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Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny 
pokusy selhaly? Svěřte se do péče odborníků na olomoucké 
Klinice estetické medicíny Kliniky Švýcarské, kteří nabízejí 
bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH. 
Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru o 1 až 
2 procenta. 

K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce 
Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila 
osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou dobu sama 
nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala, 
jen jsem pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“ 
popsala své zkušenosti herečka.

Hubněte jako slavní 

Mé právo na zdravou krásu

Tel.: 588 880 200
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MĚSTO NABÍZÍ K PRONÁJMU GARÁŽOVÁ STÁNÍ:

• výše volného nájemného 84,- Kč/m2/měsíc
• zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na měst-

ský byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost.

I. P. Pavlova 62, č. b. 23, v 6. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 
96,65 m2). Jistota 15 000 Kč. Nájemné 64 Kč/m2/měsíc. Termín 
prohlídky bude k dispozici na bytovém odd. SNO, a.s. Termín 
pro podání žádostí je od 27. 4. 2016.

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.

více na www.sno.cz

Nabídka městských bytů k pronájmu

INZERCE

Předprodej v sítích Ticketstream, Ticketportal, 
Bounty Rock Cafe a Olomouckém infocentru.

Cena v předprodeji 800 Kč, 
na místě 990 Kč.Ceramic Hard as Rock
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Energetický regulační úřad vy-
slechne v diskuzi připomínky ke 
změnám účtování elektrické energie 
pro domácnosti, které se momentál-
ně připravují. Předsedkyně úřadu 
Alena Vitásková s dalšími představiteli ERÚ zodpoví občanům 
Olomouce dotazy na důvody změny, odborníci na práva spotře-
bitelů zároveň sdělí informace o ochraně koncových uživatelů 
v oblasti energetiky. Také budou varovat před nekalými prak-
tikami některých podomních obchodníků s elektřinou. Setkání 
se uskuteční ve čtvrtek 12. května v 17:00 ve velkém zasedacím 
sále Magistrátu města Olomouce na Hynaisově ulici. 

Energetický regulační úřad pořádá diskusi 
o novém účtování elektrické energieUmístění 

garážového stání Číslo 
stání Výměra Nájemné Doba 

nájmu
ulice, č. o. č. p.  

Balbínova 
7, 9 371 8 26,90 m2

400,- Kč bez DPH/m2/rok
100,- Kč bez DPH/m2/rok pro 
handicapované osoby

neurčitá 
s tříměsíční 
výpovědní 
dobou

Balbínova 
7, 9 371 14 26,90 m2

400,- Kč bez DPH/m2/rok
100,- Kč bez DPH/m2/rok pro 
handicapované osoby

neurčitá 
s tříměsíční 
výpovědní 
dobou

Balbínova 
7, 9 371 15 15,60 m2

400,- Kč bez DPH/m2/rok
100,- Kč bez DPH/m2/rok pro 
handicapované osoby

neurčitá 
s tříměsíční 
výpovědní 
dobou

Balbínova 
7, 9 371 17 36,90 m2

400,- Kč bez DPH/m2/rok
100,- Kč bez DPH/m2/rok pro 
handicapované osoby

neurčitá 
s tříměsíční 
výpovědní 
dobou

Žádost o nájem lze podat:
• osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hy-

naisova 10, 779 11 Olomouc 
• písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor 

majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Bližší informace poskytne odbor majetkoprávní, odděle-
ní majetkových řízení, Magistrát města Olomouce, Hynai-
sova 10, 779 11 Olomouc, Bc. Kateřina Výskalová, DiS., tel.: 
588 488 278, e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu.
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Vážení čtenáři,  
milí Olomoučané,

stejně jako se probou-
zí příroda k životu 
a chladné dny s noč-
ními mrazíky střída-
jí ty slunečné, star-
tuje také čilý ruchu 
v podobě stavebních 
akcí připravovaných 
městem. Na tento rok 
jsme naplánovali řadu projektů dotýkajících 
se dopravy v centru Olomouce i v jednotlivých 
městských částech. Snažíme se v rámci našich 
možností pomoci individuální i městské hro-
madné dopravě. Práce tohoto typu jsou vždy 
náročnější, protože s sebou přinášejí jistá ome-
zení. Odměnou je ovšem zvýšený komfort a vět-
ší pohodlí pro Olomoučany při cestách do za-
městnání nebo za jiným cílem.

Naším městem samozřejmě nehýbe jen sta-
vební ruch v podobě oprav páteřních tramva-
jových tratí v centru nebo budování nových 
parkovacích míst na sídlištích. Olomouc před 
nedávnem ožila také jarní etapou Flory, kte-
rá k nám přivedla tisíce návštěvníků. Navíc 
díky rozkvetlým parkům motivovala i nás 
Olomoučany, kteří parky procházíme takřka 
denně, na chvíli se zastavit v každodenním sho-
nu a vnímat tu krásu kolem sebe.

V každé takové chvíli si člověk uvědomí, 
že naše město i jeho okolní krajina jsou plné 
drobných detailů. Ty si zaslouží naši pozor-
nost. Pokud se jim jí dostane, dokážou se nám 
odměnit. Jsou to především „drobnosti“, které 
nám zanechali naši předkové a jejichž důsled-
ná údržba umožňuje jednotlivým městským zá-
koutím zachovat si svůj genius loci. Patří k nim 
bezesporu právě restaurovaný slavnostní sál 
základní školy Komenium, opravená část hra-
dební zdi v  Pekární ulici i desítky božích muk, 
kapliček a pomníčků rozesetých po Olomouci 
a jejím nejbližším okolí. Také o ně město pečuje.

Jsem rád, že stávající vedení Olomouce neza-
pomíná ani na tyto menší památky dotvářejí-
cí veřejný prostor našeho města a dbá na jejich 
pravidelnou údržbu. Věřím, že i tyto výsledky 
naší práce budou pro vás, čtenáře Olomouckých 
listů, příjemným doplňkem při vašich jarních 
procházkách městem.

S přáním prosluněných květnových dnů

 Filip Žáček
 náměstek primátora  
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Olomoucké kašny po zimě ožily, 
první byla Arionova 

Olomouc se stává stále oblí-
benějším cílem evropských 
návštěvníků. Potvrzují to čer-
stvé statistiky návštěvnosti 
za rok 2015.  V roce 2014 byla 
Olomouc zařazena v  pres-
tižním turistickém průvod-
ci Lonely Planet na 1. místo 
v  žebříčku TOP Secret jako 
„skrytý poklad Evropy“, tedy 
jako atraktivní, ale málo zná-
má turistická destinace.

Počet hostů, kteří se ve měs-
tě ubytovali a přenocovali v roce 2015 se 
oproti roku 2014 zvýšil o 17 %. Je to více 
než v  předchozím roce, kdy stoupla ná-
vštěvnost o 10 %.  

Počet přenocování vzrostl o 14 %, zkrátila 
se ale doba pobytu hostů z 1,8 dne v roce 
2014 na 1,7 dne v roce 2015. 

Olomouc loni navštívili především domá-
cí hosté – 70 998, zahraničních hostů bylo 
o něco méně – 64 916. Nejvíce hostů uby-
tovaných v  Olomouci bylo z  Německa, 
2.  místo obsadilo  Slovensko, 3. místo 
Polsko. V TOP 3 zemí se taktéž v  jednot-
livých čtvrtletních statistikách objevu-
jí také Ukrajina, Rakousko, Velká Británie 
a Rusko.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

www.tourism.olomouc.eu

Knihovna nabízí zdarma validaci MojeID
Knihovna města Olomouce v budově 

na náměstí Republiky je jediným místem 
v Olomouci, kde je možno provést zdarma 
validaci svých údajů pro MojeID. Jedná 
se o bezplatnou službu pro všechny uži-
vatele internetu, kteří se díky ní mohou 
bezpečně přihlašovat k velkému počtu 
webů, aniž by se museli znovu a znovu 
na každém z nich registrovat. Stačí jedno 
uživatelské jméno a jedno heslo. Navíc lze 
své osobní údaje udržovat aktuální a na-
stavit si, co přesně poskytnete serverům 
při každém přihlášení. 

Pracovníci technických služeb začali 
v polovině dubna s přípravou k opětovné-
mu zprovoznění městských kašen. První 
byla na řadě Arionova kašna na Horním 
náměstí, která začala tryskat vodu ve stře-
du ráno 13. dubna. Předcházelo jí vyčištění 

Všechny olomoucké kašny musejí před napuštěním a znovuzprovozněním zkontrolovat pracovníci TSMO  Foto | BM

a kontrola elektroinstalace po zimě. Sou-
bor šesti olomouckých barokních kašen se 
vody dočkal v posledním dubnovém týdnu, 
kdy probíhal zkušební provoz. Od 1. května 
jsou v provozu už všechny olomoucké fon-
tány. Voda z nich zmizí až na podzim. (red)

www.kmol.cz

Ceny města Olomouce budou předány  
při zahájení Svátků města

Cenu města Olomouce a Cenu za po-
čin roku 2015 převezmou laureáti nově 
v rámci zahájení oslav Svátků města. Ko-
nečný seznam laureátů pro letošní udě-
lování teprve vzejde z hlasování zastu-
pitelstva. Navržené osobnosti si ocenění 
převezmou ve čtvrtek 2. června v aule 
Pedagogické fakulty UP, aby se poté 
mohly jako čestní hosté účastnit páteč-
ního průvodu k uctění patronky města 
sv. Pavlíny.  (red)

www.cenamesta.cz

V červnu 2016 mohou zájemci na kni-
hovním Facebooku hledat hesla vztahující 
se k této službě, za která získají v knihovně 
drobný dárek – flash disk.  (red)

NÁBYTEK
NA MÍRU – HOLÍNKA

20 let
na trhu

• skříně • kuchyně • postele • matrace
• dětské a obývací pokoje • kanceláře

www.nabytek-holinka.cz e-mail: info@nabytek-holinka.cz
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V  pondělí 16. května 2016 proběhne další 
jednání Zastupitelstva města Olomouce. 
Jednání se bude konat od 9 hodin ve vel-
kém zasedacím sále magistrátu v Hynaiso-
vě ulici 10.
Program a  materiály jsou k  dispozici na 
www.olomouc.eu, tamtéž bude možné 
v den konání sledovat také online přenos.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

www.olomouc.eu

INZERCE
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Pracovníci olomouckých technických 
služeb a magistrátu se zapojili do úklidu
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Přechody v Hodolanské opět 
slouží – řídí je semafory

dobrovolníků50

www.uklidmecesko.cz

tun odpadu7

V pátek 15. dubna se od ranních hodin 
v rámci tzv. firemního úklidu v rámci akce 
Ukliďme Česko zapojilo také pět desítek 
dobrovolníků z řad pracovníků Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Olo-
mouce a Technických služeb města Olo-
mouce. Zelené plochy na Černé cestě pod 
Klášterním Hradiskem se jim podařilo 

600 kilogramů dřeva a více než dvě stovky 
kilogramů plastů. Účastníci také nasbírali 
a vytřídili několik pytlů kovových plecho-
vek a skleněných střepů,“ sdělil po ukonče-
ní akce ředitel olomouckých technických 
služeb Miroslav Petřík.

Další úklidové akce se zapojením 
dobrovolníků z řad veřejnosti probíhaly 
v sobotu 16. dubna. TSMO opět pomohly 
s technickou podporou akce, do které se 
ve městě zapojilo více než 15 dobrovolnic-
kých skupin. Uklízelo se například v Neře-
díně, Hejčíně, Holickém lese nebo v okolí 
kampusu na tř. 17. listopadu.   (red)

vyčistit od velkého množství odpadků. 
„Celkem bylo nasbíráno přes 5 tun ob-
jemného odpadu, jedna tuna pneumatik, 

Celkem tři přechody vybavené semafo-
ry znovu pomáhají chodcům při překoná-
vání rušné Hodolanské ulice. Městu se je 
podařilo obnovit po několika měsících. Ty 
původní nechal loni na žádost policie od-
stranit vlastník komunikace, Ředitelství 
silnic a dálnic. Nesplňovaly totiž současné 
bezpečnostní standardy. 

vybudovat například nové odběrné místo 
elektrické energie, postavit stožáry signali-
zace a každý přechod vybavit vlastní elek-
tronickou řídicí jednotkou. Celkové ná-
klady na nové přechody dosáhly zhruba 6 
milionů korun. Na budování a úpravy pře-
chodů pro chodce město letos směřuje ze 
svého rozpočtu zhruba 10 milionů korun, 
přičemž více než 24 milionů investovalo do 
přechodů v posledních šesti letech.   (red) ” Vrátit přechody na  

tuto ulici bylo jednou 
z našich priorit.

Nové přechody poblíž ulic Jiráskova, 
Purkyňova a Farského, na rozdíl od těch 
předchozích, řídí semafory. „Přechody řídí 
světelná signalizace dle poptávky chodců. 
Celá signální soustava je však seřízena tak, 
aby preferovala tramvajovou dopravu a zá-
roveň koordinovala fungování přechodů 
s dopravně významnou křižovatkou To-
vární a Hodolanská,“ popsal fungování se-
maforů při jejich uvedení do provozu pri-
mátor Olomouce Antonín Staněk. „Vrátit 
obyvatelům Hodolan přechody na tuto vel-
mi vytíženou ulici bylo v oblasti dopravy 
jednou z našich priorit. Jsem rád, že se to 
podařilo, protože odstranění těch původ-
ních, byť ne zcela vyhovujících přechodů 
jsem od počátku považoval za nebezpečný 
hazard se životy lidí,“ uvedl primátor Anto-
nín Staněk.

Stavební úpravy za 6 milionů korun
V rámci stavby musel generální dodava-

tel, Technické služby města Olomouce a. s., Přechody jsou nezbytné pro bezpečné přecházení dětí z nedaleké školy Foto | AJ
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Program EU Erasmus pro mladé pod-
nikatele má od února jediné mimopražské 
kontaktní místo v Olomouckém klastru 
inovací (OKI). Začínající podnikatelé z re-
gionu, ale i zavedené firmy se mohou zapo-
jit do mezinárodního programu, který jim 
nabízí cenné zkušenosti a kontakty. 

„Do programu se mohou přihlásit jak 
začínající podnikatelé, kteří vyjedou na 
stáž do vybrané zahraniční firmy a získají 
tak nové znalosti, zkušenosti a kontakty, 
tak i malé a střední podniky, společnosti, 
které chtějí hostit začínajícího podnikatele 
z jiné země,“ říká ředitel OKI Marek Vacu-
lík. Podle Vaculíka může OKI pomoci za-
čínajícímu podnikateli v potravinářské vý-
robě najít inspirativního partnera v Itálii či 
Španělsku. Zájemce o průmyslovou výro-
bu je možné propojit firmami v Německu 
či Velké Británii. Přihlášky jsou na adrese 
www. erasmus-entrepreneurs.eu.  (red)

Podrobnostmi rekonstrukce Jiho-
slovanského mauzolea v Bezručových 
sadech se nedávno zabývala městská 
rada. Radní se seznámili s podmínkami 
dotace ministerstva obrany i s rozděle-
ním prací v první etapě rekonstrukce 
a souhlasili s dalšími přípravami úvod-
ní části celé akce. Ta proběhne v letech 
2016 a 2017.

První etapa zahrnuje rekonstrukci 
teras se schodišti a opatření proti vlh-
kosti. Na úvodní etapu uvolní minister-
stvo obrany účelovou dotaci v objemu 
4 miliony korun. Město Olomouc ze 
svých vlastních zdrojů uvolní v první 
etapě celkem 2,9 milionu korun a skoro 
půl milionu korun na přípravu a zabez-
pečení akce. První etapa v letech 2016 
až 2017 tak vyjde na 6,9 milionu a spolu 
s přípravnými pracemi na 7,4 milionu 

Máme model optimálního fungování MHD

Výsledkem analýzy je sestavení modelu veřejné hromadné dopravy v Olomouci a nejbližším okolí a návrh optimalizace stávající sítě hromadné dopravy
  Foto | archiv MMOL

Jak co nejefektivněji provozovat 
v Olomouci městskou hromadnou do-
pravu při současném systému linek a po-
čtu provozovaných autobusů a tramvají? 
Jak ideálně využít kapacitu MHD ve 
městě při současném zohlednění indivi-
duální dopravy a dalších aspektů života  
města?

Odpověď na tyto otázky byly jedním 
z hlavních cílů projektu Optimalizace 
MHD v Olomouci. Výsledkem je model, 
který poslouží například odboru dopra-
vy a odboru koncepce a rozvoje a sezná-
meni s ním budou i členové všech sed-
madvaceti komisí městských částí.

„Optimalizace MHD v Olomouci je 
koncepčním materiálem, který budou 
ve svých krocích zohledňovat jednotlivé 
odbory magistrátu například při pláno-
vání rozvoje města či při řešení otázek 
dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora 
Aleš Jakubec. Projekt se zajímal napří-
klad o efektivitu vynaložených veřej-
ných prostředků na zajištění dopravní 
obslužnosti. Práce, která probíhala od 
září 2014 do července 2015, zahrnovala 
dopravní průzkumy a jejich zpracování, 
ekonomické analýzy a konečně i výběr 
optimálních variant. Výsledkem bylo 
sestavení modelu veřejné hromadné 
dopravy v Olomouci a nejbližším okolí 
a návrh optimalizace stávající sítě hro-
madné dopravy.

Dokument má samostatné výstupy 
pro tramvajovou a autobusovou dopravu. 
V oblasti tramvajové dopravy považuje 
současné uspořádání linkového vede-
ní za vyhovující. Počítá i s dokončením 

trasy na Nové Sady až po konečnou za-
stávku s točnou u ulice Jižní. Model říká 
například i to, že by tramvajová doprava 
neměla být v budoucnu omezována sni-
žováním počtu spojů.

Autobusy tvoří ve vztahu k páteřní-
mu tramvajovému kolejovému systému 
doplňující síť MHD, v některých lokali-
tách plní taktéž úlohu páteřní dopravy. 
V rámci otázky, zda si poptávka cestu-
jících vyžaduje například změnu tras 
autobusových linek, byly zpracovány 
podrobné přehledy s vyhodnocením 
dopravní obsluhy každého jednotlivé-
ho území. „Model se zabývá také situa-
cí v okrajových částech města. Všechny 

posuzované oblasti podle něj splňují 
standard obsluhy z pohledu intervalu, 
výjimkou, kde model navrhuje úpravy 
linkového vedení stávajícího provozu, 
jsou oblasti Černovír a Klášterní Hra-
disko,“ doplnil Aleš Jakubec.

Z modelu vyplývá pro olomouckou 
MHD několik doporučení. Patří k nim 
například dokončení tramvajové trati 
na Nové Sady až po regulérní konečnou 
u ulice Jižní, realizace navržených opti-
malizačních opatření, vytvoření nových 
míst pro obraty vozidel a zázemí pro řidi-
če a také vyhledávání nových rozvojových 
lokalit pro budoucí rozšíření linkového ve-
dení či zřízení nových zastávek.  (red)

Erasmus pro  
mladé nově i v OKI

Jihoslovanské mauzoleum: 
rekonstrukce začne ještě letos

korun. „Oprava mauzolea je největší, 
i když zdaleka ne jedinou opravou pi-
etních míst na území města Olomou-
ce. Dobrá péče o místa posledního od-
počinku zemřelých, ať už jsou to naši 
příbuzní, či přímí předkové nebo třeba 
padlí vojáci jiných národností, je přiro-
zenou povinností kulturního člověka,“ 
komentoval blížící se zahájení rekon-
strukce náměstek primátora Ladislav 
Šnevajs. „Ne každý ví, že mauzoleum 
je místem posledního odpočinku více 
než tisícovky jugoslávských vojáků, 
kteří zemřeli v moravských vojenských 
nemocnicích během 1. světové války. 
Jsem proto rád, že se po dořešení slo-
žitých majetkoprávních vztahů poda-
řilo v posledních týdnech akci rozběh-
nout,“ dodal investiční náměstek Filip  
Žáček.   (red)
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DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc 
tel.: 800 154 723, 585 224 559
dachi@dachi.cz | www.dachi.cz

Reality pro vás

Prodej stavebních pozemků 
v Drahanovicích

Cena 980 Kč/m2.
Tel.: 774 322 405

• jen 20% záloha, doplatek 
po kolaudaci

• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů

Rezervováno již 90% bytů, 
kolaudace konec roku 2016

Byty v prodeji, kolaudace duben 2017

Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na 

www.holandska-ctvrt.cz

Pro více informací o projektu 
Holandská čtvrť volejte

774 322 407

holandska@dachi.cz
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Na Lazcích zaparkujete lépe
Další krok v naplňování dlouhodobé 

koncepce řešení statické dopravy na olo-
mouckých sídlištích bude mít podobu zce-
la nového parkoviště v městské části Lazce. 
Do konce léta zde v ulici Na Letné přibude 
47 nových parkovacích stání.

Novinář Pelikán bude mít svou ulici
V rámci přestavby areálu bývalých 

Automobilových opravárenských závo-
dů (AOZ) Na Šibeníku vznikne v této lo-
kalitě nová ulice. Radní města navrhují 
zastupitelstvu schválit pojmenování 
této ulice jako „Jiřího Pelikána“.

Část nově vznikající ulice, kte-
rá bude kolmá na tř. Míru, by měla 
být součástí plánovaného propoje-
ní do ulice Erenburgova. Jiří Pelikán 
(*7. 2. 1923 +17. 2. 1999), syn sochaře 

Julia Pelikána, byl olomoucký rodák, 
novinář a publicista. Působil jako ge-
nerální tajemník Mezinárodního svazu 
studentstva, ředitel ČS TV a vydavatel 
exilového časopisu Listy. Po emigraci 
byl poslancem Evropského parlamentu 
za Italskou socialistickou stranu. V roce 
1990 se krátce stal poradcem preziden-
ta Václava Havla. Ulice pojmenované po 
Jiřím Pelikánovi můžeme najít i v Římě 
a v Miláně.  (red)

Kostely lze projít s průvodcem
Olomoučané i návštěvníci města od 

druhé poloviny dubna opět využívají ob-
líbené průvodcovské služby v olomouc- 
kých kostelech. Rada města Olomouce 
schválila příspěvek téměř půl milionu 
korun farním úřadům v Olomouci na 
zpřístupnění kostelů a kaplí a zajištění 
průvodcovské služby. Ta bude k dispozi-
ci až do konce září.

Navržené výše příspěvků bude na 
svém nejbližším jednání schvalovat Za-
stupitelstvo města Olomouce.

Farní úřad Výše příspěvku 
pro r. 2016

Chrám Panny Marie Sněžné 90 000

Chrám sv. Michala + Sark. kaple 90 000

Katedrála sv. Václava + krypta 110 000

Bazilika Navštívení Panny Marie 
na Sv. Kopečku

65 520

Chrám sv. Mořice + sloup 
Nejsvětější Trojice

140 000

Celkem 495 520

se proto daří navyšovat kapacitu parkova-
cích míst právě v lokalitách, které jsou nej-
vytíženější. „Snažíme se co nejvíce vyhovět 
požadavkům dnešní doby, to ale při stále 
stoupajícím počtu automobilů není vůbec 
jednoduché. Postupnými kroky se nám 
však daří problém parkování na sídlištích 
řešit,“ uvádí primátor města Olomouce An-
tonín Staněk.   (red)

Sedmačtyřicet nových parkovacích míst pomůže lidem z Lazců  Foto | archiv MMOL

nových stání47
milionu korun1,7

Investice za 1,7 milionu vynese nové 
parkoviště, které se už buduje v místě ši-
rokého travnatého pásu podél ulice Na 
Letné, součástí stavby bude také úprava 
chodníků i nová výsadba stromů a keřů. 
„Dostatek prostoru dovoluje v tomto místě 
vznik 47 kolmých parkovacích stání o roz-
měrech 2,5 x 4,5 metru. Jsem přesvědčen 
o tom, že takový počet nových míst obyva-
telům sídliště jistě ulehčí. O složité situaci 
s parkováním na městských sídlištích sa-
mozřejmě víme a postupně, dle možností, 
se ji snažíme řešit,“ vysvětluje investiční 
náměstek primátora města Olomouce Filip 
Žáček s tím, že asi v polovině ulice Na Let-
né by se v rámci stavby parkoviště měl ob-
jevit také zpomalovací práh. To souvisí se 
zavedením „zóny 30“ uvnitř celého sídliště.

Problematiku parkování na sídlištích 
řeší město Olomouc dlouhodobě. Postupně 



8 TÉMA   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Letošní turistická sezona je zahájena – Olomouc nabízí  spoustu nových lákadel
Už od dubna žije Olomouc turistickým 
ruchem. Pro tuzemské i zahraniční 
návštěvníky je připravena řada nabídek, 
které jim pobyt v Olomouci mohou zpestřit. 
Ať už se jedná o pravidelné akce města, 
nebo dalších provozovatelů, téměř každý 
víkend turistické sezony nabídne nějakou 
zajímavou akci. 

Kalendář významných akcí
Olomoucká muzejní noc | 20. 5. | 3. ročník společné akce 
olomouckých muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, 
noční prohlídky expozic s doprovodným programem  
 www.olomouckamuzejninoc.cz
Olomoucké vinné slavnosti | 21. 5. | jarní část vinných slav-
ností spojených s otevřením turistické sezony ve městě. 
 www.olomoucka-vinna.cz 
Svátky města Olomouce | 3. – 4. 6. | tradiční historické 
oslavy města, průvod ke cti sv. Pavlíny, historická bitva, 
koncerty & divadla, řemeslný jarmark a hry
 svatkymesta.olomouc.eu
Noc kostelů | 10. 6. | 7. ročník zpřístupnění olomouckých 
kostelů a modliteben 
 www.nockostelu.cz 
Bounty Rock Cafe Open Air 2016 | 11. 6. | 6. ročník rocko-
vého festivalu, koncerty Alphaville a dalších kapel… 
 www.brcopenair.cz 
Olomoucký 1/2maraton | 25. 6. | 7. ročník největší spor-
tovní události v Olomouci, sportovní veletrh 
 www.runczech.com 
Olomoucké barokní slavnosti | 29. 6.–22. 7. | 4. ročník let-
ního festivalu barokní opery a dalších doprovodných akcí, 
formou palácových slavností 
 baroko.olomouc.eu   

 
Noční muzicírování pod renesanční lodžií | červenec–sr-
pen, každou sobotu 21:00 hodin | tradiční cyklus večerních 
komorních koncertů u radnice 
 nocnimuzicirovani.olomouc.eu 
Olomoucké kulturní prázdniny | červenec–srpen | multi-
žánrový prázdninový festival oživující centrum města kon-
certy, divadelními představeními a výstavami 
 www.olomouckekulturniprazdniny.cz 
Colores Flamencos | 28.–31. 7. | 8. ročník mezinárodního 
festivalu flamenca a španělské kultury
 www.flamencool.cz 
Czech Cycling Tour | 8. ročník mezinárodního cyklistického 
etapového závodu 
 www.czechcyclingtour.cz 
Flora Olomouc letní etapa | 18.–21. 8. | letní etapa me-
zinárodní zahradnické a květinové výstavy a veletrhu & 
Vyznání růžím 
 www.flora-ol.cz 
Olomoucké divadelní prázdniny | srpen | 7. ročník divadel-
ního festivalu 
 www.moravskedivadlo.cz 
Oslava maršála Radeckého | 2.–3. 9. | oslavy spojené s pře-
hlídkou dechových vojenských hudeb 
 www.radecky.eu 

 
Beerfest | 22.–24. 9. | 15. ročník pivního festivalu spojené-
ho s hudebním programem 
 www.pivnifestival.cz 
Mezinárodní varhanní festival | 5.–19. 9. | 48. ročník festi-
valu varhanní hudby
  www.mfo.cz 
Dny evropského dědictví | 7.–11. 9. | Dny otevřených pa-
mátek, taneční představení bratří Bubeníčků, koncerty & 
divadla, komentované prohlídky 
 ded.olomouc.eu 
Podzimní festival duchovní hudby| září–říjen | 23. ročník 
festivalu duchovní hudby 
 www.podzimni-festival.cz 
Setkání Hanáků | 28. 9. | 7. ročník největší prezentace 
Hané a jejích tradic 
 www.setkanihanaku.eu 
Svatomartinská Olomouc | 11. 11. | oslava svátku 
sv. Martina, ochutnávka mladých vín
Olomoucké Vánoce | listopad–prosinec | tradiční vánoční 
trhy, Mikulášská nadílka, kulturní a doprovodný program 
  www.vanocnitrhy.eu 
 

Pro turisty i obyvatele Olomouce je po celou sezonu připravena řada akcí  Foto | archiv MMOL

Město Olomouc je svojí výhodnou 
polohou mezi významnými evropskými 
městy, jako jsou Vídeň, Praha, Krakov 
či Bratislava, přímo předurčeno být 
dalším významným turistickým cílem. 
Po Praze druhá největší památková 
rezervace u nás se každoročně stává 
lákadlem pro více než sto tisíc turistů 
z celého světa. Cestovní ruch je proto 
přirozeně důležitým segmentem eko-
nomiky. „Město Olomouc má vypraco-
vaný plán strategie rozvoje cestovního 
ruchu až do roku 2020. Naším cílem 
je využít potenciál cestovního ruchu 
města, podporovat rozvoj stěžejních tu-
ristických cílů a služeb, s cílem vnímat 
Olomouc jako kreativní, zážitkové mís-
to pro dovolenou se středoevropským 
významem,“ uvádí k rozvoji turismu 
a cestovního ruchu náměstek primá-
tora Pavel Urbášek. Více než tisíc let 
politických, kulturních, vědeckých, vo-
jenských i církevních dějin je patrných 
doslova na každém kroku. Olomouc ale 
nežije jen historií a památkami. Turis-
tům a návštěvníkům města nabízí řadu 
kulturních a sportovních akcí, které 
v sezoně oživují centrum města. Strávit 

pobyt v Olomouci aktivně pak umožňují 
půjčovny kol a koloběžek, výlety na lodi 
či raftech, lanové parky, in-line stezky 
či aquapark a koupaliště. 

Poznávání města  
formou hry 

Se snazším výběrem z turistických 
nabídek letos nově pomůže bezplatné 
připojení k internetu prostřednictvím 
wifi sítě Olomouc-free na Horním ná-
městí. Stálou nabídku olomouckého 
informačního centra letos obohatí hra 
Prohlídka s kočičkou Olou, určená pro 
rodiny s dětmi od 4 let a pro dětské tábo-
ry. Od poloviny května do září dostanou 
zájemci zdarma v informačním centru 
herní plán a sami se bez průvodce vyda-
jí na poznávání atraktivních míst, která 
budou označena poutači s kočičkou.

Zajímavou procházku centrem města 
nabízí prohlídka Po domovních zname-
ních. Prohlídkový okruh v centru měs-
ta osvětlí význam domovních znamení 
na měšťanských domech. Prohlídky se 
konají na objednávku od května do září 
každou první sobotu v měsíci. Další ob-
líbenou stálicí je prohlídka Olomouc 
v kostce, která během hodiny přiblíží 
nejvýznamnější památky na Horním 
náměstí a končí výstupem na radniční  
věž. 

„Na své si přijdou i turisté, kteří si 
město raději projdou sami. Pro ně jsme 
připravili audioprůvodce po městě nebo 
po radnici,“ říká vedoucí informačního 
centra Jitka Lučanová.

 www.tourism.olomouc.eu



Faráře římsko-
katolické farnosti 
svatého Mořice 
Františka Ha-
náčka. V chrámu 
sv. Mořice jsou 
uloženy ostatky 
patronky města 
sv. Pavlíny a k její cti se koná průvod 
městem.

Patronkou Olomouce je od roku 
1623 sv. Pavlína. Jakou ochranu 
u ní Olomoučané hledali?    

V 17. století přivezli do Olomouce je-
zuité ostatky nové světice svaté Pavlíny. 
Město v tu dobu sužoval mor, a protože 
lidé neznali hygienická opatření proti ne-
moci, obrátili se k ní modlitbami a pros-
bami a uspořádali průvod s jejími ostatky 
městem. Zakrátko nato mor ustal a přičí-
tali to právě působení sv. Pavlíny. 23. říj-
na 1623 pak městská rada prohlásila sv. 
Pavlínu za patronku města a ochránkyni 
proti moru.

Jakou záštitu nad Olomoucí má sv. 
Pavlína dnes? 

Když jsme v roce 1996 poprvé uctili 
ostatky sv. Pavlíny, záměrem bylo, aby-
chom společnosti připomenuli histo-
rii města a obnovili tradici a aby si lidé 
uvědomili, že bychom tady nebyli bez 
předcházejících generací. Závěr průvodu 
je v kostele s modlitbou a s prosbou za 
město, aby si lidé uvědomili, že nejenom 
chlebem žije člověk, ale také každým bo-
žím slovem.

Na historická procesí navazuje 
současný slavnostní kostýmovaný 
průvod. Kdo se ho může zúčastnit? 

Průvod je příležitostí poděkovat měs-
tu za jeho služby a projevem loajality 
k Olomouci. Účastnit se ho může každý, 
historické kostýmy jsou jeho příjem-
ným zpestřením a připomenutí vzniku 
v 17. století.
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Letošní turistická sezona je zahájena – Olomouc nabízí  spoustu nových lákadel TŘI OTÁZKY PRO...

Pro turisty i obyvatele Olomouce je po celou sezonu připravena řada akcí  Foto | archiv MMOL

Wellnerova 1322/3c
Olomouc 
Tel.: 603 575 033
www.inpeco-interier.cz

Sleva 20 %  
na sedací 
soupravy  
českých 
výrobců

Akce platí 
do 30. 6. 2016
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Kemp a nový pohled  
na město

Pro vodáky, pěší turisty, cyklisty a ři-
diče s karavany je už v provozu kemp 
v Olomouci–Hejčíně. Opět bude fungovat 
půjčovna lodí a koloběžek, letos vznikne 
u kempu bylinková zahrádka, malá far-
ma s ovcemi a kozami, překážková dráha, 
střelnice na lukostřelbu a další aktivity 
pro děti i dospělé. Další novinkou bu-
dou prohlídky nazvané „Poznej Olomouc 
očima lidí bez domova“, které budou or-
ganizované společností Pragulic. Dosud 
podobné prohlídky pořádala v Praze, 
více informací najdete na www.pragulic.
cz. Velkým lákadlem bude plavba výletní 
lodí po Moravě, letos rozšířená o další zá-
žitky. Pokud se vám plavba zalíbí, můžete 
ještě absolvovat prohlídku města na raf-
tech nebo ze sedla kola či čtyřkola, kte-
ré nabízí CK Peřej Tours. Pro milovníky 
záhad připravila agentura Durancia pro-
hlídky olomouckého podzemí. Program 
především pro děti nabízí ZOO Olomouc 
na Svatém Kopečku. 

Svátky města – přijďte  
do průvodu

Velkolepé oslavy města Olomouce 
1. až 5. června jsou spojeny s bohatým 
kulturním programem a především tra-
dičním sobotním průvodem ke cti sv. 
Pavlíny, patronky města. Součástí oslav 
je také 44. ročník mezinárodního festi-
valu pěveckých sborů – Svátky písní.

 
 Program svátků najdete na straně 19.

INZERCE

Staňte se turistou ve svém městě

Město Olomouc oficiálně zahájí turistickou sezonu v sobotu 21. května. Letošní třetí 
ročník akce s názvem „Staňte se jeden den turistou ve svém městě“ nabídne zájemcům 
různé typy prohlídek. V čase od 10:00 do 15:00 hodin jsou připraveny zdarma plavby 
lodí či let balónem nad centrem města a v rámci jednoho dne tak účastníci zjistí, co vše 
je možné v Olomouci zažít. Na akci je nutná rezervace na www.tourism.olomouc.eu. 
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Představujeme práci Komise městské části Olomouc–Droždín
Rostislav Hainc: „Máme štěstí na rozumné lidi“

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy 

KMČ podle jejich očíslování. 
V červnovém vydání představíme 

KMČ Olomouc–Hejčín.

Ze svahu těsně pod Svatým Kopečkem 
pohlíží na město obyvatelé Droždína. 
Shora a zdálky. Přitom jsou jeho součástí. 
Předseda Komise městské části Olomouc– 
–Droždín Rostislav Hainc (KDU- 
-ČSL) je překvapivě mladý člověk, 
je mu 27 let, ale o tom, jak pomá-
hat svým spoluobčanům, má dost 
jasno.

Jaké jsou současné starosti 
Droždína?

Tématem číslo jed-
na je dopravní bezpeč-
nost. Současný problém 
jsou přechody, u nás to 
není výjimka. Městskou 
částí prochází hlavní 
krajská komunikace, 
u zastávek MHD, v kři-
žovatkách a na některých částech komu-
nikací tak vznikají nebezpečné situace.  
Snažíme se oživit plány na cyklostezku, 
jednáme s okolními obcemi, které mají 
podobný zájem.      

Jak zjišťujete, co občany trápí 
a jaká jsou jejich přání?

Nečekáme na zasedání komise, kte-
ré je vždy první pondělí v měsíci. Sna-
žíme se s lidmi komunikovat aktivně. 
Komise pořádá místní šetření, s občany 
komunikujeme telefonem a e-mailem 
téměř denně. O dění jsou občané infor-
mováni místním rozhlasem. Víme, co 
je tíží, stanovili jsme priority a snažíme 

nových laviček a dětského pískoviště, 
o jejichž umístění spolurozhodovali ob-
čané. Byla instalována dopravní zrcadla, 
po nichž jsme volali, rovněž z městského 
rozpočtu. V loni se podařilo vybudovat 
propustek na potoce Adamovka, který 
snižuje riziko následků přívalových dešťů 
z okolních lesů a polí. Zasadili jsme no-
vou lípu a vánoční strom a informativní 
tabulkou označili tok potoku Adamovka 
a začali s opravou veřejných studní.

Skoro to vypadá, že si nemáte na 
co stěžovat. Nebo ano?

Trochu nás někdy trápí chataři, kteří si 
moc nelámou hlavu s odpadem a znečiš-
ťují potok a okolí.  Nyní nám řádí v uli-
cích žhář, který v krátké době šestkrát 
zapálil popelnice s papírovým odpadem, 
řeší to policie z Velké Bystřice. Snažíme 
se nabádat lidi k ohleduplnosti a toleran-
ci, například doporučením nesekat trávu 
v neděli, uklízet po psech, neparkovat 
na trávnících či nepálit plasty, překližky 
a podobně. A zabírá to. Máme štěstí na 
rozumné občany, kteří berou ohled na 
ostatní.  (red)

se, abychom se o 1293 obyvatel městské 
části Droždín mohli spravedlivě postarat. 
Důležitá je informovanost a zpětná vazba 
o tom, co se dělá, jaké jsou výsledky a co 

se připravuje. 

V jakých spolcích se u vás 
lidé sdružují?

Dobře funguje klub seniorů, 
přestože se schází v poměrně 
stísněných prostorách. Spolehnu-

tí je na dobrovolné hasiče. 
Úspěchy zaznamenali 
házenkáři i florbalový 
klub, aktivní jsou také 
hokejisté, jezdecký klub 
a základní škola. Kaž-
doročně na velikonoční 
neděli slavíme hody - se-
jdou se vždy zhruba čtyři 

stovky lidí. Po průvodu na Svatý Kopeček 
a zpět se občané odebírají ke společné-
mu setkání. Letos jsme světili opravený 
kříž. Pořádáme rozsvěcování vánočního 
stromu, mikulášskou nadílku a mnoho 
dalších akcí. A co nám chybí? V Droždíně 
nejsou veřejně přístupná hřiště pro dospí-
vající mládež a nejsou přístupné prostory 
k volnočasovým aktivitám. Usilujeme 
proto o zpřístupnění nebo vybudování 
sportoviště.

Kam směřují letošní investice?
Nad rámec obvyklých investic do 

chodníků, oprav cest se letos investuje do 
čištění rybníka, opravy kapličky, zřízení 

Rostislav Hainc  Foto | archiv předsedy KMČ

Droždínské akce se těší oblibě stovek místních obyvatel Foto | archív KMČ Droždín

6. června | 11. července | 1. srpna 
5. září | 3. října | 7. listopadu 
28. listopadu 
(z důvodu příprav na rozsvěcování 
vánočního stromu a Mikuláše  
je schůze před prosincovým datem) 

Jednání budou probíhat pravidelně v pondělí 
v 18 hodin v areálu mateřské školky v Droždíně 
v ulici Gagarinova. 

V měsíci červenci z důvodu státních svátků 
5. a 6. 7. 2016 bylo jednání o týden posunuto. 
Nově přibylo jednání v měsíci srpnu 2016 
z důvodu řešení sezónních prací a akutních 
problémů, které mohou v letních měsících 
nastat. 

V měsíci listopadu 2016 jsou dvě schůze 
z důvodu příprav na rozsvěcování stromu 
a možnosti vyřešení bezodkladných případů 
ještě do konce kalendářního roku 2016.

TERMÍNY JEDNÁNÍ KMČ DROŽDÍN
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Prodloužení tramvajové trati se chystá na rok 2018

Ze stávající konečné „Trnkova“ povede trať Zikovou ulicí s celkem třemi novými zastávkami. Dvě vzniknou poblíž křižovatek s ulicemi Werichova a Rožňavská, 
třetí v ulici Schweitzerova.  Foto | archív MMOL

INZERCE

Stavba další části tramvajové trati, kte-
rá cestující dopraví z Rooseveltovy ulice 
do nitra sídliště na Nových Sadech, již 
má konkrétní časový plán. Pokud jej nic 
nezkomplikuje, začne druhá etapa v po-
sledním čtvrtletí roku 2018, tramvaje 
povede ze zastávky Trnkova do ulic Ziko-
va a Schweitzerova. Stanovený harmo-
nogram je závislý především na dořešení 
majetkoprávních vztahů. Žádost o vydá-
ní územního rozhodnutí pro stavbu chce 
město podat na přelomu letošního a příš-
tího roku. 

„Zahájení vlastního územního řízení 
předpokládá dořešení majetkoprávních 
vztahů, a to jak na úrovni budoucích smluv 
s majiteli pozemků a nemovitostí, tak i re-
álných kupních smluv. Termín pro jejich 
vypořádání odhadujeme na přelom letoš-
ního a příštího roku,“ sdělil investiční ná-
městek primátora Filip Žáček. „Ve stejné 
době by měla být tramvajová trať v územ-
ním plánu vedena již jako stavba veřejně 
prospěšná, což celý proces podstatně zjed-
nodušuje,“ upřesňuje náměstek. 

Intenzivní příprava dokumentace, kte-
rá je nutná pro územní řízení, musela zo-
hlednit stanoviska dotčených orgánů a za-
hrnout do projektové dokumentace jejich 

požadavky. Jednalo se například o cyklo-
stezku, dopravně inženýrské posouzení 
typu křižovatek na trase, úpravu chodní-
ku, přeložky sítí i zapojení lokality na nově 
budovanou Moravskou cyklotrasu.

Vydání územního rozhodnutí město 
odhaduje na květen 2017 a zahájení proce-
su stavebního řízení předpokládá v období 
posledního čtvrtletí roku 2017. „Výběrové 
řízení na zhotovitele by mělo začít v druhé 
polovině roku 2018. Jedná se o tzv. nadli-
mitní stavbu, která má specifický způsob 

průběhu zadávacího řízení,“ vysvětlil pri-
mátor Antonín Staněk. „Samotné zahá-
jení stavebních prací, které by měly trvat 
zhruba patnáct měsíců, odhadujeme na 
podzim roku 2018,“ popsal složitý proces 
primátor Antonín Staněk. Náklady na 
II. etapu tramvajové trati jsou odhadnuty 
na 303 milionů korun. Stejně jako v přípa-
dě první etapy bude město i při této usilo-
vat o získání dotačních prostředků.

Nový úsek dvoukolejné trati bude mít 
celkovou délku 1 300 metrů.   (red)
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Demolice Na Šibeníku skončila, bude se stavět

Nové zbrojnice se výhledově dočkají 
také dobrovolní hasiči z Chválkovic. Měs-
to si letos nechá vypracovat projektovou 
dokumentaci na její stavbu. Současně se 
bude ucházet o dotaci z evropských peněz, 
která by finančně náročnou akci městu 
usnadnila. 

Stavba zbrojnice ve Chválkovicích byla 
už dříve schválena jako investiční priorita 
v koncepci jednotek sboru dobrovolných 
hasičů pro roky 2014–2018. Radní nyní 
schválili způsob výběru zpracovatele dal-
šího stupně projektové dokumentace. Sa-
motné realizační náklady by neměly pře-
kročit částku 10 milionů korun. Z pohledu 
financování stavby je důležité, že schválená 
koncepce jednotek sboru dobrovolných ha-
sičů pro roky 2014–2018 výstavbu hasičské 
zbrojnice zahrnuje do investičních priorit. 

„Vzhledem k tomu, že chválkovická 
jednotka je v této koncepci zařazena do 
kategorie JPO II, je možné využít na vý-
stavbu její zbrojnice finanční prostředky 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu,“ uvedl ekonomický náměstek 

Stavební materiál z demolic byl recy-
klován v místě stavby a bude následně 
využit během nové výstavby. „Celé úze-
mí jsme museli vyčistit od odpadů. Prá-
ce byly od začátku velmi náročné a jsme 
rádi, že demolice dospěly do svého kon-
ce, což jistě uvítali i obyvatelé města Olo-
mouce,“ doplňuje Koudela. 

V roce 2016 budou prováděny pří-
pravné práce pro budoucí výstavbu. 
Jde například o přeložky inženýrských 
sítí.  Naším primárním cílem je získat 
potřebná legislativní povolení do kon-
ce roku 2016. „Byli bychom rádi, kdyby 
se podařilo nastavené termíny dodržet. 
Naším cílem je zahájení samotné výstav-
by v roce 2017, prodej a předání prvních 
dokončených bytů před vánočními svát-
ky téhož roku. Zahájení vlastní výstavby 
a celkové kultivace lokality je nicméně 
odvislé od získání potřebné legislativy,“ 
sděluje generální ředitel společnosti 
JTH  Jaroslav Třešňák.  Výstavba bude 
probíhat v dílčích etapách s tím, že 

Na Šibeníku se bouralo a nyní je plocha čistá. Brzy na ní vyrostou nové domy.  Vizualizace | JTH

Zbrojnici ve Chválkovicích chce město za 10 % vlastních nákladů

Demolice areálu Na Šibeníku v Olomouci 
byla ukončena na konci dubna, pomalu se 
začne s přípravou stavby nových bytových 
domů. „Naší snahou bylo provést demolici 
v co nejkratším možném termínu, tak 
abychom místní obyvatele neobtěžovali 
hlukem a provozem mechanizace, který 
je při provádění demoličních prací 
nevyhnutelný “, říká projektový manažer 
demoliční společnosti JTH Vojtěch 
Koudela.

předpoklad dokončení celé výstavby je 
do roku 2019.

Areál bývalého Vojenského opravá-
renského podniku na rozhraní ulic třídy 
Míru a Na Šibeníku v Olomouci byl v pů-
vodním stavu nevyužitelný. 

„Naším cílem je snaha optimálně vy-
vážit poměr obchodních hledisek se sna-
hou o zkulturnění místního prostředí. 
Namísto nevzhledného průmyslového 
areálu v centru města zde vzniknou by-
tové domy o zhruba 200 bytových jed-
notkách, prodejna potravin, polyfunkční 
dům s prostorami pro poskytování služeb 

a dvě administrativní budovy. Jsme pře-
svědčeni o tom, že výstavbou vzroste ne-
jen atraktivita lokality, ale bude impul-
sem i pro rozvoj a kultivaci území v okolí 
našeho projektu.  Zároveň v komerčně 
zaměřené části mohou lidé také nalézt 
nové pracovní příležitosti. V neposled-
ní řadě zde budou v objektech občan-
ské vybavenosti veřejnosti poskytovány 
služby. O smysluplnosti našeho projektu 
nás přesvědčuje také velký zájem o kou-
pi bytů v této lokalitě,“ doplňuje gene-
rální ředitel společnosti JTH Jaroslav 
Třešňák.  (red)

primátora Martin Major. Dotace z regio-
nálního operačního programu by činila 
85 procent, pěti procenty by přispěl stát. 
„Na město by tedy v případě úspěšné žá-
dosti o dotaci připadla úhrada jen deseti 

procent nákladů,“ doplnil investiční ná-
městek Filip Žáček. Podmínkou pro udě-
lení dotace je právě projektová doku-
mentace a také podaná žádost o stavební  
povolení.  (red)

Chválkovičtí hasiči už by si novou zbrojnici zasloužili  Foto | archiv MMOL
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Brownfield v Neředíně má být průmyslovou zónou

PŘIJĎTE I VY  
DO NOVĚ  
OTEVŘENÉHO  
STUDIA
Změříme Vás  na jednom z nejpřesnějších  
analyzátorů lidského těla InBody 230 
ZDARMA a získáte přesné informace  
o stavu vašeho tělesného tuku a svalech.

Olomouc,
Ztracená 

ulice �

Vytvořte si u nás  
dietní program,  
který Vám pomůže  

zformovat postavu  
a nasměruje Vás ke  

zdravému  
životnímu stylu!

více informací na  
www.its-my-life.cz

Objednávejte se  
na tel. čísle  
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INZERCE

Zdevastovaný prostor někdejšího 
vojenského areálu v Neředíně by mohl najít 
nové využití. Město už zahájilo přípravy 
na jeho přeměnu v průmyslovou zónu 
s názvem Kasárna Neředín. Pro regeneraci 
stávajícího brownfieldu se snaží získat 
podporu agentury CzechInvest. 

Na opravy chodníků půjdou tři 
miliony korun 

Obyvatelé celkem šesti olomouckých městských částí se do-
čkají nových chodníků. Rada města Olomouce na svém posled-
ním jednání hodnotila žádosti jednotlivých komisí městských 
částí. Do obnovy chodníků směřuje částka ve výši 2,7 milionu 
korun. 

„Posuzovali jsme celkem 16 žádostí, přičemž přednost dosta-
ly požadavky těch KMČ, kde šlo o větší opravy, které již nebylo 
možné odkládat, nebo byly tyto části delší dobu podfinancova-
né,“ zdůvodnil rozhodnutí radních náměstek primátora Pavel 
Urbášek. Všechny vybrané akce patří do kategorie takových 
oprav, které svým rozsahem přesahují dosavadní možnosti ko-
misí. „Každá z jednotlivých KMČ má totiž na opravy komunika-
cí a chodníků k dispozici částku ve výši 300 tisíc korun. Suma 
2,7 milionu korun je navýšena zcela nově a směřuje právě na 
velké opravy, o jejichž realizaci se postarají Technické služby 
města Olomouce,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk.

Schválené akce k realizaci:
KMČ Droždín – předlažba chodníku v ulici U Cihelny, 
předlažba autobusové zastávky
KMČ Lošov – oprava účelové komunikace v ulici Lenhartova
KMČ Tabulový Vrch – předlažba chodníku (od nároží ulice Na 
Chmelnici 23 po Hněvotínskou 20)
KMČ Neředín – předlažba chodníku v ulici Norská (před domy 
8-12, 14-18)
KMČ Nové Hodolany – předlažba chodníku v ulici Kpt. 
Nálepky (od ul. Charkovská po ul. M. Horákové)
KMČ Olomouc – střed – předlažba chodníku v úseku ulic 
Tylova – Dánská
 (red)

Na začátku roku byla zóna zaregistro-
vána do centrální evidence brownfieldů 
vedené CzechInvestem a investoři o ni 

Pozemky v někdejším vojenském 
areálu poblíž neředínského letiště jsou 
v územním plánu města vedeny jako plo-
chy určené pro smíšenou průmyslovou 
výrobu. Kapacita stávajících průmyslo-
vých zón je přitom ve městě zcela naplně-
na a již nestačí pokrýt potřebu dalších po-
tencionálních investorů, město ve svém 
majetku jinou podobnou lokalitu, kterou 
by nabídlo zájemcům, nemá. Radní pro-
to ve spolupráci s agenturou CzechInvest 
hledají možnosti dalšího postupu. Zvažu-
jí například zařazení regenerace brown-
fieldu Kasárna Neředín mezi strategické 
projekty nebo snahu napojit areál přímo 
na rychlostní komunikaci R35. 

 ” Do Olomouce 
bychom chtěli nalákat 

další investory, kteří by 
mohli v novém areálu 
získat zázemí pro své 

firmy. 

mají zájem. „Smyslem zvažovaného ná-
vrhu je podpora podnikání. Do Olomou-
ce bychom chtěli nalákat další investory, 
kteří by mohli v novém areálu získat zá-
zemí pro své firmy. Areál by mohl najít 
využití především v oblasti zpracovatel-
ského průmyslu,“ uvažuje primátor Anto-
nín Staněk. 

Nová zóna může mít plochu 18 hektarů  
V prostoru bývalých kasáren v Neředí-

ně byla už před časem zahájena demolice 
stávajících objektů, s ohledem na jejich 
špatný technický stav, které se nacházejí 
na pozemcích města. Pokud se v rámci 
přípravy regenerace areálu podaří vyře-
šit veškeré složité majetkoprávní vztahy 
a dosáhnout na dotační peníze, mohla by 
budoucí průmyslová zóna dosáhnout plo-
chy až 18 hektarů. Celý záměr je rozložen 
do dvou etap. Nejdříve město připraví 
areál pro podnikání na svých pozemcích 
o výměře 6,1 hektaru. V dalších letech ho 
bude rozšiřovat podle finančních mož-
ností a ve spolupráci s investory.  (red)

Regenerace celého brownfiledu je rozložena do několika let, aby byla ekonomicky únosná i pro město. Záměr si vyžádá i značné investice do infrastruktury. Foto | 2x JD
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Výstaviště Flora – výkladní skříň města
Společnost Výstaviště Flora Olomouc 

vznikla v lednu 1966, kdy byla rozhodnu-
tím Okresního národního výboru v Olo-
mouci ustavena rozpočtová organizace 
pod názvem Olomoucké výstavní sady. 
V roce 1970 byla tato organizace přejme-
nována na Floru Olomouc. Od roku 2000 
je Výstaviště Flora Olomouc akciovou 
společností se stoprocentní majetkovou 
účastí města.

Areál Výstaviště Flora Olomouc před-
stavuje unikátní spojení historických 
parků v samém středu starobylého města 
a moderního výstavnického centra se zá-
zemím odpovídajícím standardu 21. sto-
letí. Stejnojmenná společnost, která celý 
areál spravuje, patří k předním českým 
výstavnickým organizacím. Ročně při-
pravuje na dvě desítky vlastních výstav, 
veletrhů a dalších akcí. Rodinným stříb-
rem je nejstarší a největší česká květino-
vá akce - mezinárodní zahradnická vý-
stava a veletrh Flora Olomouc. Přehlídka 
špičkových výpěstků květin, okrasných 
dřevin a aranžování s jarní, letní a pod-
zimní etapou přivádí již od roku 1958 na 
výstaviště každým rokem desítky tisíc 
návštěvníků.

Srdce olomouckého výstaviště ukrý-
vají Smetanovy sady. Zde se nacházejí 
čtyři výstavnické pavilony nabízející na 
ploše 4395 metrů čtverečných prostory 

pro pořádání vlastních veletrhů a výstav 
i řadu možností pro celoroční využití 
v rámci nejrůznějších pracovních a spole-
čenských příležitostí.

Ve správě společnosti Výstaviště Flo-
ra Olomouc jsou vedle Smetanových 
ještě také Čechovy a Bezručovy sady, 
dále druhé největší rozárium v České 

Na otázky čtenářů odpovídá ředitel VFO, a. s., Jiří Uhlíř
Nebylo by možné, 
aby se vstupné při 
výstavách platilo pouze 
do pavilonů a vstup do 
parků by byl ponechán 
zdarma? E. S.

Zajímavý nápad, ale obá-
vám se, že v současné době 
nerealizovatelný. Květinové 
a zahradnické výstavy po-
řádané pod značkou Flora 
Olomouc (jarní, letní a pod-
zimní) se v podstatě skládají 
ze dvou částí - výstavnické a trhové. Vět-
šina návštěvníků na ně přitom míří právě 
kvůli krásným květinovým expozicím 
v pavilonech a také na venkovních plo-
chách v parcích, které jsou však poměrně 
značně nákladné, a právě na jejich reali-
zace především je použito vybrané vstup-
né. Obávám se, že kdybychom rezignova-
li na výstavnickou část těchto akcí, která 
je v rámci České republiky zcela unikát-
ní, tak degradujeme olomoucké Flory na 
úroveň „pouhé“ tržnice pro zahrádkáře, 
což by určitě byla obrovská škoda.

Jsou vstupy do obnoveného 
rozária bezbariérové? Dostane se 

veřejnost do rozária 
i z parku od botanické 
zahrady? F. M. P.

Po letos dokončené prv-
ní etapě obnovy rozária je 
vstup do celého areálu zdar-
ma a je samozřejmě bezba-
riérový. Prostor botanické 
zahrady a rozária má záro-
veň sloužit jako propojovací 
můstek mezi třídou 17. listo-
padu a centrem města (a to 
nejen pro studenty zde se 

nacházejících fakult Univerzity Palac-
kého), takže se do něj veřejnost dostane 
z obou stran.  

Kdy se počítá s opravou mauzolea 
v Čechových sadech? 

Jihoslovanské mauzoleum v Bezručo-
vých sadech je v majetku města Olomou-
ce, které s jeho rekonstrukcí začne první 
etapou za zhruba sedm milionů korun už 
v letošním roce. Práce budou pokračovat 
i v dalších letech.

Kdo byl zodpovědný za výběr 
jírovců pro Rudolfovu alej, když po 
jejich vysazení se na nich objevila 

www.flora-ol.cz

Pavilon A při jarní etapě výstavy Flora Olomouc 2016 připomněl 700 let od narození krále a císaře Karla IV.  Foto | Výstaviště Flora Olomouc

V příštím čísle Olomouckých listů předsta-
víme podrobně Aquapark Olomouc  a.  s. 
Naším prostřednictvím můžete položit 
otázku vedení této společnosti. Svůj dotaz 
zašlete na e-mail redakce@olomouckelis-
ty.cz nejpozději do 18. května 2016.

ZEPTÁME SE ZA VÁS

nákaza a musely být pokáceny? 
Nahradí někdo vzniklou škodu? 
F. M. P 

Novou výsadbu jírovců napadla takzva-
ná slizotoková nekróza, tedy nemoc, kte-
rá v době obnovy Rudolfovy aleje nebyla 
v Česku vůbec známa. I v jiných městech 
v Evropě (například ve Vídni) se potýkají 
se stejnými problémy, protože se zkrátka 
s rizikem do té doby neznámé choroby 
nemohlo nijak počítat. Navíc i jírovce z pů-
vodní výsadby před obnovou aleje před-
stavovaly vzhledem k jejich zdravotnímu 
stavu jisté bezpečnostní riziko. Situace, 
do níž jsme se po výskytu zcela nové ná-
kazy dostali, se zkrátka nedala předvídat, 
jde o souhru nešťastných okolností, která 
nemá svého viníka z hlediska odpověd-
nosti a případné náhrady škody.

republice, botanická zahrada a sbírko-
vé skleníky. V loňském roce navštívilo 
všechny výstavy, veletrhy a další akce 
pořádané Výstavištěm Flora Olomouc, 
a. s. i jinými subjekty v jejím areálu cel-
kem 480 436 osob.  (red)
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XX. Divadelní Flora patří mezi kulturní události roku

INZERCE

Divadelní Flora dorostla ze skromné 
přehlídky moravských vícesouborových 
divadel do podoby respektovaného 
středoevropského festivalu a 13. až 
22. května proběhne ve městě její jubilejní 
dvacátý ročník. V exkluzivním výběru 
zhruba padesáti produkcí se představí 
umělci šestnácti národností.

Jeviště Moravského divadla bude 
patřit špičkovým titulům aktuálně nej-
respektovanějšího českého režiséra 
Dušana D. Pařízka, včetně nejlepší ně-
meckojazyčné Inscenace roku 2015 – 
Směšné temnoty vídeňského Burgthea-
teru (divadlo roku 2015). Do Olomouce 
zavítá také další přední vídeňská scéna 
– Volkstheater. Hereckou osobností fes-
tivalu bude herečka roku 2015 Stefanie 
Reinsperger, kterou takto ocenily čtyři 
desítky kritiků v prestižní anketě reno-
movaného časopisu Theater heute. He-
rečka se objeví hned ve třech inscena-
cích (Směšná temnota, Sebeobviňování, 
O moc krátkých nožičkách) v průběhu 
dvou festivalových dnů. Všechny ra-
kouské činoherní produkce budou uve-
deny s českými titulky. 

Česká divadla i performance 
Program přehlídky dále láká na po-

zoruhodné novinky významných čes-
kých tvůrců - režiséra Jana Mikuláška, 
dramaturgyně Dory Viceníkové a scéno-
grafa Marka Cpina (hvězdně obsazené 
tituly Hamleti a Posedlost Divadla Na 
zábradlí). Pražské Studio Hrdinů při-
veze inscenaci Skugga Baldur režisérky 
Kamily Polívkové a strhující drama Bílí 
psi a černý kočky Davida Jařaba. Čino-
herní část Divadelní Flory už pravidelně 
rámují taneční a performativní předsta-
vení. Jubilejní ročník nabízí výjimečné 
produkce z Nizozemska, Rakouska nebo 
Norska. Tanečně-hudební představení 
norské provenience uzavřou navíc ce-
loroční bilaterální projekt Nordspirace, 

realizovaný olomouckým Divadlem na 
cucky. 

Patří sem i titul Praeambulum, kte-
rým bude festival 13. května v Morav-
ském divadle slavnostně zahájen a jehož 
autorka Ingun Bjørnsgaard je jednou 
z nejvýznamnějších norských choreo-
grafek (vytvořila mj. choreografii k ote-
vření grandiózní budovy Opery v Oslu). 
Silný divácký zážitek slibuje i tyrkysový 
komiks Mono v S-klubu nebo představe-
ní Burn v Domě u parku.

Nechybí ani tradiční exkurz do vise-
grádské alternativní tvorby – letos na-
bídne mj. fyzicky náročný duet Emer-
gency Plan polských tanečnic Katarzyny 
Kania a Dominiky Wiak nebo „třpytivou 
show“ Grace maďarského souboru Hod-
works. Do Olomouce navíc dorazí na pa-
desát hostů (tvůrců, manažerů a kritiků) 
ze zahraničí, kteří budou na konferenci 
Visegrad Dance Platform? diskutovat 
o možnosti mezinárodní visegrádské 
spolupráce na poli současného tance. 

Nebývale velkorysý divadelní pro-
gram doplní koncerty, workshopy a be-
sedy. Vstupné se pohybuje v rozmezí 
50-400 Kč, předprodej běží na pokladně 
Moravského divadla Olomouc, telefon 

585 500 500, rezervace jsou možné také 
online. Podrobnější informace o festivalu 
lze nalézt na webových stránkách.   (red)

Snímek ze hry Praeambulum, která XX. Divadelní Floru zahájí Foto | EB

 www.divadelniflora.cz

15   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KULTURA

13. 5., 19:30 – Praeambulum - Ingun Bjørns-
gaard Prosjekt - slavnostní zahájení 20. DF
14. 5., 20:30 – MONO, Kompani Haugesund
16. 5., 20:00 – Směšná temnota, Burgtheater 
Vídeň - představení s českými titulky
17. 5., 19:30 – Sebeobviňování, Volkstheater 
Vídeň - představení s českými titulky
18. 5., 17:00 – Posedlost, Divadlo Na zábradlí 
Praha S-klubu
18. 5., 19:30 – Staří mistři, Volkstheater Vídeň 
- představení s českými titulky
19. 5., 21:30 – Let me die in my footsteps, 
ME-SA & BOD.Y
20. 5., 17:30 – Skugga Baldur, Studio Hrdinů 
Praha - S-klub 
20. 5., 21:15 – Burn, United-C Eindhoven, 
Dům u parku, Palackého 21
21. 5., 17:00 – Grace, Hodworks Budapešť - 
S-klubu 
22. 5., 17:00 – Untitled, 2nd nature & netzzeit 
- Dům u parku, Palackého 21

Z PROGRAMU XX. DIVADELNÍ FLORY 
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

www.moravskedivadlo.cz

9. 5., 19:00 Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny, kde je humor, je 
 i naděje. Činohra, hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit  
 v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line
9. 5., 19:00 Robert Balogh – QUEEN - The show must go on!, příběh o Freddiem  
 Mercurym - rockové legendě. Balet   (K)
11. 5., 19:00 Martin McDonagh – Poručík z Inishmoru, teroristická groteska o lásce ke  
 kočkám   (C)
12. 5., 19:00 Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky, lidová hra o třech dějstvích   (D)
14. 5., 17:30 Viktor Ullmann – Pád Antikrista, opera ve třech dějstvích podle skici 
15. 5., 10:00 Václav Čtvrtek, Petr Slunečko – Křemílek a Vochomůrka, 
 pohádka   (RPP)
15. 5., 14:00 Václav Čtvrtek, Petr Slunečko – Křemílek a Vochomůrka, 
 pohádka   (OPP)
16. 5., 20:00 Wolfram Lotz – Směšná temnota, Burgtheater Vídeň - představení s českými  
 titulky, Divadelní Flora
17. 5., 19:30 Peter Handke – Sebeobviňování, Volkstheater Vídeň - představení s českými  
 titulky, Divadelní Flora
18. 5., 19:30 Thomas Bernhard – Staří mistři, Volkstheater Vídeň - představení s českými  
 titulky, Divadelní Flora
19. 5., 19:00 Jiří Verner – U pokladny stál, Útěkem problémy nevyřešíš
20. 5., 19:00 William Shakespeare – Bouře, Z látky, z níž spřádají se sny
21. 5., 19:00 Marius von Mayenburg – Kámen, Nevrátí se   (X)
22. 5., 19:00 Jane Austenová – Emma, Romantická komedie. Derniéra
23. 5., 19:00 Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů, Skoro bleší cirkus
24. 5., 19:00 Martin McDonagh – Poručík z Inishmoru. Teroristická groteska o lásce ke  
 kočkám   (L)
25. 5., 19:00 Aram Chačaturjan – Spartakus, Balet z historie antického Říma. Balet   (ST)
27. 5., 19:00 William Shakespeare – Bouře, Z látky, z níž spřádají se sny   (V)
28. 5., 16:00 Michaela Doleželová & Roman Vencl – Najdeme se na Ztracené, Kujme  
 pikle, dokud jsou žhavé   (ZO)
29. 5., 16:00 Emmerich Kálmán – Hraběnka Marica, Klasická opereta   (YO)
30. 5., 19:00 Martin McDonagh – Poručík z Inishmoru, Teroristická groteska o lásce ke  
 kočkám   (A)
31. 5., 19:00 Marius von Mayenburg – Kámen, Nevrátí se. Senioři -30 %   (B)
2. 6., 19:00 William Shakespeare – Bouře, Z látky, z níž spřádají se sny
3. 6., 19:00 Jacques Offenbach – Rytíř Modrovous, Na každého jednou dojde, Opereta
4. 6., 16:30 Sergej Sergejevič Prokofjev – Romeo a Julie, Empírový den, Balet
5. 6., 10:00 Vladimír Čort – O líných strašidlech, Veselý pohádkový muzikál, Pohádka,  
 Oslavme společně MDD, na děti čeká malé překvapení
5. 6., 19:00 Jiří Verner – U pokladny stál, Útěkem problémy nevyřešíš,  Senioři -30 %
6. 6., 19:00 Martin McDonagh – Poručík z Inishmoru, Teroristická groteska o lásce ke  
 kočkám   (K).

inzerce_pozemky_Slatinice_188x63.indd   1 25/04/16   13:49
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HRDINY Z NÁS DĚLÁTE VY!
www.moravskedivadlo.cz |  585 500 500 | abo@mdol.cz

PØEDPLATNÉ
2016/2017

 16. 9. 2016 Jakub Nvota, Michaela Doleželová

  ROBIN HOOD èinohra

 7. 10. 2016 Josef Stelibský, Antonín Procházka

  HLEDÁM DÌVÈE NA
  BOOGIE WOOGIE opereta

 4. 11. 2016 Ludwig Minkus

  DON QUIJOTE balet

 25. 11. 2016 Michail Bulgakov

  MISTR A MARKÉTKA èinohra

 16. 12. 2016 Giacomo Puccini

  BOHÉMA opera

 20. 1. 2017 Matthieu Delaporte,
  Alexandre de la Patelli�re

  JMÉNO èinohra

 27. 1. 2017 Woody Allen

  CENTRAL PARK WEST èinohra
  Mimo pøedplatné

 24. 2. 2017 Bohuslav Martinù

  ØECKÉ PAŠIJE opera

 17. 3. 2017 Christopher Hampton

  ÚPLNÉ ZATMÌNÍ èinohra

 7. 4. 2017 Alexej Davidoviè Maèavariani

  OTHELLO balet

 5. 5. 2017 Franz Lehár

  ZEMÌ ÚSMÌVÙ opereta

 2. 6. 2017 Thomas Vinterberg, Morgens Rukov

  RODINNÁ SLAVNOST èinohra

Premiéry nové sezony:

Muzejní noc – 20. květen 
Každoroční akce Muzejní noc, která se letos koná 20. květ-

na, bude zahájena aktivním programem pro celé rodiny. Děti 
budou s dospělým doprovodem plnit zábavné a netradiční 
úkoly na několika „stanovištích“ přímo ve výstavních prosto-
rách Muzea moderního umění. Návštěvníci mohou během noci 
navštívit i křížovou chodbu ve Zdíkově paláci. O meditativní, 
harmonický hudební podkres k výstavám se postará zvláštní 
a v našich končinách stále spíše raritní nástroj – spacedrum. 
Zajímavým jistě bude i happening lineární kresby, do kterého 
se mohou zapojit návštěvníci technikou „prodloužené ruky“. 
Jde o tradiční způsob kresby latí, na jejímž konci je připevněný 
kreslicí nástroj.  Na terase kavárny Muzea moderního umění 
se představí olomoucká sestava Amigos. 
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

31. 5., 19:00  Pocta Žerotínu, MFO ve spolupráci se ZUŠ „Žerotín“, Reduta 
 G. Rossini, A. Vivaldi, W. A. Mozart, V. Trojan, sólisté – žáci a pedagogové  
 školy, dirigent – Petr Vronský
 Předprodej od 23. 5. v podloubí radnice

 9. května – 6. června
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.olmuart.cz

 www.mfo.cz

9. 5., 19:00  Divadlo hudby: M. Doleželová – R. Vencl: Královny, činohra 
10. 5., 20:00  Divadlo hudby: Nano + beseda o Mighty Sounds, koncert,  
 křest + beseda
11. 5., 17:00  Divadlo hudby: KRE-GRA, přednáška / prezentace tvorby
12. 5., 17:00  Konvikt – Kaple božího těla: Milena Lenderová: Přechodové   
 rituály v dětství 19. století – Narození, křest, první cesta do školy, první  
 přijímání, puberta - přednáška
12. 5., 20:00  Divadlo hudby: Kladivo huby – grand slam, slampoetry
13. 5., 16:00  Muzeum moderního umění – Trojlodí: Skalpelem… pelem…,  
 vernisáž
13. 5., 19:00  Divadlo hudby: ImproBuchty 2016, divadelní improvizace
15. 5., 16:00  Divadlo hudby: Ninja, Divadlo dětem – Noriyuki Sawa, Praha
17. 5., 18:30  Muzeum moderního umění - CAFÉ 87: Pozvání na  
 skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje – Hostem je Jaroslav  
 Vraštil. Pořadem provází Vladimír Hrabal.
19. 5., 16:30  Muzeum moderního umění: Chrám věd a múz, komentovaná  
 prohlídka
20. 5., 18-20 Muzeum moderního umění,  
 Divadlo hudby, Arcidiecézní  
 muzeum Olomouc: MUZEJNÍ  
 NOC V MUZEU UMĚNÍ OLOMOUC,  
 vstup volný
23. 5., 19:00  Divadlo hudby: DH v DH – Talkshow Davida Hrbka s Danielou  
 Drtinovou, talkshow
24. 5., 18:00  Divadlo hudby: Stanislav Lhota: Můj život s palmou,  
 ekologický večer
25. 5., 19:30  Divadlo hudby: Jiří Černý: David Bowie, poslechový večer
26. 5., 16:30  Muzeum moderního umění – Trojlodí, Studio: Ateliér 6+,   
 Neobyčejné kreslení, workshop
26. 5., 19:00  Divadlo hudby Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser, koncert
28. 5., 10-14 Umělecké centrum UP – Konvikt: Sobotní grafika II. – ex libris,  
  rodinný workshop 
31. 5., 18:00  Divadlo hudby: Pavel Zatloukal: Meditace o architektuře,  
 přednáška / prezentace knihy
1. 6., 16:30  Divadlo hudby, Muzeum moderního umění – Studio: Restaurování  
 knih, přednáška 
2. 6., 19:00  Katedrála sv. Václava: Ke slávě a chvále – Tisíc let duchovní kultury  
 na Moravě, vernisáž nové stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc
4. 6., 11:00  Muzeum moderního umění: Tajná místnost – Kresba zápalnou  
 šňůrou, workshop s Terezou Příhodovou 
5. 6., 16:00  Mozarteum: Císařská slavnost (Divadlo Karromato),  
 loutkové divadlo 

inzerce_rezidence_Slatinice_188x63.indd   1 25/04/16   13:50
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změna programu vyhrazena

2. 5.
Výstaviště Flora
pavilon A

Ramón Vargas tenor

Moravská filharmonie Olomouc Leoš Svárovskýdirigent
1000/700

800/500
Kč

senioři, abonenti MFO Kč G. Verdi, G. Puccini, W. A. Mozart

19.00

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
15.  DVOŘÁKOVA OLOMOUC/

2.–23. 5. 2016

Sooyeon Kim soprán

6. 5.
Kino Metropol

3x Charlie Chaplin
groteska s doprovodem orchestru
český komentář

dirigent
Pavel Hekela

Moravská filharmonie Olomouc Robert Israel

150
70

Kč
senioři, abonenti MFO Kč

19.00

11. 5.
Mozartův sál MFO

Cimbálová muzika Kapric
50 Kč

19.00

13. 5.
Reduta

R. Harwood – Kvartet
komedie Divadla Bez zábradlí
Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák

250
150

Kč
senioři, abonenti MFO Kč

19.00

15. 5.
Klášterní Hradisko

Trio Martinů
100

50
Kč

senioři, abonenti MFO Kč

19.00

Petr Jiříkovský , Pavel Šafařík Jaroslav Matějkaklavír housle a violoncello
J. Haydn, B. Martinů, A. Dvořák

20. 5.
Reduta

Moondance Orchestra Martina Kumžáka
Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kolár, Michal Cerman

Petr Slavíkrežie250
150

Kč
senioři, abonenti MFO Kč

19.00

23. 5.
Chrám sv. Mořice

A. Dvořák – Stabat Mater
200

100
Kč

senioři, abonenti MFO Kč

19.00

Pavla Vykopalová
Eliška Weissová
Aleš Voráček
Zdeněk Plech

soprán
mezzosoprán

tenor
bas

Akademický sbor Žerotín
Pavel Koňárek

Moravská filharmonie Olomouc
Stanislav Vavřínek

sbormistr

dirigent

Předprodej vstupenek v podloubí radnice v Olomouci
a na dalších místech v síti Ticketportalwww.mfo.cz
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Olomouc představí hvězdy baletu
V polovině května proběhne v Olo-

mouci mezinárodní soutěžní přehlídka 
mladých tanečníků v klasickém i moder-
ním tanci. Přivítá největší talenty čes-
kých tanečních škol i opravdové mistry 
svého oboru v čele se sólisty Národního 
divadla a doyenem oboru Vlastimilem 
Harapesem. 

Akci uspořádá Baletní studio při Mo-
ravském divadle v Olomouci spolu s umě-
leckým šéfem baletu MDO Robertem 
Baloghem. Gran Prix Dance Olomouc se 
letos uskuteční podruhé. Loni akce při-
vítala přes tisíc návštěvníků, když hosti-
la žáky 12 tanečních škol. Bude se konat 
v Regionálním centrum v Olomouci. 

Dvoudenní akce začne v pátek 13. květ-
na slavnostním galavečerem tanečních 
hvězd, které budou k vidění v klasických 
i moderních choreografiích. Největšími 
hvězdami na parketu budou Michal Štípa 
a Nikola Márová. Oba jsou prvními sólis-
ty pražského Národního divadla. 

O den později pak bude na programu 
samotná soutěžní přehlídka. Akce je ur-
čena pro účastníky od 4 do 18 let. Ti před-
staví svůj um v klasických i moderních 

Varhanní koncert  
pro seniory 

Smíšený pěvecký sbor Collegium Voca-
le Olomouc připravuje na pátek 20. květ-
na od 17:00 hodin koncert pro seniory 
s názvem Deo Dicamus Gratias v chrá-
mu sv. Mořice. Na programu jsou sklad-
by D. S. Bortňanskij, J. Rutter, G. Fauré, 
F. Schubert, C. Monteverdi, J. Gallus, 
O. Gjeilo, Z. Lukáš a dalších. Na varhany 
zahrají Karel Martínek a Reginald Kefer, 
diriguje Růžena Saligerová.    (red)

Noc literatury a Noc muzeí i v městské knihovně

Z dalších akcí vybíráme:

Hrajeme si s pohádkou
Zážitkové odpoledne pro rodiče 

s dětmi ve čtvrtek 12. května od 15 ho-
din na pobočce Jungmannova.

Rozumíme si?
Ve středu 15. června od 14.00 do 

15.30 hodin rádi přivítáme celé rodiny 
na zábavném odpoledni v oddělení pro 
děti a mládež na náměstí Republiky. Být 
čtenářem není podmínkou. 

Dvě literární podobenky rodu 
Svozilů

Knihovna spolu s neziskovou společ-
ností EuForAll, o. s., pokračuje v budo-
vě na náměstí Republiky v cyklu besed 
věnovaným literatuře, umění a hudbě. 
Ve čtvrtek 2. června v 15:30 hodin Petra 

Senioři se budou  
veselit v „Áčku“

Pavilon A olomouckého výstaviště Flo-
ra se stane centrem setkání a zábavy se-
niorů. Ve čtvrtek 12. května zde proběh-
ne od 13:00 hod. tradiční Májová veselice 
pro seniory. K poslechu i k tanci zahraje 
kapela Syrinx, kulturní vstupy a menší 
tradiční občerstvení v ceně. Vstupenky za 
80 Kč je možno zakoupit na Odboru sociál- 
ních věcí Magistrátu města Olomouce, 
Štursova 1.  (red)

Ve středu 11. května zažijí po celé 
České republice čtenáři vlastní hap-
pening – Noc literatury. V Olomouci 
budou ukázky ze současné světové li-
teratury číst populární herečky a herci 
Moravského divadla Olomouc, Divadla 
na cucky a Českého rozhlasu Olomouc 
na místech, která nejsou běžně veřej-
nosti přístupná. Knihovna ve spoluprá-
ci s Univerzitou Palackého v Olomouci 
obsadí Parkánové zahrady FF UP (vstup 

Svatojakubskou uličkou nebo z Bezručo-
vých sadů), ve kterých zazní v 18, 19, 20, 
21 a 22 hodin úryvky z díla německého 
spisovatele Klause Modicka „Koncert 
bez básníka“ a izraelského autora Etgara 
Kereta „Sedm dobrých let“.

Knihovna se už tradičně připojí k olo-
moucké Noci muzeí – v pátek 20. května 
kromě běžného provozu až do 22 hodin 
nabídne: 

• v 17:00 hodin besedu s Janem Neděl-
níkem, členem Matice svatokopecké - 
Historie baziliky na Svatém Kopečku;

• 17–22 hodin Noční čítárnu u kašny 
(u kašny Tritonů na náměstí Republi-
ky) -  kromě dárku v podobě vyřaze-
né knížky zde bude možnost naučit se 
knihy rychle a hezky obalovat;

• 18–22 hodin kreativní dílnu BOOK 
ART pro děti i dospělé, kdy se stránky 
vyřazených knih přemění na obrázky. 

Kožušníková z Katedry bohemistiky FF 
UP Olomouc přiblíží dvě literární osob-
nosti Olomouckého kraje – sestřenice 
Hermu Svozilovou Johnovou (1914 – 
2009) a Zlatu Svozilovou (1921 – 1994). 

Naslouchej nejen ostatním, ale 
také sobě

Berlínská rodačka Silja Korn, která 
během kampaně Rovné příležitosti pro 
všechny byla jmenována tváří roku, vy-
stavuje do 27. května 2016 na pobočce 
Brněnská své obrazy. 

Sally Booth - obrazy
Pobočka Brněnská ve spolupráci se 

Sjednocenou organizací nevidomých 
a slabozrakých ČR pokračuje v před-
stavování výtvarných děl zrakově 

postižených umělců. Od 2. do 28. červ-
na vystavuje práce londýnské výtvar-
nice Sally Booth.

Haiti – Ztracená perla Karibiku
V budově na náměstí Republiky se 

ve spolupráci s Arcidiecézní charitou 
Olomouc ve středu 7. června v 17 hodin 
uskuteční další díl z cyklu cestopisných 
podvečerů CESTOPÁRTY – Haiti – 
Ztracená perla Karibiku. Podvečerem 
bude provázet Kristýna Lungová.

Radomír Kratochvil - fotografie 
Prostory budovy na náměstí Repub-

liky oživují až do června fotografie Ra-
domíra Kratochvila, člena Fotografické 
sekce Vlastivědné společnosti muzejní 
v Olomouci. 

tancích, a to jako sólisté i ve skupinových 
choreografiích. Organizátoři očekávají 
účastníky z domácích i zahraničních ta-
nečních škol.    (red)
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Olomoucké vinné slavnosti 
Zahájení turistické sezony v Olo-

mouci bude i ve znamení vína. V sobotu 
21. května se budou v rámci Olomouc-
kých vinných slavností prezentovat od 
10:00 do 19:00 hodin téměř tři desítky 
producentů a dovozců vína, zahraje cim-
bálová muzika Valašské peklo a Travis 
McMuffin. Program bude připraven 
v prostorách informačního centra Uni-
verzity Palackého – dům U Černého psa 
na Horním náměstí.   (red)

GAS-TM • specializovaná prodejna na BOJLERY v Olomouci
Vše vám vysvětlíme a poradíme s výběrem vhodného bojleru. Prodáváme také bojlery DZ Dražice a TATRAMAT 
včetně náhradních dílů. Provádíme rovněž montáž bojlerů i s kompletní výměnou za staré plynové karmy.

Navštivte vzorkovou prodejnu 
na Vejdovského 6 v Olomouci
(kruháč u Kaufl andu)
tel. 585 235 319 • www.gas.cz

před prodejnou

TIP PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA 
ZA STARÉ PLYNOVÉ KARMY 

ARISTON  
VELIS EVO 

Plochý nástěnný ohřívač vody - jen 27 cm hluboký. 
Výhody: Jednoduchá montáž na stávající elektroinstalaci. 

Zrušení komínu a plynu - nehrozí nebezpečí otravy ze spalin. 
Celkové náklady jsou srovnatelné s plynovou karmou.
Montovat lze i vodorovně! Rádi poradíme, vysvětlíme.

www.olomoucka-vinna.cz

Arcibiskupství připomíná 
Leopolda Prečana

Arcibiskupství olomoucké zve na 
vernisáž výstavy Leopold Prečan (1866-
1947), která se uskuteční ve čtvrtek 
12. května v 18:30 
hodin v Arcibis-
kupském paláci 
Olomouc (Wur-
mova 9). Výstava 
se koná u příleži-
tosti 150. výročí 
narození ThDr. 
Leopolda Preča-
na, olomoucké-
ho arcibiskupa, 
velkot ý neckého 
rodáka, protek-
tora předválečné 
Charity a Mati-
ce svatokopecké 
a čestného občana města Olomouce. Na 
výstavě budou představeny unikátní, 
dosud veřejnosti neprezentované umě-
lecké předměty z Prečanovy sbírky – 
slonovina, sklo, porcelán, necuke, knihy, 
dále portréty arcibiskupa Prečana a dal-
ší obrazy. Výstava potrvá do 10. července 
2016 a zájemcům bude přístupná v rám-
ci komentovaných prohlídek arcibiskup-
ské rezidence.  (red)

www.arcibiskupskypalac.cz 

Svátky města 2016
Svátky města Olomouce jsou spojené 

s bohatým kulturním programem na ce-
lém území města. Vystoupení historických 
spolků, žongléři, šermíři, divadelní a hu-
dební představení rozezní město od středy 
1. do neděle 5. června. Letošní ročník za-
hrne i Svátky písní, předávání Ceny měs-
ta a oslavy 60. výročí založení Gymnázia 

Výběr z programu Svátků města 2016

1. – 5. 6.  Olomouc – Svátky písní | 44. ročník mezinárodního festivalu  
  pěveckých sborů, soutěže pěveckých sborů, koncerty, open air  
  koncert, dětský den, koncerty v městských částech Olomouce 
 www.festamusicale.com 
1. 6., 13:00  Václavské náměstí – Poeziomat | slavnostní odhalení poeziomatu 
2. 6., 18:00  Pedagogická fakulta UP Olomouc - Cena města Olomouce |  
  slavnostní předávání Cen města Olomouce a Cen za počin roku 2015
 www.cenamesta.cz 
3. – 4. 6., 9–20 Horní náměstí – Ochutnejte Hanou & přehlídka regionálních  
  minipivovarů & řemeslný jarmark
3. 6. Horní náměstí:
   9:00 – 13:00 Hanácký farmářský trh
  14:00 –18:00 Dětský den Svátků písní
  18:00 Edudant, Francimor a pohádková babička
  19:00 Jesus Christ Superstar & Hair – Hejčín městu | open-air koncert  
  v rámci oslav 60. výročí založení Gymnázia Olomouc-Hejčín   
  & 25. výročí bilingvní česko-anglické sekce
  21:00 Večerní historický průvod ke cti svaté Pavlíny patronky  
  města | trasa: Horní náměstí – Dolní náměstí – Panská – Žerotínovo  
  náměstí – Univerzitní – Denisova – Ostružnická – Horní náměstí –  
  Opletalova – chrám sv. Mořice
  21:30 uložení ostatků svaté Pavlíny v chrámu sv. Mořice
4. 6. Horní náměstí:
  9:00–18:00 Dětská zóna 
  12:30 Navostro - keltská muzika
  14:30 Tak co? olomoucká kapela legendy se vrací
  17:00 Javory – Hana a Petr Ulrychovi
4. 6. radnice - Otevřená radnice: 
  10:00–16:00 prohlídka – reprezentační prostory radnice, výstup na věž
  10.00–12.00 a 14.00–15.00 – den otevřených dveří - setkání primátora  
  a vedení města s občany
4. 6., 9–20  Bezručovy sady – Vojenské ležení:
  16:00 Velká bitva – rekonstrukce dobývání olomouckých hradeb
5. 6., 16:00  Smetanovy sady – Promenádní koncert Dívčí saxofonový  
  orchestr Luhačovice 

Olomouc-Hejčín a 25. výročí bilingvní 
česko-anglické sekce. Průvod představite-
lů města, univerzity a arcidiecéze s ostatky 
patronky Olomouce svaté Pavlíny do koste-
la svatého Mořice bude vyvrcholením Svát-
ků města 2016.  (red)

www.svatkymesta.olomouc.eu



Výletní loď opět pluje městem

Dětský den s nadací Bezpečná Olomouc
Na poslední květnový víkend připra-

vuje město Olomouc a nadace Bezpečná 
Olomouc už třetí ročník dětského dne. Ve 
Smetanových sadech v Rudolfově aleji se 
uskuteční dětský den s atraktivním pro-
gramem pro všechny příchozí. Kouzel-
ník, divadlo, malování na obličej, vodní 
zorbing, segwaye, kola, koloběžky, in-line 
brusle nebo přenosné dopravní hřiště – 
to je výběr z atrakcí, které na malé i vel-
ké čekají. Děti se mohou těšit na soutěže 
s dopravní a bezpečnostní tematikou, jíz-
dy zručnosti, „cyklokuriozity“ a řadu sta-
novišť, kde si ověří šikovnost i obratnost 
a postupně tak naplní svoji hrací kartu 
razítky. Na konci malé olympiády čeká 
každého odměna a losování hracích karet 
o hodnotné ceny. Pro návštěvníky jsou 
připraveny i výtvarné dílny nebo setkání 
se skauty. Větší a odvážnější děti mohou 
vyzkoušet sportovní hry a lanové aktivity.

Nominujte svého hrdinu  
Program na pódiu vyvrcholí v závěru 

odpoledne předáním cen nadace Bezpeč-
ná Olomouc za hrdinský čin v roce 2015, 
kdy kdokoliv může nominovat do 15. květ-
na někoho, kdo se svým hrdinským činem 

 Druhou sezonu má před sebou na 
řece Moravě výletní loď. Po nezbytné 
zimní údržbě je loď opět na vodě, v pří-
stavišti u U-klubu na Šmeralově ulici 
a první zájemci si Olomouc prohlédli 
z řeky už v polovině dubna. Od května 
funguje nové zázemí v přístavišti a or-
ganizátoři plaveb připravili pro letošní  

zasadil o záchranu života, zdraví nebo 
majetku. Nominace lze posílat na e-mail: 
nbo@nbo.cz. 

„Letos půjde o třetí ročník nadačního 
dětského dne a pevně věříme, že touto 
hravou formou dokážeme do dětí vnést 

povědomí o tom, jak správně a hlavně 
bezpečně jednat v různých dopravních 
situacích. Navíc jsme se opět rozhodli 
propojit tradiční udělování cen nadace 
s nadačním dětským dnem,“ vysvětlil ta-
jemník nadace Josef Kaštil.

Nadační dětský den je příležitostí se nejen pobavit, ale i poznat nové formy trávení volného času   Foto | archiv NBO

Nejlepší tanečníci budou už 
potřetí závodit v Olomouci

Na 250 tanečních párů nejen od nás, 
ale i ze zahraničí bude soutěžit ve stan-
dardních a latinskoamerických tancích 
OK Dance Open 2016. V pavilonu A olo-
mouckého výstaviště Flora začnou závo-
dy v sobotu 21. května od 12:00 a 16:00 
hodin, v neděli 22. bude dopolední klání 
začínat v 11:00 a odpolední část od 15:00 
hodin. Jedná se o mezinárodní otevře-
nou taneční soutěž o body do světového 
žebříčku pro všechny členské státy me-
zinárodní federace WDSF. Soutěžit bu-
dou páry ve čtyřech kategoriích – junioři 
I a II, mládež a dospělí. Soutěžící bude 
hodnotit osmnáctičlenná mezinárodní 
porota schválená federací WDSF. Vstu-
penky pro veřejnost budou v prodeji na 
místě během soutěže.

www.danceopenolomouc.com

sezonu spoustu novinek, kdy jednou 
z nich je šlapací autobus „OLOŠLAP“, 
který bylo možné poprvé spatřit na olo-
mouckém majálesu. Plavbu lodí je potře-
ba si rezervovat, více informací najdete 
na webu nebo facebookových stránkách. 

www.plavbyolomouc.cz
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Příměstské tábory v ZOO
Zpřístupnění školních hřišť veřejnos-

ti v  měsíci květnu. Na uvedených hřištích 
a  sportovištích je možné u  správce zapůjčit 
sportovní potřeby, jako jsou míče na basket-
bal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky 
na stolní tenis či volejbalové sítě.

 pracovní dny                       soboty, neděle a svátky 
ZŠ Demlova 
 15:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Heyrovského 
 16:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Holečkova 
 16:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Holice 
 15:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Mozartova 
 16:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Rooseveltova  
 15:00–19:00   9:00–19:00
 / zahrada           / zahrada   
ZŠ Rožňavská  
 15:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Tererovo nám.  
 15:00–20:00  9:00–20:00  
 ZŠ Zeyerova  
 15:00–20:00  9:00–20:00  
ZŠ Svatoplukova 
 16:30–19:00  9:00–19:00  
 ZŠ Spojenců 
 16:30–19:00  9:00–19:00  

Hřiště s herními prvky pro předškoláky  
s doprovodem rodičů
MŠ Herrmannova 
 16:30–19:00,  10:00–19:00  
MŠ Svatoplukova 
 16:30–19:00,  9:00–19:00  

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ

Pátým rokem připravuje olomoucká 
ZOO na Svatém Kopečku mimořádně ob-
líbené příměstské tábory v době letních 
prázdnin. Program tábora organizátoři 
každý rok inovují a děti se na tábory hlá-
sí i pravidelně. Letos bude pro účastníky 
tábora připraveno ještě více příležitostí 
a možností blízkého setkání se zvířaty 
chovanými v ZOO. Děti tak budou moci 
nakrmit žirafy nebo supy, pohladit si pa-
pouška nebo surikatu, uplést houpačky 
pro opice nebo se podílet na přípravě kr-
mení.  Kromě toho na děti čeká spousta 
pohybových i vědomostních soutěží, kví-
zů a her. Odborníci ze ZOO dětem přiblíží 
rozmanitost živočišné říše a důvody její 
ochrany. Tábory probíhají téměř po celou 
dobu prázdnin a aby bylo možné se dětem 
individuálně věnovat, je počet účastníků 
v jednom turnusu omezený na 25. Více 
informací a rezervační formulář najdete 
na webových stránkách pořadatele.  (red)

www.taborvzoo.cz
Děti na příměstských táborech v olomoucké ZOO blíže poznají život 
chovaných zvířat.  Foto | archiv MMOL

INZERCE RV 1600324/02

3D návrhy, zaměření, 
poradenství a doprava 
ZDARMA spotřebiče za 
internetové ceny

kuchyně, vestavné skříně, koupelnový nábytek, ložnice 

Horní Lán 1327/6a
779 00 Olomouc
tel.: 773 66 62 62
www.sgkuchyne.cz
250 m nad OBI

KUPON na návštěvu 
designera u Vás doma 

ZDARMA AKCNIPNEU.cz

KUPON NA 
SLEVU 100,- 

SLEVY AŽ 60%

Inzerát slouží jako kupon na 
slevu 100,- na přezutí auta 
při zakoupení pneu

internetový obchod | pneuservis | 
200m od zastávky U Kapličky | 
pneu a disky | široký výběr skladem | 
775 994 552 | Jižní 118, Olomouc

kvalitní designové kuchyně za nejlepší cenu
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Postrádáte ve svém životě hlubší smysl, 
schází vám možnost seberealizace nebo 
chcete získat jedinečné zkušenosti? To vše 
a mnohé další nabízí akreditovaný dobro-
volnický program neziskové organizace 
Amelie, která poskytuje bezplatnou psy-
chosociální pomoc onkologicky nemoc-
ným a jejich blízkým. Olomoucká pobočka 
této neziskové organizace hledá právě nyní 
nové dobrovolníky.

Na onkologii dobrovolníci navštěvují 
pacienty dvakrát až třikrát týdně a tráví 
s nimi čas jako společníci u lůžka nebo pro 
ně připravují tvořivé dílny. Dobrovolníci 
se však vedle návštěv pacientů věnují i or-
ganizaci různých kulturně-společenských 
a benefičních akcí. „Naši dobrovolníci se 
nyní snaží zpříjemnit nemocniční pobyt 
nejen pacientům u lůžek, ale i čekajícím na 
ambulanci. Vedle vřelého slova jim zde to-
tiž mohou nabídnout i šálek teplého nápoje 
nebo informace o bezplatných službách 
Centra Amelie Olomouc. Chtěli bychom 
tímto nemocným i jejich blízkým vyjádřit 
podporu v nelehké životní situaci,“ upřes-
nila koordinátorka dobrovolníků Klára 
Putalová. Zájemci mohou již nyní zasílat 
své životopisy a motivační dopisy na e-mail 
dobrovolnici.olomoucko@amelie-zs.cz. 
  (red)

Víkendový pobyt pro 
pěstouny 2016

Centrum Amelie hledá 
dobrovolníky

Paleta ticha – soutěž, o které je slyšet

Před několika dny jsme závěrečnou 
vernisáží a oceněním nejlepších mla-
dých umělců ukončili již 4. ročník vý-
tvarné soutěže sluchově postižených 
žáků Paleta ticha, kterou pořádala za 
finanční podpory Olomouckého kraje 
Střední škola, základní škola a mateřská 

škola pro sluchově postižené Olomouc,  
Kosmonautů 4.

„Paleta ticha je unikátní svým zaměře-
ním. Jde o jedinou akci cílenou na mladé 
umělce z komunity neslyšících v České 
republice. Při organizaci soutěže se ne-
soustředíme pouze na děti ze škol pro 

sluchově postižené v ČR a SR.  Pravidelně 
se Palety ticha účastní sluchově postižení 
žáci integrovaní v základních školách Olo-
mouckého kraje, o které pečuje Speciál- 
ně pedagogické centrum při naší škole,“ 
říká pedagog Václav Voják.

Každý ročník zaštiťuje respektovaná 
umělecká osobnost. Pro tento, již čtvrtý 
ročník se podařilo získat umělce známé-
ho téměř po celém světě - fotografa Jin-
dřicha Štreita. „Soutěžící měli možnost 
seznámit se s mou tvorbou a poznat má 
témata a způsob mé práce,“ řekl Štreit. 

„Návštěvníkům naší školy se snažíme 
připravit každoročně nejen kvalitní vý-
tvarné zázemí, zajímavé soutěžní úkoly 
a atraktivní ceny, ale také chceme, aby 
se jim během třídenní soutěže na Hané 
líbilo a rádi se do Olomouce vraceli,“ řekl 
Miroslav Šnajdr ml., hlavní organizátor 
a duše celé soutěže. Letos si účastníci Pa-
lety ticha užili vystoupení kejklíře, odrea-
govali se při tanci a sportu, seznámili se 
s historií města při prohlídce památek. 

Soutěž jednotlivců vyhrál Vít Mariá-
nek ze SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené 
z Hradce Králové, v soutěži družstev do-
minovali letos domácí výtvarníci.   (red)

Zajímavou uměleckou soutěž pro žáky vymysleli ve škole na třídě Kosmounautů  Foto | V. Voják

 www.amelie-zs.cz

Jste pěstounem a přemýšlíte, jakým 
způsobem si efektivně splnit hodiny po-
vinného vzdělávání? Maltézská pomoc, 
o.p.s., Centrum Olomouc pořádá v termínu 
7. – 9.  10. 2016 již třetí ročník víkendového 
vzdělávacího pobytu pro pěstouny. Ten se 
tentokrát uskuteční v Hynčicích pod Suši-
nou. Během tohoto pobytu máte příležitost 
splnit si celkem 18 hodin vzdělávání. 

Hlavní téma nese název „Rodina a její 
kořeny – jak přijmout roli náhradního ro-
diče“ a lektorovat jej budou MUDr. Dag-
mar Zezulová a Pavla Bažantová. Obě jsou 
dlouholetými pěstounkami a lektorkami, 
paní Zezulová je rovněž autorkou několika 
publikací týkajících se náhradní rodinné 
péče. Třetí lektorkou bude paní Helena 
Kostelníková, která kromě kurzu pro pěs-
touny s dětmi povede i odborný program 
pouze pro děti. V průběhu celého kurzu 
pro vás zajišťujeme ubytování s plnou pen-
zí a doprovodný program pro děti. 

Pro více informací kontaktujte Mgr. 
Petru Macákovou na e-mailu petra.ma-
cakova@maltezskapomoc.cz nebo na tel.: 
731 128 596 nebo navštivte web. Přihlášky 
na víkendový vzdělávací pobyt přijímá-
me již nyní, nejpozději pak do 23. 6. 2016. 
Kapacita míst je omezena, rezervace je  
nutná.   (red)

www.maltezskapomoc.cz

Přírodní zahrada, která vzniká na okra-
ji nemilanského lesíka, bude obohacena 
o přírodní jezírko. K jeho vytváření chce 
spolek „Setkání – já a ty“, který zde provo-
zuje lesní školku Sluněnka, pozvat všech-
ny zájemce. Jezírko vznikne v nejbližších 
měsících díky podpoře z grantového pro-
gramu Zelené oázy, který vyhlašují Nada-
ce Partnerství a společnost MOL Česká 
republika. Od loňského roku lesní mateř-
ská školka Sluněnka buduje své zázemí 
v těsném sousedství zalesněného areálu 
v Olomouci-Slavoníně. Přátelé spolku 
chtějí zprostředkovávat dětem zdravé pro-
středí pro jejich vývoj. „Protože zde schází 
významnější vodní zdroj, rozhodli se čle-
nové spolku, že zakomponují jezírko do 
budované přírodní zahrady. Voda v lesíku 
a jeho okolí chybí drobným živočichům 
i dětem, jimž vytvoření vodního prvku 
umožní běžný kontakt a hru s vodou. Děti 
také budou mít možnost pozorovat, co se 
v jezírku a okolí během roku děje. Nevy-
užívaná, znečistěná a zarůstající plocha 
bude obohacena dalšími druhy rostlin 
a bude nabízet vodu hojně se vyskytují-
cím ptákům, žabám a dalším živočichům,“ 
řekla pracovnice lesní školky Lucie Hlavá-
čová. Do konce června se členové budou 
věnovat budování jezírka.  (red)

Sluněnka buduje 
nové jezírko

www.slunenka.cz
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Na Horním náměstí lékaři zdarma 
zkontrolují znaménka
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Spolu proti melanomu – to je název 
preventivní akce, kterou Česká průmyslo-
vá zdravotní pojišťovna připravuje v Olo-
mouci na středu a čtvrtek 11. a 12. květ-
na. První den v době od 12 do 17 hodin 
a druhý den od 8 do 15 hodin na Horním 
náměstí vyšetří dětské i dospělé pacien-
ty odborní lékaři, kteří zjistí, zda některé 
znaménko na jejich kůži nepředstavuje 
nebezpečí, například již zmíněný zhoubný 

melanom. Odborníci také lidem doporučí, 
jak pokožku správně chránit před slun-
cem a jak rozpoznat první příznaky změ-
ny znamének při samovyšetření. Zhoubný 
melanom je nádor kůže, který patří mezi 
nejzhoubnější druhy rakoviny. Je zákeřný 
tím, že začíná relativně brzy metastázovat 
do jiných orgánů.  (red)

www.spoluprotimelanomu.cz

Za insolvenci nemusíte 
platit tisíce

V dluhové poradně společnosti Člověk 
v tísni, o. p. s., na Litovelské 14 v Olomou-
ci se její pracovníci stále častěji setkáva-
jí s tím, že lidé jsou špatně informováni 
o insolvenci neboli osobním bankrotu. 

Někteří se dokonce stali obětí podvod-
ného jednání. Některé oddlužovací firmy 
si totiž účtují různé poplatky, například 
předběžné náklady spojené s insolvenč-
ním řízením, za zastoupení advokátem, 
za zpracování či případné odvolání a po-
dobně. Pracovníci dluhové poradny evi-
dují i případy, kdy se tyto částky, které 
žadatel o insolvenci vůbec nemusí platit, 
vyšplhaly až do výše 80 tisíc korun. Ně-
které oddlužovací společnosti totiž spo-
léhají na to, že žadatelé o oddlužení či 
insolvenci nemají dostatek informací, jak 
správně postupovat. Klient, který se na 
ně s důvěrou obrátí, se tak může dostat 
do ještě větších dluhů. 

Pokud máte podobnou zkušenost nebo 
se chystáte podat návrh na oddlužení, 
buďte opatrní a neváhejte se obrátit na 
bezplatnou dluhovou poradnu společnos-
ti Člověk v tísni, o. p. s.. Využijte konzul-
tačních hodin pro veřejnost každý čtvrtek 
od 8 do 12 hodin nebo kontaktujte Lucii 
Jiruškovou – 777 782 078.  (red)
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Nevidomí si poměří své síly v soutěži „A je to!“ 

Domov seniorů Anavita 
ve Slavoníně zve na den 
otevřených dveří

Běžné denní činnosti mohou být pro nevidomé náročným výkonem. 
 Foto | Tyfloservis, o.p.s.

Jak snadné je pro většinu z nás při-
pravit si například svačinu do práce či na 
výlet. Ukrojit chleba, něčím ho namazat, 
obložit sýrem, uzeninou, zeleninou, za-
balit do ubrousku, vložit do sáčku. 

Pro člověka, který nevidí, je i příprava 
svačiny náročnějším výkonem. Zkuste 
si se zavázanýma očima ukrojit, nama-
zat a zabalit chleba. Obecně prospěšná 

proběhne 6. června 9:00 do 15:00 ho-
din ve středisku Tyfloservis, areál Jal-
ty, I. P. Pavlova 69, Olomouc. Nevidomí 
a slabozrací budou soutěžit ve 4 disci-
plínách. V minulosti si vyzkoušeli např. 
připravit vaječnou topinku, přesadit 
pokojovou rostlinu, poznávali nářadí, 
dokonce navlékali prezervativ na banán. 
Cílem soutěže je příležitost k improviza-
ci, využití získaných dovedností a přínos 
dalších nových postupů a vychytávek. 
Může motivovat i některé nesmělé nevi-
domé, kteří se na samostatný život tepr-
ve připravují. 

Soutěž chce ukázat veřejnosti, že ne-
vidomí žijí stejný život jako my ostatní, 
jsou schopni zvládat péči o sebe i o svou 
domácnost. Také ukazuje práci obecně 
prospěšné společnosti Tyfloservis, která 
připravuje nevidomé dospělé pro samo-
statný důstojný život. 

let již Tyfloservis 
pomáhá25

společnost Tyfloservis nabízí nevidomým 
a slabozrakým lidem formou individuál-
ních kurzů nácvik sebeobsluhy, výuku 
prostorové orientace a samostatného po-
hybu, výuku Braillova bodového písma, 
nácvik podpisu a psaní na klávesnici. 

Pro klienty každoročně Tyfloservis 
pořádá soutěž „A je to!“, která prověří 
jejich sebeobslužné dovednosti. Soutěž www.tyfloservis.cz

Zázemí pro bydlení klientů, jejich pra-
videlné aktivizace a terapie a také přileh-
lé prostory venkovní relaxační zahrady 
představí, přesně rok po svém slavnost-
ním otevření, Domov seniorů Anavita 
v Jižní ulici ve Slavoníně. Zařízení spe-
cializované na Alzheimerovu chorobu 
a demenci ve všech stádiích zve v pátek 
3. června veřejnost na den otevřených 
dveří, a to od 10 do 15 hodin. Součástí 
programu bude výstavka prací klientů 
a interaktivní ukázka pravidelného akti-
vizačního bloku klientů.

Mezinárodní spolupráce na Obchodní 
akademii Olomouc úspěšně trvá už 10 let

Spolupráce Obchodní akademie Olo-
mouc s německou Wirtschaftsschule 
Nördlingen začala v roce 2006 za pod-
pory Olomouckého kraje, Magistrátu 
města Olomouc a Středoškolského klubu 
ASK ČR. Úspěšné partnerství formou 
výměnných pobytů žáků trvá obdivu-
hodných 10 let. Letos v dubnu němečtí 
žáci se svými učitelkami Silke Broschkat 
a Christinou Färber přijeli do Olomouce, 
aby prožili jedinečný týden plný zážitků 
a nových zkušeností se svými český-
mi vrstevníky. Účastníci výměny byli 
oficiálně přijati na olomoucké radnici 

a prohlédli si město, navštívili zámek 
v Náměšti na Hané, vyzkoušeli si stará 
řemesla v Hanáckém skanzenu Příkazy, 
absolvovali kulinářský workshop v re-
stauraci Lobster, kde si upekli vlastní 
pizzu nebo diskutovali o umění při ani-
mačním programu v Muzeu umění a Ar-
cidiecézním muzeu. Zajímavým bodem 
programu byla přednáška ve Vědec-
ké knihovně v Olomouci, kde němečtí 
žáci představili naše partnerské město 
Nördlingen. Čeští žáci se podělili o své 
zážitky z pobytu a seznámili hosty s vý-
sledky projektových úkolů.

Žáci z Německa si vyzkoušeli v rámci programu i tradiční řemesla v Hanáckém skanzenu v Příkazích Foto | archiv školy
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Olomoučtí capoeiristé 
sbírali medaileKanoista Chaloupka byl pátý 

v nominačním závodě do Ria

INZERCE

Olomoucký závod Koyo Bearings Česká republika s.r.o. 
nově dodává ložiska pro Jaguar a Land Rover

Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
Pavelkova 253/5, Bystrovany , 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 126 524, www.koyobearings.cz

Dvacet milionů korun investoval olomoucký závod na výrobu 
ložisek Koyo do stavby nové unikátní výrobní linky Mitec, která 
bude vyrábět ložiska do Jaguarů a Land Roverů. Spolu s dalšími 
dvěma plně automatizovanými linkami, které Koyo plánuje po-
stavit na konci tohoto roku, vyrobí pro nového zákazníka přes 
dva miliony ložisek ročně. 
„V  uplynulém fiskálním roce investovala naše společnost do 
nových výrobních linek a modernizaci stávajícího strojního par-
ku přes 100 milionů Kč. V letošním fiskálním roce chceme tuto 
částku ještě navýšit na 125 milionů Kč” řekl Petr Novák, ředitel 
závodu. 
„Unikátem linky Mitec je zabudované měřidlo vlnitosti, které 
v reálném čase vyhodnocuje RTA, což je matematické vyhodno-
cení vlnitosti pro jednoduchou vizualizaci kvality povrchu ložis-
ka. Pokud dobře nastavíme výrobní kritéria, už pak nemusíme 

provádět zkoušku hlučnosti. Tu jsme dříve prováděli až potom, 
co jsme ložisko složili. Pokud bylo moc hlučné, museli jsme jej 
celé vyhodit, protože jeho oprava je příliš drahá,“ vysvětluje 
hlavní procesní technolog zodpovědný za projekt nové linky. 
Vlnitost ložiska způsobuje nejen jeho hlučnost, ale i  vibrace. 
Kvůli vibracím se však ložisko dříve opotřebuje a může se i za-
dřít. Díky Mitecu jsme zákazníkům schopni zaručit delší život-
nost našich ložisek i vyšší uživatelský komfort. 
Společnost Koyo je součástí japonské nadnárodní společnos-
ti JTEKT Corporation a  patří do skupiny společností částečně 
vlastněných automobilkou Toyota. V roce 2001 vyrostl závod na 
zelené louce v Bystrovanech, kde dnes zaměstnává 450 kme-
nových zaměstnanců. Koyo se řadí mezi dodavatele pro Auto 
roku 2016 v ČR a opakovaně získalo titul Zaměstnavatel olo-
mouckého kraje. 

O víkendu 16. a 17. dubna se konal 
1. a 2. Český pohár ve vodním slalomu ve 
Veltrusech. Zároveň se zde jela i nomina-
ce do seniorské reprezentace a především 
boj o srpnové olympijské hry v Riu. Nej-
větším překvapením víkendu byl jedno-
značně singlkanoista Václav Chaloupka, 
který si jak v sobotu, tak i v neděli vyjel fi-
nále A (pouze pro deset nejlepších z kva-
lifikace) a i v něm ukázal výborný výkon. 
V sobotu jel opravdu dobrou jízdu, kdy 
zaostal o pouhých 3,5 sekundy za nejlep-
ším Michalem Jáněm z Dukly Brandýs. 
V neděli měl Chaloupka ve finálové jízdě 
malé komplikace, nevyhnul se dokonce 
ani eskymáckému obratu a po tomto za-
váhání nakonec bral desáté místo. Olo-
moucký singlkanoista v prvních startech 

ukázal, že celou zimu poctivě trénoval 
a body do olympijské nominace seniorů 
se ho rozhodně týkají. Po víkendu figu-
ruje v nominaci na průběžném osmém 
místě se ztrátou třinácti bodů na dosa-
vadního lídra pořadí Vítězslava Gebase 
z USK Praha. „S prvním závodem jsem 
maximálně spokojený, i když po kvalifi-
kaci, v níž jsem obsadil třetí místo, jsem 
myslel i na vyšší příčku. I tak řadím toto 
umístění, v konkurenci jaká byla, hodně 
vysoko. Zároveň ale věřím, že umístění 
na bedně v Českém poháru letos ještě při-
jde," řekl po závodech Václav Chaloupka. 
Olomoucký klub se může pochlubit i dvě-
ma nejmladšími závodnicemi v Českém 
poháru, a to Lucií Doležalovou a Terezou 
Kneblovou.

Václav Chaloupka má velké šance reprezentovat Českou republiku na olympiádě v brazilském Riu   Foto | AB

Ve dnech 15. až 17. dubna 2016 se ko-
nalo mistrovství ČR v capoeiře a letos po-
prvé jak dětí, tak i dospělých. Pořadatel-
ství se zhostil jablonecký klub a na akci se 
sjelo kolem 170 závodníků z celé republi-
ky. „Tato událost byla spojena s dvouden-
ním seminářem, kterého se zúčastnilo 
přes 200 dětských i dospělých capoeiris-
tů. Tréninky vedl prezident naší asociace 
Vem Camará, Mestre Paçoca (Klagen-
furt) a také host ze Španělska (Barcelona) 
Mestre Charuto. Oba rodilí Brazilci,“ uve-
dl olomoucký trenér Ondřej Novák. 

V soutěži byly děti rozděleny do skupin 
podle věku, dospělí podle výkonnostních 
stupňů. Olomoučtí capoeiristi získali 
v nejvyšší kategorii A stříbro. Odnesl si 
ho olomoucký hlavní trenér Ondřej No-
vák a obhájil tak loňské stříbro z Opa-
vy. První místo obsadil David Zummer 
z Plzně. V kategorii B se stal mistrem ČR 
olomoucký talent Jan Křenek, který už 
v žákovských kategoriích pravidelně ob-
sazoval nejvyšší příčky. Bronz v této kate-
gorii obsadila Zuzana Bordováčová, kte-
rá tak obhájila loňskou 3. pozici z MČR 
v Opavě.

Novák, Křenek, Bordováčová - olomoučtí medialisti  Foto | archiv VCC
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Olomoučtí veslaři získali čtyři mistrovské medaile

Mladí svěřenci Veslařského klubu Olo-
mouc se stali na mistrovství ČR na dlou-
hých tratích v Hoříně nejúspěšnějším mlá-
dežnickým klubem a skvěle reprezentovali 
svůj region. Získali třikrát nejvyšší příčku, 
po dvou titulech bral VK Hamr a ČVK Pra-
ha. Do sbírky pak patří ještě jeden bronz.

V kategorii juniorů nedal soupeřům 
šanci Eduard Bezděk. Na obou meziča-
sech figuroval na 1. místě a cílem projel 
první s náskokem 20 sekund. V závodě 

dvojek juniorek se povedl husarský kou-
sek Martině Bednářové. Spolu s kolegyní 
z Blesku Praha měly za sebou pouhých 
6 tréninků. Skvělou jízdou ve druhé části 
trati nedaly soupeřkám šanci a zvítězily 
o 19 sekund. První místo obhájila i dvoj-
ka dorostenek Anna Hlaváčová a Veroni-
ka Chrbjátová, která výborným finišem 
strhla vítězství na svoji stranu. Jejich 
kolegyně Adéla Zdráhalová s Emmou 
Benýškovou braly bronz. Také výborný 

výkon předvedla na skifu juniorka Adé-
la Truhlářová, která dojela na skvělém 
5. místě. Kateřina Chmelová obsadila ve 
stejném závodě 19. příčku. Svůj první zá-
vod odjely i dorostenky Tereza Michalčí-
ková a Markéta Zbořilová. Podaly bojovný 
výkon a obsadily 6. příčku. Dvojky juniorů 
se umístily ve druhé desítce. Luboš Opluš-
til s Františkem Hrubým dojel na 11. mís-
tě, Filip Rukriegel s Antonínem Kučerou 
byli na 19. místě.

Olomoucké akvabely mají za sebou nejúspěšnější závody sezony
Předposlední dubnový víkend se na 

olomouckém plaveckém stadiónu konala 
vrcholná soutěž letošní sezóny mistrov-
ství České republiky v synchronizovaném 
plavání OPEN starších žákyní a seniorek. 
Do Olomouce se sjelo 200 závodnic ne-
jen z České republiky, ale také z Izrae-
le, Švédska, Finska, Litvy a Polska. Pro 
olomoucké akvabely se tento závod stal 
jedním z nejúspěšnějších závodů sezóny, 
téměř v každé disciplíně stály na stupních 
vítězů.

V sobotu byla zahájena soutěž povin-
nými figurami v klání 72 závodnic. Micha-
ele Provazové utekl mistrovský titul o 0,1 
bodu a musela se spokojit se stříbrnou 
medailí. Olomoucká naděje si však spra-
vila chuť spolu s Nicole Jurákovou, když 
si děvčata splnila cíl a vybojovala v nabité 
konkurenci 10 párů zlato. „Je to obrovský 

úspěch, děvčatům se svým výkonem po-
dařilo nominovat na Comen Cup, což je 
největší světová soutěž v této katego-
rii, která se uskuteční v létě v Izraeli. 
Dřina pro nás tak teprve začíná, ale vě-
řím, že děvčata budou reprezentovat svou 
zemi úspěšně i ve světě,“ okomentovala 
počínání svých svěřenkyň trenérka Lin-
da Flešková.

Olomoucké starší žákyně bojovaly 
o cenné kovy i v disciplíně týmů, která 
jim v součtu výsledků vynesla 3. příčku. 
Svou pozici pak vylepšily v kombinova-
ných sestavách, kdy po skvělém výkonu 
braly stříbrné medaile. Závěrečnou dis-
ciplínou byly kombinované volné sestavy 
seniorek. Za úžasné podpory olomouc-
kých fanoušků děvčata zaplavala s obrov-
ským elánem a nadšením a právem získa-
la druhé místo.Zlatý pár Nicole Juráková a Michaela Provazová  Foto | PK

Úspěšní junioři z Veslařského klubu Olomouc s medailemi z mistrovství ČR Foto | PŽ



Dva dárky 
za jednu cenu!

Kontakt 
lucie.hubackova@denik.cz 
+420 724 222 338

Máme pro vás 
jedinečnou nabídku! 

Každý, kdo si nyní předplatí regionální 
Deník na dobu 1 roku, získá zcela 
zdarma let balonem od společnosti 
Balony.eu pro jednu osobu. 

Zaplatíte tedy pouhých 4400 korun* 
a získáte dva dárky v dvojnásobné 
hodnotě.

Podmínky 
Vztahuje se na celoroční, celotýdenní, odběr regionálního Deníku. Zaplatit je nutné jednorázově. 
Akce je časově omezena a platí jen pro nové předplatitele. Předplatné se řídí všeobecnými podmínkami, 
které najdete na www.mojepredplatne.cz.   
*cena předplatného je pohyblivá, závisí na počtu kalendářních dnů

BalonCentrum leží v atraktivní 
lokalitě Chřibů v obci Břestek poblíž 
hradu Buchlova, zámku Buchlovice 
a baziliky na Velehradě. Poskytuje 
komplexní a jedinečné zázemí 
pro provozování vyhlídkových 
letů, včetně možnosti ubytování, 
restaurace, relaxace, školicí 
místnosti, nabídky uspořádání 
teambuildingů a dalších 
volnočasových aktivit.

Darujte zážitek 

Let balonem 
po celé ČR a SR! 
(Praha, Karlštejn, Český ráj, Ostrava, 
Plzeň, Hradec Králové, Zlín, Olomouc, 
Pálava, Slovácko... a celé západní 
Slovensko)

www.mojepredplatne.cz
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Volejbalistky v extralize po pěti letech hrály finále
Povedenou sezonu zakončily volej-

balistky olomoucké Univerzity ve vyřa-
zovací části extraligy. V semifinále po 
dramatickém průběhu porazily Ostravu 
3:2 na zápasy a po pěti letech si zahrály 
zápasy o český titul. Ve finále sice podle 
předpokladů nestačily na favorizovaný 
Prostějov, přesto mohly mít velkou ra-
dost ze zisku stříbrných medailí.

„Prostějov je někde jinde. Takové naše 
finále jsme si užily s Ostravou. Náš tým 
byl výborný a výsledky tomu odpovída-
jí. Stříbrné medaile jsou pro nás velkým 
úspěchem,“ hodnotila sezonu zkušená 
hráčka Soňa Nováková.

V předchozím ročníku skončily vyso-
koškolačky až na šestém místě, posun na 
stříbrnou pozici je proto pro klub velkou 
událostí. Družstvo univerzity se navíc 
neztratilo ani v evropských pohárech. 
„Se stávajícím kádrem jsme dosáhli ma-
ximum. Budeme se snažit sestavu rozší-
řit. Jednak kvůli tomu, abychom byli sil-
nější a současně se chceme pokusit o to, 
aby extraliga byla vyrovnanější. V po-
sledních letech se díky převaze Prostějo-
va prakticky hraje pouze o druhé místo,“ 
naznačil plány klubu trenér Jiří Teplý. 
„Vše se odvíjí od financí. Na některých 

místech jsme už jednali, zatím nic kon-
krétního bych nechtěl říkat. V každém 
případě se budeme snažit, abychom se 
i nadále zlepšovali,“ dodal Teplý, který 
si uvědomuje, že měl k dispozici úzkou www.volejbalolomouc.cz

rotaci hráček. „Při zranění nebo jiné 
komplikaci jsme to nemuseli ustát,“ 
uznal kouč. (deš)

Stříbrná radost i přes porážku. Vysokoškolačky jsou vicemistryněmi republiky.  Foto | archiv VK UP Olomouc
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Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad 
ve statutárním městě Olomouci v roce 2016

Vlastníci památek mají možnost žádat o dotaci na jejich obnovu
Vlastníci nemovitostí, které se nachází 

v městské památkové rezervaci Olomouc, 
mají stále možnost požádat o poskytnu-
tí státní dotace z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok 2017. 

Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury ČR 
s příspěvkem města. Dotace je určena na 
památkovou obnovu objektů, které jsou 
zapsány ve Státním seznamu nemovitých 
kulturních památek (státem chráněné pa-
mátky). Dále musí žadatelé splnit několik 

podmínek a doložit povolení k zahájení 
stavebních prací. Další informace žadate-
lům poskytne Ing. arch. Petra Růžičková, 
Odbor koncepce a rozvoje MmOl, Hynai-
sova 10, 779 11 Olomouc, tel. 588 488 400, 
e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu.

Od 4. 1. 2016 je zahájen výběr poplatku 
za komunální odpad pro rok 2016. Oddě-
lení místních poplatků, odbor ekonomic-
ký MMOL, které provádí správu tohoto 
poplatku, je umístěno na adrese Palac-
kého 14, Olomouc. Jde o budovu NAMI-
RO, kde v přízemí v hale jsou umístěny 
pokladny poplatku za komunální odpad, 
k dispozici je vyvolávací zařízení, které 
koriguje přístup poplatníků k jednotli-
vým pokladnám. Oddělení (kromě po-
kladen) je umístěno v třetím nadzemním 
podlaží budovy NAMIRO.

Od 1. 1. 2016 platí vyhláška č. 6/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na území města Olomouce (dále 
jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Dle této vyhlášky je pro rok 2016 za-
chována výše základní sazby poplatku 
za komunální odpad, a sice 660 Kč na 
poplatníka. V platnosti zůstává také jed-
notný termín pro úhradu poplatku do 
31. 5. 2016 a možnost využití internetu 
pro oznámení o provedené hromadné 
platbě, informace naleznete na www.
olomouc.eu. Z rozsáhlých úlev bylo vy-
puštěno osvobození osob pobývajících 
dlouhodobě v zahraničí a úleva 50 % 
pro studenty studující mimo Olomoucký 
kraj. Ostatní osvobození a úlevy zůstaly 
zachovány. 

Výše poplatku na poplatníka pro rok 
2016: 660 Kč. Termín splatnosti poplat-
ku: nejpozději do 31. 5. 2016. Ohlašovací 
povinnost osob s pobytem v Olomouci je 
upravena vyhláškou a podrobnosti jsou 
k dispozici na www.olomouc.eu. Poplatek 
pro rok 2016 je povinna uhradit fyzická 
osoba:
• s trvalým pobytem v Olomouci,
• cizinec, kterému byl povolen trvalý po-

byt nebo přechodný pobyt na dobu del-
ší než 90 dnů a je hlášen v Olomouci,

• cizinec, který pobývá na území Olo-
mouce přechodně po dobu delší 
3 měsíců,

• cizinec, kterému byla udělena mezi-
národní ochrana podle zákona upra-
vujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců a pobývá na území 
Olomouce.
 
Osvobození a úlevy od poplatku dle 

vyhlášky, které není nutno oznamovat 
ani dokládat:
• poplatníci narození v roce 1936 

a starší,
• poplatníci narození v roce 2016,
• poplatníci narození od 1. 1. 2001 do 

31. 12. 2015 – platí poplatek ve výši 
50 %, tedy roční poplatek činní 330 Kč,

• poplatníci, kteří mají na území měs-
ta Olomouce ve vlastnictví stavbu 

určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a tato nemovitost se nachází na území 
města Olomouce. Tito poplatníci musí 
splnit svoji ohlašovací povinnost k ne-
movitosti, pokud tak neučinili v před-
chozím období nebo došlo k jejímu 
vzniku, změně či zániku.

Podrobné informace o osvoboze-
ní a úlevách od poplatku, které je nut-
no oznámit a doložit správci daně do 
31. 5. 2016, jsou k dispozici na www.
olomouc.eu. Jedná se např. o děti v dět-
ských domovech a obdobných zařízeních 
či osoby umístěné v zařízeních sociální 
péče. 

Poplatek lze zaplatit v úředních hodi-
nách hotově či kartou na pokladně po-
platku za komunální odpad, v přízemí 
hale budovy NAMIRO, Palackého 14, 
Olomouc. Od 1. 2. 2016 - 31. 5. 2016 lze 
poplatek platit hotově také na detašova-
ných pracovištích Magistrátu města Olo-
mouce. Více informací lze získat na od-
dělení místních poplatků, na telefonních 
číslech 588 488 617–621, 588 488 611–
612 nebo na internetových stránkách 
www.olomouc.eu.  Informace týkající se 
odvozu, třídění odpadů nebo odpado-
vých nádob poskytne Odbor životního 
prostředí MmOl, telefon 588 488 335.

 www.mp-olomouc.cz

RADY OLOMOUČANŮM

Povinnosti cyklisty na silnici
Přilba je povinná pro cyklistu do 18 let, ale život může zachránit v každém věku!

Povinná výbava je stanovena v příloze  
č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb.
Používáme sice termín „povinná výbava“, ale tato 
povinnost má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu 
a iditelnost na silnici.
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
• přední odrazka bílé barvy
• zadní odrazka červené barvy
• oranžové odrazky na pedálech, mohou být 

nahrazeny reflexními prvky na obuvi
• oranžové odrazky na paprscích kol nebo 

reflexními prvky na bocích pneumatik či oděvu

• zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi)
• zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče 

převodu) musí být obaleny materiálem 
pohlcujícím energii

• matice nábojů kol, pokud nejsou křížové 
nebo rychloupínací, musí být uzavřené

Za snížené viditelnosti
• vpředu světlomet bílé barvy
• vzadu svítilna se zadním obrysovým světlem 

červené barvy
• zdroj elektrického proudu

Doporučená výbava
• zvonek
• kryt řetězu
• blatníky
• zámek na kolo
• lepení
• láhev s pitím
• stojan
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DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ   (Občané pro Olomouc) 

Vraťme stromy do ulic

Všichni máme v paměti loňské léto, které bylo extrémně teplé a suché, a zaznívají 
předpovědi, že ani to letošní nemusí být o moc příjemnější. V  rozpáleném městě je 
pak situace ještě horší. Je proto potřeba zamýšlet se nad opatřeními, která nám pobyt 
v něm zpříjemní.

Před několika týdny jsem se proto zúčastnila schůzky s  náměstkem primátora 
Alešem Jakubcem, pracovníky odboru životního prostředí a  odboru koncepce 
a  rozvoje olomouckého magistrátu. Tématem této schůzky byla ochrana zeleně ve 
městě. Zajímalo mne, zda existuje nějaká koncepce týkající se péče o  zeleň, která 
by obsahovala postup při obnově zeleně v  ulicích, následnou výsadbu po pokácení 
přestárlých stromů atd.

V současné době žádný ucelený dokument, který by nám napověděl, jak postupovat 
při obnově zeleně, neexistuje. Odbor životního prostředí na základě především žádostí 
došlých od komisí městských částí, případně od jednotlivých občanů či společenství 
vlastníků jednotek, zpracovává přehledy ulic, v  nichž je potřeba obnovit či doplnit 
zeleň, ať už jde o stromy či keře, a tuto výsadbu zde, dovolují-li to podmínky, postupně 
provádí. K výsadbě pak dochází buď v rámci tzv. náhradních výsadeb (tj. poté, co bylo 
jinde povoleno kácení) nebo v rámci projektů obnovy zeleně.

Problémem města je však husté zasíťování, tedy množství inženýrských sítí 
umístěných pod zemí, jejichž ochranná pásma ztěžují vysazování stromů, a  to i  do 
míst, kde v minulosti rostly. Při procházce městem občas narážíme na hliněné čtverce 
v chodnících, podle nichž poznáme, že zde kdysi rostly stromy, nyní však již několik let 
zejí prázdnotou. V současné době existují sice technologie, které umožňují vysazovat 
dřeviny i v ochranném pásmu podzemního vedení (např. umístěním geotextilie, která 
zabrání prorostení kořeny stromů), avšak tato výsadba podléhá souhlasu správce sítě 
a tento souhlas není snadné získat. 

Nicméně i přes tyto objektivní překážky se nechceme vzdát myšlenky zelenějších 
a  tím i  příjemnějších ulic Olomouce a  s  odborem životního prostředí proto chceme 
v nejbližší době projednat místa, kde by bylo možné provést výsadbu dřevin. Víte-li, 
vážení čtenáři, o místech, kde dnes stromy nerostou, ale podle vašeho názoru by bylo 
možné je zde vysadit, obraťte se s těmito návrhy na nás nebo přímo na odbor životního 
prostředí. Třeba se nám společnými silami podaří udělat naše město zase o  něco 
příjemnějším k životu, a nejen v letních vedrech.

MIROSLAV BEHRO  (KSČM) 

PAVEL GRASSE   (ProOlomouc) MILAN BRÁZDIL   (ANO 2011) 

Kvalitní a funkční letecká záchranka je mojí prioritou

V  poslední době se na mě stále častěji obrací odborná veřejnost, kolegové 
záchranáři a  lékaři, ale i občané našeho města, kraje, dokonce i ze vzdálenějších 
koutů Česka, abych se vyjádřil k  aktuální situaci v  letecké záchranné službě 
(LZS). V podstatě se všechny dotazy dají shrnout do jediného: Kdo bude leteckou 
záchranku provozovat od příštího roku?

LZS je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. Její 
zdravotnickou část zajišťuje stát prostřednictvím krajů. Provoz vrtulníků zajišťuje 
také stát, ale prostřednictvím armády, policie a dvou soukromých firem. Smlouvy 
z roku 2008 na provoz vrtulníků soukromými firmami koncem tohoto roku vyprší. 
Jsme tak nyní ve fázi, kdy je potřeba zajistit plnohodnotné fungování letecké 
záchranky od roku 2017.

Protože se médii šíří spousta polopravd a  dezinformací, cítím povinnost se 
do této záležitosti osobně vložit a  jako olomoucký lékař a  politik informovat 
o  skutečném stavu a  dopomoci tomu, aby i  v  našem kraji nadále fungovala 
kvalitní letecká záchranná služba, na kterou se mohou všichni občané spolehnout. 
Ostatně díky neskutečnému zapálení lékařů, záchranářů, pilotů, prostě všech, kteří 
pomáhají a zachraňují lidské životy, tomu tak doposud je!

Snahou Vlády je zabezpečit plynule navazující, fungující a finančně odpovídající 
leteckou záchranku. Parametry nové zakázky na období od roku 2017 nyní 
dolaďuje Ministerstvo zdravotnictví. Míč je tedy na jejich straně. Zájem provozovat 
LZS již projevily firmy nejen z ČR, ale i z Rakouska či Německa. Mým přáním je, aby 
nový provozovatel byl minimálně tak dobrý, jako ten současný. Je však potřeba, 
aby Ministerstvo zdravotnictví soutěž stihlo a zvládlo. Do budoucna se má hledat 
takové hospodárné řešení, aby provoz všech základen zajišťoval stát, samozřejmě 
při zachování vysoké úrovně provozu. 

Jako služebně nejstaršímu lékaři olomoucké záchranky mi na jejím osudu, 
stejně jako na bezpečí a zdraví občanů velmi záleží. Proto se v této záležitosti budu 
nadále angažovat a průběžně informovat.

Vážení čtenáři

V  Olomouci máme spoustu malých sportovních klubů a  spolků, které dosahují 
vysoké úrovně. Nicméně  do nich plyne velice málo peněz. Na rozdíl od těch 
velkých ,do kterých peníze jdou a  výsledek se často nedostaví. Je to pouze mé 
zamyšlení,že město by mělo daleko více finančně podporovat tyto menší sportovní 
organizace,které úspěšně reprezentují město Olomouc i  přes to ,že nemají 
dostatek finančních prostředků. Dle mého názoru by se město mělo vzdát podílů 
v klubech,které jsou pouze bezednou dírou na peníze a uvolnit právě tuto částku 
na podporu,dalších sportů. A nebo ,pokud by byla nastavena nějaká rozumná cena, 
tak odkoupit zbývající podíly a stát se tak 100%vlastníkem a tyto kluby provozovat. 
V  Olomouci máme spoustu sportovních talentů a  to napříč celým sportovním 
spektrem. Nicméně bohužel tyto talenty se těžko prosazují bez finanční podpory. 
Rodiče sami dobře  vědí kolik je  sporty stojí a jak je to pro ně finančně náročné. 
Město by především mělo mít zájem, podporovat i  sportovní organizace,které se 
i bez zisků  věnují výchově mladých talentů. Zajistit těmto klubům,aby nemuseli 
čekat pouze na granty ,ale měli pro svoji činnost zajištěny finance každoročně.

Nejsou jen velká témata.

Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování nových olomouckých ulic. Jednu 
takovou na Šibeníku bude pojmenovávat na zastupitelstvu 16. května. Ulice se bude 
jmenovat Jiřího Pelikána. Jiří Pelikán si jistě, jako mnoho dalších významných lidí, 
takovou poctu zaslouží. Rada města návrh již schválila, nyní potřebuje koalice jen 
potvrzení zastupitelstva. Potud vše v pořádku. 

Není to ale tak dávno, kdy v  jiné části města, v Topolanech, byla pojmenována 
nová ulice po otci Jiřího Pelikána, tedy ul. Julia Pelikána. Julius Pelikán, jako významný 
olomoucký sochař, si takovou poctu nepochybně zaslouží také. V  Olomouci budou 
tedy ulice Jiřího Pelikána a Julia Pelikána. Na obou ulicích budou bydlet lidé se svými 
osudy a denními starostmi, možná tam budou mít sídla firmy. Budou dostávat poštu. 
A paradoxně, pokud dojde ke krácení adresy v úřední i soukromé korespondenci na „J. 
Pelikána“, jak nelze vůbec vyloučit u odesílatelů neznalých takové olomoucké reality, 
není obyvatelům zmíněných dvou ulic co závidět. Domnívám se, že těžko jim úřady, 
nebo dokonce samotní radní, v  případných zmatcích pomohou. Pomoc by musela 
totiž spočívat zase jen v přejmenování jedné z těchto ulic. 

Otázkou tedy, a snad ne jen řečnickou, zůstává, kdo z olomouckého zastupitelstva, 
jemuž leží na srdci klidný život voličů i  všech spoluobčanů, nakonec tomuto 
dobrodružství dá zelenou. Vždyť po Jiřím Pelikánovi by k projevení pocty mohlo být 
v Olomouci pojmenováno třeba nějaké kulturní zařízení nebo jiná stavba. Něco, co by 
se tak přímo nemohlo potenciálně dotýkat osudů bezejmenných.

Telegraficky:
• Rekonstrukce Třídy 1. máje v  centru města má propuknout co nevidět. Od 

podzimních slibů radnice, že se bude snažit vylepšit projekt, který ještě víc než dnes 
upřednostní auta před pěšími a cyklisty, se dosud nic nedělo. Teprve v těchto týdnech 
se začalo projednávat několik nejpotřebnějších úprav, projektant ale naráží na obtíže 
při prosazení změn na úřadech.

• Pozemky starého Mila jsou jediným místem v Olomouci, kde neplatí pro stavby 
žádné výškové omezení. Rada města situaci už čtyři a půl měsíce neřeší a nechává 
volnou ruku investorovi Šantovka Tower pokračovat s přípravou projektu, ačkoliv může 
na dobu, než se vyjedná nová podoba územního plánu, vyhlásit stavební uzávěru.



Vážení čtenáři, 
pokud nám chcete napsat, můžete buď 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. 

NAPIŠTE NÁM
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ZVEME VÁS 11. 6. 2016 … (tajenka )… NA OPEN AIR FESTIVAL (Alphaville, Anna K, Janet Robin, Precedens, Inekafe)
Tajenku křížovky zasílejte do 23. 5. 2016 na adresu Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14 nebo 
e-mailem na krizovka@olomouckelisty.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 magazínu. 
Tajenka z minulého čísla: ZNAČKOVÉHO SPANÍ. Vylosovanou výherkyní, která získá dárek od firmy SNOOZE, sídlící v Olomouci na 
Studentské ulici, je: Monika Večerková

Inzertní manažeři

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 23. 5. 
Distribuce bude zahájena 6. 6.

INZERUJTE V OLOMOUCKÝCH LISTECH

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Objektivem čtenáře

Cesta na výstaviště Flora  Foto | Petr ÚlehlaTři věže kostela svatého Michala  Foto | Zolo Kalavský 

*zasláním snímku souhlasí autor s jeho zveřejněním v tištěných a elektronických materiálech města Olomouce 

Batman v Olomouci  Foto | Jaroslava Kubová

Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě 
Olomouckých listů. Zachyťte objektivem fotoaparátu aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední udá-
losti kolem vás. Ty nejzajímavější snímky vybereme a zveřejníme je na této straně časopisu*. 

Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, posílejte na e-mailovou adresu 
redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 25. května 2016.  Všem, kdo nám už fotografie zaslal, děkujeme! Nejvíce nás tento 
měsíc zaujaly následující snímky:

Olomouc koncem dubna, nábřeží Moravy, Blahoslavova ulice  Foto | Pavel Procházka
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