riálech, ale také na konkrétních plánech, 
které poprvé představí Olomouc, Kromě-
říž a Lednicko-valtický areál společně 
jako „barokní perly Moravy“. Propojení 
památek těchto míst nabídne turistům 
ucelený pohled na společnou historii 
i souvislosti odkazu předků a církevních 
dějin. Plány však nekončí u jednotných 
propagačních materiálů a společné pre-
zentaci například na veletrzích cestovní-
ho ruchu. 

„Jako velkou příležitost vnímáme také 
možnost v budoucnu společně žádat o do-
tace na některé projekty, které podpoří 
jak naši kooperaci, tak rozvoj cestovního 
ruchu. Současně bychom chtěli návštěv-
níkům ukázat tento kus Moravy jako ce-
lek, protože bez pochopení nejrůznějších 
historických souvislostí může turistům 
spousta zajímavostí uniknout, což je vel-
ká škoda,“ upřesňuje náměstek primátora 
zodpovědný za oblast cestovního ruchu 
Pavel Urbášek. Zároveň zdůrazňuje nad- 
regionální význam chystané spoluprá-
ce. „Podaří se nám tak propojit hned tři 
kraje, které mají svým návštěvníkům 
opravdu co nabídnout. Věřím, že společ-
nou prezentací vytvoříme dostatečně za-
jímavou nabídku, abychom dokázali tu-

risty z jižní Moravy 
přilákat přes Kro-
měříž až do Olo-
mouce, případně 
samozřejmě i opač-
ným směrem.“

Velkou výhodou 
při společné či vzá-
jemné propagaci je 

také jejich poloha. Lednici a Olomouc dělí 
126 km (1:19 hod.), z Kroměříže do Led-
nice pojedete 114 km (1:11 hod.) a pouze 
48 km je to z Olomouce do Kroměříže 
(45 min.). Memorandum o spolupráci 
a rozvoji přátelských vztahů je zatím prv-
ním krokem, na který budou postupně 
navazovat konkrétní plány. „Podpisem 
memoranda teď v podstatě dáváme na-
jevo odhodlání a přání spolupracovat. 
Konkrétní podoba spolupráce vyplyne 
z jednání odborníků na rozvoj cestovního 
ruchu z jednotlivých měst,“ doplňuje ná-
městek Pavel Urbášek.   (red)

Unikátní destinace zapsané v Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO, 
společný historický a umělecký odkaz 
i příznivá vzájemná vzdálenost. To 
vše pojí perly tří moravských krajů – 
Olomouc, Kroměříž a Lednicko-valtický 
areál. Zástupci obou měst a obce 
Lednice, která zastupuje Lednicko-
valtický areál, podepsali v polovině února 
memorandum o rozvoji přátelských 
vztahů. Oficiálně tím zahájili spolupráci 
v oblasti cestovního ruchu.

Memorandum o spolupráci podepsali starosta Lednice Libor Kabát, primátor Olomouce Antonín Staněk a starosta Kroměříže Jaroslav Němec Foto | BM

Olomoucké listy vycháze-
jí pod názvy Informační 
zpravodaj města Olomouce 
a  Radniční listy nepřetržitě 
od roku 1995, počet výtisků je 
54 000 kusů.
Olomoucké listy jsou distri-
buovány do všech domác-
ností v Olomouci zdarma a je-
jich distribuci zajišťuje Česká 
pošta.
Do soutěže na nového doda-
vatele Olomouckých listů byly 
podle zákona o veřejných za-
kázkách přihlášeny čtyři návrhy, z  nichž 
nezávislá porota odborníků vybrala vítěz-
ný návrh.
Rada města Olomouce se ztotožnila se sta-
noviskem odborné poroty a schválila vítě-
ze, kterým je olomoucká firma Profi-tisk 
group s.r.o.
Vítězný návrh za celkovou cenu 
6  557  760  Kč včetně 15%  DPH po dobu 
trvání zakázky (březen 2016 – prosinec 
2019, tj. 46 čísel, resp. 2 484 000 výtisků) 
představuje pro statutární město Olomouc 
roční úsporu ve výši 2  739  996  Kč, resp. 
10 959 984 Kč za dobu trvání zakázky.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

více na www.olomouc.eu

 ” Podaří se nám 
tak propojit hned tři 

kraje, které mají svým 
návštěvníkům opravdu co 

nabídnout. 

KRÁTKÉ AKTUALITY

 www.tsmo.cz

 stanislav.losert@olomouc.eu
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Korejské turisty osloví olomoucké 
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Velké překvapení by zažil Olomoučan, 
kdyby teď nastoupil do metra v jihokorej-
ském Soulu. Uprostřed ruchu patnáctimi-
lionové metropole by zde totiž narazil na 
krásné snímky důvěrně známých středo-
evropských historických měst. Olomouc-
ké a další tuzemské památky jsou totiž od 
1. března hlavním motivem výzdoby vyso-
ce frekventované linky číslo 7 soulského 
metra. Kampaň má na Moravu přilákat 
další korejské turisty.

Rozsáhlou kampaň pořádá agentura 
CzechTourism a největší lokální tour ope-
rátor Hana Tour. V jednotlivých vagonech 
soulského metra a na klíčových stanicích 
vidí cestující špičkové fotografie Olomouce 
a dalších moravských měst, videa na korej-
ském youtube i akce na sociálních sítích či 
ve veřejném prostoru outdooru propagují 
Moravský region. Kampaň poběží i na ob-
řích obrazovkách v nejvytíženějších sta-
nicích metra jako Gangnam, Samseong či 
Hongik University, ale zbarví i český vagón 
soulského metra 57 kilometrové trasy 7, 
projíždějící populární čtvrtě jako Cheong-
dam, Nonhyeon či Yoido.

„V patnáctimiliónové metropoli se 
v metru každodenně soustředí obrovské 
množství lidí. Vizuály umístěné na uzlo-
vých stanicích a populárních linkách jsou 
výhodnou příležitostí, jak oslovit cílovou 
skupinu, v tomto případě formou turistic-
kých balíčků a poznávacích zájezdů do ČR 

Olomouc získá rekordní dotaci
Opravy fasád, starých fresek nebo štu-

kové výzdoby, záchrana vzácného malo-
vaného stropu – to jsou jen některé z le-
tošních oprav plánovaných díky dotaci 
ministerstva kultury. Město se pravidelně 
účastní programu regenerace městských 
památkových zón a dlouhodobá spoko-
jenost odborníků z ministerstva kultury, 
které tento program vypisuje, se letos pro-
jevila v tom, že Olomouc získá na opravy 
objektů v MPR největší částku ze všech 
měst. Olomouc díky 
ní podpoří osm sou-
kromých a církev-
ních majitelů histo-
rických budov.

„Vloni jsme se stali vítězem krajského 
kola Ceny o nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace městských památ-
kových rezervací. Odborníci z minister-
stva kultury, kteří na místě posuzovali, 
jak město přidělené prostředky využilo, 
byli v Olomouci opravdu velmi spokojení,“ 
vysvětluje náměstek primátora Ladislav 

Šnevajs, jak se letos povedlo získat skoro 
2,6 milionu korun, což je největší jednotli-
vě poskytnutá dotace z programu. Celkem 
letos ministerstvo kultury mezi čtyřicet 
měst s městskou památkovou rezervací 
rozdělí 54,8 milionu korun.

3,4 milionu korun  
rozdělí město osmi žadatelům

Olomouc k dotaci od ministerstva ve 
výši 2,6 milionu korun přidá i vlastní pří-

spěvek – 800 tisíc 
korun. Půjde zčásti 
o dobře viditelné 
akce, jako je třeba 
restaurování vstup-

ních dveří domu v Denisově ulici 33, opra-
va fasády domu na Dolním náměstí 19 či 
restaurování fasády domu v Ostružnické 
ulici 25. 

Dále se rekonstrukce dočká například 
i malovaný dřevěný strop v historickém 
domě na Dolním náměstí 21 nebo fresky 
slavnostního sálu ZŠ Komenium.  (red)

milionu korun je 
největší jednotlivě 
poskytnutá dotace2,6

– podobně jako u nás takto fungují pole-
py tramvají,“ popisuje ředitel zahranič-
ního zastoupení agentury CzechTourism 
v Koreji Michal Procházka. Současně je 
na trh uveden první korejský mono balí-
ček, zaměřený pouze na Českou republiku, 
v jehož devítidenním itineráři (Praha – 
Olomouc – Kroměříž – Lednice – Valtice 
– Mikulov – Český Krumlov) Hana Tour 
představuje i Moravu.

Město Olomouc je pro turisty z Jižní Ko-
reje stále oblíbenější destinací.  Korejcům 
se zamlouvá jak bohatá historie, tak i mo-
ravský folklór. V loňském roce se Olomouc 
stala také cílem filmového štábu jihoko-
rejské televize, který zde natáčel poměrně 
dlouhý dokumentární pořad o krásách 
Moravy. Největší část tohoto dokumentu 
byla věnována právě Olomouci.  (red)
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Navrhněte nové místo pro Olomoucké srdce
Kovová plastika srdce z dílny olomouc-

kého umělce Milana Poliána zdobila týd-
ny před svátkem sv. Valentýna Horní ná-
městí. Zámečky, které na srdce připínaly 
zamilované páry, měly připomínat svátek 
lásky. Nyní se srdce přesunulo na nádvo-
ří radnice a může putovat i dál. „Srdce 
jsme teď umístili do nádvoří radnice. Tady 
může sloužit novomanželům, kteří nádvo-
řím vycházejí z obřadní síně, třeba k foce-
ní. Nebo si mohou svůj svatební slib stvr-
dit i zámečkem. Mohla by se z toho stát 
milá nová tradice,“ míní vedoucí oddělení 
kultury Radim Schubert. Zároveň ale do-
dává, že nádvoří radnice nemusí být pro 
„Olomoucké srdce“ posledním domovem. 

Autor plastiky Milan Polián zvažuje 
třeba umístění srdce na jednom z histo-
rických schodišť v Bezručových sadech. 
Současně se ale nebrání ani jinému mís-
tu. Máte-li nápad, kde byste chtěli kovové 
srdce poseté zámečky nadále vídat, dejte 
nám vědět. Své návrhy můžete posílat na 
e-mailovou adresu:  (red)

Výroční shromáždění pracovníků  
Městské policie Olomouc

V pátek 26. února 2016 proběhlo již tra-
diční setkání Městské policie Olomouc ve 
velkém sále magistrátu města v Hynaiso-
vě ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti 
za uplynulý rok 2015 a zejména ocenění 
nejlepších zaměstnanců. Z rukou ředite-
le městské policie a primátora Olomouce 
převzalo patnáct zaměstnanců odznaky 
věrnosti za trvání pracovního poměru 
v délkách 10, 15 a 20 let. V kategorii „Za-
městnanec roku 2015“ a „Strážník roku 

2015“ bylo oceněno celkem osm zaměst-
nanců MPO. V rámci slavnostní ceremo-
nie byly předány i čestné medaile ředitele 
Městské policie Olomouc “Za zásluhy“ 
a „Za záchranu života“. Čestnou medaili 
ředitele MPO „Za zásluhy“ převzala ma-
nažerka prevence kriminality statutární-
ho města Olomouc Jarmila Fritscherová, 
která dlouhodobě spolupracuje s Měst-
skou policií Olomouc na projektech pro-
jektů prevence kriminality.  (red)

Plastika srdce se zámečky zdobila Horní náměstí. Najde se pro ni vhodnější místo?  Foto | DB

Kromě zhodnocení činnosti městských strážníků je shromáždění příležitostí k předání různých ocenění Foto | PČ

Právnickou fakultu povede 
Zdenka Papoušková 

Složením inauguračního slibu a pře-
vzetím děkanského řetězu se ujala 
24. února Zdenka Papoušková funkce 
děkanky Právnické fakulty Univerzity 
Palackého. V aule fakulty složila inau-
gurační slib a z rukou rektora Jarosla-
va Millera převzala děkanské insignie. 
Papoušková bude v pořadí pátou osob-
ností, která fakultu v novodobé historii 
povede. Řídit ji bude čtyři roky. Aka-
demický senát právnické fakulty zvolil 

radim.schubert@olomouc.eu

Zdenku Papouškovou děkankou vloni 
14. října. Po skončení slavnostního aktu 
rektor společně s novou děkankou od-
halili v předsálí auly fakulty reliéf na-
zvaný Lidská oběť – Pocta Janu Pala-
chovi. Současně tak připomněli letošní 
výročí, která olomoucká univerzita slaví, 
a také čtvrtstoletí od obnovení právnické  
fakulty.  (red)



Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství upozorňuje majitele rekreačních  
objektů, že svoz komunálního odpadu z chatových oblastí bude zahájen v pondělí 4. dubna 2016  
a ukončen bude 31. října 2016. 
Odbor životního prostředí žádá majitele rekreačních objektů, aby odpad odkládali na stanoviště  
nejpozději v neděli, v pondělí je svoz z určených stanovišť.

Radnice zezlátla, připomenula 
Den dětské onkologie

V sobotu 13. února se město Olomouc 
připojilo ke kulturně-osvětové akci k při-
pomenutí Dne dětské onkologie. Podle 
hesla kampaně „Light it up gold“, kdy 
světové památky září zlatou barvou, se 
v sobotu rozsvítila i olomoucká radni-
ce. Šířit povědomí o dětské onkologii ve 
společnosti bude Česká republika tímto 
způsobem již druhým rokem, Olomouc se 
připojila poprvé. „Během soboty 13. úno-
ra mohli Olomoučané vidět zlatě zářící 
vchod do budovy radnice, renesanční 
lodžii, orloj a vršek věže. Je to milý způ-
sob, jak tuto vážnou problematiku lidem 
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Olomoucká radnice dostala zlaté nasvícení letos poprvé Foto | JA

připomenout,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora města Olomouce Pavel Urbášek. 

Česká republika se letos již podruhé 
připojila k zemím, jako je USA, Velká Bri-
tánie, Švýcarsko aj., kde má tato proble-
matika ve společnosti už tradiční místo. 
Symbolem boje proti dětským onkologic-
kým onemocněním je zlatá stužka, proto 
organizátoři volí právě zlatou barvu na-
svícení světových památek.  Více infor-
mací o Dni dětské onkologie najdete na 
webu.  (red)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

www.dendetskeonkologie.cz
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Jírovce v Rudolfově aleji musí co nejdříve pryč. Nahradí je lípa velkolistáTři roky vydržely v olomouckých 
Smetanových sadech lidmi vysázené 
jírovce. Kvůli nákaze slizotokové nekrózy, 
která se na stromech objevila v polovině 
loňského roku, teď musí všechny stromy 
pryč. Do aleje doporučili odborníci vysázet 
lípu velkolistou. Rada města s jejich 
návrhem souhlasila.

Choroba s českým názvem slizotoková nekróza u jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) vyvolaná infekcí rodu Phytophthora byla popsána 
v padesátých letech v USA a od sedmdesátých let i v Evropě. Choroba způsobuje chřadnutí koruny, korové léze s rezavým, až černým výtokem na 
kmenu a větvích a nakonec celkové odumření stromu. Od roku 2002/2003 se výskyt uvedených symptomů v Evropě výrazně zvýšil, postiženy byly 
desetitisíce jírovců, zejména v Nizozemí a Velké Británii, výskyt byl postupně zaznamenán také ve Francii, Německu a Belgii. Jako původce této 
nové devastující choroby byla prokázána bakterie Pseudomonas syringae pv. aesculi, která byla původně popsána v Indii. Výskyt slizotokové nek-
rózy u jírovce maďalu byl v ČR prokázán v roce 2010.

Speciální pracovní skupina složená 
z odborníků i zástupců památkové péče 
se zabývala budoucností Rudolfovy ale-
je v souvislosti s neléčitelnou chorobou 
jírovců. Výskyt patogenu Pseudomonas 
syringea, který způsobuje nemoc stro-
mů zvanou slizotoková nekróza, potvr-
dil u třetiny stromů znalecký posudek 
Mendelovy univerzity v Brně. Smyslem 
práce odborníků bylo proto posoudit 
stav nákazy, prognózu jejího šíření a va-
rianty postupu následně navrhnout radě 
města. „Odborníci se shodli na jediném 
možném řešení, a to včasném vykácení 
všech stávajících jírovců v aleji a jejich 
nahrazení jiným druhem,“ popsal výsle-
dek jednání pracovní skupiny náměstek 
primátora Aleš Jakubec. „Své závěry 
opírají nejen o odborné posudky, ale be-
rou v potaz i zkušenosti ze za-
hraničí,“ uvedl Jakubec. 

Jako nejvhodnější 
druh stromu pro 
obnovu Rudol-
fovy aleje od-
borníci do-
poručili lípu 
velkolistou 
(Tilia pla-
typhyllos). 
J e d n o t -
livé dře-
viny má 
od sebe ve 
stromořadí 
dělit vzdá-
lenost deset 
metrů, na roz-
díl od součas-
ných pěti metrů. 
„Tento druh stromu 
podle odborníků nejlépe 
koresponduje s historií a význa-
mem Rudolfovy aleje, jejím budoucím 
vzhledem a zároveň vyhovuje nárokům 
na odolnost dřeviny,“ vysvětlil doporu-
čení náměstek primátora Aleš Jakubec. 
„Při hledání vhodného způsobu obnovy 
aleje jsme kladli důraz na takové řešení, 
které by v maximální míře zohledňovalo 

historickou 
h o d n o t u 

aleje a záro-
veň respekto-

valo požadavky 
na dlouhodobou 

udržitelnost nové 
výsadby. Závěry berou 

v potaz estetické, provozní 
i klimatické podmínky,“ zdůvod-

nil doporučení pracovní skupiny ředitel 
Výstavistě Flora Olomouc Jiří Uhlíř. 

Lípa velkolistá je původní česká dře-
vina, která se podle odborníků jeví jako 
nejvhodnější z hlediska zdravotního 
stavu i odolnosti související s jejím tva-
rováním. „V budoucnu bude možné alej 

upravit řezem do podoby vysokých zele-
ných stěn a tím koncepci starou sto let 
obnovit nebo ji ponechat volnému růs-
tu,“ popsal Uhlíř. 

S ohledem na odborné vyhodnoce-
ní stavu jírovců proto odbor životního 
prostředí jako orgán státní správy vydal 
rozhodnutí a povolil kácení 206 jírovců. 
„Nejprve bylo povoleno kácení 28 jírov-
ců. Vzhledem k možnému šíření vysoce 
agresivní nemoci však celkový zásah 
nebylo možné odkládat. Stromy je nutné 
vykácet všechny do konce března,“ uvedl 
vedoucí odboru životního prostředí Petr 
Loyka s tím, že náhradní výsadba musí 
být provedena nejpozději do 30. listopa-
du letošního roku. 

Vizualizace stavu Rudolfovy aleje po padesáti letech, rozestupy stromů jsou od sebe 10 metrů Autor vizualizace | MmOl
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Jírovce v Rudolfově aleji musí co nejdříve pryč. Nahradí je lípa velkolistá
Obnovu Rudolfovy 

aleje má v kompetenci 
náměstek primátora 
Aleš Jakubec.

Jak bude 
vypadat kácení 
nakažených 
stromů?

Veřejnost se 
bude muset při-
pravit na to, že na několik dní v březnu 
může být omezen vstup do Rudolfovy 
aleje. Stromy budou vytrhávány i s ko-
řeny, aby se na tom místě nemuselo 
vůbec řezat. Řešíme varianty, že je spá-
líme někde mimo město, nebo je odve-
zeme do spalovny. Je potřeba zabránit 
jakémukoli šíření této nákazy. 

Může napadat slizotoková 
nekróza i staré stromy?

To riziko hrozí a pracovní skupi-
na proto rozhodla, že se musí vykácet 
všechny stromy, které třeba zatím nevy-
kazují prvky nákazy, ale už mohou být 
nakaženy. Zatím se přesně neví, jak se 
ta nemoc šíří, ale může to být i podzem-
ní vodou. Mohou se tak nakazit i staré 
stromy dál v parku. Černé prognózy ří-
kají, že do pár let všechny kaštany v Ev-
ropě zmizí. 

Lípa velkolistá, která nahradí 
jírovce, je přeci jen jiný druh 
stromu. Změní se nějak péče 
o alej?

Zvažovali jsme dva druhy lip – velko-
listou a srdčitou. Velkolistá lípa na roz-
díl od srdčité méně meduje, ale obecně 
medování je problém obou lip. Budeme 
muset provozně zajistit, aby lavičky pod 
stromy byly omývány. Je to o další údrž-
bě. Předpokládáme ale, že toto řešení  
bude levnější, než se starat o původní 
kaštanovou alej. 

TŘI OTÁZKY PRO...

Výsadbě lip musí předcházet pořízení 
projektové dokumentace. Autorem projek-
tu bude zahradní architekt Radek Pavlač-
ka, který je zároveň držitelem autorských 
práv stávající podoby aleje i členem spe-
ciální pracovní skupiny. „Vzhledem k mi-
mořádnému významu aleje i s ohledem 

na to, že před lety se do výsadby stávají-
cích jírovců zapojilo i mnoho dobrovolní-
ků z řad Olomoučanů, počítáme s tím, že 
by se na nové výsadbě opět mohli podílet 
i občané,“ doplnil náměstek Jakubec s tím, 
že přednost by dostali ti, kteří se účastnili 
výsadby v letech 2010 a 2012.  (red)

Vizualizace stavu Rudolfovy aleje po padesáti letech, rozestupy stromů jsou od sebe 10 metrů Autor vizualizace | MmOl

INZERCE RV 1600256/01

Více než 300 ohrožených 
dětí v Klokánkách  
potřebuje Vaši pomoc!
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru  

DMS FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,

• pravidelně měsíčně po dobu jednoho  
roku dárcovskou SMS ve tvaru  
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní  
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,

• jednorázově nebo pravidelně libovolnou  
částkou na účet Fondu ohrožených dětí 
3055103/0300.

Za Vaši pomoc mnohokrát  
děkujeme! www.fod.cz

INZERCE RV 1600552/94
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Elektronické aukce se městu vyplatí, plánuje další
V závěru loňského roku rada města 

schválila postup nového způsobu prodeje 
vybraných nemovitostí v majetku města, 
který vychází z koncepce schválené zastu-
pitelstvem v roce 2015. Samotné elektro-
nické aukce spočívají v tom, že se již nepo-
stupuje klasickou obálkovou metodou, ale 
umožňují lepší soutěž a možnost přehazo-
vat jednotlivé nabídky zájemců, kteří mají 
reálný zájem o koupi daného objektu.

„První kolo aukcí jsme absolvova-
li v únoru tohoto roku a musím říct, že 
jsem mile překvapen z toho výsledku. 

„Striktně vycházíme z dlouhodobé 
koncepce hospodaření s vybraným nemo-
vitým majetkem, kterou schválilo zastu-
pitelstvo loni v prosinci. Tehdy přesně de-
finovalo, které byty, domy a další objekty 
jsou určeny k prodeji, abychom si zacho-
vali základní bytový fond a netříštili ma-
jetkové vlastnictví města,“ doplňuje Filip 
Žáček. Jedná se především o objekty ne-
využitelné pro potřeby města a není efek-
tivní je využívat ani formou pronájmu. Do 
aukcí také budou dobudoucna zahrnuty 

i některé parcely určené územním plánem 
k zastavění. V letošním roce chce město 
nabídnout několik bytových jednotek i ce-
lých domů. Nabídku pozemků bude kon-
zultovat s odborem koncepce a rozvoje, 
aby při prodeji nedošlo ke kolizi s novým 
územním plánem. „Město není realitní 
kancelář, snažíme se tímto efektivně hos-
podařit s městským majetkem a zbavovat 
se takového, aby město nemuselo zbytečně 
investovat do jeho údržby,“ uzavírá ná-
městek Žáček. �(red)

V elektronické aukci chce město prodat i tento dům v Dětřichově nad Bystřicí Foto | MmOl

 ”Město není realitní 
kancelář, snažíme se tímto 

efektivně hospodařit . 

Například u jedné aukce jsme získali o půl 
milionu korun více, než jsme očekávali. 
Věřím, že tento krok je efektivním způso-
bem po městský rozpočet při prodeji ne-
potřebných nemovitostí,“ říká o první vlně 
aukcí majetkoprávní náměstek primátora 
Filip Žáček. Elektronická aukce umožňu-
je zapojit se do soutěžení o nemovitosti co 
nejširšímu okruhu zájemců napříč celou 
republikou. Město má také díky elektro-
nické prezentaci mnohem větší možnosti 
propagace aukcí tak, aby se o nich dozvě-
dělo co nejvíce zájemců. Do dalšího kola 
naplánovalo město prodat bytové jednot-
ky a stavební parcelu. 

Komise městských částí – k čemu obyvatelům slouží?
Každý občan města může ovlivnit, 

jak kvalitně v něm bude žít. Nejbližším 
pojítkem mezi občanem a „radnicí“ jsou 
přitom komise městských částí. Máte 
nápad na zajímavou akci, která oživí 
dění ve vaší čtvrti? Vymyslel jste, jak 
lépe řešit parkování? Nezdá se vám stav 
chodníku před domem? Ve všech těchto 
případech je komise příslušné městské 
části tou pravou adresou, která podnět 
občana předá Radě města a úředníkům 
magistrátu.  

Komise městských částí (KMČ) zřizu-
je i ruší dle zákona Rada města Olomou-
ce (RMO). Jsou důležitým pojítkem mezi 
vedením města a občany v dané lokalitě. 
Komise mají podle počtu obyvatel loka-
lity 5 až 13 členů a ti jsou nominováni 
politickým seskupením zastoupeným 
v Zastupitelstvu města Olomouce. 

Úkolem KMČ je spolupracovat s ve-
dením města, odbornými komisemi, 
odbory magistrátu, s městskými orga-
nizacemi a městskou policií. Přísluš-
níci městské policie také často bývají 
hosty veřejných jednání, které komise 

organizují aspoň jednou měsíčně. Na 
těchto schůzích projednávají členové 
komisí nedostatky v jejich části měs-
ta a navrhují řešení, která se jim zdají 
nejvhodnější. KMČ předkládají vedení 
města návrhy zejména v oblastech na-
kládání s majetkem města, plánování 
investičních akcí, územně plánovací 
dokumentace, v otázkách bezpečnosti, 
protipovodňových opatření, životní-
ho prostředí, stavebních řízení cestou 

V Olomouci fungují tyto KMČ

1. Černovír  
    a Klášterní Hradisko
2. Droždín
3. Hejčín
4. Holice
5. Chomoutov
6. Chválkovice
7. Lazce
8. Lošov
9. Nedvězí

10. Nemilany
11. Tabulový Vrch
12. Neředín
13. Nová Ulice
14. Nové Hodolany
15. Nové Sady
16. Nový Svět
17. Olomouc – střed
18. Olomouc – západ
19. Pavlovičky

20. Povel
21. Radíkov
22. Řepčín
23. Slavonín
24. Staré Hodolany  
       – Bělidla
25. Svatý Kopeček
26. Topolany
27. Týneček

Olomoucké listy vám budou  
postupně představovat všechny  

komise městských částí, měsíc po  
měsíci se budete seznamovat s prací 

jednotlivých územních orgánů.  
V dubnu se představí KMČ Černovír 

a Klášterní Hradisko.

majetkoprávního odboru, zejména ve 
vazbě stavby na okolí.  (red)



V obnově památek místního významu 
bude i letos pokračovat město Olomouc. 
Ty se často nacházejí ve čtvrtích mimo 
historické centrum Olomouce. „Drobná 
architektura do naší kulturní krajiny 
patří, je to důležité dědictví po našich 
předcích,“ říká náměstek primátora Fi-
lip Žáček. Město má ve svém rozpočtu 

pro rok 2016 na tyto účely vyčleně-
no 700 tisíc korun.

Největší náklady, zhruba 
250 tisíc korun, si vyžádá 

oprava střechy, krovů 
a vstupních dveří 
kaple v Nedvězí. 
Za 120 tisíc ko-
run město opraví 
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Váš servisní partner Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 1, 779 00 Olomouc
tel.: 800 737 385, e-mail: info@vwolomouc.cz, www.vw-seat-olomouc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako  
u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků.  
Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma.  
(*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou jsou  
zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme  
Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem  
Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

INZERCE RV 1600210/02

                       Město opraví drobné památky  
                          v okrajových částech Olomouce

omítku a krytinu na polní kapli v Drož-
díně na cestě pod Svatým Kopečkem, 
také ta patří na seznam nemovitých kul-
turních památek. Po sto tisících je v roz-
počtu statutárního města alokováno na 
restaurování dvou kamenných křížů, 
a to v Černovíře při cestě do Chomouto-
va a ve Slavoníně na Zolově ulici. Další 

 ” Drobná architektura 
do naší kulturní krajiny 

patří, je to důležité 
dědictví po našich 

předcích.

kříž město nechá restaurovat v Droždíně 
při silnici na Bukovany, a to za 80 tisíc 
korun. Celkem 50 tisíc korun si vyžádá 
také oprava části střešní krytiny kaple 
na Lazcích. Rada města Olomouce vy-
chází při návrhu drobných památek ur-
čených k obnově jak z podnětů komisí 
městských částí, tak i názoru odborníků 
na danou problematiku.  (red)
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Opravy tramvajové tratě uzavřely Wolkerovu ulici
Už od 1. března se pro řidiče uzavřela 

část Wolkerovy ulice kvůli nutným opra-
vám tramvajové tratě. Od 16. března do 
10. dubna bude Dopravní podnik města 
Olomouce v ulici Wolkerova opravovat 
úsek od zastávky Wolkerova po křížení 
s vlakovou tratí ČD. Společně s opravou 
tramvajové trati už probíhá oprava při-
lehlé komunikace. 

Rozsah prací si v místě vyžádá úplnou 
uzavírku, veškerá doprava proto bude 
muset využít objízdných tras. „Rozhodli 
jsme se využít plánované opravy tram-
vajové trati a v tomto místě také opravit 
vozovku, která už je místy dost opotřebo-
vaná. Opravy komunikace a tramvajové 
trati je ale samozřejmě nutné koordi-
novat, proto oprava komunikace začala 
o dva týdny dříve než samotná oprava 
trati, tedy 1. března. Do této doby mís-
tem projíždí alespoň autobusy a dopravní 
obsluha. 

Od 16. března už se do těchto míst 
dostanou pouze vozidla integrovaného 
záchranného systému, případně nezbyt-
ná dopravní obsluha ve vymezených 
časech,“ přibližuje plán uzavírek pri-
mátor města Olomouce Antonín Staněk 
a zároveň dodává: „Chápeme, že úplné 
uzavírky jsou pro občany města velmi 

Příloha č. 3: Wolkerova - dopravní omezení, objízdné trasy

UZAVŘENÝ ÚSEK

OBJÍŽĎKA SMĚR VÝCHODNÍ ČÁST MĚSTA

OBJÍŽĎKA SMĚR SEVERNÍ ČÁST MĚSTA (do 12t)

TRASA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

I. ETAPA od 1. 3. do 15. 3. 2016
Stavební práce budou prováděny převážně v jízdních pruzích, 

a  to za zachování tramvajového provozu v plném rozsahu. Prů-
jezd (vjezd) individuální automobilové dopravy bude omezen, 
autobusovému provozu bude průjezd umožněn.

II. ETAPA od 16. 3. do 10. 4. 2016
Dojde k rozšíření stavebních prací o opravy tramvajové tratě. 

Úpravy u jednotlivých provozů budou následující:

TRAMVAJOVÝ PROVOZ
Po dobu prací bude v úseku Okresní soud – Nová Ulice – Okres-

ní soud probíhat výluka tramvajového provozu.

Tramvajové linky č. 1 a 4 budou nahrazeny kombinovanou 
linkou s označením X1/4 vedenou z Pavloviček po trase linky č. 4 
na Náměstí Hrdinů a k Okresnímu soudu. Dále pokračuje po trase 
linky č. 1 přes Tržnici na Hlavní nádraží a Fibichovu. 

Tramvajové linky č. 2, 3, 5 a 7 budou vedeny ve svých tra-
sách dle výlukového jízdního řádu. 

Tramvajová linka č. 6 nebude provozována.

Náhradní autobusová doprava
Náhradní doprava bude vedena po trase Náměstí Hrdinů – 

Nová Ulice – Náměstí Hrdinů výlukovými autobusy X vedený-
mi dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkových 
označnících.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:
• Náměstí Hrdinů – tramvajová zastávka
• Okresní soud – tramvajová zastávka
• Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
• Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10
• Pionýrská – zastávka linky č. 10
• Nová Ulice – zastávka směr Centrum Haná
• Nová Ulice – zastávka směr Centrum Haná
• Pionýrská – zastávka linky č. 10
• Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10
• Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
• Okresní soud – tramvajová zastávka
• Náměstí Hrdinů – tramvajová zastávka

Zastávka Wolkerova nebude obsluhována!

Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na zastávkových 
označnících.

Autobusový provoz
Autobusová linka č. 52 bude vedena mezi zastávkami Fakultní 

nemocnice a Výstaviště Flora po objízdné trase ulicemi Brněnská, 
Albertova, Štítného a Havlíčkova. 

Zastávka Wolkerova nebude obsluhována!

Výlukové jízdní řády budou k dispozici na prodejnách DPMO, 
a. s., a na webu.

nepříjemné, nicméně opravy tramvajo-
vého tělesa je nutné provést kvůli jeho 
havarijnímu stavu, stejně jako si opravu 
už zaslouží i přilehlá komunikace. Vě-
řím, že řidiči krátkodobé nepříjemnosti 

s objížděním uzavřeného úseku pocho-
pí.“ Náklady na rekonstrukci komunika-
ce jsou cca 5,6 milionu korun. Opravy se 
dotknou pouze povrchu vozovky, pod-
kladní vrstvy jsou vyhovující.   (red)

www.dpmo.cz

Úpravy autobusového a tramvajového provozu v ulici Wolkerova
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Statutární město je zřizovatelem, zakladatelem nebo fi-
nancuje provoz řady městských organizací. Na této straně vás 
budeme v následujících číslech seznamovat s jednotlivými or-
ganizacemi, jejich fungováním, financováním, personálním 
obsazením a kompetencemi. Nejdůležitějším sdělením ale pro 
čtenáře bude, čím jsou jednotlivé městské organizace užitečné 
pro obyvatele města. 

Město Olomouc je zřizovatelem pěti příspěvkových organi-
zací. Rada města vždy odvolává a jmenuje ředitele každé z nich, 
rozhoduje o jeho odměňování, může šetřit stížnosti vedené 
proti němu a provádět kontrolu hospodaření celé organizace. 
Příspěvkové organizace města mají sice vlastní rozpočet a hos-
podaření, jsou ale závislé na finančních příspěvcích svého zři-
zovatele. Cílem příspěvkových organizací je poskytování služeb 
obyvatelům města bez ohledu na výši svého zisku. 

Představujeme vám 
městské organizace

Akciové společnosti s účastí města Olomouce 
• Aquapark Olomouc, a. s. 
• Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
• Lesy města Olomouce, a. s. 
• Olterm & TD Olomouc, a. s. 
• SK Sigma Olomouc, a. s. 
• Správa nemovitostí Olomouc, a. s. 
• Technické služby města Olomouce, a. s. 
• Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. 
• Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 

Samostatnými organizacemi jsou pak mateřské a základní 
školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc. Jejich 
provoz zajišťuje Odbor školství Magistrátu města Olomouce. 
V působnosti má 19 základních a 12 mateřských škol na území 
města.  (red)

V  příštím čísle Olomouckých listů před-
stavíme podrobně Technické služby měs-
ta Olomouce, a. s. Naším prostřednictvím 
můžete položit otázku vedení této spo-
lečnosti. Svůj dotaz zašlete na e-mail re-
dakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 
19. března 2016.

INZERCE RV 1600240/01

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s tím, jak se 
vyvíjí česká legislativa. Aplikace na míru mohou 
podnikatelům významně usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od ledna 
i spolumajitelkou penzionu. Abych zvládla nové 
povinnosti, potřebovala jsem práci v restauraci 
co nejvíc zautomatizovat. Hledala jsem řešení, 
které by mi umožnilo vést si přehled o tržbách, 
a  také jsem chtěla zavést platby kartou. Ze 
současné nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, a je velmi 
jednoduchá na ovládání,“ říká čtyřiatřicetiletá 
paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat data 
o  tržbách, vystavovat elektronické účtenky 
i sledovat pohyb zásob na skladě. Aplikace je 
uzpůsobena k přijímání stravenek a je možné 
k ní připojit mobilní platební terminál a kapesní 
tiskárnu. Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet pro 
restauraci a verzi Standard pro penzion. Obě 
mě přijdou na 720 korun měsíčně. Chytrý 
telefon i tablet už jsem měla, dokoupila jsem 
jen mobilní tiskárnu na účtenky a pronajala si 
u  banky terminál pro bezhotovostní platby,“ 
vysvětluje podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se zjednodušila, neztrácíme čas 
luštěním papírových účtenek a počítáním skladových zásob. Zbývá mi 
víc času na penzion. Populární jsou platby kartou. Zákazník nemusí 
hlídat hotovost v peněžence a víc utrácí. Mile mě překvapilo, že díky 
aplikaci jsem v  podstatě připravená k  přechodu na elektronickou 
evidenci tržeb,“ dodává.

INZERCE RV 1600220/09

ZEPTÁME SE ZA VÁS

?

Modelace a zeštíhlení postavy
Vyhlazení celulitidy
Odstranění rezistentního tuku
Zpevnění povolené pokožky
Lymfodrenáž

LPG LIPOMASSAGE & ENDERMOLIFT CELLU M6[2]

NOVÝ LPG PATENT

Prokázaný ANTI-AGING
+ 80% kyseliny hyaluronové
+ 46% elastinu
+ 21% vyhlazení vrásek

w w w . b e a u t y e s s e n c e . c z

objednejte se hned 
+420 774 92 16 17, 

Hálkova 2, Olomouc

NÁBYTEK
NA MÍRU – HOLÍNKA

20 let
na trhu

• skříně • kuchyně • postele • matrace
• dětské a obývací pokoje • kanceláře
Bludov 777 743 580
Olomouc 777 743 589
www.nabytek-holinka.cz
e-mail: info@nabytek-holinka.cz

INZERCE RV 1600242/01

Příspěvkové organizace města Olomouce 
• Hřbitovy města Olomouce 
• Knihovna města Olomouce 
• Moravská filharmonie Olomouc 
• Moravské divadlo Olomouc
• ZOO Olomouc – Sv. Kopeček

Dalším typem městských organizací jsou akciové společ-
nosti. Město Olomouc má svoji účast v devíti z nich. Jedná se 
Jedná se o obchodní subjekty založené dle právního řádu Čes-
ké republiky. Město je držitelem určitého počtu akcií a pod-
le toho se podílí na rozhodování o chodu společnosti. Jejich 
fungování se řídí stejnými pravidly jako každá jiná akciová 
společnost – statutárním orgánem je představenstvo a kont-
rolu zajišťuje dozorčí rada. V některých městských akciových 
společnostech je vlastníkem všech akcií statutární město Olo-
mouc – jsou to ryze městské společnosti. 

BRIGÁDY

www.manpower.cz

Kontakt:

 E: praceMB@manpower.cz

NABÍRÁME 
pro Škoda Auto 
Ml. Boleslav a Kvasiny!

N  
•    výdělek až 26 800 Kč 
      hrubého měsíčně 
•    ubytování zajištěno s příspěvkem

 
Operátor výroby v provozech 
montáž, svarovna, lakovna
a ridic VZV 

T: 314 004 249 (Mladá Boleslav)

T:  702 18 ,  (Kvasiny)9 414, 491 204 029 
E: andrea.kulichova@manpower.cz

ˇ ˇ abízíme

ˇ

:

ˇ
ˇ

INZERCE RV 1600255/01
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Znovuobjevený obraz opět uvidí i Olomoučané

Arcibiskupství olomoucké zve ve-
řejnost ve čtvrtek 31. 3. 2016 v 17 hodin 
na slavnostní večer. Ten bude věnován 
představení nedávno „znovuobjeveného“ 
obrazu, který se po 140 letech od svého 
vzniku vrací na krátkou dobu do arcibis-
kupské rezidence. „Jde o unikátní plátno 
zachycující známou historickou událost 
– abdikaci rakouského císaře Ferdinan-
da I. Dobrotivého a nastolení nového pa-
novníka Františka Josefa I. na trůn dne 
2. prosince 1848 v Olomouci,“ říká objevi-
tel tohoto díla PhDr. Martin Kučera z olo-
mouckého arcibiskupství.

Poděs 2016 aneb malí divadelníci v akci
Víkend 16. a 17. dubna bude ve 

znamení divadla pro děti. Kraj-
skou přehlídku dětského divadla 
Poděs s postupem na celostátní 
Dětskou scénu letos opět pořádá 
Sdružení D. Přehlídku už tradič-
ně hostí ZUŠ Žerotín Olomouc, 
která poskytne prostory k reali-
zaci. Spoluorganizaci Poděsu se 
věnuje také Dům dětí a mládeže 
Olomouc.

„Každý rok se Poděsu účastní 
více než sto malých divadelníků,“ 
sdělila Magdaléna Strejčková, ko-
ordinátorka přehlídky. „O bohatý pro-
gram bude určitě postaráno, i když zatím 
nemůžeme mluvit konkrétně, protože se 
soubory stále mohou hlásit – termín pro 
odevzdání přihlášek vyprší 18. března. 

Už teď ale můžeme účastníkům slíbit 
hned dvě divadelní dílny. V první z nich 
mohou děti porozumět pohledu odborné 
poroty, ve druhé se lépe seznámí s dětmi 
z ostatních souborů a pobaví se společně 

při hrách a improvizacích,“ uvedla 
Strejčková. Pro vedoucí souborů 
jsou připraveny konzultace s od-
borníky. Malí účastníci, ale i do-
spělí návštěvníci se mohou těšit 
také na sobotní inspirativní před-
stavení Škola Malého stromu di-
vadelního souboru Cylindr. Dra-
matizace populární stejnojmenné 
knížky Forresta Cartera o malém 
indiánovi z kmene Čerokí vznikla 
pod vedením Ivety Duškové a je 
doprovázena hudbou Pjéra la’šéze. 
Pořadatelé Poděsu plánují také re-

prízu pro veřejnost – v neděli 18. dubna 
od 16 hodin v koncertním sále ZUŠ „Že-
rotín“ v Olomouci.  (red)

Vše se tehdy odehrálo v historických 
sálech rezidence olomouckých arcibisku-
pů. Císař Ferdinand I. Dobrotivý (český 
král Ferdinand V.) se v trůnním (audi-
enčním) sále vzdal vlády ve prospěch 
svého osmnáctiletého synovce, arcivévo-
dy Františka Josefa. Tomuto okamžiku 
přihlíželi nejbližší členové habsburského 
domu a pozvaní hosté z řad nejvěrnějších 
zastánců monarchie. 

Rozměrné figurální vyobrazení 
(186 x 300cm) bylo původně umístě-
no v městském muzeu, které bylo roku 
1879 otevřeno v místě zrušené kaple sv. 

Jeronýma olomoucké radnice. Zde mal-
ba přečkala až do roku 1947. Vyobrazení 
se poté považovalo za nezvěstné. V deva-
desátých letech minulého století bylo ná-
hodně objeveno a následně prodáno do 
soukromé sbírky v Opavě. Později bylo 
nabídnuto statutárnímu městu Opa-
va, které je zakoupilo a vzhledem k po-
škození nechalo zrestaurovat v ateliéru 
akademické malířky Blanky Valchářové. 
Podrobnější informace najdete na webo-
vých stránkách.  (red)

 www.arcibiskupskypalac.cz

 www.sdruzenid.cz
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Arcidiecézní muzeum  
se chlubí skvosty 19. století

Počtvrté a naposledy ukáže olomoucké 
Arcidiecézní muzeum výsledky mnohale-
tého bádání v olomouckých sbírkách ob-
razů. Po úspěšných expozicích italského, 
nizozemského a středoevropského malíř-
ství se věnuje malířům 19. století. Před-
stavená kolekce je přitom nejrozsáhlejší 
částí sbírek starého umění v Olomouci. 
Tak jako u předcházejících obrazáren jde 
zejména o obrazy ze sbírek Arcibiskupství 
olomouckého, dále z muzejní kolekce sta-
rého umění a z významné soukromé sbír-
ky, deponované v Muzeu umění Olomouc. 
K vidění je reprezentativní výběr nejlep-
ších děl českých, moravských, němec-
kých, rakouských, ale i francouzských, 
italských nebo španělských malířů. 
Z těch českých můžeme zmínit například 
Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Anto-
nína Chittussiho, Julia Mařáka, Antoní-
na Slavíčka, Antonína Hudečka, Luďka 
Marolda, Alfonse Muchy a řadu dalších. 
Bohatý je i rejstřík námětů: krajiny, vedu-
ty, zátiší, biblické, mytologické, historické 
a žánrové výjevy, portréty i alegorie. Vý-
stava potrvá až do 25. září.  (red)

Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc Ke slávě a chvále bude do 2. června 2016 uzavřena. 
Důvodem je její reinstalace při příležitosti desátého výročí otevření muzea. V objektu tak bude 
otevřena jen galerie v přízemí, kde probíhá výstava Olomoucká obrazárna IV. 

Soutěž MISSOK představuje nejkrásnější středoškolačky kraje
Druhý ročník soutěže krásných stře-

doškolaček MISSOK se blíží k finálovému 
večeru. Do hodnocení se může zapojit také 
veřejnost a vybrat si svou favoritku v dílčí 
kategorii MissOK Internet. Hlasování pro-
bíhá na webových stránkách akce až do 18. 
března. Každý má možnost udělit jeden 
hlas vybrané dívce, maximálně ale jednou 
za 24 hodin. 

Galavečer soutěže Miss středních škol 
Olomouckého kraje (MissOK) proběhne 
18. března v BEA centru Olomouc a divá-
ci se mohou těšit nejen na krásné středo-
školačky, ale také hvězdného moderátora 
Libora Boučka. Doprovodný kulturní 
program budou zajišťovat talentovaní stu-
denti z našeho kraje. Stejně tak studenti 
služeb a technických oborů představí svůj 
um a přispějí k celkové podobě unikátního 
večera. 

Finalistky soutěže budou reprezentovat 
také střední školy Olomouckého kraje, na 
kterých studují. Letos převažují studentky 
gymnázií, těch je z dvanácti celkem osm. 
Zastoupen je takřka celý kraj, čtyři dívky 
studují v Olomouci, čtyři v Prostějově, dvě  hlasujte na www.missok.cz

Výstava ukáže  
každodenní život  
ve Finsku

U příležitosti letošního 30letého výročí 
partnerství mezi městy Olomouc a Tam-
pere organizuje Střední škola polygrafic-
ká Olomouc ve spolupráci s Magistrátem 
města Olomouce výstavu fotografií, jež 
byly pořízeny studenty z partnerské ško-
ly v Tampere v rámci projektu Cultural 
Broadening II. Tématem výstavy je příro-
da a každodenní život ve Finsku. Nabízí 
tak pohled na okouzlující finskou krajinu, 
na typickou skandinávskou architekturu 
i na momenty ze života běžných obyvatel 
Finska. 

Střední škola polygrafická Olomouc 
přivítá téměř po roce opět návštěvu 
z partnerského města, finského Tampere. 
Tentokrát se třítýdenního studijního po-
bytu v Olomouci zúčastní dva finští stu-
denti. Škola spolupracuje s tamperskou 
střední odbornou školou TREDU již od 
roku 2012 a v současné době je klíčovým 
prvkem v rámci partnerství mezi oběma 
městy. Od roku 2012 se již uskutečnilo 
několik úspěšných společných projektů, 
na nichž se obě školy podílely. 

Vernisáž zmíněné výstavy se uskuteč-
ní na nádvoří radnice ve středu 23. břez-
na 2016 v 17:00 za účasti finských hostů. 
Fotografie si můžete přijít prohlédnout do 
6. dubna 2016.  (red)

gymnázia. Stejný počet dívek letos repre-
zentuje i Střední školu designu a módy  
v Prostějově.   (red)

v Šumperku a po jedné v Přerově a Uničově. 
I letos zaznamenalo úspěch gymnázium 
Čajkovského, které má ve finálové skvadře 
tři studentky. Připomeňme, že vítězky 
předchozích ročníků jsou právě z tohoto 
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

14. 3., 19:00 William Shakespeare – Bouře, z látky, z níž spřádají se sny
15. 3., 19:00 Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů, skoro bleší cirkus
16. 3., 19:00 Ivan Hlas, Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk – Šakalí léta
 zběsilost v srdci v rytmu rokenrolu
17. 3., 19:00 Neil Simon – Drobečky z perníku, žijeme jen za sebe (senioři - 30 %)
18. 3., 19:00 Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky, lidová hra o třech dějstvích
19. 3., 19:00 Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky, lidová hra o třech dějstvích
20. 3., 19:00 Peter Shaffer – Amadeus, legenda o talentu a úspěchu
21. 3, 19:00 Penelope Skinnerová – Léto na kole, manželství potřebuje tajemství
22. 3., 19:00 Giuseppe Verdi – Rigoletto, opera ve třech dějstvích 
23. 3., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Hrajeme v Divadle hudby 
 Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, a on-line.
24. 3., 19:00 Robert Balogh – Frida, taneční obrazy ze života malířky Fridy Kahlo
25. 3., 19:00 Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky,
 lidová hra o třech dějstvích 
26. 3., 16:00 Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský, 
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně, 
 romantická komedie plná známých a oblíbených melodií
27. 3., 19:00 Michaela Doleželová & Roman Vencl – Najdeme se na Ztracené,
 kujme pikle, dokud jsou žhavé
28. 3., 16:00 Pašije 2016 – Zhudebněný velikonoční příběh,
 prodej vstupenek v pokladně MDO bez předchozí rezervace  
28. 3., 19:00 Pašije 2016 – Zhudebněný velikonoční příběh,
 prodej vstupenek v pokladně MDO bez předchozí rezervace 
30. 3., 19:00 Sestry 11 let poté, haugen Produksjoner, hrajeme za oponou
1. 4., 19:00 Marius von Mayenburg – Kámen, nevrátí se, premiéra
2. 4., 16:00 Jane Austenová – Emma, romantická komedie (senioři - 30 %)
3. 4., 19:00 Emmerich Kálmán – Hraběnka Marica, klasická opereta
5. 4., 19:00 Marius von Mayenburg – Kámen, nevrátí se
6. 4., 19:00 Giuseppe Verdi – Rigoletto, opera ve třech dějstvích
7. 4., 19:00 Marius von Mayenburg – Kámen, nevrátí se
9. 4., 16:00 Johann Strauss – Netopýr, klenot vídeňské operety
10. 4., 10:00 Zahrada, divadlo Krapet Praha
10. 4., 14:00 Zahrada, divadlo Krapet Praha
10. 4., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny, 
 kde je humor, je i naděje. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete 
 zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line. 
11. 4., 19:00 Peter Shaffer – Amadeus,
 legenda o talentu a úspěchu
12. 4., 19:00  William Shakespeare - Bouře Z látky, z níž spřádají se sny  
13. 4., 19:00  Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša Vzít život do svých rukou  
14. 4., 19:00  Penelope Skinnerová - Léto na kole, Manželství potřebuje tajemství 

w w w . R O A D T O A B B E Y R O A D . c z

Marika Gombitová
speciální 

host

18.9. Ostrava 
Ostravar aréna
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Vstupenky v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok.  

www.hdk.cz

Stredocech_92x63_AF.indd   1 24.02.16   10:50
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Japonské frašky zahraje 
brněnské divadlo

Ve spolupráci s Japon-
ským klubem Olomouc 
v rámci festivalu Japonské 
jaro 2016 uvede Divadlo 
hudby dvě tradiční japonské 
frašky – Bóšibari a Čidori. 
V Olomouci se představí 
brněnský soubor Malého 
divadla kjógenu. Ten vzni-
kl v roce 2001 z podnětu 
českého dramatika, režiséra 
a mima Huberta Krejčího 
a mistra Šigejamy Šimeho 
jako ansámbl, který se vě-
nuje studiu, realizaci a uvá-
dění japonských frašek kjógen v českém prostředí. Jedná se 
o typické komické divadelní hry, které se v Japonsku hrají už 
od 14. století. Představení se uskuteční v pátek 18. března od 
19:30 hodin v Divadle hudby. Vstupné 150 / 100 Kč.

Frida zatančí i na Slovensku
Fascinující životní pří-

běh malířky Fridy Kahlo 
se po pauze znovu vrací na 
jeviště Moravského divadla 
Olomouc. Baletní inscenace 
v režii a choreografii Rober-
ta Balogha se na konci břez-
na dočká také uvedení v za-
hraničí. Olomoucký soubor 
se vůbec poprvé představí 
na scéně Národného divadla 
Bratislava. Inscenace Frida 
oslaví v polovině března pět 
let od premiéry. Frida má 
za sebou úspěšné uvedení 
v pražském Národním di-
vadle, na Slovensku ji čekají 
hned dvě představení.

www.moravskedivadlo.cz
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Tábor v koňském sedle 2016
Vhodný pro všechny milovníky koní 
a nadšence do jezdectví. Denně
jezdecký výcvik nebo vyjížďky do
terénu, celodenní péče o koně (čištění
koní, krmení a vyvádění na pastvu).
Tábor v ZOO Olomouc 2016
Ve spolupráci se Zoologickou zahradou
na Svatém Kopečku jsme pro vaše děti
připravili program v ZOO, tak jak ji ještě
neznají. Je připraven pestrý program
v podobě povídání o zvířatech, 
komentované krmení (vč. žiraf ), kontakt 
s vybranými druhy zvířat a zároveň se dozví
i mnoho zajímavého z ochrany přírody.
Doplňkový program táborů: diskotéka,
soutěže, táborák, koupání, kánoe, výlet na
lanáček, hry, projížďky v kočáře s koňmi aj.

Telefon: 736 209 252
www.tabory-chataradikov.cz
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Zastavme utrpení!
Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi provozuje v Křelově u Olomouce azyl pro akutní stavy 

týraných, handicapovaných, starých a nechtěných psů... Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamaráda, 
neváhejte a kontaktujte tento azyl.

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE
Telefon: 604 310 280 nebo 792 272 232

Web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
E-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

PEJSKOVÉ JSOU OČKOVANÍ, ODBLEŠENÍ, ODČERVENÍ A KASTROVANÍ

NERO
Je 5letý pes německé dogy – vykoupe-
ný od množitele. Byl zanedbaný, pod-
vyživený, neznal vodítko. Není vhodný 
do smečky. Novou rodinu by chtěl jen 
pro sebe – s max. jednou fenou. Snese 
se i s kočkou. Miluje procházky a pozornost 
člověka. Je čistotný, dobrý hlídač i společník. 
Díky jeho velikosti by pro něj byl ideální domek 
se zahradou.

SENDY
Je 4letá fenka yorkšíra – vysvobozená 
z množírny. Má strach z malých 
uzavřených místností.  Vodítko 
zvládne, ale vyvenčí se pouze volně na 
zahradě. Je velmi � xovaná na člověka, 
nekon� iktní, přítulná. Snáší se dobře se 
psy i fenkami. Sendy potřebuje kvůli svému strachu 
z ruchu města domek se zahradou, kde se bude v klidu 
bez stresu venčit a spoustu lásky.

INZERCE RV 1600234/01

15. 3., 19:00  Mozarteum – Umělec & člověk, osobnosti světového malířství
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela.
16. 3., 19:00  Mozarteum – Koncert k 35. Výročí založení souboru
 Stupkovo kvarteto 
20. 3., 15:00  Arcidiecézní muzeum Olomouc – Workshop k výstavě Olomoucká
 obrazárna IV. Jakou chuť, vůni a tvar má rituál 
21. 3., 19:00  Divadlo hudby – Fyzické divadlo, H. Košíková – J. Žůrek: Doupě 
 Divadlo na cucky, derniéra
22. 3., 19:00  Mozarteum – Filmart Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu 
 kdesi ukryté...
 Pátrání po Sugar Manovi. Film oceněný Oscarem. 
22. 3., 19:30  Divadlo hudby – Koncert, Zabelov group
 Originální duo běloruského akordeonisty a českého bubeníka.  
30. 3., 16:30  Arcidiecézní muzeum Olomouc – Olomoucká obrazárna IV Evropské 
 malířství 19. století z olomouckých sbírek
 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Martinou Potůčkovou. 
30. 3., 19:00  Mozarteum – DH V DH 
 Talkshow Davida Hhrbka s Martinem Reinerem.
31. 3., 18:00  Mozarteum – Filmové projekce 
 Art brut film olomouc 2016.
2. 4., 19:00  Mozarteum – komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové
5. 4., 19:00  Mozarteum – Filmart Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu
 Kdesi ukryté... Píseň moře
6. 4., 18:00  Divadlo hudby – 415. Vernisáž v divadle hudby 
 Jana Peterková: Pohyby duše (kresby)
6. 4., 19:00  Mozarteum – architekti italského baroka
 Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka 
7. 4., 18:00 Vlastivědné muzeum – Chrám věd a múz 
 Chrám věd a múz. Výstava k výročí 450 let Vědecké knihovny v Olomouci.
8. 4., 19:00  Divadlo hudby – Olivy
 Divadelní improvizace.
11. 4., 20:00  Divadlo hudby – Malox (Izrael)
 Izraelská smršť jazzu, punku, klezmeru, trance music, balkánské hudby i hardcore.
12. 4., 19:00  Divadlo hudby – Tak co? 
 Šestičlenné olomoucké uskupení Tak co? představí své autorské písně. 
12. 4., 19:00  Mozarteum – Tiepolo
 Umělec & člověk | osobnosti světového malířství.
13. 4., 17:00  Mozarteum – Současná debata o změně klimatu
 Přednáší Tomáš Halenka z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha. 
13. 4., 18:00  Divadlo hudby – Michal Broža: svět v pohybu...  Nejen migračním
 Rozvojový večer.
14. 4., 18:00  Divadlo hudby – Cukr, káva, limonáda / Architektura barů 
 a kaváren v České republice

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

17. 3., 19:00 S3 / Odkaz nezapomenutelných mistrů, Reduta 
 E. Schulhoff – Koncert pro klavír a orchestr č. 1
 G. Mahler – Symfonie č. 1 D dur „Titánská“
21. 3., 19:00 Žesťová harmonie FBM Zlín, Reduta 
 T. Albinoni, M. A. Charpentier, W. A. Mozart
 Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě hodinu před koncertem.
24. 3., 19:00  B4 / Německý večer, Reduta
 C. M. von Weber – Čarostřelec, předehra k opeře
 R. Schumann – Koncert pro violoncello a orchestr a moll 
 J. Brahms – Symfonie č. 4 e moll
7. 4., 19:00  A4 / Závěrečný koncert sezony. Pocta české hudbě, Reduta
 V. Trojan – Císařův slavík suita z filmu
 I. Medek – Alter-ego  dvojkoncert pro basklarinet, klavír a orchestr, světová premiéra
 A. Dvořák – Symfonie č. 7 d moll

Spolek pro komorní hudbu   
   
11. 4., 19:00 Marián Pavlík violoncello – Ivan Gajan klavír, Reduta
 A. Dvořák, B. Martinů, L. Janáček

Moravská filharmonie i její 
šéfdirigent slaví 70. narozeniny 

V této sezoně si Moravská 
filharmonie Olomouc připomí-
ná 70. výročí svého založení. 
A sedmdesáté narozeniny prá-
vě slaví i její šéfdirigent Petr 
Vronský. V Olomouci navazu-
je na stopu svého otce Karla 
Vronského, který byl ve filhar-
monii koncertním mistrem. 
Petr Vronský je považován za 
všestranného dirigenta širo-
kého záběru s mimořádným 
temperamentem a citem pro 
interpretaci. Dirigoval před-
ní hudební tělesa po celém světě, spolupracuje s významnými 
umělci. S olomouckou filharmonií absolvoval nespočet koncer-
tů, např. s Mischou Maiským na festivalu Pražské jaro. 

 11. března – 14. dubna
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.olmuart.cz

 www.mfo.cz
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Knihovna města Olomouce nabízí bohatý  
program, měsíc zakončí tradiční Noc s Andersenem

Nejlepší školní třída 
Knihovna města Olomouce vyhlásí 

a ocení třídu, která je v knihovně „jako 
doma“, pravidelně se zúčastňuje sou-
těží a mezi jejími žáky je vysoký podíl 
čtenářů.

Kojicí místnost 
V rámci rozšíření a zkvalitnění svých 

služeb připravila knihovna v budově na 
náměstí Republiky příjemnou místnůst-
ku, kde se mohou čtenářky postarat o své 
malé potomky – nakojit je či přebalit.

Omalovánky proti stresu 
Jsou určeny pro dospělé čtenáře, kteří 

potřebují zklidnit svoji mysl. Antistreso-
vé omalovánky jsou k dispozici po celý 
měsíc březen v oddělení pro dospělé čte-
náře na náměstí Republiky. 

Druhá šance pro knihu 
Po celý březen si mohou čtenáři naší 

knihovny jako dárek odnést knihu - vy-
brat si z široké nabídky vyřazených knih 
připravených v půjčovně pro dospělé čte-
náře na náměstí Republiky.

Ludmila Müllerová 
Na rozloučení - olomoucká amatér-

ská fotografka a knihovnice Ludmila 
Müllerová vystavuje ve foyeru pobočky 
Brněnská snímky z každodenního života 
pořízené v přírodě či ve městě, během vá-
nočních svátků nebo při karnevalu v Be-
nátkách. Výstava potrvá do 30. dubna.

Příroda Olomouckého kraje 
Pobočka Jungmannova umožňuje do 

konce dubna představit své obrazy a fo-
tografie věnované přírodě malířce a foto-
grafce Jaroslavě Olivové. 

Lucie Sára Závodná 
Život hraje blues – mladá olomouc-

ká autorka představí v úterý 15. března 
v 17 hodin v budově na náměstí Republi-
ky svoji novou knihu, která vznikla podle 
skutečného příběhu z období války na-
zvanou „Život hraje blues“. Spisovatelka 
prozradí i zákulisí příběhu – konkrétní 
místa v Olomouci a reálné lidi, kteří ji 
k napsání knihy inspirovali.

Doc. Dr. Rudolf Smahel 
Teolog a pedagog UP v Olomouci used-

ne na „židli pro hosta“ v úterý 15. března 
2016 v 17 hodin na pobočce Brněnská. 

Vladimír Gračka 
a jeho olomoucké podzemí 

Patrioti Olomouce a obdivovatelé his-
torie městského podzemí mají možnost 
se seznámit ve středu 16. března v 16:30 
hodin na pobočce Neředín (na Tererově 
náměstí) s člověkem, který o něm téměř 
vše ví – Vladimírem Gračkou.

Sousedská knihovnička 
V areálu pobočky Jungmannova čeká 

na ty, kteří mají rádi knihy a čtení, sou-
sedská knihovnička – knihobudka, kde 
si každý může najít knihu svého srdce 
bez povinnosti vrácení. Tak jak se tam 
budou knihy ztrácet, tak se tam budou 
i objevovat.

Noc s Andersenem 
Úžasná noc z pátku 1. na sobotu 

2. dubna – nocování v knihovně spojené 
se soutěží a odhalující noční tajemství 

Knihovna města Olomouce připravila 
pro svoje čtenáře pestrou nabídku akcí. 
Připojuje se tak k celostátně vyhlášené akci 
Březen - měsíc čtenářů. Knihovna si své 
čtenáře, ale i všechny ostatní návštěvníky 
po celý měsíc hýčká – nabízí rozmanité 
akce v ústřední budově i na pobočkách 
knihovny.

Svět touhy a vášně 
Pro plnoleté čtenáře připravili mladí 

knihovníci ve čtvrtek 17. března v 17 ho-
din posezení nad romány s erotickou 
tematikou. 

Piotr Horzyk 
S polským autorem oblasti Těšínska, 

který píše díla nejen pro dospělé, ale i poe- 
zii pro děti se můžete setkat na poboč-
ce Jungmannova v pondělí 21. března 
v 16:30 hodin.

Velikonoční výtvarná dílnička
V úterý 22. března od 12 do 17 hodin si 

v dětském oddělení na náměstí Republi-
ky budou moci malí čtenáři vyrobit deko-
raci na velikonoční stůl.

Ivan Binar – Kráva a dědeček 
Tradici veřejného čtení rozvíjí akce, 

která bude po celý březen probíhat v dět-
ském oddělení pobočky Brněnská. Každý 
příchozí může nahlas přečíst úryvek z po-
hádkové knihy Kráva a dědeček. 

budov, ve kterých bydlí knihy, čeká na 
mladé čtenáře již tradičně v dětském od-
dělení na náměstí Republiky a na poboč-
kách Brněnská a Jungmannova. Čtenáři 
od 9 do 12 let se mohou hlásit u svých 
knihovnic.

Emilián Glocar
Knihovna spolu s EuForAll, o. s. po-

kračuje v budově na náměstí Republiky 
v cyklu besed věnovaných literatuře, 
umění a hudbě. Ve čtvrtek 7. dubna 2016 
v 15:30 hodin Petra Kožušníková z ka-
tedry bohemistiky Filozofické fakulty 
UP Olomouc přiblíží další z literárních 
osobností Olomouckého kraje.

Radomír Kratochvil – fotografie
Prostory budovy na náměstí Republi-

ky oživí od dubna do června 2016 foto-
grafie Radomíra Kratochvila, člena Fo-
tografické sekce Vlastivědné společnosti 
muzejní v Olomouci.  (red)

 www.kmol.cz
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Pašije Richarda Pachmana  
zazní v olomoucké Redutě

Velikonoční příběh Ježíše Krista je 
námětem nového díla Richarda Pachma-
na, které je připraveno jako koncertní 
představení skladeb v podání filharmo-
nie, sboru a sólistů, v němž jsou hudební 
části propojeny četbou z Bible v podání 
herečky Libuše Švormové. 

Richard Pachman k premiéře „Pašijí“ 
dodává: „Pod vlivem přijetí představení 
oratoria Mistr Jan Hus v Olomouci a Pra-
ze v červenci 2015 jsem začal pracovat 
na skladbách popisujících příběh Ježíše 
Krista, který začíná jeho příchodem do 
Jeruzaléma a je uzavřen momentem, kdy 
se Kristus nechá poznat učedníkům ces-
tou do Emauz a oslavou jeho vzkříšení. 

Některé texty jsem napsal před 
14 lety, některé nedávno. Hudbu jsem 
komponoval téměř každý volný den 
od léta loňského roku. Je to má první 
koncertní zkušenost se symfonickým 
orchestrem a myslím si, že v roce mých 
kulatých narozenin jsem nemohl dostat 
větší dárek.“ 

Pašije budou mít premiéru a zároveň 
jediné letošní představení v olomouckém 

sále Reduta 26. března v 19 hodin a před-
vede je Moravská filharmonie s dirigen-
tem Petrem Šumníkem a se sólisty Di-
tou Hořínkovou, Martinou Kociánovou, 
Andrejem Benešem a s průvodní četbou 
z Bible v podání Libuše Švormové. 

Horní náměstí oživí 
velikonoční jarmark 

Velikonoční slavnosti 2016, to je ná-
zev nové akce, která oživí dění v Olo-
mouci na začátku jara. Během jedenácti 
dnů, od 18. do 28. března, zažije Horní 
náměstí celou sérii koncertů, divadel-
ních představení, soutěží či různých tvo-
řivých dílniček pro děti. Konání těchto 
slavností má přinést oživení v době, kdy 
se ve městě příliš mnoho akcí neodehrá-
vá a loňský jednodenní velikonoční jar-
mark sklidil velký úspěch. Pořadatelem 
je společnost Kulturní Olomouc, která 
pro město připravuje i vánoční trhy. Kro-
mě koncertů, zaměřených především na 
lidovou a cimbálovou muziku, ale i na 
renomované skupiny či zpěváky ze světa 
populární hudby, budou mít návštěvní-
ci šanci zapojit se například do soutěže 
o nejkrásnější velikonoční vejce.   (red)

Autor Pašijí Richard Pachman Foto | R. P. Music s.r.o www.velikonoceolomouc.cz

INZERCE RV 1600243/01

INZERCE RV 1600241/01

INZERCE RV 1600233/02

Navštivte naši novou 
prodejnu s mošty, 

ovocnými nápoji a nektary

Najdete nás na adrese:
Sokolská 44, Olomouc (u kina Metropol)

Jste srdečně zváni  

INZERCE RV 1600249/01
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Přihlaste se do velkého jarního úklidu – ukliďte svět

Dnem D, kdy se v nově pojmenované 
kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko 
bude uklízet opravdu v celé republice, je 
sobota 16. dubna. Pro úklid nepořádku 
v přírodě budou vypsány i jiné termíny. 
Důležité je se co nejdříve přihlásit na 
www.UklidmeCesko.cz.  

Vyjdete si zjara do přírody, okolo po-
toka, proběhnete se v parku po trávníku, 
ale pozor, všude jsou střepy, obaly od 
všeho možného, pneumatiky... Pláži plné 
pet lahví a igelitových sáčků se vyhnete 
obloukem. Černé skládky a pohozené 
odpadky hyzdí okolí a představují ne-
bezpečí nejen pro člověka, ale i pro okol-
ní přírodu. Když už někdo černou sklád-
ku nahlásí, její řešení skončí mnohdy na 
hádání, kdo je za to zodpovědný a kdo 
to uklidí. Některé hromady odpadu tak 
v přírodě čekají na své uklizení i mnoho 
let nebo zarostou zelení a tím je problém 

„vyřešen“. Jiným řešením je dát dohro-
mady dostatečný počet nadšenců, kteří 
jsou ochotní s nepořádkem kolem nás 
společnými silami „zatočit“. O to se sna-
ží organizátoři z Českého svazu ochrán-
ců přírody, spolku Ekosmák a dalších 
zúčastněných organizací. Pokud je vám 
myšlenka dobrovolnické úklidové akce 
blízká, neváhejte se připojit a zorgani-
zujte si úklid ve vašem okolí. 

„Snažíme se organizátorům místních 
úklidů organizaci co nejvíce ulehčit a pod-
pořit je nejen radami, mediální kampaní, 
ale i materiálně, zasláním balíčků s pytli 
a rukavicemi pro dobrovolníky,“ říká je-
den z organizátorů akce Miroslav Kubá-
sek. „Abychom věděli, kolik účastníků se 
letos chystá uklízet, a mohli jim materiál 
včas přichystat a rozeslat, potřebujeme, 
aby se nám přihlásili co nejdříve, ať už 
jsou z obcí, zájmových sdružení, škol či 
firem,“ dodává Kubásek. 

„Někdy opravdu stačí dobrovolníky jen 
popostrčit zasláním pár pytlů a rukavic, 

jejich nadšení pak leckdy velmi překvapí. 
Nebojí se přispět třeba upečenou bábov-
kou pro dobrovolníky nebo doprovodným 
programem pro děti,“ říká koordinátorka 
projektu z Českého svazu ochránců pří-
rody Kateřina Landová a dodává: „Jsme 
pouhými prostředníky. Snažíme se v li-
dech podpořit energii udělat něco uži-
tečného pro zdraví svého okolí, zapojit 
vlastní ruce, ukázat, že to jde a nakonec 
se společně těšit z čistého a bezpečného 
prostředí. Rádi bychom, kdyby se lidé 
zároveň zamysleli i nad tím, zda obal se-
braný teď kdesi v přírodě vůbec musel 
vzniknout.“ 

Hlavním cílem kampaně Ukliďme 
svět, ukliďme Česko není uklidit všechny 
černé skládky, ale především motivovat 
dobrým duchem akce širokou veřejnost 
k nevytváření skládek nových. Přihlásit 
se nebo přidat k již přihlášeným skupi-
nám můžete na webu.  (red)

Čtyři mláďata damanů skalních se na-
rodila ve čtvrtek 18. února v Zoo Olomouc.  
Damani jsou zatím stále v zázemí, ale na 
krásném novém expozičním prostoru pro 
ně se už pracuje. 

V roce 2016 začne v zahradě vyrůstat 
africký pavilon KALAHARI. Mezi jeho 
obyvateli budou návštěvnicky velmi vděč-
né druhy afrických zvířat. Pod jednu stře-
chu přivede surikaty, damany, hrabáče 
a medojedy. Pavilon by měl být zpřístup-
něn od jara roku 2017. Daman skalní je 
větší druh damana, kterého v Jihoafrické 
republice nazývají dassie, což znamená 

Zoo má nové přírůstky – malé damanyVýstaviště Flora zve  
na velikonoční výstavu

více na www.uklidmecesko.cz

Stalo se tradicí, že stavební sezónu na 
střední Moravě symbolicky otevírá sta-
vební a technický veletrh STAVOTECH 
Olomouc. Téměř 200 vystavovatelů na-
bídne své výrobky i služby ve dnech 
31. března až 2. dubna 2016 v pavilonu 
A olomouckého Výstaviště Flora a při-
lehlých venkovních plochách. Vystavující 
svým záběrem obsáhnou všechna odvět-
ví stavebního oboru.   (red)

Sbírkové skleníky Výstaviště Flora 
Olomouc, Smetanovy sady, pořádají ve 
dnech 22.–27. března od 9 do 16 hodin 
prodejní výstavu. Přijďte se inspirovat, 
jak vyzdobit dům nebo byt, nakoupit si 
floristické velikonoční aranžmá a pro-
hlédnout si jarní skleníky. Jejich prohlíd-
ka je součástí výstavy.  (red)

Veletrh STAVOTECH poradí

 www.stavotech.cz

 www.flora-ol.cz

jezevec. Vypadá jako králík s krátkým 
ocasem a ušima, ale jinak s ním nemá nic 
společného, a ač je to k nevíře, jeho nejbliž-
ší příbuzní jsou sirény a sloni. Tato zvířata 
jsou velice inteligentní, všechno si pama-
tují – mají zkrátka paměť jako sloni. 

Dokáží se ve skalních soutěskách po-
hybovat i po téměř kolmých stěnách, kudy 
šplhají na vyhřáté plošiny za sluncem. 
Nohy mají zakončené prsty s malými 
kopýtky, po kterých se pohybují jako po-
loprstochodci. Olomouckou skupinu tvoří 
šest samic a pět samců, plus čtyři nově na-
rozená velmi rychlá mláďata.  (red)
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Smíšený pěvecký sbor Chorus Mauri- 
tiensis, který už více než 40 let působí při 
chrámu sv. Mořice v Olomouci, hledá nové 
zpěváky. 

Jeho hlavní náplní je zpěv při svátcích 
a slavnostech církevního roku v rámci li-
turgie – bohoslužby. Zaměření na duchov-
ní repertoár je tak z povahy věci jasně dán. 
Členská základna ovšem není tvořena 
pouze z okruhu křesťanského prostředí, 
z lidí, kteří aktivně prožívají víru, ale také 
těch, kterým křesťanské hodnoty, zde pře-
dávané skrze duchovní hudbu a ideálně 
též vlastním příkladem, nejsou cizí. V re-
pertoáru sboru jsou díla starých mistrů 
i moderní duchovní skladby. 

Kromě doprovodu liturgie v nád-
herném prostředí chrámu sv. Mořice 
v Olomouci pořádá sbor také pravidel-
né koncertní cykly (dušičkový, vánoční) 
a spolupracuje s dalšími sbory a orches-
try. Členové jsou všech věkových katego-
rií. Je pozoruhodné, že na provozu, který více na www.chorusmauritiensis.cz

Velikonoční prohlídky v zoo doprovodí zvířata

Svátky jara jsou v zoo vždy první velkou 
akcí roku. Výjimkou nebudou ani letošní 
Velikonoce, kdy zoologická zahrada při-
pravuje pro návštěvníky jarmark zaměře-
ný na tradiční řemesla – výrobu keramiky, 
dřevěných hraček, perníků a zpracování 
bylin, představení velikonočních tradic, 
jejich historického základu a územních 
rozdílů nejen v rámci naší republiky. 

Velikonoční dílny naučí malé i velké ko-
ledníky, jak si vlastnoručně uplést po-
mlázku, zatímco slečny a dámy dostanou 
prostor k výrobě krásných ozdob na svá-
teční stůl z přírodních materiálů. Celým 
programem bude návštěvníky provázet 
kostýmovaný megazajíc a po prohlídkové 
trase zahrady se budou pohybovat ošet-
řovatelé s kontaktními zvířaty. Premiérou 

letošního roku pak budou víkendová ko-
mentovaná krmení deseti druhů zvířat. 
Současně bude probíhat akce Jarní foto-
soutěž o nejhezčí mládě, takže určitě ne-
zapomeňte doma fotoaparát. Nejlepší foto 
úlovky po vyhodnocení odměníme krás-
nými cenami.   (red)

info na www.zoo-olomouc.cz

Chrámový sbor od svatého Mořice hledá nové hlasy

zahrnuje zpěvy v době adventní, vánoční, 
postní, velikonoční a dalších svátků a slav-
ností, participují ti, kteří by za normálních 
okolností do kostela nepřišli. V tomto je 
možné vidět kouzlo sborového zpěvu jako 
takového, totiž že dokáže spojovat za ji-
ných okolností nespojitelné. 

Velikonoční prohlídky v zoologické zahradě jsou každoročně zážitkem i pro tamní zvířata. S těmi kontaktními se budou na prohlídkové trase procházet ošetřovatelé Foto | archiv ZOO Sv. Kopeček

Pokud vás láká zkusit zpívat v jednom 
z nejhezčích olomouckých kostelů, zkouš-
ky sboru jsou každý pátek od 18:30 do 
21:00 na faře u sv. Mořice v Opletalově uli-
ci v centru Olomouce.    (red)��������
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V univerzitní hale se bojovalo o Český pohár
Po několikaleté pauze se v Olomouci 

hrálo finále prestižní soutěže v míčo-
vých sportech. V hale olomoucké univer-
zity bojovaly ve finále o Český pohár vo-
lejbalistky VK Agel Prostějov a Ostravy. 
Z vítězství 3:0 se radovaly reprezentant-
ky hanáckého regionu, které v posled-
ních letech dominují českému ženskému 
volejbalu na všech frontách. Oporou byla 
především kubánská univerzálka, tepr-
ve šestnáctiletá Mellisa Vargas. Jeden 
z největších talentů světového volejbalu 
dotáhl spoluhráčky k dalšímu prestižní-
mu vítězství.

„Na holky, na celé naše družstvo 
jsem opravdu pyšná. Zahrály jsme su-
per, a pokud bychom měly Vargas, mož-
ná by to dopadlo jinak. Ale na kdyby se 
nehraje, každopádně i tak můžeme být 
naprosto spokojené s tím, co jsme dnes 
předvedly,“ řekla ostravská kapitánka 
Iva Nachmilnerová, která dříve hrála 
pravidelně v olomoucké hale v dresu 
univerzitního klubu.

Kouč vítězek Miroslav Čada ovšem 
pochválil celé družstvo. „Všichni mluví 
jen o Melisse, ale pokud bychom bez ní 
ten první set ztratili, dostaly by se do hry 
další holky. Ano, v úvodní sadě hrála jen 
Vargas, jenže postupně se do toho dostá-
valy všechny další, síla by se rozložila. 
Každopádně jsme spokojeni, že se nám 
podařilo obhájit vítězství ve druhé nej-
významnější soutěži,“ uvedl Čada.

Finálové utkání provázela výbor-
ná atmosféra diváky solidně zaplněné 
haly, tudíž i město Olomouc coby dějiště  
duelu si přišlo na své. „Po delší době jsme 
v Olomouci přivítali tak významný zá-
pas o národní trofej v halovém míčovém 
sportu a finále se opravdu vydařilo. Mělo 
špičkové organizační zajištění, vysokou 
herní úroveň i dobrou diváckou atmo-
sféru, navíc také velkou dramatičnost. 

Jako bývalý házenkář nerozumím vo-
lejbalu dokonale, ale navzdory vítězství 
favorizovaného Prostějova se mi zdálo, 
že v obraně byla lepší Ostrava. Oceně-
ní i gratulaci každopádně zaslouží oba 
týmy, totéž platí pro pořádající marke-
tingovou agenturu TK PLUS,“ ohlédl se 
za hodnotným vyvrcholením Českého 
poháru olomoucký primátor Antonín  
Staněk.  (deš)

Vítězky VK Agel Prostějov dekoroval i primátor Olomouce Antonín Staněk Foto | VK Agel Prostějov

Mistrovství Evropy juniorů ve Vésce  
ovládly české tenisové naděje

Velkou radost přineslo tenisové mist-
rovství Evropy juniorů družstev, které se 
konalo ve Vésce. Domácí tým ve složení 
William Donald, Oldřich Vejšický a Jiří 
Fiedler neprohrál ani jedno utkání a zís-
kal zlaté medaile.

O postup do finálové části bojovalo 
v kvalifikacích v Rusku, Turecku, Francii 
a Rakousku osmadvacet států. V každém 
utkání se hrály dvě dvouhry a čtyřhra. 
Už během těchto turnajů došlo k řadě 
překvapení. Do finále nepostoupily loňš-
tí vítězové z Dánska ani silné týmy Vel-
ké Británie a Polska. „Chlapecké finále 
ve Vésce se zcela lišilo od toho loňské-
ho,“ poznamenal ředitel turnaje Ondřej 
Perůtka.

Ve Vésce český národní tým porazil 
snadno Turecko 3:0 a v semifinále po 
dramatickém průběhu Francii 2:1. Jejich 
soupeř měl přitom v průběhu rozhodu-
jící čtyřhry dva mečboly. V tie-breaku 
třetího setu se však nakonec radovali do-
mácí tenisté. Vítězné tažení zakončili ve 

Vítězná trojice s kapitánem Tomášem Kajlíkem Foto | archiv pořadatele

střetnutí s Ruskem, které skončilo rov-
něž 2:1 na zápasy. „Je to skvělý úspěch, 
protože především Rusové odehráli tur-
naj ve velké formě,“ komentoval zisk ti-
tulu Perůtka.  (deš)

Sportovní klub Muay Thai Olomouc 
začal nový rok tvrdou přípravou hned 
na dvou frontách. Bojovníci z Hané se 
již nevěnují pouze thajskému boxu. Ob-
novena byla totiž divize smíšených bo-
jových umění neboli MMA. „Jedná se 
o nejrychleji se rozvíjející bojový sport 
v současné době, chceme se mu proto 
patřičně věnovat,“ vysvětlil trenér olo-
mouckého klubu Tomáš Musil.

Realizační tým Muay Thai Olomouc 
současně získal také nové posily. Na bra-
zilské jiu-jitsu funguje trenér Petr Zaple-
tal a zápas a přechody na zem trénuje 
Petr Bartoněk, který se aktivně účastní 
i MMA a Muay Thai zápasů. Ten se zno-
vu vrhl do ostrých střetů v amatérské 
lize MMAA. První duel v Opavě sice pro-
hrál, chuť si ale spravil na dalším turna-
ji v Praze proti Jakubu Bělemu z Penta 
gymu. „Petr zlomil smolné zápasy, bojo-
val bez chyb a těžkého soupeře porazil,“ 
pochválil Bartoňka Musil. „Je to velké 
vítězství pro náš klub,“ dodal.  (deš)

Bartoněk z Muay Thai uspěl 
v amatérské lize MMAA
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Vnitřní termoizolace
• Platíte příliš vysoké náklady za topení?
• Máte v bytě v zimě zimu a v létě příliš teplo?
• Nabízíme termoizolační nástřik v tloušťce 

0,5 až 1 mm.
• Odráží tepelné záření zpět do místnosti 
  a výrazně tak šetří náklady na energie ve 

vytápěných i klimatizovaných objektech
• Přispívá odstranění vzniku plísní.
• Vhodný pro téměř všechny podklady.
• Použití u historických budov, novostaveb, 

průmyslových a ocelových hal.

Více na  
Jungmannova 731/7, Prostějov 

tel.: 737 255 817

INZERCE RV 1600248/01

Festival capoeiry a páskování

Netradiční a ojedinělou událost hos-
tila Olomouc. Byl to Festival de Capo-
eira - Batizado e Troca de Cordas, tedy 
festival capoeiry a páskování, pro ce-
lou Moravu a Slezsko a nakonec i pro 
Pardubice. 

Do Olomouce se sjelo přes 130 capo-
eiristů a na pomoc přijeli téměř všich-
ni zástupci z řad trenérů naší capoeira 
asociace Vem Camará. Hlavním hostem 

byl prezident a zakladatel asociace Vem 
Camará, mestre Paçoca, který vedl tré-
ninky a předával své bohaté zkušenosti.

Samotný páskovací ceremoniál pro-
běhl v kině Metropol, které bylo takřka 
plné a diváci si mohli vychutnat jak ukáz-
ky v podání profesionálů z řad trenérů 
a pokročilých, tak samozřejmě hlavní 
událost celé akce, kterou bylo páskování 
nových i stávajících členů.  (deš)

Přehlídka bojového umění capoeira (brazilské bojové umění s prvky akrobacie, boje, hudby a tance) a páskování nových a stávajících členů Foto | ON

Projekt Běh pro dobrou věc je možnos-
tí, jak svojí účastí v olomouckém půlma-
ratonu pomoct olomouckým vozíčkářům. 
Při zakoupení registrace na Mattoni ½ 
Maraton Olomouc u Spolku Trend vozíč-
kářů Olomouc přispějete právě Trendu 
vozíčkářů na podporu jejich sociálních 
služeb, zejména osobní asistence.   

Dle webu RunCzech si v  roce 2015 kou-
pilo registraci na některý ze sedmi závodů 
RunCzech běžecké ligy 4 620 běžců, kteří 
přispěli celkovou částkou 7 279 615 Kč.  
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc bude 
zapojený do tohoto projektu už třetím ro-
kem a i v roce 2016 bude hlavním chari-
tativním partnerem Mattoni ½ Maraton 
Olomouc. „Protože právě tento závod je 
pro nás srdeční záležitostí, tímto bychom 
rádi oslovili spoluobčany Olomouce 
a okolí, aby nás v případě zájmu kontak-
tovali a podpořili svou účastí naši lokální 
organizaci,“ vysvětluje PR manager a ga-
rant projektu v Trendu vozíčkářů Tomáš 
Helísek. Trend vozíčkářů získal díky to-
muto projektu v loňském ročníku více než 
44 tisíc korun na financování služeb, kte-
ré poskytuje přes 21 let lidem s různým 
druhem handicapu. 

Běh pomůže vozíčkářům

 www.trendvozickaru.cz
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Okresní fotbalový svaz Olomouc hle-
dá nové rozhodčí. Nemusí to být bývalí 
hráči, důležitý je pozitivní vztah k fot-
balu. Dalším kritériem je dosažení pat-
nácti let věku, zodpovědnost a smysl pro 
spravedlnost. 

Další informace podají Tomáš Ehren-
berger, tel.: 739 126 679; Adam Ho-
rák, tel.: 776 747 148; Lukáš Lakomý,  
tel.: 733 547 929 nebo Tomáš Vyhnálek, 
tel.: 732 252 699.

Titul vicemistra České republiky zís-
kal na halovém šampionátu v Ostravě 
olomoucký koulař Martin Novák. Již 
prvním pokusem poslal kouli do vzdá-
lenosti 19,36 metru a potvrdil kvalitní 
formu. Až do konce soutěže sice svůj 
výkon nedokázal zlepšit, přesto prohrál 
pouze s Tomášem Staňkem a získal cen-
né stříbro.

Také další atleti AK Olomouc se na 
halovém mistrovství neztratili. Těsně 
pod stupni vítězů skončila Barbora Za-
tloukalová, která v dálce výkonem 589 
centimetrů zaostala o pouhý jeden cen-
timetr za bronzovou příčkou.

Ve skoku vysokém skončil na čtvrtém 
místě David Šutera výkonem 209 cen-
timetrů a pátý skončil Marek Navrátil 
(205 cm). Do finále běhu na 60 metrů se 
v novém osobním rekordu 6,95 sekundy 
probojoval Ondřej Hrazdil. Ve finále si 
pak časem 6,96 sekundy doběhl pro šes-
té místo. Jindřich Večeřa obsadil osmou 
příčku ve finále běhu na 60 metrů překá-
žek v novém osobním rekordu 8,14 sekun-
dy. V trojskoku skončil devátý junior 
Tomáš Janeček výkonem 14,27 metru. 
V rozbězích na 60 metrů žen se předsta-
vila Lucie Zlatníková časem 7,85 sekundy 
a nad překážkami Barbora Zatloukalová 
výkonem 8,81 sekundy.  (deš)

V posledním kole extraligy florbalu 
uspořádaly hráčky FBS Tempish Olo-
mouc ve Sportovní hale UP den florbalu, 
který se hrál pod heslem „Souboj měst“. 
V souboji Olomouce a Ostravy proti sobě 
nastoupily družstva všech věkových 
kategorií. 

Před nadprůměrně zaplněnými tri-
bunami se postupně utkaly týmy elévek, 
mladších, starších žákyň, dorostenek, 
pak následovalo extraligové střetnutí 
žen. Své umění ve vložených zápasech 
ukázaly také děti z družstev Šternberka, 
Prostějova, Přerova a Litovle. Hráčky 
FBS Tempish Olomouc prohrály s FBC 
ČPP Bonusia Ostrava 3:5 a kvůli tomuto 
výsledku přišly o postup do vyřazovací 
části nejvyšší domácí soutěže. Hanač-
ky čeká pouze boj o záchranu extraligy 
v play-out.  (deš)

KRÁTCE Jednoduché tajemství úspěchu: 
kohouti hrají jako tým

Před začátkem extraligového ročníku 
měli hokejisté Olomouce skromné cíle. 
Hlavně se chtěli vyhnout baráži o udrže-
ní soutěže. Po horším startu stoupali ta-
bulkou a žádnou velkou krizi neměli ani 
na začátku nového roku, kdy se tradičně 
v extralize rozhoduje o tom, které týmy 
si zahrají o titul a které kluby se budou 
strachovat o extraligovou příslušnost. Od-
borníky podceňovaní kohouti zaskočili 
experty i hokejové příznivce a po více než 
dvaceti lety postoupili do vyřazovacího 
čtvrtfinále.

„Od začátku sezony jsme podávali tý-
mový výkon. Všichni hráči bojovali a to 
přineslo úspěch. Někde mají individuality, 
které nasbírají čtyřicet bodů, ale do play-
-off se nedostanou. To není nás případ. My 
jsme hráli jako tým,“ prozrazuje jednodu-
ché tajemství úspěchu olomoucký útočník 
Miroslav Holec.

V týmu opravdu není žádná vyložená 
hvězda. Olomouc zkrátka hraje kolektiv-
ní hokej. Trenér Zdeněk Venera dokázal 
sestavu výborně poskládat. Je úspěšný 
i s nenápadným týmem. Stejně jako před 
časem například v Karlových Varech. 
Prakticky není poznat, jestli je na ledě 
první nebo čtvrtá pětka. To je největší síla.

„Šli jsme za úspěchem postupně. Po-
prvé jsme pocítili úlevu, když bylo jasné, 
že budeme minimálně v desítce, což zna-
mená záchranu. Pak si tým řekl, že by byla 
škoda přijít o šestku, když se v ní dlouho 
pohyboval. Základní část vyšla nad oče-
kávání. Ale zkusíme z ní vytěžit ještě víc,“ 

povídal na konci dlouhodobé části sezony 
trenér Venera. „Pro každého budeme ne-
příjemní. Z kabiny je cítit odhodlání uká-
zat, že hráči mají kvalitu. Jsou hladoví po 
úspěchu,“ dodal Venera.

Radostí z postupu do play-off ale sezo-
na pro olomoucké hokejisty nekončí, což si 
uvědomuje také bývalý špičkový hokejista 
a současný trenér majitel HC Olomouc Jan 
Tomajko.

„Hrát play-off po dvaceti letech je hez-
ké. Samozřejmě pro lidi a fanoušky je to 
událost. Ale ještě pořád není konec sezony. 
Po postupu jsme si ten pocit užili. Kvůli 
takovým se sport dělá. Současně si však 
všichni uvědomují, že není konec ročníku. 
Pokusíme se sezonu co nejvíce natáhnout,“ 
vyjádřil náladu v klubu Tomajko.  (deš)

Tohle nikdo nečekal, přiznává Konrád
Naprostou trefou do černého bylo 

z pohledu vedení olomouckého hokeje 
angažování Branislava Konráda. Sloven-
ský brankář se hned od začátku sezony 
stal jednou z největších opor a ovládl 
statistiky celé soutěže a logicky se stal 
miláčkem fanoušků, pro které si pravi-
delně chystal děkovačky po závěrečné si-
réně. „Někdy jsou děkovačky náročnější 
než samotný zápas,“ směje se nejlepší 
extraligový brankář základní části.

Na začátku extraligy si klub 
především přál, aby se vyhnul 
baráži. Nakonec z toho bylo 
senzační páté místo. Je to velké 
překvapení? 

Přímý postup do čtvrtfinále nikdo ne-
čekal. Po svém příchodu jsem věděl, že 
klub se chce hlavně vyhnout baráži a po-
stup do předkola play-off by byl skvělý 
úspěch. Ale umístění v nejlepší šestce je 

víc. Během sezony jsme se dívali na ta-
bulku, ale moc o tom kabina nemluvila. 
Prostě jsme hráli a sbírali body.

Postupem do vyřazovací části 
máte klid. Olomouc se nemusí 
strachovat o záchranu soutěže. 
Máte z toho velkou radost? 

Je to výborné. O záchranu jsem hrál 
v Německu a nebylo to nic příjemného. 
Umím si představit, jak by to vypadalo. 
Není to nic, co bych si přál zažít.

Klub čeká vyřazovací část sezony. 
Můžete vaše postavení ještě 
vylepšit?

Rozhodně nepůjdeme do zápasů 
s tím, že si jen zahrajeme. Naopak. Na-
stoupíme s tím, že jdeme vyhrát a potě-
šit fanoušky. Uvidíme, jak se bude dařit. 
Ale věříme, že to dopadne podle našich 
představ. (deš)

 www.ofso.cz
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Domov seniorů Anavita uspořádá  
ve Slavoníně poprvé velikonoční jarmark

Chcete se nechat inspirovat k výrobě 
velikonočních dekorací, výzdobě vašeho 
domova, a dokonce se během chviličky na-
učit, jak na výrobu milých drobností, které 
„přivolají“ jaro do každé domácnosti? 

Domov seniorů Anavita zve na první 
velikonoční jarmark s tvůrčím worksho-
pem. Pořádá jej v pondělí 21. března 
v zařízení pro klienty s Alzheimerovou 
chorobou i seniory v Jižní ulici ve Sla-
voníně. „Od 14 do 17 hodin si u nás 
návštěvníci mohou vyzkoušet výrobu 
jednoduchých velikonočních dekorací, 
kterou je naučí naše aktivizač-
ní pracovnice spolu s našimi 
šikovnými klienty. Už nyní na 
jarmark vyrábíme látkové zajíčky, 
keramické zápichy do květináčů 
či venkovních truhlíků, květiny 
z nejrůznějších materiálů nebo 
třeba závěsy s tématikou ptáčků,“ 
zve na příjemnou jarní inspiraci vedoucí 
aktivizací olomoucké pobočky Anavity 
Mgr. Regina Valentíková. Naznačila ješ-
tě, že se s klienty v příštích dnech pustí 
do výroby velikého velikonočního ko-
houta, jehož základem budou proložky 

Zdravotnická škola 
se inspiruje v Německu

Od roku 2012 mohou studenti Vyšší 
odborné školy zdravotnické Emanuela 
Pöttinga v Olomouci absolvovat třítý-
denní praxi v Německu v rámci koope-
rační smlouvy, kterou škola uzavřela 
s podnikatelskou skupinou ProSeniore. 

Studenti oboru diplomovaná všeobec-
ná sestra tak mohou zúročit své znalosti 
a praktické zkušenosti v německy mluví-
cí zemi a porovnat úroveň péče s úrovní 
v naší zemi. Mimo praktické zkušenosti 
a dovednosti si studenti procvičí i komu-
nikaci v cizím jazyce. Studenti pracují 
buď v rezidencích pro seniory nebo v tzv. 
„krankenheimech“, kde si praxi mohou 
vybrat buď na psychiatrickém oddělení, 
nebo na oddělení intenzivní péče zaříze-
ní ProSeniore. V minulém školním roce 
se praxe zúčastnily dvě studentky. 

Své zkušenosti z praxe v Berlíně pře-
dali studentům nižších ročníků formou 
krátké prezentace v rámci přednášky, 
během které také zodpověděly praktické 
dotazy studentů, které se týkaly cesty, 
pojištění, volného času a samotné praxe. 
Letos pojede do Berlína další čtveřice 
studentů.   (red)

Za nenápadnými dveřmi v Ostružnické 
ulici, nedaleko Horního náměstí, sídlí ne-
vládní nezisková organizace SOZE. Jejím 
posláním je poskytování pomoci a pora-
denství cizincům všech pobytových sta-
tusů včetně občanů EU, žadatelům o azyl, 
azylantům a držitelům doplňkové ochra-
ny. Odborní pracovníci poskytují právní 
a sociálně-pracovní poradenství v českém 
nebo anglickém jazyce. V rámci právní-
ho poradenství se zaměřují například na 
poradenství a pomoc při řešení legalizace 
pobytu, při získání státního občanství, 
ale také i pracovněprávní poradenství, 
zejména při ochraně před diskriminací 
a pracovním vykořisťování. Pracovníci 
poskytují klientům sociální poradenství, 
doprovázejí na úřady a jiné instituce, po-
máhají při vyplňování formulářů. Tato 
forma je vítána i ze strany úředníků, kteří 
se s různými pobytovými statusy a s tím 
souvisejícími nároky na sociální dávky 
běžně nesetkávají. Všechny služby jsou po-
skytovány bezplatně. SOZE také zajišťuje 
doučování českého jazyka. V roce 2015 
se na SOZE Olomouc obrátilo 192 klientů 
a proběhlo téměř 800 intervencí.   (red)

 více info na www.soze.cz

Závislost je chronické onemocnění, kte-
ré při neléčení dopadá fatálně – osobnost-
ním úpadkem, zdravotními komplikace-
mi a selháním životně důležitých orgánů 
a smrti. Podle výzkumů se ale komplikace 
závislosti dotýkají dalších 4 až 6 blízkých 
osob. Ti jsou vtaženi do problémů, kte-
ré závislý svým životním stylem přináší. 
Osoby blízké čelí lžím, planým slibům, 
výmluvám a nakonec i agresivitě a krimi-
nálnímu chování závislých. Adiktologická 
poradna a její odborníci nabízejí pomoc-
nou ruku v těchto situacích. 

Kromě individuálního poradenství po-
skytovaného adiktologem (vysokoškolsky 
vzdělaným zdravotnickým specialistou 
na léčbu závislostí) nabízí Adiktologic-
ká ambulance prevence a léčby závislostí 
v Olomouci rodinným příslušníkům a dal-
ším blízkým osobám závislých účast v te-
rapeutické skupině, kde mohou v případě 
potřeby vystupovat anonymně. Účast v te-
rapeutické skupině je dobrovolná, docház-
ka členů může být i nepravidelná. Přihlá-
šení a termíny osobních setkání je nutno 
si předem domluvit telefonicky na čísle 
774 425 001.  (red)

Organizace SOZE  
pomáhá emigrantům

(Ne)žít se závislým?
Poradna pomůže

od vajíček a že velikonoční aranžmá na 
první jarní jarmark Anavity budou tamní 
klienti vyrábět některé březnové odpole-
dne také v dílničce s dětmi ze základní 

školy ve Slavoníně. Klienti také probírají 
své oblíbené recepty, podle nichž vlastno-
ručně připraví návštěvníkům jarmarku 
výborné domácí pohoštění.   (red)

www.epol.cz www.zavislostiolomouc.cz

 Foto | HR
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Chcete být bohatí?
Staňte se dobrovolníky

Dobrovolníci Maltézské pomoci se věnují dětem v jejich volném čase Foto | PM

Olomoucká charita  
pomáhá lidem v akutní 
krizi zdarma

Už několik let pomáhá lidem v akut-
ní nouzi nepřetržitá služba Charity Olo-
mouc - Krizové centrum. Zájemce může 
přijít ambulantně a o svých potížích si 
promluvit. Zařízení má k dispozici i lůž-
kovou část pro ty, kteří se nemohou vrá-
tit do svého bydliště. Doba přechodného 
pobytu se může pohybovat od 1 do 5 dnů, 
v odůvodněných případech může být pro-
dloužena o dalších 5 dnů. Pomoc je urče-
na všem, kteří se náhle ocitnou v obtížné 
stresující situaci, kterou vnímají osobně 
jako ohrožující a nedokážou ji sami zvlád-
nout. Nemají nikoho, kdo by jim mohl po-
moci. Příčin může být celá řada: jedná se 
často o různé typy násilí (v rodině mezi 
jejími členy, ale i mimo ni), pronásle-
dování cizími osobami, náhlé zhoršení 
psychického stavu duševně nemocných 
vlivem nepředvídané události, náhlá 
ztráta bydlení (v důsledku nejrůznějších 
vztahových problémů, vlivem exekučního 
vystěhování apod.), důvodem příchodu 
může být i to, že starší člověk si nepama-
tuje cestu do svého domova. Pomoc vy-
hledávají lidé různého věku od mladých 
až po seniory. Naše pomoc pak vychází 
z konkrétních potřeb příchozího člověka. 
V prvé řadě nám jde o snížení emočního 
napětí člověka, o jeho psychické uvolnění 
a následně o společné hledání možnos-
tí, jak se jedinec z obtíží může dostat. 
Pracovníci jsou schopni pomoct lidem 
v akutní krizi i po telefonu. Dokonce mo-
hou po předchozí domluvě za klienty vý-
jimečně vyjet do terénu v Olomouci a je-
jím okolí. Přestože tyto dvě formy nejsou 
registrované, pracovníci jsou vyškoleni 
a dokážou i takto pomoci. Krizové cent-
rum najdete v objektu Charity Olomouc, 
ulice Wurmova č. 5, ve 2. patře. Nonstop 
telefon: 734 435 078. Veškeré služby Kri-
zového centra jsou zdarma.  (red)

 www.krize.charita.cz

Peníze vám nabídnout nemůžeme, ale 
za pouhé dvě hodiny týdně nabízíme ne-
vyčíslitelné odměny – zkušenosti, zážit-
ky, dobrý pocit. Staňte se dobrovolníkem 
a pomáhejte dítěti, které to potřebuje. 
Můžete doučovat nebo se věnovat volno-
časovým aktivitám. To vše v Maltézské 
pomoci, neziskové organizaci s dlouho-
letou tradicí. Pracujeme s dětmi ohro-
ženými sociálním vyloučením a s dětmi 
z pěstounských rodin. Na naše dobrovol-
níky nemáme žádné zvláštní požadavky.  www.maltezskapomoc.cz

Nehledáme odborníky, ale laiky se srd-
cem na správném místě starší 16 let 
věku. My na oplátku nabízíme vzdělávací 
kurzy, supervize, osvědčení o dobrovol-
nické službě, přátelský kolektiv a nějaké 
ty benefity  navíc. Přijďte se přesvědčit! 
K zastižení jsme každé pondělí od 10 do 
17 hodin na adrese Wurmova 7, Olomouc 
nebo neváhejte napsat na e-mail: rodiny-
-ol@maltezskapomoc.cz.   (red)
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RADY OLOMOUČANŮM

Víte, jak uhradit poplatky za komunální odpad?

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2016: 660 Kč, termín splatnosti je do 31. 5. 2016.

Jak zaplatit poplatek:
• Bezhotovostním převodem: č. ú.: 19-1801731369/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo plátce
• Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny. K oznámení platby je možno využít elektronický formulář na 

stránkách www.olomouc.eu v sekci Platba poplatku za komunální odpad – obrázek barevných popelnic vlevo na stránce.
• Složenkou na poště: je nutné uvést své jméno, trvalé bydliště a rodné číslo.
• Hotově (bez poplatku): na pokladně magistrátu, oddělení místních poplatků, Palackého 14, 779 11 Olomouc, budova NAMIRO.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:
• Obyvatelé města starší 80 let a děti narozené v roce 2016,
• 50 % (330,- Kč) zaplatí poplatníci, kteří v roce 2016 nedovrší 16 let a poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Podrobné informace o poplatku najdete na www.olomouc.eu, www.olomouctridi.cz a na tel. číslech 588 488 611–612, 588 488 617–621

Termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2016/2017 
Olomouc datum konání v době od-do

Dělnická 17 b 4. 4. 2016 10:00-11:30, 14:00-15:30

Helsinská 11 4. 4. 2016 8:00-12:00, 13:00-16:00 

 5. 4. 2016 8:00-12:00

Herrmannova 1 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 13:00-16:00

Chomoutov 4. 4. 2016 13:00-16:00

Michalské strom. 11 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 8:00-11:00, 14:30-16:30

Čajkovského 14 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 8:00-11:00, 14:30-16:30

Vojanova 10 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 8:00-11:00, 14:30-16:30

Jílová 41 4. 4. 2016 8:00-11:30, 12:30-15:00

kpt. Nálepky 10 4. 4. 2016 8:00-11:00, 13:00-15:30

Na Bystřičce 24 4. 4. 2016 8:00-11:00, 13:00-15:30

Mozartova 6 4. 4. 2016 10:00-12:00, 13:00-16:00

 5. 4. 2016 10:00-12:00

Rooseveltova 101 6. 4. 2016 9:00-11:00

Lužická 7 6. 4. 2016 10:00-14:00

Škrétova 2 5. 4. 2016 9:00-10:30

Wolkerova 34 4. 4. 2016 8:00-11:00

 5. 4. 2016 13:00-15:00

Mozartova 22 4. 4. 2016 8:00-11:00

 5. 4. 2016 13:00-15:00

Zeyerova 23 4. 4. 2016 8:00-11:00, 13:00-15:00

Žižkovo n. 3 5. 4. 2016 a 6. 4. 2016 8:00-17:00

Sokolská 19 4. 4. 2016 – 6. 4. 2016 14:30-18:00

ZŠ Gorkého   

Selské nám. 42 4. 4. 2016 8:30-11:30, 12:30-16:00

Týneček 5. 4. 2016 8:30-11:30, 12:30-16:00

ZŠ Holečkova   

Holečkova 7 4. 4. 2016 13:00-16:00

 5. 4. 2016 8:00-11:00

Štístko, Holečkova 10 4. 4. 2016 13:00-16:00

 5. 4. 2016 8:00-11:00

Olomouc datum konání v době od-do

Schweitzerova 12 4. 4. 2016 13:00-16:00

 5. 4. 2016 8:00-11:00

Střední nov. 50 4. 4. 2016 8:00-16:00

ZŠ Holice   

Holice 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 10:00-11:30 a 14:30-16:00

ZŠ Sv. Kopeček   

Droždín 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 13:00-17:30

Kopeček 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 13:00-17:30

ZŠ Nedvědova   

Bieblova 7 4. 4. 2016 8:00-16:30

Husitská 19 4. 4. 2016 8:00-16:30

Nedvědova 13 4. 4. 2016 8:00-16:30

Přichystalova 20 4. 4. 2016 8:00-16:30

ZŠ Nemilany   

Slavonín 4. 4. 2016 8:00-12:00

 5. 4. 2016 13:00-16:30

Nemilany 4. 4. 2016 7:30-11:30

 5. 4. 2016 13:00-16:30

ZŠ Demlova   

Petřkova 5 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 14:30-16:00

ZŠ Rožňavská   

Radova 5 4. 4. 2016 8:00-11:30, 13:00-15:00

Rožňavská 19 4. 4. 2016 a 5. 4. 2016 10:00-11:30, 12:30-15:00

ZŠ Řezníčkova   

Hodolanská 4 4. 4. 2016 8:00-16:00

Řezníčkova 4. 4. 2016 8:00-16:00

Purkyňova 3 4. 4. 2016 8:00-16:00

Táboritů 36 4. 4. 2016 8:00-16:00

ZŠ Svatoplukova   

Svatoplukova 4. 4. 2016 9:00-16:00

 5. 4. 2016 10:00-15:00
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MICHAL KREJČÍ  (Občané pro Olomouc)

Jen předláždit nestačí

Možná už v  příštím roce město zahájí jednu z  nejdůležitějších akcí tohoto 
volebního období - opravu ulice 8. května. Olomoucké politické strany plánovaly 
před volbami zlepšit život ve městě chodcům, cyklistům či seniorům. Tato oprava 
prokáže, zda radnice ví, jak na to.

Současné podmínky pro jinou než automobilovou dopravu nejsou v  řadě 
ulic centra města příznivé. Chodci se tísní na úzkých chodnících, jízda na kole je 
téměř nemožná. Kritický stav potvrzují i  policejní statistiky. Porovnejme čtyři 
délkově podobné úseky: třídu Svobody, třídu Kosmonautů, Masarykovu třídu 
a  úsek od hotelu Palác po náměstí Hrdinů. První tři zmíněné jsou městskými 
třídami s tramvají a vozovkami oddělenými od širokých chodníků zelenými pásy. 
Poslední naopak vede úzkými ulicemi v historické zástavbě. Výmluvné je porovnání 
intenzit automobilové dopravy s  počtem srážek s  chodci. Nejvytíženější třída 
Svobody s téměř 15.000 vozidly denně za deset let eviduje 21 srážek s chodci. Třída 
Kosmonautů se 7.000 vozidly má 9 sražených chodců. Na Masarykově třídě s 6.000 
auty máme 6 kolizí s chodci. 

U trasy hotel Palác – náměstí Hrdinů s pouhou tisícovkou aut denně však srážky 
s  chodci nejsou jedna až dvě, jak bychom očekávali, ale celých 14. Bezpečnost 
chodců v centru města je tedy desetkrát nižší než na rušných olomouckých třídách.

Je zřejmé, že současný dopravní režim v  centru není bezpečný a  je potřeba 
ho změnit. Plánované opravy v  tomto ohledu ale žádné změny nepřinášejí. 
Zjednodušeně lze tvrdit, že dojde jen k předláždění. A to nestačí. Na centrum města 
platí jiný metr než na klasické městské třídy. Intenzivně se tu uplatňuje nejen 
pohyb, ale také řada dalších funkcí veřejného prostoru - nakupování, prodlévání, 
korzování, posedávání či prohlížení památek. Aby se tyto funkce mohly rozvíjet, 
musí se chodci v  ulicích cítit bezpečně. Automobilovou dopravu a  parkování 
je nutné v  celé lokalitě řešit s  mnohem větším důrazem na pohodlí chodců. 
ProOlomouc navrhlo řešit uvedené ulice v  centru města jako pěší zóny, protože 
tranzitní dopravě slouží ve vyspělých společnostech městské okruhy. K  lepšímu 
řešení jistě napomůže také přislíbené veřejné projednání rekonstrukce s obyvateli 
města. 

PAVEL GRASSE  (ProOlomouc)

Pozvěte své přátele a známé do jarem provoněné Olomouce
i na poutavé kulturní akce (Velikonoce, Tvarůžkový festival, výstava květin Flora…)

Speciální nabídka jarních pobytů
od 18. března do 1. května 2016.

Třídenní pobyt pro dva již od 2 160 Kč!

Rezervace a více informací:

www.stayovernight.eu

Připravilo: Statutární město Olomouc ve spolupráci se Střední Moravou – Sdružením cestovního ruchu, 2016.

tourism.olomouc.eu
Jarní Olomouc

HONAP

Nevím, jak je zkratka HONAP mezi obyvateli Olomouce rozšířená, ale zelený pás 
podél toku Bystřičky mezi Bělidly a Bystrovany zná každý. A to je právě HONAP – tedy 
Hodolanský národní park! No, že to jako park zrovna nevypadá? To je asi pravda, ale 
mohlo by. Když ne park, tak lesopark určitě. Od doby, kdy mě cestičkou podél Byndy 
vodívala babička mezi kopřivami, už uběhlo mnoho času, a také se mnoho změnilo. 
Naposledy v  loňském roce zde byl otevřen nový úsek cyklostezky na levém břehu 
řeky a na podzim 2014 došlo i v  rámci ČR k ojedinělé akci, kterou bylo odstranění 
starého jezu na Bělidlech. Neměl již žádné využití a byl v havarijním stavu. Povodí 
Moravy, s.p. jako správce toku vyslyšelo volání ekologů, aby jez již neopravovalo, ale 
zcela zrušilo. Vznikl zde tak přírodě blízký úsek s  proudným tokem a  přirozenými 
štěrkovými náplavy. Navíc jez již nebrání migraci ryb vzhůru tokem, což přispívá 
i k ochraně vzácných živočichů, jako je např. střevle potoční, která se v Bystřici hojně 
vyskytuje.

Přesto všechno je toto zelené území stále nedoceněno a je mu věnováno méně 
pozornosti, než si zaslouží. Přitom jeho rekreační potenciál je vysoký, a  to nejen 
z pohledu obyvatel městské části Staré Hodolany – Bělidla, ale celé Olomouce. Velmi 
by pomohlo provedení nové úpravy řeky Bystřice, která by vedla k vytvoření lidem 
přístupných berem či náplavek.Ty by tak umožnily bezprostřední přístup k řece, jakož 
i vedení nové stezky pro pěší blízko vody. Ostatně někde se již dnes v korytě vyskytují 
dobře přístupné štěrkové náplavy, jako třeba právě hned nad zrušeným jezem na 
Bělidlech, které jsou často využívány při venčení psů či k dětským hrám. Zpřístupnění 
toku Bystřice by mohlo touto formou proběhnout na celém území HONAPu, střídavě 
vždy po jedné straně. Součástí revitalizace řeky by též mohlo být alespoň částečné 
snížení tří stávajících stupňů a  jejich vhodné zprůchodnění pro protiproudový tah 
ryb. Jelikož by se jednalo o  poměrně rozsáhlou úpravu s  přebytky odtěženého 
materiálu, tak se šance na její provedení skýtá v koordinaci s připravovanou dopravní 
stavbou Východní tangenty, která naopak bude materiál na své náspy potřebovat, 
a protíná přitom přímo zájmové území HONAPu. Finanční prostředky na revitalizaci 
Bystřice jsou k dispozici v Operačním programu Životní prostředí, vedle ekologických 
a  rekreačních funkcí by nová úprava mohla posílit i  protipovodňovou ochranu 
blízkých sídel a  průmyslové zóny. Otázkou pouze zůstává, zda podpora HONAPu 
dostane od města a zejména správce toku zelenou. Naši podporu má jistou. 

Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů. Zastupitelé za KSČM nevyužili svůj prostor pro příspěvek.

MILAN FERANEC  (Hnutí ANO 2011) 

Proč se třetina města stále dusí pod náporem aut?

S blížícími se krajskými a senátními volbami se opět roztrhne pytel s politickými sliby 
a horečnou předvolební aktivitou. Oprašují se léta opomíjené sliby voličům a přemalovávají 
se novými hesly. A opět se sází na to, že paměť voliče je krátká a nové heslo ke starému 
problému zabere. Do kategorie „znovuobjevených“ se zařadilo i  téma chybějícího 
východního obchvatu Olomouce, tzv. Východní tangenty. Nutno říct, že po právu. Řidiči 
i  občané téměř třetiny města dlouhodobě snáší nepříznivé důsledky spojené s  tranzitní 
dopravou projíždějící lokalitami obytné zástavby Holice, Hodolan, Pavloviček a Chválkovic. 
Tato nepříznivá situace se bez zbudování východní tangenty bude i  nadále zhoršovat. 
Ministerstvo dopravy, vědomo si této situace, už v  létě 2014 uložilo své podřízené 
organizaci, tj. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obnovit práce na její přípravě. Jako náměstek 
ministra dopravy jsem se rozhodl osobně angažovat v celém procesu přípravy tohoto, pro 
Olomouc životně důležitého, projektu. Obecně totiž platí, že díky složitým schvalovacím 
procesům příprava velkých dopravních staveb (včetně výkupu pozemků) trvá cca deset let, 
samotná výstavba pak cca dva roky. V Olomouci však příčina dopravních problémů tkví spíše 
než v úřednických rukou v těch politických. ŘSD měla už před téměř deseti lety připravenou 
tzv. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a bylo i vydáno stanovisko k vlivu 
na životní prostředí (EIA). Následně ale vedení města změnilo Územní plán, takže se celá 
příprava vrátila do bodu nula. Investice ŘSD v řádech miliónů korun byla, jako již mnohokrát 
v minulosti, díky zásahu politiků zmařena. Příprava stavby byla obnovena až za této vlády. 
I z těchto důvodů nechci ponechat situaci bez kontroly a budu usilovat o to, aby se vedení 
města i kraje zavázalo realizovat jasné a časově ohraničené kroky, které povedou k tomu, 
že si někdy okolo roku 2023 budou moct občané ve Chválkovicích a dalších částech města, 
nechat ráno u snídaně otevřené okno, aniž by jim poskakovaly hrnky po stole.
Základní popis: Tangenta dopravně propojí, podél východního okraje Olomouce, tranzitní 
dopravu směřující na sever od mimoúrovňové křižovatky Holice na silnici I/35 (nedaleko 
Olympie) až do křižovatky za Týnečkem. 
Technické údaje: délka 7 350 m, plocha vozovek 152 513 m2, 14 mostních objektů 
s celkovou délkou 540 m
Stavební náklady: cca 3,5 miliardy Kč

V jaké fázi je příprava Východní tangenty?
Ve fázi tzv. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), tj. jsme v  necelé třetině 

schvalovacího procesu. Po vydání stanoviska EIA bude následovat zpracování DUR- 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Po vydání Územního rozhodnutí následuje 
příprava dokumentace pro vydání stavebního povolení- DSP. Následovat bude soutěž na 
zhotovitele stavby. Při standardním postupu lze očekávat zahájení stavby v roce 2021.



INZERUJTE V OLOMOUCKÝCH LISTECH

Inzertní manažeři Vážení čtenáři, 
pokud nám chcete napsat, můžete buď elektronicky 
na e-mail: redakce@olomouckelisty.cz, nebo 
na adresu: Olomoucké listy, Horní náměstí - radnice, 
Olomouc 779 11. 
Vaše připomínky a náměty uvítáme, zpracujeme 
a předáme kompetentním osobám. Za vaše ohlasy 
děkujeme. 
 redakce

NAPIŠTE NÁM
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INZERCE RV 1600210/03

Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 29. 3. 2016 na adresu Profi-tisk group, s. r. o., Slavonínská cihelna, 
Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, nebo na e-mail produkce@profitisk.cz. Do předmětu elektronické zprávy  
uveďte: „KŘÍŽOVKA – OLOMOUCKÉ LISTY“. Stejně označte i poštovní obálku. 

Výherce získá dárek od partnera křížovky. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní,  
nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště 
v příštím vydání časopisu.

Tajenka z minulého čísla: Sandra Pogodová
Vylosovaný výherce: Marcel Stracený z Olomouce

JANA JURÁKOVÁ
Telefon: 773 61 73 53, e-mail: jurakova@regvyd.cz

ANNA BAŽANTOVÁ
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz

KATEŘINA VYBÍRALOVÁ
Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

JINDŘICH MAREK
Telefon: 608 769 595, e-mail: marek@regvyd.cz

Uzávěrka inzerce do příštího vydání je 29. 3. 2016. Distribuce bude zahájena 11. 4. 2016
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Objektivem čtenáře

Fotografka Blanka Martinovská se ve svojí práci věnuje reportážní fotografi a často zachycuje společenské dění ve 
městě a na radnici. Jako profesionální fotografka pracuje už 19 let. O své práci říká: “Fotografie je má práce a můj 
koníček od dětství. Olomouc, mé rodné město, se snažím pomocí fotografie zachytit - její život, atmosféru, dění 
a změny.“ Snímek je z vítání prvního Olomoučánka narozeného v letošním roce.

Amatérský fotograf Daniel Berka, který svoje fotografie publikuje pod jménem Panda Foto, nám zaslal snímky 
Horního náměstí po celodenním dešti a nazval je Benátky v Olomouci. O sobě pak říká: „Jsem amatérský fotograf, 
který se před rokem rozhodl, že přestane kouřit a začne fotografovat a dopadlo to tak, že často ležím třeba na 
olomouckém náměstí s foťákem v ruce.“
*zasláním snímku souhlasí autor s jeho zveřejněním v tištěných a elektronických materiálech města Olomouce 

Profesionální fotograf David Prošvic poskytnul svoje snímky města, ke kterým dodává: „Olomouc je město mnoha tváří, nikdy se neokouká. Ať jdete stejnou ulicí kolikrát chcete, pokaždé je trochu jiná. Historie na vás dýchá z každého rohu. 
Olomouc je kráska, kterou musíte milovat.“

Vážení čtenáři, tato strana vám dává 
možnost stát se „spolupracovníky“ re-
dakčního týmu a podílet se na obrazo-
vé podobě Olomouckých listů. Zachyťte 
objektivem fotoaparátu třeba všední 
každodenní okamžiky v Olomouci, spor-
tovní a kulturní akce nebo nevšední 

události kolem vás. Snímky nám zašlete 
do redakce. Ty nejzajímavější vybere-
me, doplníme jimi vždy aktuální výtisk 
magazínu a autorům zašleme drobný 
dárek*. Fotografie, které považujete za 
zdařilé a chcete se o ně podělit s ostat-
ními čtenáři, posílejte na e-mailovou 

adresu redakce@olomouckelisty.cz nej-
později do 1. dubna 2016.

 
Pro první číslo Olomouckých listů 

jsme požádali několik olomouckých foto-
grafů, aby nám zaslali svoje snímky. Tady 
jsou. 



Nízké ceny pro Vaše zdraví

Otevřeli jsme pro Vás novou 
lékárnu Dr.Max v Olympii Olomouc

*  Nárok na slevu mohou uplatnit senioři nad 60 let, děti do 15 let a dále držitelé průkazů ZTP a ZTP/P po předložení 
klientské Karty výhod Dr.Max. Sleva je vázána na rodné číslo uvedené na lékařském předpisu a poskytuje se ve formě 
neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku, vše s  výjimkami a  za úplných podmínek 
uvedených na www.drmax.cz a v informačních letácích Dr.Max. Plnou slevu 50 % lze poskytnout v případě, že tato 
sleva nebude vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V  ostatních případech pacient hradí 
legislativou povolený minimální doplatek. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu. Úplná 
pravidla klientského programu Dr.Max k nahlédnutí na kartavyhod.drmax.cz.

Další lékárny Dr.Max v Olomouci:

8. května 515/19 pondělí–pátek 07.30–18.00

GLOBUS – Pražská     pondělí–neděle         08.00–20.00

Horní lán 10a   pondělí–pátek            07.30–17.00

OC Šantovka – Polská  pondělí–neděle 09.00–21.00

KAUFLAND – Štursova  pondělí–pátek 07.00–20.00
  sobota–neděle 08.00–20.00

Jeremenkova 103/23 pondělí–pátek 07.00–18.00
  sobota 08.00–13.00

Nákupní park Bělidla – Pavlovická ul. pondělí–pátek 08.00–19.00
 sobota 08.00–13.00

www.drmax.cz

Olomoucká 90, Velký Týnec
pondělí–neděle   09.00–19.00Otevírací doba

INZERCE RV 1600169/01

Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptůr

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK

• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání 
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také  

originální krabičky

CHOCO BONTÉ 
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | obchod@chocobonte.cz; web | www.chocobonte.cz

INZERCE RV 1600258/01


