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NABÍDKA PRONÁJMU 

Statutární město Olomouc nabízí k pronájmu prostor 
o celkové výměře 18,93 m2 v 1. NP budovy č. p. 367, 
obč. vyb. Horní náměstí č. o. 5, která je součástí pozem-
ku parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
-město, obec Olomouc. 

Jedná se o prostor přístupný z pasáže domu  
se dvěma výkladci bez oken. 
Rozsah prostoru: prodejna 16,43 m2, 2× výkladec 1,50 m2, 
WC mimo provozovnu 1,00 m2.
Energetická náročnost budovy: D – méně úsporná 

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

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

majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Bližší informace poskytne odbor majetkoprávní, oddělení 
majetkových řízení Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
779 11 Olomouc, Bc. Kateřina Výskalová, DiS., tel.: 588 488 278, 
604 290 164, e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu.

 
V případě zájmu o prohlídku prostoru se obraťte na společ-

nost Správa nemovitostí Olomouc, a.s., paní Miroslavu Stude-
nou, tel. 585 238 143, 602 793 969. 

Statutární město Olomouc nabízí 
k pronájmu garážová stání

Umístění garážového stání
Číslo stání Výměra

ulice, č. o. č. p.  

Balbínova 7, 9 371 1 19,40 m2

Balbínova 7, 9 371 2 27,50 m2

Balbínova 7, 9 371 8 26,90 m2

Balbínova 7, 9 371 11 26,90 m2

Balbínova 7, 9 371 14 26,90 m2

Balbínova 7, 9 371 15 15,60 m2

Balbínova 3, 5 373 7 19,20 m2

Balbínova 3, 5 373 10 15,60 m2

Nájemné 400,- Kč bez DPH/m2/rok nebo 100,- Kč bez DPH/m2/rok pro handicapované 
osoby. Doba nájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

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

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

majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

Bližší informace poskytne odbor majetkoprávní, oddělení 
majetkových řízení Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 
779 11 Olomouc, Bc. Kateřina Výskalová, DiS., tel.: 588 488 278, 
604 290 164, e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu.
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Červen je plný  
až k prasknutí

Nějaká letní nuda, 
to v Olomouci v červnu 
nehrozí. V tomto mě-
síci se tady totiž ode-
hraje tolik věcí, že by-
chom na něj potřebovali možná i měsíce 
dva. K tomu, abychom si udělali pořádek 
a jasno, co je pro nás prioritou, mohou 
posloužit i následující stránky červno-
vých Olomouckých listů.  

Nejde jen o klasické finišování, jaké 
známe v červnu třeba ve školách, kdy se 
každý snaží uzavřít ten školní rok co nej-
lépe, a leckdo dohání na poslední chvíli 
to, co mu třeba v předchozích měsících 
tak trochu uteklo. V červnu toho je váž-
ně hodně. 

Hned na začátku měsíce, ještě před 
tím, než toto číslo Olomouckých listů vy-
razí z tiskárny do vašich schránek, sla-
vila Olomouc své oblíbené městské svát-
ky. Letos stály za to, byly plné událostí 
a zajímavostí, vzpomínalo se na jedinou 
českou panovnici Marii Terezii a sou-
časně se odehrálo už dvacáté předává-
ní Cen města. V centru města ale bude 
rušno i v dalších týdnech – za všechny 
akce jmenujme například olomoucký 
1/2Maraton, vytrvalostní závod s doslo-
va světovým renomé. 

Dějí se i věci vážné a důležité pro bu-
doucnost Olomouce. Zatímco probíhá 
rekonstrukce třídy 1. máje, chystá se stu-
die proměny sousedního veřejného pro-
stranství, a to náměstí Republiky a okol-
ních ulic. Veřejnost se může do příprav 
studie zapojit, už v červnu se chystá prv-
ní veřejné jednání. Rovněž v červnu se 
odehraje veřejné projednání plánu udr-
žitelné městské mobility a do třetice bude 
projednán další dokument, významný 
pro budoucnost, a to strategický plán 
města. Velmi brzy už začne fungovat 
další novinka, a to placení parkovného 
pomocí SMS.  

Nejspíš se tedy shodneme na tom, že je 
toho v červnu vážně dost, a tak nezbývá 
než ho ve zdraví a s úsměvem přežít a tě-
šit se na blížící se prázdniny a dovolené. 
Krásné léto, milí Olomoučané.

    PhDr. Pavel Urbášek, 
náměstek primátora statutárního 

města Olomouc

EDITORIAL
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Kino Metropol má po zateplení novou fasádu a nový stylový nápis

Pro závod s téměř deseti 
tisíci běžci je třeba připravit 
celou řadu věcí. Jen pro 
představu – každý běžec 
má na hrudi startovní číslo, 
které potřebuje na tričku 
nějak upevnit. Tušíte, kolik 
se tedy během závodu spo-
třebuje spínacích špendlí-
ků? A co takových houbiček 
na osvěžení?
I když se v Olomouci startu-
je večer, červnové teploty 
bývávají často neúprosné. Na sedmi ob-
čerstvovacích a osvěžovacích stanicích tak 
na běžce houbiček namočených ve stude-
né vodě čekají desetitisíce... 

Během závodu se použije:
  - 64 250 houbiček na osvěžení
  - 9 700 medailí
  - 4 964 metrů plotů
  - 94 589 kelímků
  - 6 200 termoizolačních fólií
  - 132 mobilních toalet
  - 447 dopravních značek

Vypije a sní se:
  - 32 488 litrů vody Mattoni
  - 6 325 litrů hypotonického nápoje
  - 2 215 kg banánů
  - 1 426 kg pomerančů
  - 23 kg soli
  - 34 kg cukru

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Díky rekonstrukci došlo k razantnímu snížení energetické náročnosti objektu a tím i ke zvýšení komfortu provozu kina, ale i bytových jednotek v budově  Foto | BM

Olomoucí na linkách MHD už jezdí 
pouze nízkopodlažní autobusy

Od čtvrtka 25. května jsou nasaze-
ny na linky dopravního podniku nové 
nízkopodlažní autobusy. Dva kloubo-
vé autobusy Solaris Urbino 18, sedm 
sólo autobusů Solaris Urbino 12 a jeden 
midi autobus Solaris Urbino 8,6 budou 

obsluhovat linky 10, 12, 16, 17 a 19. Do-
dáním deseti nízkopodlažních autobusů 
se Olomouc stala největším tuzemským 
městem, které má stoprocentní vozový 
park nízkopodlažních autobusů. 

  (red)

Autobusy slavnostně převzal do užívání primátor Olomouce Antonín Staněk a požehnal jim arcibiskup Jan Graubner Foto | BM

Novou zateplenou fasádu, vyměněná 
okna, vstupy i topný zdroj má budova kina 
Metropol. Práce na energeticky úspor-
ných opatřeních na objektu kina začaly 
loni v prosinci, celkové náklady dosáhly 
8,9 milionu korun.

Primátor Antonín Staněk ocenil, že 
klasické jednosálové kino se proměnilo 
v kulturní scénu se širším záběrem. „Jsme 
rádi, že se podařilo zachránit kino v centru 

města a že má i další přidanou hodnotu,“ 
uvedl primátor.  I podle jeho náměstka La-
dislava Šnevajse se provozovatel za dosa-
vadní čtyři roky osvědčil a radní mu pro-
dloužili smlouvu na dalších deset let. 

„Spolu s novou fasádou se změnilo 
i venkovní světelné označení. Moder-
ní LED systém respektuje platný design 
manuál. Neonový poutač byl již za hra-
nicí životnosti,“ řekl provozovatel kina 
Petr Hanák. Na úhradě nákladů zateple-
ní se kromě majitele budovy bude podílet 

i nájemce kina společnost DCI Kino Olo-
mouc a část pokryje dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. Do budoucna 
chce kino ještě vylepšit vestibul a do sálu 
pořídit klimatizaci. Kino Metropol ročně 

uspořádá na sedm set filmových předsta-
vení, k tomu a v rámci kulturních akcí ho 
navštíví až sto tisíc lidí.  (red)

milionu dosáhly 
celkové náklady8,9

www.kinometropol.cz
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Pítka sochaře Ivana Theimera ozdobí centrum města

INZERCE

POBOČKA
OLOMOUC

AUTO ESA OLOMOUC
ULICE PŘEROVSKÁ

OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200TORNÁDO
CENOVÉ

SLEVY
AŽ75 000 Kč
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Horní a Dolní náměstí by ještě do konce 
roku měla získat dvě pítka vytvořená 
autorem Arionovy kašny Ivanem 
Theimerem. Světově uznávaný sochař 
a olomoucký rodák připravuje podle svých 
grafických návrhů hlavice pítek.

Nejprve vznikaly laserové podkla-
dy, poté voskové modely a z nich nako-
nec sádrové a bronzové odlitky hlavic. 
„Bronzové odlitky vyrobí ve slévárně 
v toskánské Pietrasantě a bude na ně do-
hlížet Ivan Theimer osobně. Důležitým 
úkolem bylo sehnat i odpovídající mra-
morové sloupky, které ponesou bron-
zové hlavice. Jeden je už v Olomouci 
a pochází z doby tvorby Arionovy kašny 
a druhý objednáme v Itálii,“ upřesňuje 
investiční náměstek primátora Filip Žá-
ček. „Po dokončení pak veřejný prostor 
v centru Olomouce významně obohatí 
dva nové výtvarné, a především funkč-
ní prvky od světově uznávaného uměl-
ce,“ uvedl při schvalování objednávky 
tohoto díla primátor Antonín Staněk.

Na Horním náměstí se pítko vrátí 
před radnici do míst, kde již v minu-
losti býval umístěn zdroj pitné vody 
pro Olomoučany, tzv. křížová studna. 
„Jsem rád, že se nakonec podařilo najít 

kompromis na umístění pítek i s Ná-
rodním památkovým ústavem a oby-
vatelům a návštěvníkům města tak na-
bídneme možnost osvěžení především 

Pítka ponesou, stejně jako kašna z dílny Ivana Theimera na Horním náměstí, motivy legendy o řeckém básníku Arionovi zachráněném delfínem
 Foto | archiv Ivana Theimera

www.olomouc.eu

v parních letních měsících,“ dodává ná-
městek Žáček.  (red)
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Úhrnným přebytkem ve výši zhruba 
270 milionů korun skončilo hospodaře-
ní statutárního města Olomouce v roce 
2016. Výsledky hospodaření města 
přezkoumala i auditorská společnost kte-
rá konstatovala, že nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, 

Koncem května začaly stavební prá-
ce na bezbariérových úpravách ulice 
Střední Novosadská v Olomouci. Po-
trvají do září a na jejich konci bude 
předána veřejnosti i nová cyklostezka. 
Ta bude v nově upravené ulici vedena 
v hlavním dopravním prostoru i mimo 
něj. Celá stavba je rozdělena do šes-
ti etap. Během nich budou pro pěší 
vytvořeny provizorní chodníky nebo 
náhradní trasy. „Součástí stavebních 
úprav bude předláždění stávajících 
chodníků, vjezdů a nástupišť autobu-
sových zastávek. Předpokládaná výše 
nákladů za stavební úpravy je zhruba 
6,5 milionu korun a devadesát procent 
uznatelných nákladů má pokrýt dotace 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu,“ doplnil investiční ná-
městek primátora Filip Žáček.

V červnu se pak stavební práce roz-
jedou v Jilemnického ulici v městské 
části Nedvězí. Vznikne zde nový pře-
chod pro chodce, jedno místo pro pře-
cházení frekventované silnice a záliv 
autobusové zastávky. Celkové náklady 
si vyžádají zhruba 5 milionů korun. 
„I tuto investici z části pokryje finanč-
ní podpora z Evropské unie. V rámci 
dotace byla schválena částka ve výši 
3,3 milionu korun,“ upřesnil Filip  
Žáček.    (red)

Další ulice budou bez bariér

www.menimeolomouc.eu

Změny v parkování: placení pomocí SMS,  
jedna cena, jedna zóna, neomezená doba stání
Od 1. července se v Olomouci radikálně 
změní způsob parkování. Z města zmizí 
dvě zóny s rozdílnými cenami placeného 
parkovného a poprvé půjde parkovací 
poplatek uhradit prostřednictvím SMS 
zprávy. 

Pro parkování v placené zóně od toho-
to data současně přestane platit dvouho-
dinové omezení. Hodina stání přijde jed-
notně na třicet korun.

„Chceme se technicky posunout o úro-
veň výše a řidičům usnadnit zaplacení 
parkovacího poplatku,“ uvedl ke změnám 
primátor Antonín Staněk. 

Při placení pomocí SMS odešle řidič 
na číslo 902 66 zprávu ve tvaru synta-
xe: město – zóna – registrační značka 
vozidla. Operátor přijetí zprávy odesíla-
teli obratem potvrdí. Pokud bude chtít 
na místě stát déle, odešle najednou více 
zpráv po sobě. 

Vzhledem k tomu, že 1. červenec 
připadne na sobotu, kdy je ve městě 

SMS
PLATBA

OD ČERVENCE LZE PARKOVNÉ 
PLATIT TAKÉ POMOCÍ SMS

Provozovatel parkoviště: 
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ 00299308

Olomouc

Placené parkoviště:

Pracovní dny 9.00–18.00

902 66ZAŠLETE
NA ČÍSLO

CENA PARKOVNÉHO        1 HODINA       30 KČ

NAPIŠTE SMS VE TVARU
OL mezera 1 mezera RZ vozidla (příklad: OL 1 0M01234)

(nutno zachovat skladbu písmen a mezer)

Pro zaplacení parkovného na více jak 1 hodinu lze 
poslat více Premium SMS po sobě. Platnost jednotlivých 

parkovacích lístků na sebe bude navazovat.
(příklad: 3 SMS = 3 hodiny parkování) 

K ceně SMS parkovného bude připočtena cena za 
zaslání SMS dle tarifu Vašeho operátora. Pro platbu 
je nutné mít aktivní službu Premium SMS. Odpovědní 
SMS je nutné uchovat pro případnou kontrolu. Cena 
parkovného je včetně základní sazby DPH.

Tisk daňového dokladu a reklamační formulář: 
www.parkovacilistek.cz

Číslo je jednotné
pro všechny operátory v ČR.
   
Pro platbu je nutné
mít aktivní službu Premium SMS.

Více informací: 
www.olomouc.eu

Technický servis:
GLOBDATA a.s.
Na příkopě 393/11
110 00 Praha 1
www.globdata.cz, www.platmobilem.cz

Infolinka: +420 267 090 338
Po – Pá 9:00 – 17:00parkování zdarma, využijí Technické 

služby města Olomouce tento víkend 
k výměně více než sto šedesáti značek 

www.olomouc.eu   

faktorů. „Jednou rovinou jsou vyšší 
příjmy, druhou nižší výdaje. Důležitým 
hlediskem byl úspornější provoz města, 
docílený například centrálními nákupy 
materiálů či významnými úsporami při 
veřejných soutěžích,“ vysvětluje ekono-
mický náměstek primátora Martin Ma-
jor. Při veřejných soutěžích se opakovaně 
dařilo dosáhnout znatelně nižší ceny, než 
jaký byl původní odhad nákladů. Dalším 
faktorem při vzniku přebytku bylo nerea- 
lizování velké investiční akce oprava tří-
dy 1. máje, s níž se počítalo původně na 
loňský rok a realizuje se až letos.

Roli v celkovém hospodaření sehrá-
la příjmová složka rozpočtu. Předpo-
kládané příjmy se podařilo naplnit na 
102,19 procenta, skutečnost vykazuje 
proti poslednímu upravenému rozpočtu 
vyšší plnění o 45,1 milionu korun.  (red)

dodatkových tabulí na parkovacích do-
pravních značkách a Městská policie Olo-
mouc k doplnění informací o SMS poplat-
ku na parkovací automaty. 

Strážníci budou úhradu kontrolovat 
pomocí tabletu. „Máme vlastní infor-
mační systém s univerzálním platebním 
portálem. Strážníkovi stačí naskenovat 
registrační značku vozidla a systém ji zto-
tožní s uhrazenou platbou.

Poplatek za krátkodobé parkování 
v Olomouci se mění poprvé od roku 2007. 
Nová cena bude odpovídat republikové-
mu standardu. Olomouc má přitom mezi 
krajskými městy nejlevnější hromadnou 
dopravu. „Chceme tím zároveň regulovat 
parkování v historickém centru a přimět 
Olomoučany, aby více využívali veřejnou 
dopravu, případně alternativní způsob 
dopravy,“ objasnil náměstek primátora 
Aleš Jakubec. Co se nemění, je doba pla-
ceného stání v zóně placeného parkování. 
Je vymezena časem od 9:00 do 18:00 ho-
din v pracovní dny.  (red)

 ” Důležitým 
hlediskem byl úspornější 

provoz města. 

V pondělí 12. 6. 2017 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy  
Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční veřejné jednání  
Zastupitelstva města Olomouce. Program a materiály pro jednání najdete  
na webu města, jednání můžete sledovat online. 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

která by mohla mít negativní dopad na 
budoucí hospodaření statutárního města 
Olomouc. Městu se podařilo uspořit na 
provozních výdajích i na cenách investič-
ních akcí a přitom v dostatečné míře po-
krýt veřejné potřeby, které zajišťuje.

Velký přebytek v rozpočtu byl pod-
le odborníků dán souběhem několika 

www.olomouc.eu   
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Mattoni 1/2Maraton Olomouc 
se rozebíhá už poosmé

V sobotu 24. června 2017 se město 
Olomouc opět stane centrem běžeckého 
dění. Osmý ročník závodu Mattoni 
1/2Maraton Olomouc se již od začátku 
řadí mezi světovou elitu dálkových běhů. 
Poslední ročníky to jenom potvrzují – 
nejlepší světoví vytrvalci, tisíce běžců 
a skvělá atmosféra tak z olomouckého 
závodu dělají největší a nejoblíbenější 
běžeckou akci na Moravě. 

Datum / ročník  24. června 2017 / 8.
Titulární partner:   Mattoni
Místo startu/cíle:   Horní náměstí
Délka trati:   21,0975 km
Časový limit:   3 hodiny
Průměrná teplota:   18 °C
Kapacita půlmaratonu:  6 200 běžců
Kapacita dm rodinného běhu: 3 500 běžců
Ocenění IAAF:   zlatá známka kvality (IAAF Road Race Gold Label)
Kategorie:   jednotlivci (21,0975 km)
   štafety (3× 5 km, 1× 6,0975 km), 2Run (10 + 11,0975 km)
Doprovodné akce:   dm rodinný běh (3 km)
Marathon Music Festival
Rekord závodu – muži:  1:00:17 (2014), Geoffrey Ronoh (KEN)
Rekord závodu – ženy:  1:06:38 (2015), Mary Keitany (KEN)
Nejrychlejší Čech:   1:05:50 (2015), Jan Kreisinger
Nejrychlejší Češka:   1:15:16 (2016), Eva Vrabcová 
Světový rekord – muži:  58:23 (2010), Zersenay Tadese (ETH)
Světový rekord – ženy:  1:04:52 (2017), Joyciline Jepkosgei (KEN) 

OLOMOUCKÝ 1/2MARATON V DATECH

Na start se letos postaví 6200 běžců, na překonání tratě mají limit 3 hodiny Foto | RunCzech

Mezi světovou špičku se řadí i elitní 
běžci, kteří se závodu účastní. Mezi favo-
rity závodu budou tradičně patřit vytr-
valci z afrických zemí. Českou republiku 
bude reprezentovat Eva Vrabcová, která 
minulý rok na stejné trase zaběhla český 

ženský rekord závodu s časem 1:15:16. 
„O čase zatím vůbec nepřemýšlím. Půl-
maraton v Olomouci poběžím v rámci 
přípravy na maraton na mistrovství světa 
v Londýně, ale když dostanu číslo, neu-
mím běžet pomalu, takže se určitě budu 
snažit. Na jaře jsem kvůli zranění dlou-
ho nemohla trénovat a závodit, takže se 
do Olomouce už strašně těším,“ říká Eva 
Vrabcová.

Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se le-
tos aktivně zúčastní 9 700 běžců z celého 
světa, z toho 3 500 bude závodníků dm 
rodinného běhu. Ten je připraven pro 
malé i velké běžce, kteří mohou běžet 
s rodinou nebo i samostatně. 

 Pokračování na straně 8
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 www.runczech.com

17. listopadu 16:00–22:30 
od třídy Svobody po Žižkovo náměstí
8. května 17:30–23:00 
Aksamitova 16:00–19:00 
úsek tř. Svobody – Kateřinská
Dobrovského 17:30–22:30  
Dolní Hejčínská 17:30–21:45 
úsek Ladova – Na Střelnici
Dolní náměstí 8:00–24:00
Havlíčkova 17:30–22:30 
úsek Krapkova – tř. Svobody
Heydukova 17:30–21:15
Horní náměstí 8:00–24:00
Husova 17:30–22:30

Hynaisova 17:30–22:30
Jablonského 17:30–21:15 
Jiřího z Poděbrad 17:30–22:30
Kateřinská 16:00–19:30
Krapkova 17:30–22:00
Ladova 17:30–21:45
Lazecká 17:30–21:45 
Masarykova třída 17:30–22:30 
Michalské stromořadí 16:00–19:00
Na Střelnici 17:30–22:00 
Palackého 17:00–22:00
Riegrova 8:00–23:30 
Sokolovská 17:30–21:15
Studentská 17:30–22:00 

Tomkova 17:30–21:30 
úsek Ladova – Jarmily Glazarové
Pokračování Tomkovy 17:30–21:30 
spojnice Hejčín – Černovír
Pőttingova 17:30–22:00
tř. Kosmonautů 17:30–22:30 
úsek Wittgensteinova – Jeremenkova, 
směr centrum
tř. Svobody 17:00–22:30 
úsek Havlíčkova – 17. listopadu
U Reálky 16:00–22:30
Zámečnická 17:30–22:30
Žižkovo náměstí 17:30–22:30

ČASY UZAVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH ULIC A SILNIC DNE 24. ČERVNA

Mattoni 1/2Maraton Olomouc se rozebíhá už po osmé

Dokončení ze strany 7
Každý účastník, který trasu dokon-

čí, obdrží medaili. Tříkilometrový ne-
soutěžní běh odstartuje z Horního ná-
městí v Olomouci v sobotu 24. června 
v 17:00 hodin.

Nemáte ještě natrénováno na celý půl-
maraton (21,0975 km)? Dejte dohromady 
čtyřčlennou (3× 5 + 1× 6 km) či dvou-
člennou štafetu 2Run (10 + 11 km) nebo 
se s celou rodinou přihlaste na dm rodin-
ný běh. Určitě ale přijďte fandit do ulic, 
sledovat závod, poslechnout si některou 
z 15 kapel anebo navštivte veletrh aktiv-
ního a zdravého životního stylu Moravia 
Sport Expo, na kterém letos najdete vel-
kou novinku v podobě představení aktivit 
několika desítek olomouckých sportov-
ních a volnočasových organizací. „Naší 
myšlenkou je nastavit tradici v pořádání 
sportovní burzy pro děti s nabídkou mi-
moškolních sportovních aktivit. Všem 
zájemcům nabídneme prostor pro stánek 
a venkovní plochu pro ukázku konkrétní 
sportovní disciplíny dle kapacitních mož-
ností nebo prostor na pódiu,“ vysvětluje 
technický manažer závodu Tomáš Coufal.

Obyvatelé města čekají uzavírky 
Mattoni 1/2Maraton Olomouc a všech-

ny jeho běhy s sebou přináší i určitá do-
pravní opatření. Uzavírka silnic bude 
platit v závodní sobotu (tedy 24. června 
2017) po celé trase závodu od 16:00 do 
24:00 hodin. Níže uvedené časy jsou pro-
to pouze orientační a pořadatel vyvine 
maximální snahu o dodržení časů níže 
popsaných a co nejrychlejší otevření tra-
sy pro obyvatele města.

Po celé trase závodu bude platit také 
zákaz zastavení. Vozidla budou z trasy zá-
vodu z důvodu bezpečnosti odtahována, 

proto prosíme všechny řidiče, aby si včas 
přeparkovali svá auta.

Výluka MHD bude platit od cca 
18:30 hod. Do té doby bude zachován 
provoz všech pravidelných linek MHD ve 
svých trasách a podle platných jízdních 
řádů. Po uvedeném času dojde na vybra-
ných linkách k předčasnému ukončení 
provozu nebo ke změně trasy. Zároveň 
budou zavedeny linky náhradní dopravy. 
Informace o výlukách budou rovněž vy-
věšeny na zastávkách MHD. Podrobnější 

Eva Vrabcová a Mary Jepkosgei Keitany - nejrychlejší Češka a vítězka ženské kategorie loňského ročníku Foto | archiv

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU

informace budou zveřejněny v dostateč-
ném předstihu na webu www.dpmo.cz

Aktuální informace o dopravních uza-
vírkách najdete na stránkách, v mobil-
ní aplikaci Waze nebo se můžete obrátit 
na bezplatnou telefonní linku 800 165 
102, která je k dispozici ve čtvrtek 22. 
6. a pátek 23. 6. od 9:00 do 17:00 hodin 
a v den závodu v sobotu 24. 6. od 9:00 do 
23:00 hodin.  (red)
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Antonína Staňka, primátora 
statutárního města Olomouce.

Olomouc  je  letos držitelem titu-
lu  Evropské  město  sportu.  Jak 
významná  akce  je  olomoucký 
půlmaraton  z  vašeho  pohledu 
a co městu  tato akce především 
přináší?  

Jde o jedinečnou sportovní událost, 
která se těší velké oblibě veřejnosti, 
zájmu elitních běžců a vysoké prestiži 
při organizaci závodu. Mattoni 1/2Ma-
raton Olomouc byl jako první z mi-
mopražských závodů oceněný zlatou 
známkou kvality Mezinárodní aso-
ciace atletických federací IAAF. Jde 
o dlouhodobě zavedenou a atraktivní 
akci, která městu přináší jen samé 
přednosti. Ať už v podobě dobré pro-
pagace nebo v podpoře hotelových, tu-
ristických či gastronomických služeb. 

Bude  letošní  půlmaraton  i  díky 
titulu  Evropské  město  sportu 
něčím jiný? 

Rozhodně, u této příležitosti při-
chystali organizátoři novinku pro 
všechny sportovní kluby, spolky a od-
díly v Olomouci. V rámci největšího 
sportovního veletrhu v Olomouckém 
kraji, Moravia Sport Expa, budou mít 
tyto sportovní organizace možnost 
prezentovat své aktivity, a to zcela 
zdarma. Veletrh olomouckých spor-
tovních klubů se uskuteční v areálu 
Výstaviště Flora Olomouc.

Letošní  ročník  je  v  pořadí  os-
mým. Jaká je budoucnost půlma-
ratonu v Olomouci? Bude město 
zajímavé  pro  běžce  i  v  příštích 
letech? 

O tom není pochyb! Olomoucký 
půlmaraton patří k nejoblíbenějším 
závodům v České republice. V roce 
2016 byl druhým největším půlmara-
tonem a dokonce také vůbec nejlépe 
obsazeným závodem v zemi. To jsou 
jasně vypovídající údaje a čísla. Půl-
maraton je oblíbený pro svou ojedině-
lou atmosféru, trasa vede historickým 
centrem města, a každoročně se účast-
níci i fanoušci přesvědčují se o tom, 
že Olomouc jim má vždy co nového 
nabídnout.

TŘI OTÁZKY PRO...
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MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC
MATTONI OLOMOUC HALF MARATHON

24. ČERVNA / 24 JUNE 2017 | START: 19:00 / 7 PM

210 m n.m.

0 km 2.5 km1.25 km 5 km 7.5 km 10 km 12.5 km 15 km 17.5 km 20 km 21 km

230 m n.m.

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

19:03 / 19:141

19:06 / 19:222

19:09 / 19:303

19:11 / 19:394

19:14 / 19:475

19:17 / 19:556

19:20 / 20:037

19:23 / 20:128

19:26 / 20:209

19:28 / 20:2810

19:31 / 20:3611

19:34 / 20:4512

19:37 / 20:5313

19:40 / 21:0114

19:43 / 21:1015

19:46 / 21:1816

19:48 / 21:2617

19:51 / 21:3418

19:54 / 21:4319

19:57 / 21:5120

19:59 / 22:0021

km

Start/Cíl | Start/Finish // Seřadiště | Line-Up:
Horní náměstí/square
Technické zázemí | Technical area: 
Dolní náměstí/square

Trasa závodu | List of streets
Start » Horní náměstí » Riegrova » Palackého » Pöttingova 
»  Studentská  (1 km) » Dobrovského (2 km) » Jiřího z Poděbrad 
» Žizkovo náměstí »  17.  listopadu (3  km) » tř. Kosmonautů (4 km) » 
Jeremenkova » Masarykova třída (5 km) » Žizkovo náměstí » Husova » 
Sokolovská (6 km) » Jablonského (7 km) » Heydukova » Lazecká (8 km) 
» Jarmily Glazarové (9 km) » Mrštíkovo náměstí » Tomkova » Ladova 
» Dolní hejčínská  (10 km) » Na Střelnici » Lazecká (11 km) » Lazecká 
– otočka/turn » Lazecká (12 km) » Na Střelnici » Studentská (13 km) » 
Hynaisova » Pöttingova » Palackého » Krapkova (14 km) » Smetanovy 
sady – otočka/turn » Smetanovy sady (15 km) » Havlíčkova (16 km) » 
tř. Svobody » 17. listopadu » tř. Kosmonautů (17 km) » tř. Kosmonautů 
(18 km) » Jeremenkova » Masarykova třída (19 km) » Žizkovo náměstí » 
Jiřího z Poděbrad » Dobrovského (20 km) » Zámečnická » 8. května » 
Riegrova (21 km) » Horní náměstí  » Cíl / Finish

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aidkm vzdálenost

km distance

osvěžovací stanice
sponges point

Johnny Servis technické zázemí
Johnny Servis technical area

seřadiště
line-up

Moravia sport Expo

živá kamera
live cam

start / cíl
start / finish
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Představujeme práci KMČ Olomouc – Nové Sady
Gabriela Cingelová: Oprav je mnoho, peněz málo

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V červencovém vydání představíme

KMČ Olomouc – Nový Svět.

Se čtrnácti tisíci obyvateli jsou Nové Sady 
druhou nejlidnatější městskou částí.  Hustota 
panelových domů o tom leccos napovídá. 
V lokalitě je městská čistírna vod, několik 
škol, rozsáhlý fotbalový areál a také třeba 
zachovalý kostel se hřbitovem. Nové Sady 
jsou tak jednou z nejrozmanitějších částí 
města. S předsedkyní Komise městské části 
Olomouc – Nové Sady Gabrielou Cingelovou 
jsme se bavili o tom, jaká témata novosadské 
obyvatele zajímají. 

Fotbal má na Nových Sadech dlouhodobou tradici, s mládeží v tamějším FK pracují v důstojných podmínkách  Foto | PV

Paní předsedkyně, daří se vám 
vycházet vstříc požadavkům 
občanů Nových Sadů?

Ano, daří. Ke všem podnětům od ob-
čanů přistupujeme aktivně a děkujeme za 
ně. Je potěšitelné vědět, že i jim samot-
ným není jedno, jak vypadá jejich okolí 
a přispívají tak našemu společnému cíli: 
Co nejpříjemnějšímu životu na Nových 
Sadech. Výborná je i spolupráce s Měst-
skou policií a Policií ČR. 

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

Chystáme se z peněz komise nechat 
opravit druhou polovinu chodníku na 

ulici Zikově. Větší akcí pak bude chodník 
na ulici Družební směrem k restauraci 
Bohemia. Rovněž nás čeká celková bez-
bariérová úprava ul. Střed-
ní Novosadská, na které 
vznikne prostor pro pohyb 
cyklistů a bezbariérová 
úprava chodníků. Ve vnit-
robloku v ulici Zikově bude 
realizováno nové a bezpeč-
nější dětské hřiště s pěkný-
mi herními prvky. V sou-
časnosti jsme byli přizváni 
k prvnímu jednání stran 
realizace výstavby II. eta-
py tramvajové trati, která 
se protáhne od současné 
konečné zastávky Trnkova 
až na Schweitzerovu ulici. 
Takže se opravdu těšíme. 

Jaké akce pořádáte pro své 
spoluobčany, jaká bývá účast?

Dne 9. června chystáme tradiční, již 
sedmé Novosadské (dříve Povelské) slav-
nosti, které se konají v bezprostředním 
okolí barokní kapličky. Každý rok při-
láká bohatý kulturní program mnoho 

spoluobčanů, kteří si přijdou poslechnout 
pěknou hudbu a posedět se sousedy. Děti 
pobaví divadelní představení a mnoho 

dalších atrakcí. Součástí 
slavností je rovněž malá 
výstava dobových fotogra-
fií, nákresů a map, včetně 
jejich večerního promítání. 
To vše má připomenout již 
dávno zaniklou náves, kte-
rá tvořila přirozené cent-
rum celé lokality až do jeho 
postupného bourání v roce 
1986. Komise také kaž-
doročně spoluorganizuje 
v rytířském sále radnice 
setkání s jubilanty. Opět 
v tom vidíme příležitost ke 
strávení příjemných chvil 
s našimi spoluobčany spo-

jenou s poděkováním za jejich celoživotní 
práci. 

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

O práci komise se občané mohou do-
zvědět z našich webových stránek, které 
fungují v rámci stránek města Olomouce, 
a také ze dvou vývěsek, do kterých pravi-
delně umísťujeme zápisy z jednání. Jedna 
se nachází ve Špálově ulici a druhá na uli-
ci Peškově. A nyní i z Olomouckých listů. 

S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané?

Nejčastěji se jedná o opravy chodníků. 
Bohužel jsou ale finanční prostředky ko-
mise pro tyto účely omezené a chodníků 
vyžadujících opravu mnoho. Realizace 
jejich oprav je dlouhodobým procesem, 
a ač bychom si přáli jej urychlit, zázraky 
prostě neumíme. Často také řešíme opra-
vy a instalaci laviček či odstranění těch 
nevhodně umístěných. Dlouhodobou bo-
lestí je nedostatek míst k parkování jako 
neblahé dědictví z dob, kdy se nepočítalo 
s tak masivním nárůstem automobilis-
mu. Občané k nám také přicházejí s pros-
bami o kultivaci dětských pískovišť, se 
záležitostmi výsadby a údržby zeleně 
a v neposlední řadě i se záležitostmi týka-
jícími se dopravní problematiky. 

 (red)

Gabriela Cingelová, předsedkyně KMČ Olomouc 
– Nové Sady Foto | archív GC



Probíhající a  před-
pokládané uzavírky 
na území statutární-
ho města Olomouce

Do 7. 11. úplná uzavírka třídy 1. máje
5. 6. – 30. 11. úplná uzavírka silnice 
III/4436 ulice Hamerská
5. 6. – 31. 7. částečná uzavírka ulice 
Jeremenkova
5. 6. – 16. 6. úplná uzavírka ulice 
Hrnčířská
Do 30. 6. částečná uzavírka mostu na ulici 
Velkomoravská
Do 26. 6. úplná uzavírka ulic Liškovská 
a Hliník v Ol. – Lošově
Do 16. 7. úplná uzavírka ulice Luční
Do 31. 8. částečná uzavírka ulice 
Šlechtitelů
Do 7. 6. úplná uzavírka části ulice 
V Hlinkách
Do 12. 6. částečná uzavírka silnice II/448 
tř. Míru
Do 25. 6. částečná uzavírka silnice II/435 
ulice Střední Novosadská

Podrobný popis uzavírek najdete na webu 
www.olomouc.eu/portal/dopravni-aktuality. 

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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INZERCE

I RUTINA MŮŽE BÝT ÚŽASNÁ, POKUD ZMĚNÍTE SVŮJ ÚHEL POHLEDU.
Začínejte každé ráno správně naladěni díky 8" informačnímu, zábavnímu a navigačnímu systému v novém modelu SEAT Ateca. Ať 
jedete do fitness centra, nebo do práce, pohybujete se v rytmu zvukového doprovodu, který dokonale odpovídá silnici, po níž právě 
jedete. A pokud jste neměli čas nabít si doma telefon, nemusíte propadat panice. Jednoduše telefon odložte na bezdrátovou 
nabíječku a starejte se už jen o to, abyste si užívali skvělou jízdu. Skladové vozy SEAT Ateca ihned k odběru již od 468 900 Kč.

PONDĚLNÍ RÁNA UŽ PRO VÁS NIKDY
NEBUDOU JAKO PONDĚLNÍ RÁNA 

NOVÝ SEAT ATECA

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc
T. +420 800 737 385 www.seatolomouc.cz  

TECHNOLOGY TO ENJOY

SE AT. CZNAJDETE NÁS NA:Průměrná spotřeba paliva 4,3 – 6,1 l/100 km. Průměrné emise CO2: 113 – 141 g/km.
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Stavební práce týkající se rekonstruk-
ce pánské i dámské části šaten, hlavní-
ho vstupu a vzduchotechniky uzavřou 
areál krytého bazénu pro veřejnost od 

Plavecký stadion čeká rekonstrukce, 
krytá část se uzavře veřejnosti
Rekonstrukce vstupních prostor, 
pánských a dámských šaten a úprava 
vzduchotechniky v zázemí bazénu 
uzavřou během léta plavecký bazén 
pro veřejnost. Na podzim se k těmto 
investicím přidá ještě výstavba nové 
toboganové věže. 

jsou záměrně směřovány na letní období, 
kdy bude návštěvníkům k dispozici ven-
kovní část plaveckého stadionu. Už před 
začátkem letní sezóny z prostoru krytého 
bazénu zmizela také toboganová věž.

„Původní toboganová věž byla už ve 
špatném technickém stavu a za hrani-
cí životnosti. Z tohoto důvodu jsme na 
přelomu dubna a května přistoupili 
k demolici stávající toboganové věže. 
Bourací práce nesměly nijak narušit 
provoz letního areálu,“ popsal investič-
ní náměstek primátora Filip Žáček. Se 
stavbou nové toboganové věže, která 
je další etapou postupné moderniza-
ce krytého plaveckého stadionu, začne 
město po skončení letní sezóny. 

Olomoucký plavecký stadion se řadí 
k nejvytíženějším sportovně rekreač-
ním zařízením ve městě, kam ročně za-
vítá na 300 tisíc návštěvníků. Snahou 
města, jako vlastníka areálu, i jeho pro-
vozovatele je nejen jeho postupná mo-
dernizace, ale i zvyšování atraktivity 
plaveckého bazénu.  (red)

www.muerdter.cz
www.muerdter.cz
www.muerdter.cz

www.muerdter.cz

www.muerdter.cz

Firma působící v automobilovém průmyslu  
se sídlem v Olšanech u Prostějova hledá  

nové zaměstnance na pozice:

Seřizovač vstřikovacích lisů / NP

Skladník / Přípravář materiálu / NP, 3SM

možnost stravování ve firmě
příspěvek na dopravu

směnné a přesčasové příplatky
stravenky

týden dovolené navíc + příplatky za dovolenou

V případě dotazu kontaktujte 
na telefonním čísle 582 402 429/430

nebo na e-mailové adrese
h.kubickova@muerdter.cz
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www.olterm.cz

krytý bazén uzavřen
letní areál bude v provozu

17.6. – 24.9.

17. června do 24. září. „Naším cílem je 
provést veškeré plánované vnitřní úpravy 
tak, aby byl krytý bazén v září 2017 pro 
veřejnost a sportovní aktivity opět plně 
zprovozněn,“ uvedla za provozovatele 
Malgorzata Rapa-Katbeh, ředitelka OL-
TERM&TD Olomouc, a.s. Stavební práce, 
které na čas uzavřou krytý areál bazénu, 
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Olomouc se bude v příštích letech výrazně 
měnit. Vedení města připravuje několik 
projektů, které značným způsobem 
zasáhnou do podoby historického centra 
a také do dopravy ve městě. Pro veřejnost 
se proto připravuje řada setkání, kde se 
budou moct obyvatelé města zapojit do 
diskusí s odborníky a ovlivnit podobu 
svého města. 

Jak se bude vyvíjet Olomouc v následujících  
letech? Město chce znát názory svých obyvatel

Jedna z lokalit, kterou čeká proměna, 
je náměstí Republiky. Město už zahájilo 
zpracování studie veřejného prostranství 
„Náměstí Republiky – ulice Křížkovské-
ho – ulice Mariánská – Akademická – 
ulice Wurmova – Biskupské náměstí“. 
„Vedení města chce do přípravy budoucí 
podoby této důležité lokality zapojit i in-
stituce, které zde sídlí, uživatele prostran-
ství a nemovitostí i ostatní občany,“ říká 
náměstek primátora Aleš Jakubec. Ještě 
do prázdnin se proto uskuteční jednání 
se zainteresovanými institucemi a také 
setkání s veřejností.

„Jedná se o velmi frekventovaná a vý-
znamná veřejná prostranství, i proto 
chceme o jejich úpravách a o chystané 

www.olomouc.dobramesta.cz

 O BUDOUCNOSTI 
ROZHODNĚTE 

DOPRAVY V OLOMOUCI

Veřejné projednání 
analytické části 

Plánu udržitelné mobility 
8. 6. 2017 v Pevnosti poznání 

od 17.00 hod.

CHYTRÝ PLÁN PRO DOPRAVU

www.olomouc.eu

Přijďte diskutovat 
o budoucnosti města Olomouce

Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné 
projednání Strategického plánu rozvoje města 
Olomouce (pro období 2017–2023).

Kdy: 
      21. 06. 2017, od 17:00 do 19:00 hodin 

Kde: 
      Sál Václava III. 
      ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Program:

1 / Seznámení s aktuálním stavem 
      rozvoje města.

2 / Sběr podnětů od veřejnosti 
      k budoucímu směřování rozvoje města. 

3 / Společné defi nování 10 klíčových 
      problémů města.

studii veřejně diskutovat,“ zve zájemce 
z řad rezidentů i všech dalších Olomouča-
nů primátor Antonín Staněk. Toto setká-
ní se odehraje 19. června v 17:00 hodin 
v sále Václava III. Vlastivědného muzea.

Cílem studie je prověřit možné úpravy 
zmiňovaných veřejných prostranství ve 
variantách a nalezení optimálního řeše-
ní odpovídajícího významu jednotlivých 
prostranství s důrazem na zlepšení pod-
mínek pro pěší.

Lokalita je sídlem značného počtu or-
ganizací a institucí. Významně ji ovliv-
ňuje Arcibiskupství olomoucké coby 
spoluvlastník veřejných prostranství, 
důležitou roli hraje univerzita a množ-
ství studentů, kteří ji oživují. Sídlí zde 
řada dalších institucí, jako například 
Vlastivědné muzeum, Muzeum umění, 
Knihovna města Olomouce a další důle-
žité subjekty.

Do dialogu je možné se zapojit jak 
19. června během veřejného setkání, tak 
anketou následně zveřejněnou na strán-
kách města. Anketu bude možné vyplnit 
také v budově radnice a magistrátu.

  (red)

Setkání s obyvateli 19. 6. v 17:00 hodin
Vlastivědné muzeum



NAPOLEON - kanadské grily s doživotní zárukou
Rozšiřujeme sortiment o bezkonkurenční kanadské grily NAPOLEON na plyn nebo dřevěné uhlí. 
Máme rovněž vestavné grily do zahradních kuchyní. Vyberete si i ze široké nabídky příslušenství.

Navštivte vzorkovou prodejnu 
na Vejdovského 6 v Olomouci
(kruháč u Kaufl andu)
tel. 585 235 319 • www.gas.czE-shop s dopravou ZDARMA na www.gas.czwww.gas.cz

model TQ 285
(včetně připojení na plyn)

model 
TT 410 SBPK

řada TRAVEL řada TRIUMPH

model 
KETTLE 

NK22CK-L

řada CHARCOAL 

E-shop s dopravou ZDARMA na www.gas.cz

model 
KETTLE 

NK22CK-L

řada CHARCOAL 

INZERCE RV 1601443/06

Okolí Památníku osvobození se propojí s parkem

Bezmála tři desítky konkrétních pro-
jektů na Olomoucku už jsou spjaty s pro-
středky z ITI Olomoucké aglomerace. „Na 

Výbor Olomoucké aglomerace podpořil projekty za miliardu

s parkem,“ naznačil primátor Staněk. O ná-
klady se bude dělit město Olomouc a Rus-
ká federace. Zatímco ruská strana uhradí 
3,2 milionu korun za restaurátorské práce 
a bronzové odlitky, město vynaloží na te-
rénní úpravy, výsadbu a zpracování pro-
jektové dokumentace 1,8 milionu korun. 
Restaurování by se mělo uskutečnit ještě 
letos, následné úpravy okolí památníku 
přijdou na řadu v příštím roce. (red)

 ” „Měl by se z něj stát 
doslova objekt v parku,“

Autorem úprav okolí pomníku je ar-
chitekt Lukáš Blažek a jeho kolega Jiří 
Finger. „Měl by se z něj stát doslova ob-
jekt v parku,“ uvedl svůj projekt Blažek. 
Počítá v něm se zatravněním okolí pa-
mátníku, redukcí množství tisů i doplně-
ním kvetoucích barevných keřů, napří-
klad hortenzií.

Podle primátora Antonína Staňka není 
dnes nutné mít před památníkem velké se-
řadiště. „Navržené úpravy jsou adekvátní 
k důstojnému položení věnců, ale zároveň 
celé místo více prosvětlí a těsněji propojí 

projektů30
miliónů korun932

tyto projekty se z prostředků z operačních 
programů Evropské unie uvolní zhruba 
932 milionů korun. Celkově může za toto 
plánovací období Olomoucká aglomerace 

uplatnit až 4,4 miliardy korun,“ zdůraznil 
primátor Olomouce a předseda Řídicího 
výboru ITI Olomoucké aglomerace Anto-
nín Staněk význam tohoto zdroje financí 
pro rozvoj regionu.

Aktuálně projednávané projektové 
záměry se týkaly mateřských škol, střed-
ních škol i odborných učilišť a také vědy 
a výzkumu. Členové řídicího výboru 
schválili například podporu zvýšení ka-
pacity Mateřské školy Čechovice v Pros-
tějově, modernizace učeben a laboratoří 
Gymnázia Hejčín či Církevního gymná-
zia Německého řádu, modernizace dílen 

a dalších prostor Střední školy strojí-
renské v Lutíně, modernizace výuky na 
SŠZE v Přerově a další obdobné záměry; 
celkově bylo projednáno a schváleno 
osm projektů různých středních škol.

Vědy a výzkumu se týkaly tři projek-
tové záměry, z nichž se dvěma vyjádřil 
výbor souhlas. Jedná se o vznik pracovi-
ště předaplikačního výzkumu v oblasti 
nano- a biotechnologií, o něž se uchází 
Univerzita Palackého, a dále pak podpora 
výzkumu, analýz a specifikací potřeb dat 
a informací pro zdravotnictví digitální 
doby Fakultní nemocnice Olomouc.  (red)

Památník, zapsaný na seznam nemovitých 
kulturních památek, byl slavnostně odha-
len v  červenci 1945 a  je jedním z  prvních 
památníků osvobození postavených v Čes-
koslovensku po druhé světové válce. Au-
torem návrhu je architekt Jaroslav Kovář 
mladší, novodobou úpravu okolí památ-
níku, provedenou v 70. letech, projektoval 
architekt Zdeněk Štefka.

Památník osvobození Rudou armádou 
stojící na okraji Čechových sadů v soused-
ství Havlíčkovy ulice čeká letos oprava. 
Rekonstrukce počítá s restaurováním pís-
kovcového pylonu, odlitím nových bronzo-
vých desek, demontáží zpevněných ploch 
i úpravou zeleně. „Návrh úprav okolí pa-
mátníku spočívá v odstranění stávajících 
zpevněných ploch, které jsou ve špatném 
technickém stavu, a jejich nahrazení dlaž-
bou s prorůstající trávou,“ popsal náměs-
tek primátora Aleš Jakubec.
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SK Sigma Olomouc - více než 50 let
s názvem Sigma, 32 prvoligových sezon

Odpovídá Petr Konečný, místopředseda představenstva SK Sigma 

Akciová společnost vznikla 2. 10. 1995, 
avšak historie klubu sahá až do roku 1919. 
Od roku 1966 se traduje úzká spolupráce 
s koncernem Sigma, od něhož převzal klub 
svůj základní název. 

Řadu  měsíců  se  oddaluje  zveřej-
nění  jména nového  investora, kte-
rý chce vstoupit do SK Sigma. Jak 
dlouho ještě jednání potrvají?

Kdyby to byl jen problém 
zveřejnění, tak by to ani 
nebyl problém. Ve skuteč-
nosti se velmi těžce hledá 
nový investor či raději spí-
še mecenáš. Nastavili jsme 
určité vstupní podmínky, 
aby to mělo pro Sigmu ně-
jaký smysl, a to nejen krát-
kodobý. Půl roku jsme vy-
jednávali s velmi vážným 
zájemcem, ale nakonec 
spolupráce nevyšla. Neby-
lo to ale zbytečné, protože 
i tak bylo potřeba Sigmu nachystat na 
vstup potenciálního zájemce. Jednalo se 
o vyřešení pohledávek, odpovídající stav 
v účetnictví a také připravenost nabíd-
nout adekvátní balík akcií a samozřejmě 
i o postup do 1. ligy. Jak dlouho další 
jednání potrvají, nedovedu odhadnout, 
již jednou jsme bohužel odhad provedli 
a dostali jsme se tak zbytečně pod tlak.  

Bude  schopna  Sigma  hrát  nejvyšší 
soutěž, když stále nemá nového in-
vestora či chcete-li mecenáše?

Sigma bude schopna hrát nejvyšší sou-
těž, i když by se příchod ně-
koho nového v nejbližším 
období nepodařil. Záměrně 
jsem uvedl i slovo mecenáš, 
neboť investor očekává, že 
se mu jeho investice se zis-
kem vrátí.  Mecenášství je 
určitou formou dárcovství, 
podpory od někoho, jehož 
bohatství mu takovou čin-
nost umožňuje. Primárně 
chceme najít někoho, kdo 
by měl zájem o budoucnost 
klubu a obecně fotbalu než 

jen o návratnost své investice. Potřebné 
prostředky musíme prozatím zajistit ve 
spolupráci s našimi partnery a sponzory, 
se kterými jednáme. Určitě by nám po-
mohla také větší účast a podpora fanouš-
ků na zápasech.  

Je převod Androva stadionu na měs-
to nezbytný, co to komu přinese? 

Klub SK Sigma vybudoval Andrův sta-
dion, který splňuje i ty nejpřísnější pod-
mínky pro pořádání zápasů. Máme za to, že 
se jedná o nejlepší stadion na Moravě, kte-
rý má také svoji nezaměnitelnou atmosfé-
ru. V současné době ale klub namísto toho, 
aby finanční prostředky dával do sportu, 
musí nemalou část prostředků věnovat 
do údržby a provozu samotného stadionu, 
což jiné kluby nemusí, neboť využívají sta-
diony ve vlastnictví měst se všemi výho-
dami s tím spojenými. Převzetí stadionu 
městem by hospodaření klubu pomohlo. 
Současně by se také stadion do budoucna 
vlastnicky zajistil tak, aby jej mohly s jisto-
tou používat i další generace fotbalistů bez 
rizik, které přináší jeho vlastnictví pouze 
klubem, který do budoucna patrně bude 
mít většinově „soukromou“ akcionářskou 
strukturu. Koneckonců získání většinové-
ho balíku akcií klubu bylo také podmín-
kou prakticky všech zájemců. Městský sta-
dion obvykle dává klubu kvalitní zázemí 
za přijatelných podmínek a městu naopak 
jistotu existence této infrastruktury a pre-
zentaci města nejen v České republice, ale 
při troše štěstí i v Evropě.  (red)

V roce 1977 se klub poprvé probojoval do 
I. české národní ligy a po pěti letech, v roce 
1982, do 1. ligy, ze které se na rok vrátil do 
druhé ligy, avšak hned v příští sezóně pod 
vedením trenéra Karla Brücknera se vrátil 
zpět do nejvyšší soutěže, kde se zabydlel až 
do roku 2014. V roce 2014 klub dělil od se-
stupu pouhý jeden nevstřelený gól. V roce 
2015 se klubu podařilo znovu vrátit na rok 
do nejvyšší soutěže, avšak tento návrat se 
nepovedl a Sigma znovu sestoupila do dru-
hé ligy. V letošní sezóně se znovu klubu po-
dařil postup do 1. ligy, a to z 1. místa. 

Do roku 2001 byl jediným akcioná-
řem klubu občanské sdružení Sportovní 
klub Olomouc Sigma Moravské železárny. 
V roce 2001 vstoupilo do akciové společ-
nosti jako nový akcionář statutární město 
Olomouc, které má aktuálně podíl 34 %.

Letošní sezóna byla pro klub nároč-
ná nejen sportovně. Sigma se musela po 
oznámeném odchodu většinového akcio-
náře Josefa Lébra v červnu 2016 vypořádat 
nejen s tímto akcionářem, ale i s finančním 
zabezpečením klubu pro celou fotbalovou 

sezónu za situace, kdy si dala za cíl postup 
zpět do 1. ligy. Bylo třeba najít majetko-
vou rezervu, která by umožnila obojí, což 
se nakonec podařilo prodejem pozemku 
pod hřištěm s umělým povrchem v areálu 
Androva stadionu. Hřišti do pěti let končí 
životnost, přičemž po uplynutí této doby 
je plánován přesun tohoto hřiště do areá-
lu klubu v Řepčíně, respektive vybudování 

hřiště nového. Aktuálně jedná město s klu-
bem o možnosti převzetí Androva stadio-
nu. Na květnovém zasedání Rady města 
Olomouce byl přijat záměr nabytí tohoto 
majetku do majetku města. Návrh na po-
stup realizace tohoto záměru včetně pod-
mínek transakce se připravuje.  (red)

www.sigmafotbal.cz         
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Odhalení sochy Davida Černého zahájilo muzejní noc
Čtyřicet kulturních institucí na území 
města se 19. května připojilo k Olomoucké 
muzejní noci. Kromě muzeí to byly i galerie, 
knihovny a forty. „Čeká nás krásná noc, 
která připomíná tu svatojánskou, kdy se 
otevírají skály, aby vydaly své poklady. 
I z dnešní noci si každý může odnést svůj 
poklad ve formě kulturních prožitků,“ uvedl 
na zahájení primátor Antonín Staněk.

INZERCE

POSLEDNÍ 
ŠANCE 

koupit modely Škoda 
Fabia a Škoda Rapid 

v motorizaci 1.2 TSI se 
čtyřválcovými motory. 

Skladem u AUTO HÉGR. 

AUTO HÉGR, a.s.
provozovna Olomouc
Hněvotínská 658/54a, 779 00  Olomouc
Tel.: 585 758 321, 326, 328
E-mail: prodej@auto-hegr.czwww.auto-hegr.cz

AUTO HÉGR, a.s.
provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b, 787 01  Šumperk
Tel.: 583 301 007
E-mail: prodej@sumperk.auto-hegr.cz
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Lupič s batohem ručkuje po římse a nadává. Dílo Davida Černého poprvé vybrousil robot Foto | JA

Program muzejní noci odstartovalo 
odhalení pohyblivé sochy Davida Čer-
ného s názvem Lupič. Ten s plastikou 
Karla Nepraše v batohu utíká z Muzea 
umění, když se něco zadrhne. Pachatel 
ručkuje po římse budovy osm metrů 
nad zemí zleva doprava a naopak, funí, 
nadává, ale nemůže se dostat dolů. „Ta 
socha sice vypadá, že je z bronzu, ale je 
z patinovaného laminátu a váží něja-
kých dvacet třicet kilogramů,“ vysvětlil 
Černý. Je to jeho první dílo, které vymo-
deloval ve 3D prostoru a následně ji vel-
ký robot vyfrézoval do trojrozměrného 
tvaru. „Je to vlastně moje první socha, 
kterou vybrousil robot,“ doplnil Černý.

Nápad na vytvoření speciálního díla 
pro Muzeum umění přišel zhruba před 
deseti lety, kdy muzeum získalo do 
svých sbírek Černého plastiky Adam 

a Eva. „Věřím, že Lupič překročí hra-
nice muzea a stane se lákadlem i zají-
mavou atrakcí pro návštěvníky města 
Olomouce,“ uvedl ředitel Muzea umění 
Michal Soukup.

Statutární město Olomouc muzejní noc 
každoročně podporuje. Je to novodobý 
kulturní fenomén, který odkazuje k his-
torickému a uměleckému dědictví. V čes-
kých zemích se koná od roku 2004. (red)



20. 6., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra, B 
21. 6., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne. Mrazivá komedie,  
 která knokautuje vaše bránice... Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky  
 můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
21. 6., 19:00  Ludwig Minkus – Don Quijote. Jeden z nejslavnějších klasických baletů 
23. 6., 19:00  Robert Balogh – QUEEN – The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym – rockové legendě. Balet   
25. 6., 16:00  Promenádní koncert ve Smetanových sadech
25. 6., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů. Skoro bleší cirkus. Činohra  
26. 6., 19:00  Woody Allen – Central Park West. Zapomenutý klenot konverzační komedie.  
 Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně  
 MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
27. 6., 19:00  Woody Allen – Central Park West. Zapomenutý klenot konverzační komedie.  
 Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně  
 MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

5. 6., 10:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
5. 6., 17:30  Robert Balogh – QUEEN – The show must go on! 
 Příběh o Freddiem Mercurym – rockové legendě. Balet   
6. 6., 10:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,  
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně. 
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál 
6. 6., 19:00  Christopher Hampton – Úplné zatmění.  
 Prokletí jako cesta ke svobodě. Činohra, B
7. 6., 19:00  Giacomo Puccini – Turandot. Lyrická opera ve třech dějstvích. Derniéra
8. 6., 19:00  Marius von Mayenburg – Kámen. Nevrátí se. Činohra, senioři -30 %. DERNIÉRA
9. 6., 10:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
9. 6., 19:00  Franz Lehár – Země úsměvů. Romantická opereta ve třech dějstvích, V 
10. 6., 10:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,  
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně.   
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál, rodinné divadlo
10. 6., 19:00  Maryša + Naši furianti – dvojpředstavení, Slovanské gymnázium Olomouc 
11. 6., 8:30  Protančíme dopolednem 3 – ZUŠ Žerotín   
11. 6., 11:15  Protančíme dopolednem 3 – ZUŠ Žerotín   
11. 6., 19:00  Thomas Vinterberg, Morgens Rukov – Rodinná slavnost.  
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, X. Změna termínu. Vstupenky zakoupené na původní  
 termín 3. 6. 2017 zůstávají v platnosti. Změna hracího dne ABO skupiny X
12. 6., 10:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood.  
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
12. 6., 19:00  Franz Lehár – Země úsměvů. Romantická opereta ve třech dějstvích, A 
13. 6., 10:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,  
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně.  
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál
13. 6., 19:00  Thomas Vinterberg, Morgens Rukov – Rodinná slavnost.  
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, L   
14. 6., 19:00  Christopher Hampton – Úplné zatmění.  
 Prokletí jako cesta ke svobodě. Činohra, C
15. 6., 19:00  Thomas Vinterberg, Morgens Rukov – Rodinná slavnost.  
 Bavte se, nic se neděje Činohra, D  
16. 6., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma. Opera ve čtyřech dějstvích, senioři - 30 %
17. 6., 16:00  Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky.  
 Lidová hra o třech dějstvích. Opereta, ZO   
18. 6., 14:30  Jacques Offenbach – Rytíř Modrovous. 
 Na každého jednou dojde. Opereta, derniéra, NO  
19. 6., 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.
19. 6., 19:00  Alexej Davidovič Mačavariani – Othello.  
 Vojevůdce, který podlehl žárlivosti. Balet, K   

 www.moravskedivadlo.cz

INZERCE

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
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PŘEDPLATNÉ
PODZIM 2017

TAK AŤ VÁM
NEULETÍ!

S PŘEDPLATNÝM OD 1 800 KČ ZÍSKÁTE:
- vstupné na vybrané inscenace
- herecké hvězdy: Dyk, Vilhelmová, Polášek, Matonoha, Prachař, 

Blažek, Žilková a další
- jistotu sedadla u vyprodaných představení
- své stálé místo v hledišti
- přípitek na uvítanou a šatnu zdarma

PŘEDPLATNÉ BUDE V PRODEJI ONLINE NEBO NA POKLADNĚ DNŠ OD 5. 6.

Galerie Šantovka, Polská 1 , Olomouc
ryzner@divadlonasantovce.cz, +420 605 460 697

www.divadlonasantovce.cz

Režie: Mikoláš Tyc, Scéna: Karel Čapek, Kostýmy: Aneta Grňáková
V hlavních rolích: Václav Bahník, Vlasta Hartlová, Jan Ťoupalík, Petr Vaněk, j. h., Kristýna Hulcová, j. h. nebo Vendula Nováková, j. h.

Premiéra v pátek 2. června 2017 v 19 hodin.

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov

Bavte se, nic se neděje

RODINNÁ SLAVNOST

Hlavní partner



17   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KULTURA   WWW.OLOMOUC.EU

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

16. 6., 19:00  Závěrečný koncert mistrovských dirigentských kurzů
 prof. Alim Shakh (Rusko)
 I. Stravinskij Pulcinella suita z baletu 
 P. I. Čajkovskij Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll
 M. P. Musorgskij Noc na Lysé hoře
 J. Brahms Symfonie č. 1 c moll
 sólista  Konstiantyn Tyshko (Ukrajina/ČR)  klavír
 dirigenti  frekventanti kurzů (Argentina, Kanada, Hongkong,  
   Norsko, Austrálie a USA)

Závěrečné koncerty frekventantů  
interpretačních kurzů pro mladé hudebníky
prof. Jin Wang (Rakousko)   

22. 6., 19:00 Koncert komorní hudby   
 F. Chopin, C. Saint-Saëns, W. A. Mozart

23. 6., 19:00 Koncert s Moravskou filharmonií Olomouc
 W. A. Mozart, M. Bruch, C. Saint-Saëns 
 sólisté   frekventanti kurzů
 dirigent   Jin Wang (Rakousko)

Na všechny koncerty vstup volný!

5. června –  3. července
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

3. – 4. 6. MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ: JAN PETROV – Kurz hyperrealistické malby.
10:00–18:00  Workshop pro pokročilé malíře. Vstupné 350 Kč
6. 6., 18:30  CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje.
 O pivu, a nejen o něm se sládkem Pivovaru Litovel Petrem Kosteleckým. Vstupné 50 Kč
6. 6., 19:00  MOZARTEUM: Tohle je náš svět.  
 FILMART Arcidiecézního muzea. Vstupné 60 / 30 Kč
7. 6., 17:00  MOZARTEUM: Realismus v holandské malbě. 
 Přednáška Miroslava Kindla a Gabriely Elbelové o nizozemském malířství 17. století. 
 Vstup volný
7. 6., 17:00 MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ: Večerní kresba zátiší pro začátečníky.
 Účastníci zkusí kresbu zátiší, které bude parafrázovat obraz od Jana Mikulky. Vstup volný
11. 6., 16:00  DIVADLO HUDBY: Vodnická pohádka. 
 Loutkové divadlo pro děti. Vstupné 75 Kč
13. 6., 19:00  DIVADLO HUDBY: DH v DH se Šimonem Pánkem. 
 Hostem talk show DH v DH této sezony je Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. 
 Vstupné 100 Kč
15. 6., 16:30  MMU – TROJLODÍ: Fascinace skutečností. 
 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Barborou Kundračíkovou. Vstup volný
16. 6., 19:00  DIVADLO HUDBY: Olivy vs. Kamarádi nacvičených scének. 
 Divadelní improvizace. Vstupné 150 / 100 Kč
18. 6., 16:30  KOSTEL SV. MOŘICE: Hymny ke svátku Božího těla. 
 Koncert a komentovaná prohlídka varhan v kostele sv. Mořice. Vstupné 100 Kč
19. 6., 19:00  DIVADLO HUDBY: M. Doleželová – R. Vencl: Královny. 
 Činohra. Vstupné 200 Kč
20. 6., 19:00  MOZARTEUM: Sieranevada.  
 FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc z cyklu Hyperrealismus. Vstupné 60 / 30 Kč
21. 6., 19:00  DIVADLO HUDBY: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne.  
 Činohra. Vstupné 200 Kč
24. 6. ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC: Vokolkem Kutné Hory.  
 Zájezd pro veřejnost v rámci programu k výstavě V oplatce jsi všecek tajně.  
 Vstupné 400 Kč
26. 6., 19:00  DIVADLO HUDBY: Woody Allen: Central Park West.  
 Činohra. Vstupné 200 Kč
27. 6., 19:00  DIVADLO HUDBY: Woody Allen: Central Park West.  
 Činohra. Vstupné 200 Kč
28. 6., 16:30  MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ: Ateliér 6+| Tajemství lesa.  
 Workshop. Vstup volný
29. 6., 17:00  CAFÉ AMADEUS: Hana Connor a Filip Jandourek.  
 Vernisáž výstavy dvou mladých fotografů Hany Connor a Filipa Jandourka. Vstup volný
29. 6., 18:30  MMU – SALON, KABINET: Milena Valušková: Fotografie 1971–2017.  
 Vernisáž výstavy olomoucké fotografky Mileny Valuškové. Vstup volný

 www.olmuart.cz
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Multikino   

uvádí

Premiéra 
22. června

Předpremiéra 
7. června

www.cinestar.cz
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Vychutnejte si všechny odstíny  
fotografií Mileny Valuškové

Od stromů a portrétů 
dětí přes pitevnu soudní-
ho lékařství až po mnoho-
vrstevnaté krajinné studie 
nebo dokumentární cy-
klus z ghetta starých lidí 
ve Štěpánově, tak široký 
je záběr olomoucké foto-
grafky Mileny Valuškové. 
Muzeum umění Olomouc 
se letos rozhodlo při pří-
ležitosti jejího životního jubilea uspořádat výstavu mapující 
šestačtyřicet let tvorby této významné fotografky. Výstava Mi-
lena Valušková: Fotografie 1971–2017 se koná v Muzeu moder-
ního umění od 29. 6. do 29. 10. 2017.  (red)
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V knihovně stráví děti prázdniny i s Harrym Potterem
Od čtvrtka 22. června až do 15. září 

se mohou v oddělení pro děti a mládež 
v budově na náměstí Republiky děti za-
pojit do prázdninové soutěže k 20. výro-
čí vydání první knihy o čarodějnickém 

učni Harry Potterovi. Škola čar a kou-
zel v Bradavicích má prázdniny, mla-
dý kouzelník přišel osobně do knihov-
ny a připravil čtyři soutěžní úkoly, 
které budou postupně zveřejňovány jak 

v knihovně, tak na webu www.kmol.cz. 
Mimo luštění záhad nabízíme i fotku 
s Harrym Potterem. Kouzelnický prázd-
ninový kvíz nabídne i pobočka Neředín.

 (red)

Z programu knihovny vybíráme: 

Jak vyčistit tělo přírodní cestou 
Chcete vědět, jak spolupracují naše or-

gány? Co znamená systém pěti elementů, 
který vychází z přírody a je základem čín-
ské medicíny? Jak může souviset dostatek 
vody s naším zdravím? Jak se můžeme 
zbavit škodlivin, toxinů, plísní a parazitů? 
Dozvíte se na přednášce Dagmar Lango-
vé, poradkyně v oblasti zdraví a zdravotní 
prevence prostřednictvím bylinek z eko-
logicky čistých zdrojů, v budově na ná-
městí Republiky ve čtvrtek 15. června od 
17:00 hodin.

2. setkání hráčů Minecraftu 
Pokud chcete probrat s ostatními nad-

šenci, co se vám na hře Minecraft líbí, 
s čím si nevíte rady, nebo se jen podělit 

o své zkušenosti, pak v úterý 27. června 
v 15:00 hodin čekáme na pobočce Br-
něnská právě na vás. Vezměte si svá herní 
zařízení a zahrajte si (díky wifi připojení) 
multiplayer. Některé vychytávky najdeme 
v knihách, které máme v knihovně, a vy-
robíme si i tzv. bloky.

Výstavy
Na pobočce Brněnská nabízí až do kon-

ce června 2017 Jitka Brabcová na výstavě 
nazvané příznačně On&Ona zajímavý po-
hled na muže a ženy okem svého fotoapa-
rátu. Přestože se těšila, že půjde o konfron-
taci, našla mezi „mužskými“ a „ženskými“ 
fotografiemi řadu společných rysů…

Budovu na náměstí Republiky oži-
vují až do června vzácné fotografie do-
kumentující rekonstrukci krovů kostela 

sv. Mořice z let 2009–2011. Autorem je 
zesnulý amatérský olomoucký fotograf 
Lubomír Kroupa. V červenci je vystřídají 
snímky z cest olomouckého amatérského 
fotografa Petra Skalického.

Pobočka Jungmannova hostí do konce 
června makrofotografie mladého fotogra-
fa Martina Benčíka, představující běžné 
předměty a objekty, které nás obklopují, 
tak, jak je lidské oko nedokáže zachytit. 
Od 3. července až do konce srpna je na-
hradí práce slabozrakého britského malí-
ře a absolventa Královské akademie umě-
ní v Londýně Jonathana Huxleye, které 
vystavujeme ve spolupráci se Sjednoce-
nou organizací nevidomých a slabozra-
kých ČR.

 

9th 
 

Festival   

 
Colores

Festival
Colores
Flamencos

 

Flamenco

s 
Olomouc
27.-30.7.

OLOMOUC CONGRESS 

Nuevo Ballet~
(Madrid)

Espanol
29/7/ Flora Olomouc

mencool.cz

 www.kmol.cz

9. ročník Colores Flamencos představí hvězdný soubor z Madridu
Roztančená olomoucká náměstí, fla-

mencové workshopy, koncerty, gastro-
nomické večery a famózní galavečer, na 
kterém vystoupí hvězdy flamencového 
baletu Nuevo Ballet Español z Mad-
ridu.  To všechno je multižánrový FES-
TIVAL COLORES FLAMENCOS 2017, 
který se uskuteční v Olomouci ve dnech 
27.–29. července. 

V polovině letních prázdnin se usku-
teční již devátý ročník mezinárodní-
ho multižánrového festivalu flamenca 
a španělské kultury Colores Flamencos 
a stejně jako v minulých letech olomouc-
ké sály, ulice a náměstí zaplní všichni mi-
lovníci a obdivovatelé španělské kultury 

a flamenca. I letos očekávají pořadatelé 
zájem návštěvníků nejen z celé České re-
publiky, ale také z okolních zemí, jako je 
Slovensko, Polsko a v poslední době také 
Holandsko. Z tohoto pohledu se jedná 
o unikátní a prestižní akci evropského 
měřítka. 

Festival získal právě za ročník 2013 vý-
znamné ocenění. Jedná se o Cenu města 
Olomouce za počin roku v oblasti kultury.

Vrcholem festivalu je vždy galavečer. 
Letos tomu nebude jinak. Tradiční a vše-
mi očekávaný Galavečer flamenca se 
uskuteční 29. července v pavilonu A na 
Výstavišti Flora. Diváci se mohou těšit 
na nezapomenutelný zážitek v podobě 

vášnivého a strhujícího představení mad-
ridského souboru Nuevo Ballet Español. 

Festival není ovšem jen galavečer, ale 
čtyři dny plné programu, který zahrnuje 
filmovou přehlídku v kině Metropol, vol-
ně přístupnou flamencovou Food fiestu 
na Horním náměstí s bohatým progra-
mem, španělské party v barech na Mlýn-
ské ulici, dny španělské kuchyně v hote-
lu NH Collection Olomouc, workshopy 
a další kulturní doprovodný program.

Vstupenky je možné zakoupit v síti 
Ticketportal nebo osobně v Informačním 
centru na Horním náměstí.  (red)

www.flamencool.cz
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V rámci slavnostního zahájení Svátků města přijalo 6 jednotlivců a jedna organizace ocenění za přínos městu. Už dvacátý ročník 
předávání cen se tentokrát konal  v pavilonu A Výstaviště Flora. Cenu města uděluje jednou ročně zastupitelstvo na návrh rady města.

Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Cena města v oblasti věda a výzkum
Dlouholetý přednosta Psychiatrické kliniky 
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Ve své bohaté publikační činnosti 
se zaměřil na několik 
základních okruhů: 
první psychiatrická 
pomoc telefonem, 
problematika léčby 
na denním sanatoriu, 
terapie alkoholického 
abstinenčního syn-
dromu, suicidalita, 
integrace biologické 
a  psychoterapeutické péče v  psychiatrii, 
účinnost psychofarmak a psychologie spor-
tu. Celoživotní zásluhou profesora Boučka je 
průkopnické úsilí v zavádění nových forem 
psychiatrické péče, zejména extramulární 
péče (Denní stacionář, Klub psych. pacientů, 
Psychosociální centrum). Založil i občanské 
sdružení „Duševní zdraví“ podporující jak 
činnosti pacientů, tak i další vzdělávání psy-
chiatrů a  psychologů psych. kliniky v  Olo-
mouci a hanáckém regionu.

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.
Cena města v oblasti kultury
V letech 1967–1980 byl hlavním architektem 
mezinárodních květinových výstav Flora 
Olomouc a  současně vedoucím projekce 
výstavní činnos-
ti a  zahradnického 
designu. Výrazně se 
zasloužil o  prestiž 
olomouckých výstav. 
I díky němu má expo-
zice Flora Olomouc 
vysoký kredit mezi 
odbornou veřejností 
domácí i  zahraniční. 
Za realizované výstavy získal řadu ocenění 
nejenom na domácí půdě. Od roku 2003 
do roku 2012 byl ředitelem Výstaviště Flora 
Olomouc. V roce 2011 obdržel titul osobnost 
českého veletržního průmyslu za dlouhole-
tou tvůrčí architektonickou a výtvarnou čin-
nost v  oblasti výstavnictví a  za koncepčně 
organizační práci na realizaci zahradnických 
výstav.

Doc. PhDr. František Všetička, CSc.
Cena města v oblasti kultury
Pedagog a spisovatel věnoval svůj život čes-
ké literatuře v plném jejím rozsahu, od gotic-
ké poezie přes barokní lidové drama až po 
tvorbu současnou. Zaměřuje se na literaturu 
slovenskou, ruskou a  polskou a  na kompa-
race mezi těmito literaturami a  literaturou 
českou. Vydal devatenáct odborných publi-
kací, jsou to například Podoby prózy (1997), 

Tektonika textu (2001), Možnosti Meleté 
(2005) nebo Celistvost celku (2012). Je však 
také autorem popu-
lárněji zaměřených 
knih Morava a  Slez-
sko literární (2009) 
a  Rakousko literární 
(2010). Významná pro 
region je především 
jeho publikace Olo-
mouc literární, jejíž 
třetí díl vyšel v  roce 
2016. Autor zde v jednotlivých medailonech 
pojednává o  místech a  osobnostech, které 
formovaly olomoucký literární život. 

Mgr. Milan Frydecký
Cena města v oblasti sportu
Celý život se věnoval sokolské všestrannos-
ti, atletice, gymnastice a brannému závodu. 
Koncem padesátých let se stal náčelníkem 
Tělovýchovné jedno-
ty Sokol na Nových 
Sadech. I  po zrušení 
Sokola se dál aktivně 
podílel na veškerých 
tělocvičných akcích. 
Neodmyslitelně spja-
tý je s touto osobnos-
tí nácvik na první ce-
lostátní spartakiádu 
v roce 1955. Se stejným nadšením se podílel 
na nacvičování všech spartakiád až do roku 
1985, čímž měla Olomouc vždy zastoupení 
na Strahově. Po listopadu 1989 se aktivně 
podílel na obnovení T. J. Sokol. Na Nových 
Sadech se stal opět náčelníkem, později sta-
rostou a funkci vykonával až do února 2013, 
kdy mu bylo 82 let. Nyní nadále pomáhá své 
nástupkyni s organizací a dosud cvičí oddíl 
rodičů a dětí.

Ing. arch. Antonín Škamrada
Cena města v oblasti jiné
Architekt Škamrada výrazně ovlivnil archi-
tektonický výraz města Olomouce. Realizo-
val jak projekty novostaveb, kam patří napří-
klad vysokoškolské 
koleje Bedřicha Vác-
lavka, tak i  projekty 
rekonstrukcí památ-
kových objektů, a  to 
nejen v  Olomouci. 
Významná je přede-
vším rekonstrukce 
Klášterního Hradis-
ka, arcibiskupské 
rezidence a  Konzervatoře Evangelické aka-
demie ve Wurmově ulici. Podílel se také 
na rekonstrukci vnějšího pláště katedrály 
sv. Václava. Své urbanistické zaměření uplat-
nil při tvorbě územních plánů regenerace 

historických center měst Olomouce, Štern-
berka, Nového Jičína, Šumperka, Hranic 
a Valašského Meziříčí. Od roku 1966 působil 
na Útvaru hlavního architekta města Olo-
mouce až do jeho zrušení v roce 1970. V roce 
2016 při příležitosti jeho 88. narozenin vyšla 
kniha jeho vzpomínek Má cesta k architek-
tuře a architekturou.

Miroslava Plchová
Cena za počin roku za záchranu života
Při extrémním závodě Bobr Cup Litovel 2016 
zachránila zraněnému závodníkovi život. 
V úseku, kde se sjíždělo na kole do vody, si 
všimla, že závodník 
před ní nevycvakl 
nohu z úchytu pedá-
lu, převrátil se a spadl 
do vody. Při pádu se 
udeřil do hlavy a  zů-
stal ležet v  bezvě-
domí pod hladinou. 
Miroslava Plchová se 
nerozmýšlela, a  aniž 
by se zabývala svým umístěním v  závodu, 
muži pomohla a z vody ho vytáhla. 

Arcibiskupství olomoucké
Cena za počin roku za slavnostní 
představení nezvěstného a znovuobje-
veného obrazu Nastolení Jeho císařské 
Milosti Františka Josefa I. v Olomouci 
dne 2. prosince 1848
Unikátní olej na plátně zachycuje abdikaci 
rakouského císaře Ferdinanda I.  Dobrotivé-
ho a nastolení nového panovníka Františka 
Josefa I. na rakouský 
trůn dne 2. prosin-
ce 1848 v  Olomouci. 
Tento sto čtyřicet let 
starý obraz si mohli 
zájemci opětovně 
po desítkách let pro-
hlédnout od března 
do října roku 2016, 
kdy byl vystaven 
v  olomouckém arci-
biskupském paláci. Odborná veřejnost po-
važovala olomoucký obraz až do nedávné 
doby za nezvěstný. Před třemi lety se o něm 
náhodou dozvěděl Martin Kučera z  olo-
mouckého arcibiskupství a  podařilo se mu 
nezvěstný originál identifikovat v okamžiku, 
kdy v publikaci Milana Ticháka Příběhy olo-
mouckých pomníků narazil na dobový sní-
mek zachycující totožný výjev, jenž byl poří-
zen v interiéru bývalé radniční kaple. Obraz 
je nyní k  vidění v  trůnním sále olomoucké 
arcibiskupské rezidence, kde k  zobrazené-
mu aktu reálně došlo. 

www.cenamesta.cz
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Italský den provoní  
Korunní pevnůstku

Poslední červnovou neděli ožije už podruhé Korunní pev-
nůstka atmosférou Apeninského poloostrova. Spolek Muzeum 
Olomoucké pevnosti se Společností přátel Itálie v Olomouci sr-
dečně zve všechny, kteří si chtějí užít příjemný den s celou ro-
dinou. Letošní ročník je zaměřený na region Veneto (Benátsko): 
benátské masky, žongléři a artisté a zábava nejen v duchu ná-
mořní historie Benátek. Po loňském velkém zájmu se rozšiřuje 
gastronomická nabídka: těstoviny, pizza, speciality i z Benát-
ska, studené delikatesy i sladkosti a další. Vstupné je 100 korun 
a děti do 15 let zdarma.

Akce se koná pod záštitou Jeho Excelence Alda Amatiho, vel-
vyslance Itálie v České republice. (red)

Informační centrum Olomouc a Muzeum umění Olomouc 

Vás zvou na prohlídky

Olomouc v kostce 
a Za Zlatým sluncem Moravy
zvýhodněné prohlídky Klenotnice Arcidiecézního muzea Olomouc

Při koupi vstupenky na prohlídku Olomouc v kostce (70 Kč, zlevněná 35 Kč) 
můžete navíc využít speciální prohlídkový okruh Za zlatým sluncem 
Moravy v prostorách Arcidiecézního muzea v Olomouci (35 Kč).

Uvidíte: Klenotnici Arcidiecézního muzea s nejvýznamnější monstrancí 
Zlaté slunce Moravy, zlacený kočár biskupa Ferdinanda Julia Troyera 
z 18. století nebo si můžete prohlédnout umělecká díla či archeologické 
nálezy v prostorách historického sklepení.

Při koupi vstupenky na radniční věž vám za dalších 35 Kč nabízíme jako bonus 
výstup do věžičky Muzea moderního umění včetně prohlídky výstavy Století relativity.

tourism.olomouc.eu | www.muo.cz

y

Kč) 

onus 
etí relativity.

V parku Malého prince 
uspořádají dětský den 

Komise městské části Tabulový Vrch připravila na neděli 
25. června od 13:00 hodin v parku Malého prince zábavné odpo-
ledne plné soutěží a netradičních aktivit pro děti a jejich rodiče. 
Vedle zorbingového souboje a dobývání skákacího hradu si děti 
budou moci na obličej nechat vedle tygříků, motýlků a dalších 
rozkošných zvířátek namalovat bojové indiánské symboly a vy-
razit vstříc nástrahám čekajících na ně na jednotlivých soutěž-
ních stanovištích. 

Pro rodiče bude připravena čerstvě vytištěná publikace Tabu-
lový Vrch v proměnách času, která představuje souhrn historic-
kých událostí a fotografií městské části. Zároveň bude příležitost 
diskutovat s náměstky primátora plány vedení města, jak rozvíjet 
Tabulový Vrch nebo jak zlepšit parkování...  

Součástí dne bude také již tradiční fotbalový turnaj zdejších 
základních škol.  První ročník vyhrálo mužstvo ze základní ško-
ly Stupkova, druhý ročník fotbalisté ze školy Terera. Letos by 
rádi vyhráli žáci ze školy Mozartova. „Pro všechny, kteří přijdou, 
máme připravený nějaký dáreček, takže nikdo neodejde s prázd-
nou,“ uvedl předseda komise městské části Josef Kaštil. (red)

Dětský den v parku Malého prince připravuje KMČ Tabulový Vrch  Fotokoláž | JK

9. 6. 2017 od 11.15
u Povelské kaple (na konci Rožnavské ulice v Olomouci)

13.30–22.00
oživení ducha návsi historické vsi Povel, založené 

r. 1760 a zbořené r. 1987

VONO
SAD

SKÉ

slavnosti

7.

BOHATÝ PROGRAM ZAJIŠTĚN
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INZERCE
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BEZPEČNÁ CESTA NA DOVOLENOU ZAČÍNÁ KVALITNÍM SERVISEM.

Navštivte autorizovaný servis Porsche Olomouc a připravte svůj vůz na cesty. 
V rámci prohlídky před dovolenou Vám provedeme (zkontrolujeme):

◼ měření geometrie nebo test tlumičů a brzd
◼ kontrola funkce stěračů a ostřikovačů
◼ test vozidlových systémů - výpis paměti závad
◼ test klimatizace
◼ kontrola provozních náplní 
◼ kontrola podvozku na zvedáku
◼ kontrola povinné výbavy
◼ kontrola osvětlení

K prohlídce před dovolenou získáte ZDARMA koncentrát do ostřikovačů.
A navíc pro vás máme akci Dezinfekce klimatizace jen za 499 Kč.

PROHLÍDKA 
PŘED DOVOLENOU 

        ZA 499 Kč

PORSCHE OLOMOUC 
Kafkova 474/1
779 00  Olomouc
Tel.: 584 100 111
www.skodavolomouci.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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TAXI NA JEDEN TAP 
OBJEDNEJTE SI JÍZDU SNADNO A RYCHLE

NAINSTALUJTE APLIKACI ZDARMA A ZÍSKEJTE VÝHODNÝ ZÁKAZNICKÝ TARIF REGISTRACÍ VAŠEHO TEL. ČÍSLA  
| SNADNÉ PŘIVOLÁNÍ TAXI V RÁMCI MĚSTA DO 10 MINUT | V NAŠÍ APLIKACI MÁTE VEŠKERÉ INFORMACE O 
VAŠICH JÍZDÁCH | NENÍ TŘEBA ČEKAT NA VÁŠ VŮZ, O PŘISTAVENÍ INFORMUJEME POMOCÍ SMS | SLEDUJTE 

PŘIJÍŽDĚJÍCÍ VŮZ NA MAPĚ | SPRÁVA OBLÍBENÝCH MÍST | MOŽNOST STORNA OBJEDNÁVKY

VÍCE INFORMACÍ NA  
WWW.ATLANTTAXI.CZ/APLIKACE

800 11 30 30
VOLEJTE ZDARMAVAŠE SPOLEHLIVÉ TAXI 
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Trend vozíčkářů zve na Olomouckou štafetu na vozíku
Čtvrtý ročník Olomoucké štafety na vozíku 
startuje v pátek 23. června v 9:00 hodin 
a bude probíhat ve Smetanových sadech, 
Rudolfově aleji. Štafeta se pojede 24 hodin 
nonstop i přes noc a ukončena bude 
v 9:00 hodin následujícího dne. 

Účastníci projíždějí na vozících okruh 
dlouhý 250 metrů. Cílem není rychlost, 
ale co největší počet zapojených. „Základní 
myšlenkou štafety na vozíku je, že invalid-
ní vozík se stává prostředkem, který za-
jišťuje společné sportovní vyžití a zábavu 
pro všechny. Místo aby rozděloval, spojuje. 
Namísto separování sjednocuje. Záměrem 
je maximalizovat počet lidí, kteří společně 
vytvoří štafetu účastníků absolvujících na 
invalidním vozíku danou vzdálenost. Není 
to záležitost jen prázdného vyjádření soli-
darity. Neúčastním se proto, že pouze de-
monstruji solidaritu s druhými, ale proto, 
že mě to baví, že na vozíku štafetu jede můj 
kamarád, ať už chodící, nebo ne. Je tedy 
naprosto jedno, jestli na jejím konci můžu 
z vozíku vstát, nebo pojedu dál," vysvětlil 
předseda výboru Trendu vozíčkářů Milan 
Langer.

„Tento ročník se opět chceme poku-
sit o nepřerušený řetězec jízd v délce 
24 hodin. Akce v předvečer olomouckého 

půlmaratonu má za cíl zapojit co nejširší 
okruh lidí bez rozdílu věku, sportovní kon-
dice či zdravotního omezení. Jelikož olo-
moucký půlmaraton neumožňuje vzhle-
dem k povaze trati širší zapojení osob na 
invalidních vozících, jak je zvykem v řadě 
jiných měst, usilujeme tím také o podtr-
žení myšlenky integrace ve sportovní ob-
lasti," dodal. Délka trati bude 250 metrů 
a účastníci budou mít možnost si sami 

rozhodnout, zda chtějí okruh absolvovat 
vícekrát. Každý jezdec bude zapsán do 
startovní listiny pouze jednou bez ohledu 
na počet ujetých kol a po absolvování trasy 
obdrží pamětní náramek.

Návštěvníky čeká také kulturní pro-
gram v podobě dvou koncertů finalisty 
Česko Slovenské SuperStar Martina Ša-
faříka, který vystoupí v pátek 23. června 
v 11:00 a v 17:00 hodin.  (red)

Účastníci štafety pojedou na vozíčku okruh dlouhý 250 metrů. Akce bude trvat 24 hodin.  Foto | archiv Trend
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www.sluzbyproseniory.cz

Sto padesát let, více než patnáct tisíc 
absolventů, mezi nimi bezpočet slavných 
a úspěšných osobností a také spousta ta-
lentovaných studentů, kteří za vědeckou 
práci sbírají ocenění i na celostátní úrovni. 
Slovanské gymnázium v Olomouci vzniklo 
před 150 lety jako jedno ze dvou prvních 
českých gymnázií na Moravě a tuto sku-
tečnost letos hodlá náležitě připomenout 
a oslavit. První počin se chystá na červen, 
hlavní část oslav a sraz abiturientů je plá-
nován na říjen.

Už 10. června se v Moravském divadle 
odehraje speciální dvojpředstavení Slo-
vanského tyátru Maryša a Naši furianti. 
„Obě známé divadelní hry byly upraveny 
tak, že trvají přibližně šedesát až sedm-
desát minut, a jsou velmi zajímavé pro 
mladé diváky. Naše divadlo s nimi sklízí 
velké úspěchy na různých festivalech,“ 
láká na představení ředitel gymnázia 
Radim Slouka. V říjnu pak propuknou 
několikadenní oslavy. Jejich součástí 
bude například velký koncert v katedrále 

Naše Centrum denních služeb navště-
vují senioři a osoby s chronickým dušev-
ním onemocněním s různou formou de-
mence (Alzheimerova nemoc, demence 
u Parkinsonovy nemoci, demence u Hun-
tingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vas-
kulární či smíšené demence) ve věku od 
50 let, které mají sníženou soběstačnost 
v zajišťování svých základních životních 
potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Z toho vyplývá, že vět-
šina z nich je omezena v pohybu. I přes-
to však v centru pořádáme takové akce, 
kterých se běžně účastní jejich zdraví 
vrstevníci. 

V červnu se mohou uživatelé těšit na 
akce spojené s ochutnávkou regionál-
ních potravin, díky moderní technice se 
„projdeme“ po Olomouckém kraji, pro-
hlídneme si současnou i historickou po-
dobu města Olomouce a vše vyvrcholí 
22. června soutěžním kláním s názvem 
Poznej místa z našeho kraje. V září se pak 
společně s uživateli chráněného bydlení 
vydáme speciálně upraveným autobusem 
na výlet.

Pomůžeme, poradíme
Pokud byste se rádi zapojili do našich 

aktivit, případně máte doma někoho, 
o koho se staráte a nemáte se s kým o péči 
podělit a mít možnost sami cestovat nebo 
si jen odpočinout, kontaktujte nás.

Nabízíme možnost využívat denní 
pobyt a služby hygienické péče. V rámci 

Potřeby pro včelaře, odborné přednáš-
ky, filmy a spoustu dalších zajímavostí 
o životě včel a včelaření bylo možno zhléd-
nout na letošním prvním ročníku včelař-
ské výstavy s názvem „Hanácká včela“. Ta 
byla součástí jarní květinové výstavy Flora 
Olomouc a pořádala ji okresní organizace 
Českého svazu včelařů Olomouc. V průbě-
hu letošního roku bude mateřským a zá-
kladním školám v Olomouci nabídnuta 
možnost uspořádat pro děti jako součást 
výuky přednášku o životě včel.  (red)

Klienti centra denních služeb jezdí i na výlety

Před sto padesáti lety byl u založení 
Slovanského gymnázia i František Josef I. 

denního pobytu nabízíme různé aktivity, 
jako například společné nebo individuál- 
ní cvičení jemné a hrubé motoriky, re-
miniscenční terapie (čtení starých novin, 
sledování TV pořadů z archivu), muzi-
koterapie, ergoterapie – práce s kerami-
kou, výtvarné práce, pečení, udržování 
vědomostních znalostí, tréninky paměti, 
logopedická cvičení, procházky do okolí, 
společné oslavy narozenin apod. Při péči 
využíváme různých nových a moderních 
poznatků práce se vzpomínkami, sti-
mulace pěti smyslů - Snoezelen koncept, 
canisterapie, felinoterapie, míčkování 

a další. Služby naší hygienické péče zahr-
nují zejména pomoc při úkonech osobní 
hygieny – koupání, sprchování, pomoc 
při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, 
úprava nehtů, péče o nohy, dopravu.  

Centrum denních služeb, Roosevelto-
va 88a, 779 00 Olomouc. 

Bližší informace získáte u vedoucí cen-
tra V. Hojgrové - 585 754 615, či u sociální 
pracovnice L. Hrabcové - 585 435 858. 

Centrum je součástí organizace Sociál-
ní služby pro seniory Olomouc, p.o. (red)

svatého Václava, výstava z dějin školy ve 
Vlastivědném muzeu Olomouc a sraz ab-
solventů gymnázia včetně společenské-
ho večera v pavilonu A Výstaviště Flora. 
„Větší sál už v Olomouci není,“ dodává 
s úsměvem ředitel Slouka, který předpo-
kládá vysokou účast absolventů a studen-
tů školy. 

Slovanské gymnázium vzniklo v roce 
1867 na základě císařského reskriptu, kte-
rý přímo nařídil otevření dvou gymnázií 
s českou vyučovací řečí „ve městě Brně 
a v královském hlavním městě Olomouci“. 
Když v roce 1872 ještě v provizorních učeb-
nách maturovali první absolventi, zcela 
nečekaně se ve škole objevil císař, který tou 
dobou sledoval v Olomouci vojenské ma-
névry, a sám dokonce několik maturantů 
zkoušel z dějepisu a také je oznámkoval. 
Poté se spokojený císař velmi zasadil o to, 
že škola mohla konečně získat i vlastní no-
vou budovu v Kosinově ulici.  (red)

 www.sgo.cz

Včelaři se ukázali na Floře, 
teď zamíří do škol

 www.hanackavcela.cz
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Přípravky řady ORTHO HELP doporučujeme:
 při pocitu bolestivosti svalů, kloubů, zad a šlach
 pro rychlou a dlouhodobou úlevu při nadměrné zátěži kloubů, 

 ať už díky sportu, nadváze nebo z jiných důvodů. 

UCELENÁ ŘADA PRO VAŠE KLOUBY

Telefon: +420 585 754 743
www.pharma–future.com

Více informací na:

NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU PODNIKOVOU PRODEJNU! 
Najdete nás na: ul. Hněvotínská 955, Olomouc
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Organizace, která poskytuje náhradním 
rodinám poradenství sociální, 
psychologické, právní, speciálně 
pedagogické. To je ISIS, občanské sdružení 
se sídlem U Sportovní haly v Olomouci. 

Pokud je to v zájmu dítěte, dojde na 
asistované kontakty s biologickou rodi-
nou dítěte. Pěstounům je zajištěna po-
vinnost splnění zákonem stanovených 
24 hodin vzdělávání, a to jak na praco-
višti ISIS z. s., tak v rámci poradensko-
-vzdělávacích pobytů pořádaných dva-
krát ročně. Každou první středu v měsíci 
probíhají pro pečující osoby svépomocné 
skupiny. Během školního roku a na po-
bytových aktivitách jsou pro děti pořá-
dány psychosociální skupiny podporu-
jící jejich zdravý psychosociální rozvoj. 
Pro děti jsou v době jarních a letních 
prázdnin realizovány příměstské tábo-
ry. Do rodin, kde pěstouni již nemohou 
s dětmi z různých důvodů sdílet všech-
ny jejich aktivity, dochází tzv. kamarádi 
pro volný čas. Dětem je nabízena také 
možnost doučování. Pro celé náhradní 
rodiny jsou organizovány výlety, tvořivé 
dílny a tradiční předvánoční setkání.

ISIS bylo registrováno v roce 1992.  
Od této doby sdružení nepřetržitě 

funguje již 25 let a poskytuje komplex-
ní odbornou pomoc dětem přijatým do 
náhradní rodinné péče (osvojení a pěs-
tounské péče), pěstounům, osvojitelům 
a dětem vychovávaným mimo vlastní 
rodinu, tedy dětem v ústavních zaříze-
ních (kojeneckých ústavech a dětských 
domovech).   (red)

Do dluhové poradny 
přicházejí také senioři

S předluženými lidmi se setkávají 
sociální pracovníci snad všech registro-
vaných či neregistrovaných sociálních 
služeb. Mezi nejzranitelnější skupiny 
obyvatelstva ohrožené předlužeností je 
možné zařadit v první řadě seniory, dále 
pak neúplné rodiny, rodiny s nezletilý-
mi dětmi, zdravotně znevýhodněné, lidi 
s nižším vzděláním, lidi na okraji společ-
nosti a další. Problém s dluhy každoročně 
postihuje stále více osob, které pobírají 
některý typ důchodu. Dle statistiky ČSSZ 
ke konci roku 2016 byla uvalena exekuce 
na cca více než 80 tisíc důchodů.

Předlužení lidé se mohou v Olomouci 
a okolí obrátit na organizace zabývají-
cí se oddlužením. Mohou si vybrat mezi 
neziskovými organizacemi, které své 
služby poskytují zdarma, nebo organiza-
cemi, které si za své služby nechají zapla-
tit. Bohužel těch prvních je méně a jsou 
v současné době značně vytížené a zá-
jemci o jejich služby musí na odbornou 
pomoc dluhových poradců čekat několik 
dnů i týdnů. Jednou z poraden v Olomou-
ci, která nabízí zadluženým občanům 
pomoc, je i Dluhová poradna Charity  
Olomouc. (red)

 www.isis-olomouc.cz  www.olomouc.charita.cz
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Olomouc soutěží o titul  
obec přátelská seniorům

Český den proti rakovině 2017 
v Onko klubu Slunečnice

Letošní 21. ročník celonárodní veřejné sbírky -  Český den 
proti rakovině se konal ve středu 10. května. Onko klub Sluneč-
nice se na akci pečlivě připravoval. Dle zájmu členek výbor zpra-
coval požadavky na kytičky. Žluté kvítky měsíčku lékařského, 
letos s tmavě modrou stužkou, bezprostředně „dorazily“ a na 
členské schůzi byly rozděleny. 

„Naše členky však již brzy dopoledne s dobrou náladou vyrazi-
ly do ulic Olomouce, Šternberka a dal-
ších obcí, kde mají svá bydliště. Kytičky 
prodávaly napří- klad i ve Vojenské 
nemocnici Olomouc a po předchozí do-
hodě i ve školách, školkách, na svých 
současných, resp. bývalých pracoviš-
tích. Letos zavítaly i do prostor Fakultní 
nemocnice, jiných zdravotnických za-
řízení, chatové ob- lasti v Hlubočkách 
u Olomouce, na olomoucké hlavní 
nádraží. Ostatní se obrátily na příbuzné 
a přátele. Na uli- cích a náměstích 
se potkávaly s dal- šími dobrovolníky, 
respektive větši- nou dobrovolnicemi 
z obdobných pa- cientských klubů 
a center,“ popisuje Věra Kratochvílová z olomouckého Onko 
klubu.

A žluté kvítky měsíčku lékařského postupně stále častěji 
„svítily“ na oblečení, kabelkách, batůžcích občanů města. Do-
poledne tak nahrazovaly sluníčko schované za mraky.

Podařilo se prodat všech 3824 kytiček a přispět na veřejnou 
sbírku částkou 81 672 korun.

Do Českého dne proti rakovině se zapojilo 68 členek klu-
bu. Řada z nich i letos zaslala dárcovskou SMS. Nejúspěšnější 
děvčata, Miluška Šebestová, Darja Lešanovská a Liduška Kleis-
lová, prodala 500, 450 resp. 300 kytiček.  (red)

Město usiluje o získání dalšího titulu. Tentokrát má ambici zví-
tězit v soutěži Obec přátelská seniorům. Po úspěchu v roce 2015, 
kdy Olomouc získala titul obec přátelská rodině, má nyní snahu 
uspět i v další kategorii soutěže vyhlašované Ministerstvem práce 
a sociálních věcí.

„Sociální politika patří mezi pilíře činnosti městské samosprá-
vy. V oblasti práce pro seniory se nám podařilo prosadit a podpo-
řit mnoho nových věcí a zajímavých aktivit, které z Olomouce činí 

Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě
Maltézská pomoc, o. p. s, ve spolupráci 
s Českým velkopřevorstvím Suverénního 
řádu Maltézských rytířů a pod záštitou 
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera pořádá tradiční Mezinárodní 
setkání vozíčkářů na Velehradě, jehož cílem 
je umožnit osobní účast na akci Dny lidí 
dobré vůle ve dnech 4.-5. 7. 2017 i osobám 
se zdravotním postižením. 

a také asistenci i na následující den – tj. 
středu 5. července 2017, kdy se uskuteční 
tradiční Národní pouť na Velehradě. Kon-
taktní osoba: Mgr. Jaroslava Stoklasová, 
tel. 605 946 306, e-mail: velehrad.setka-
ni@gmail.com.   (red)

Letošní, již sedmnáctý ročník této akce 
bude mít opět velmi pestrý program. Pro 
zájemce je možnost setkání zahájit účas-
tí na bohoslužbě v bazilice Nanebevzetí 
P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Následně 
během odpoledne proběhne na nádvoří 
ZŠ přátelské setkání se zajímavými osob-
nostmi, kdy je pro účastníky také zajištěno 
drobné občerstvení. Akce vyvrcholí bene-
fičním koncertem „Večer lidí dobré vůle“,  
po kterém bude následovat společné pose-
zení u táboráku a volná zábava. Bližší in-
formace na www.velehrad.eu.

Veškerou asistenční službu během celé 
akce zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s., 
prostřednictvím svých dobrovolníků, kteří 

jsou před samotnou akcí proškolováni pro 
asistenci lidem se zdravotním postižením. 
Ze strany Maltézské pomoci je zajištěn 
i zdravotnický dozor po celou dobu konání 
akce. Pro zájemce z řad účastníků setká-
ní je možné zajistit ubytování, stravování 

 ” Sociální politika patří mezi pilíře 
činnosti městské samosprávy.

město přívětivé pro život starších občanů. Věřím, že s konkrétní-
mi výstupy naší dlouhodobé práce dokážeme v takto zaměřené 
soutěži uspět,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Vítězství v soutěžní kategorii obcí nad 50 000 obyvatel je spo-
jeno nejen se získáním titulu obec přátelská seniorům, ale také 
s poskytnutím účelově vázané dotace ve výši 2 miliony korun. 
„Tato částka by tak mohla významně podpořit naše další plánova-
né aktivity pro seniory, ale také činnost v oblasti mezigeneračního 
působení,“ uvažuje náměstek primátora pro oblast sociálních věcí 
Ladislav Šnevajs.

V případě úspěchu by tak Olomouc využila prostředky na-
příklad na posílení informovanosti seniorů, a to formou in-
formačních a propagačních materiálů s důležitými kontakty 
a nabídkou poskytovaných služeb. Ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého a dalšími organizacemi se chce město zaměřit na po-
řádání akcí se speciálním zřetelem na podporu mezigenerační-
ho dialogu. Pořádat besedy, přednášky, soutěže, výstavy, plesy 
i sportovní dny.   (red)

www.proseniory.olomouc.eu



25   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KOMUNITNÍ ŽIVOT  WWW.OLOMOUC.EU

 

9th 
 

 
Colores

Festival
Colores
Flamencos

 

s 
Olomouc
27.-30.7.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

mojecity.cz | amazoniecity.cz

 
 

To bude
dobrota!

www.facebook.com/elromero.Homecooking

Spanish Home Cooking

www.facebook.com/elromero.Homecooking

INZERCE

RV
17

00
88

0/
01

FIMFÁRUM – festival tvořivosti a fantazie lidí 
SPOLU Olomouc, z.s., zve děti i dospělé na 
21. ročník festivalu tvořivosti a fantazie 
lidí s postižením i bez – FIMFÁRUM. Cílem 
festivalu, který se koná od pátku 23. června 
do neděle 25. června v prostorách Domu 
dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu 47 
a blízkém okolí, je vytvoření prostoru pro 
potkávání a vzájemné poznávání lidí se 
zdravotním postižením i bez. 

Motto letošního ročníku plného tvoři-
vých aktivit a zábavy zní: „Skočme spolu 
do trika, čeká na nás Afrika!“. „V pátek 
odpoledne je pro návštěvníky připrave-
na bubenická dílna a v 19:30 hodin slav-
nostní zahájení festivalu v tanečním sále 
DDM Olomouc. Součástí večera bude 
taneční rej, kdy k tanci i poslechu bude 
hrát Popová škola olomouckého dětské-
ho domova. 

Během soboty od 9:30 do 16:30 hodin 
budou v DDM a blízkém okolí připrave-
ny dílny inspirované africkým kontinen-
tem, které budou otevřeny pro veřejnost. 
V neděli festival končí, na dopoledne je 
však pro přihlášené účastníky připrave-
na plavba po Moravě Ololodí, návštěva 
Veterán arény nebo muzea ČD v Olo-
mouci“, řekla Hana Nepejchalová, koor-
dinátorka festivalu Fimfárum.

Pravidelnými účastníky festivalu jsou 
lidé s postižením žijící převážně v poby-
tových zařízeních sociálních služeb, ro-
diny s lidmi se zdravotním postižením, 
studenti a volně příchozí návštěvníci 
z řad olomoucké veřejnosti. Všichni mají 
na festivalu příležitost vyzkoušet si svou 
tvořivost, zhlédnout zajímavá vystoupe-
ní, zatancovat si, poznat nové lidi a navá-
zat nové kontakty. 

Podrobný program festivalu bude zve-
řejněn na webových stránkách organizá-
tora a v prostorách DDM Olomouc týden 
před konáním akce.   (red)

Letošní festival bude ve znamení Afriky Foto | archiv SPOLU, z.s.                

MOJE CITY KLUB
Olomouc CITY klub pro všechny naše zákazníky! 
Prodejny obchodního 
centra Olomouc CITY 
a externí partneři 
připravují pro členy 
klubu neustále nové 
slevy, speciální nabídky 
a benefity. V našem 
klubu nakoupíte 
nejvýhodněji na 
různých místech 
jen s jednou kartou 
v peněžence.

VYHLÁŠENÍ KLUBOVÉ SOUTĚŽE MOJE CITY KLUB
20. května v rámci akce Chilliman byly předány první tři 
výhry z klubové soutěže, která trvala od 14. 2. do 14. 5. 2017. 
Soutěžilo se celkem o 30 cen. 
1. cena  Petra Pišťáková – relaxace po dobu jednoho roku pro  
 celou rodinu v OMEGA centrum sportu a zdraví  
 v hodnotě 76 320 korun.
2. cena  Renáta Smolková – Dětský svět Amazonie na rok  
 zdarma v hodnotě 25 550 korun. 
3. cena Tomáš Gabriel – Zájezd do Alp pro dva v hodnotě  
 10 000 korun.
Výhercům gratulujeme!

„Je důležité se při nákupech i bavit,“ říká marketingová 
managerka Margareta Šulcová. Být členem našeho klubu 
může být úplně každý. Přehled o slevách a aktuální soutěže 
najdete na klubových webových stránkách. 

www.mojecityklub.cz

 www.spoluolomouc.cz
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Světový pohár v parkuru je v Olomouci událostí roku

www.escolomouc.cz
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V jezdeckém areálu Equine Sport Center 
se ve dnech 22.–25. června uskuteční 
mezinárodní parkurové závody. Jedná 
se o nejvýznamnější parkurovou událost 
v České republice a stejně jako v předešlých 
letech ji Mezinárodní jezdecká federace 
zařadila do série Světového poháru. Závody 
v parkurovém skákání doplní doprovodný 
program pro rodiny s dětmi.

V Olomouci se závody pojedou už po-
čtvrté. Na první pohled zaujmou divá-
ky parkurových závodů ladné pohyby, 
elegance, obratnost, odvaha, disciplína 
a souhra člověka s koněm. Na dráhu se 
postaví na 130 jezdců, 330 koní a ná-
vštěvnost se očekává kolem 10 tisíc lidí. 
„Jsme rádi, že můžeme jezdce i diváky 
už počtvrté pozvat k účasti na meziná-
rodních parkurových závodech takové 
úrovně, jakou má J&T Banka CSI3*W 
Olomouc. Také si vážíme důvěry v náš 
pořadatelský tým, kterou od prvního 
ročníku projevuje Mezinárodní jezdecká 
federace zařazením mítinku do seriálu 
Světového poháru,“ uvedla ředitelka zá-
vodů Klára Damborská.

V předešlých letech si domácí i za-
hraniční jezdci v Olomouci pochvalo-
vali skvělou atmosféru a byli příjemně 

překvapeni počtem návštěvníků. To vše 
je důkazem toho, že parkurové skákání 
i celý jezdecký sport si získává v České 
republice stále větší popularitu. Světový 
pohár se uskuteční ve špičkovém Equine 
Sport Centru, které se řadí mezi nejpres-
tižnější evropská jezdecká centra.

Olomoucká parkurová akce nenabídne 
jen závody samotné, ale také další atrak-
tivní zábavu pro děti i dospělé. Děti si 
užijí projížďky na ponících nebo dětský 
koutek.   (red)
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Zdravotnické potřeby U soudu se přestěhovaly 
ze Švermovy ul. 3, Olomouc na nové působiště 
Masarykova 26, Olomouc. 

Tel.: 606 640 448, 585 203 014
Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod.
E–mail: zdravpotreby@email.cz
www.zpusoudu.cz

Nabízíme široký sortiment zdravotních 
potřeb, kosmetiky, matrací, kompenzačních 
pomůcek, zdravotní obuvi, potřeb pro 
diabetiky a alergiky. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

nyní akce 2 499,- Kč
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Ruční a přístrojová lymfodrenáž 

• odvod otoků po onkologických a úrazových stavech
• zpomalení stárnutí pokožky, odstranění otoků pod očima
• zvýšení imunity organismu a jeho metabolismu
• odvod toxinů z těla
•  regenerace organismu
• pomoc při redukci hmotnosti a celulitidě
• úprava otoků žilního původu, prevence varixů
• bolesti hlavy, migrenózní stavy

Lymfatická drenáž je nejúčinnější metoda pro uvedení lymfy do pohybu 

Arcus onko a lymfo centrum
Brno – Olomouc spol. s r.o.

zdravotnické zařízení se specializací na komplexní léčbu lymfatického systému
Dlouhá 524/28, 779 00 Olomouc-Lazce, Tel: 585 002 443, Mobil.: 605 320 003

www.arcus-olomouc.cz, info@arcus-olomouc.cz
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Velká sportovní vědomostní soutěž – III. kolo

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU

Olomouckým fenoménem jsou zápasy 
v soutěžích malé kopané. Prvním 
přeborníkem okresu se v sezoně 
1971/72 stal tým:

a) SSM 100
b) KVUSS
c) ODPM Olomouc

Sokol, coby nejstarší česká tělocvičná 
organizace, vznikl v roce 1862. 
Ve kterém roce proběhla ustavující 
valná hromada Sokola Olomouc?

a) 1868
b) 1869
c) 1870

První organizovaný olomoucký 
kulečníkový klub s názvem Billard 
club 32 byl založený v roce 1932. Ve 
které kavárně byla první herna?

a) Rupprecht
b) Drápal
c) Národní dům

Největšího sportovního úspěchu 
dosáhl Jaroslav Jurka z Dukly Olomouc 
v roce 1985. Jakou příčku obsadil český 
šermíř století na mistrovství světa 
v Barceloně?

a) 1
b) 2
c) 3

Fotbalisté Olomouce dlouhodobě hrají 
v dresech firmy Adidas, v minulosti však 
na krátkou dobu spojila Sigma své jméno 
s výrobcem značkového oblečení. 

O mistrovské body bojovala v dresech:
a) Lacoste
b) Benetton
c) Versace

Historie ragby v Olomouci se datuje 
od roku 1593. Jaké jsou klubové barvy 
dnešního RC Lokomotiva?

a) červená a bílá
b) černá a bílá
c) červená a černá

Trojnásobný olympijský vítěz v boxu 
Teofilo Stevenson během kariéry 
během 321 zápasů prohrál pouze 
dvacet utkání. V jednom z nich podlehl 
zástupci olomoucké Dukly. Skalp 
kubánské legendy získal?

a) Petr Sommer
b) Miroslav Šándor
c) Jaroslav Král

V roce 2017 je Olomouc evropským 
městem sportu. V průběhu následujících 
měsíců bude vedení města pro občany 
pořádat řadu pohybových aktivit pro 
všechny věkové kategorie. Se sportovní 
tematikou se však budou lidé potkávat 
i na stránkách Olomouckých listů. Po-
druhé v řadě má v Olomouckých listech 
svůj prostor kvíz o ceny. Také druhé po-
kračování soutěže mělo u Olomoučanů 
velký ohlas. Ze správných odpovědí byli 
vylosováni tři výherci poukazu na ná-
kup sportovního zboží v hodnotě 1000, 
700 a 500 korun. Výherci poukazů se 
stali Pavla Dubčíková, Hana Štefanová 
a František Krikl.

Další otázky jsou pro vás připraveny 
v novém čísle. Odpovědi zasílejte na ad-
resu: David Ševčík, Magistrát města 
Olomouce,  odbor  vnějších  vztahů 
a  informací,  Horní  náměstí  583, 
779 11 Olomouc. V elektronické podobě 
můžete odpovědi se zpátečním kontak-
tem posílat na e-mailovou adresu da-
vid.sevcik@olomouc.eu.  (red)

Střelci ze Sportovního klubu tělesně 
postižených sportovců Olomouc dovez-
li z mezinárodní soutěže IPC Hannover 
2017 zlatou, stříbrnou a bronzovou me-
daili. Soutěž se konala 5.–10. května za 
účasti 139 střelců z 33 států světa na 
jedné z nejlépe vybavených evropských 
střelnic v Hannoveru, kde se střílelo na 
elektronické terče v souladu s pravidly 
ISSF/IPC. Všechny disciplíny měly sa-
mostatnou kategorii SH1. 

V první střelecký den si v disciplí-
ně P3/sportovní pistole 30+30 ran na 
25 metrů vystřílel Jakub Kosek 11. místo 
za 543 bodů a získal účastnické místo na 

Handicapovaní střelci přivezli z německého mistrovství medaile

Jakub Kosek, Vladimír Marčan a František Konečný se zlatými medailemi
  Foto: archiv VM 

MS 2018. Družstvo ve složení Kosek, Ko-
nečný a Gronský se postavilo na stupně 
vítězů za 3. místo, když porazilo druž-
stvo Makedonie. Druhý střelecký den 
pokračoval disciplínou P5/standardní 
vzduchová pistole 40 ran na 10 metrů, 
ve které si Jakub Kosek v novém českém 
rekordu 348 bodů vystřílel stříbrnou 
medaili a s Vladimírem Marčanem, kte-
rý nastřílel 324 bodů, splnili nominační 
limit k účasti na MS v roce 2018. V této 
disciplíně je skvěle doplnil František Ko-
nečný s 320 body a cinklo zlato v soutěži 
družstev, když porazili favorizované Po-
láky i Němce.  (red)



RADY OLOMOUČANŮM

Praktické rady pro řidiče a majitele aut  (změny k 1. 6. 2017)

Od 1. června 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zejména ruší tzv. místní 
příslušnost a umožňuje občanům provádět většinu registračních úkonů na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Hlavní změny od 1. 6. 2017 – EVIDENCE VOZIDEL 

• Rozvolněním místní příslušnosti (doposud byla povinnost evidovat vždy podle místa adresy trvalého pobytu nebo sídla firmy) dochází k tomu, 
že na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (tzv. malé okresy) bude možné provádět tyto nejčastější operace:

 - Registrace nového nebo jednotlivě dovezeného vozidla.
 - Změna provozovatele nebo vlastníka vozidla (tzv. přepis vozidla).
 - Schvalování technické způsobilosti vozidel a přestaveb.
 - Zápisy změn v registru vozidel (tažné zařízení, změna barvy apod.). 
 - Řešení ztráty, odcizení nebo poškození tabulek registrační značky nebo technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla.
 - Vyřazení vozidla z provozu (uložení registrační značky do depozitu), avšak opětovné uvedení do provozu pouze na tom úřadě,  
    kde bylo vyřazeno.
 - Zánik vozidla (trvalé vyřazení vozidla z provozu). 
 - Rezervace registrační značky na přání (doposud na 3 měsíce, nově až na 6 měsíců) a její přidělení.

Více podrobností ke změnám v evidenci vozidel naleznete na webových  
stránkách: www.olomouc.eu/zivotni-situace/motorova-vozidla/243.
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Stolní tenis ovládne Olomouc

www.olomouc.eu

Judo Klub Olomouc v posledních mě-
sících sbírá řadu titulů a medailí. His-
torický úspěch klub zaznamenal v půli 
května na mistrovství republiky družstev 
starších žaček, dorostenek, žen a přeboru 
České republiky starších žáků v Turnově. 
Olomoucké judistky dokázaly věc do té 
doby nevídanou, když zvítězily ve všech 
třech kategoriích. Vyhrát všechny tři ti-
tuly v ženských kategoriích se totiž dosud 
žádnému klubu v dějinách samostatné ČR 
nepodařilo. Svěřenkyně trenéra Jiřího 
Štěpána tak potvrdily výsledky z turnajů 
jednotlivců, kde Judo Klub Olomouc dlou-
hodobě patří k nejúspěšnějším klubům. 

21. května se v polském městě Bial-
sko-Biala konal poslední světový pohár 
dorostu v judu v tomto roce. Závodníci 
a závodnice měli jedinečnou možnost zís-
kat poslední body do světového žebříčku 
a otestovat síly před blížícím se mistrov-
stvím Evropy, které se letos koná v litev-
ském Kaunasu. Jedinou medaili pro čes-
kou reprezentaci na tomto velmi dobře 
obsazeném turnaji získala závodnice Judo 
Klub Olomouc Renata Zachová, která tak 
potvrdila status nejúspěšnější české do-
rostenecké závodnice v tomto roce.   (red)

Olomoučtí judisté patří 
k nejúspěšnějším klubům

Olomouc bude letos v létě hostit dvě velké 
mezinárodní akce ve stolním tenisu. Kromě 
tradičního turnaje světové série ITTF World 
Tour ve stolním tenisu – Czech Open, se zde 
v červnu uskuteční v pořadí 8. akademické 
mistrovství Evropy ve stolním tenisu, 
podruhé v České republice.

Jeho dějištěm bude od 20. do 25. červ-
na olomoucká sportovní hala Univerzity 
Palackého. Akademický stolní tenis zís-
kává stále větší popularitu mezi mladými 
stolními tenisty po celém světě, vítězové 
světových univerziád se prosazují i na 
významných mezinárodních soutěžích 
dospělých. Na červnovém akademickém 

šampionátu Evropy se očekává rekordní 
účast vysokoškolských stolních tenistů ze 
všech koutů „starého kontinentu“. Akade-
mické mistrovství je specifickou soutěží, 
do které své reprezentanty nevysílají ná-
rodní asociace či svazy, ale jednotlivé vy-
soké školy a univerzity. V početném star-
tovním poli tak pochopitelně nebudou 
chybět reprezentanti českých univerzit. 
Na programu 8. AME v Olomouci bude 
celkem šest soutěžních disciplín. Budou se 
hrát soutěže družstev mužů a žen, soutěže 
jednotlivců tvoří dvouhra mužů, dvouhra 
žen, čtyřhra mužů a čtyřhra žen.     (red)

www.tabletennis2017.eusa.eu

K nejpilnějším sběratelům medailí z akademických šampionátů Evropy patří známý ruský reprezentant Kirill Skačkov  Foto | FZ



Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů. Zastupitelé za hnutí ANO 2011 a KSČM nevyužili svůj prostor pro příspěvek.

PAVEL GRASSE, TOMÁŠ PEJPEK   (ProOlomouc) 

Vítejte v Rozáriu!

Olomoucké rozárium vzniklo v  letech 1970 až 1972 z  iniciativy Rosa Klubu Českého 
zahrádkářského svazu. Zajímavá zahrada růží z celého světa byla komponovaná v geometrii 
betonových polí. Již málo využívaný a zanedbaný park nepropojený s hlavní ulicí vedl město 
Olomouc v r. 2013 k zadání celkové obnovy rozária. Po opravách dle návrhu renomovaného 
zahradního architekta Zdeňka Sendlera se neprosperující místo mělo proměnit v moderní 
odpočinkový areál. První etapa obnovy ze tří plánovaných stála 27,5 miliónů Kč, větší 
část prostředků poskytla EU. Nové rozárium se otevřelo veřejnosti před necelým rokem 
a  olomoucká radnice si jistě slibovala, že zvýší počet spokojených návštěvníků i  obyvatel 
olomoucké metropole. Mimochodem, zeleň a  životní prostředí jsou podle posledního 
průzkumu pro obyvatele Olomouce třetí nejdůležitější prioritou. Jak ale vypadá projekt po 
necelém roce provozu? Brouzdaliště je bez vody a oloupává se z něj nátěr. Na dotaz, kdy se 
ve velmi horkých letních dnech budeme moci v brouzdališti ochladit, nám zaměstnanci Flóry 
odpovídají pokrčením ramen. Údajně je problém s hydroizolací, strojovnou a rovněž chybí 
čistička vody. Tak té obrovské betonové plochy využívají aspoň skateboardisti. Ale jen chvilku. 
Vzápětí dorazí městská policie, kluci platí pokutu a jsou vykázáni mimo areál. Pak už ve veliké 
nádrži není ani noha. Není divu, na slunci je téměř 26 stupňů a v betonové vaně ještě o něco 
víc. Kdo a proč by tam lezl? Dřevěné rošty na posezení (dřevěné vlny) jsou rovněž neobsazené. 
Z neošetřeného dřeva by těch třísek v sedací části těla mohlo být nebezpečně mnoho. Bez 
deky se na ně jednoduše posadit nelze. Některé clonící textilní plachty na terasách jsou 
sundané. Sloupy, na kterých jsou připevněné, nezvládly podzimní vítr a poškodily se. K obloze 
proto smutně trčí jen ocelové tyče a v horkém dni marně návštěvník hledá aspoň maličko 
stínu. Drahé stříšky jsou mimo provoz. Možná, že více vzrostlejších stromů by bylo i na údržbu 
levnější a  trvanlivější variantou. Velký obdiv lze vyslovit zaměstnancům Flóry, kteří v  tom 
sálajícím vedru dokážou hodiny a hodiny zalévat, sázet a vytrhávat plevel a ještě se příjemně 
usmát. Návštěvníci, užijte si letní výheň v Olomouci!

Telegraficky: připravovaná východní tangenta má přerušit historické propojení města 
a Samotíšek. Propojení se má zachovat jen pro pěší a cyklisty, auta a autobusy mají jezdit 
náhradní trasou. Zástupci řady olomouckých KMČ a Samotíšek jednali u hejtmana o tom, 
aby historická trasa na Sv. Kopeček zůstala funkční, protože se obávají zhoršení dopravní 
obsluhy. Zřejmě jedinou možností je, aby most vedle cyklistické lávky postavilo město 
a Olomoucký kraj.

DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ   (Občané pro Olomouc) 

Olomouc – město květin a zeleně?

Olomouc se často chlubí svými historickými parky, dlouhou tradicí květinového 
výstavnictví a veřejnou zelení vůbec. Nalijme si však čistého vína – kvalita výstav je 
často terčem oprávněné kritiky, současný stav historických parků je již nějakou dobu 
za zenitem a zeleň v dalších částech Olomouce (v ulicích, ve veřejném prostoru mezi 
bytovými domy apod.) také není bohužel žádná výhra. Třebaže se tu a tam objevuje 
nová výsadba (díky za ni!), stále jsou viditelné velké rezervy v ozeleňování veřejného 
prostoru.

Když jsme se zajímali o  plány v  oblasti údržby a  obnovy zeleně na veřejných 
prostranstvích, případně v  historických parcích, opakovaně jsme se dozvídali, že vše 
troskotá většinou na nedostatku financí. V „šuplících“ je spousta studií a  projektů, 
nejsou však peníze na to, aby tyto dokumenty byly převedeny do praxe. 

V současné době se zpracovává projekt na revitalizaci všech tří historických parků 
– Smetanových, Čechových a  Bezručových sadů. Provádějí se nejrůznější průzkumy 
a hodnocení, např. nakolik mohou revitalizační opatření zasáhnout zde žijící živočichy. 
Pokud by se nyní nenašel dostatek financí na realizaci tohoto revitalizačního projektu, 
hrozí kromě toho, že půjde o  další „projekt do šuplíku“ i  to, že nyní provedený 
a samozřejmě i zaplacený průzkum se bude muset po letech (až/pokud projekt „vstane 
z  mrtvých“) opět opakovat, protože jeho nynější výsledky již za pár let nebudou 
aktuální. Peníze by tak město doslova vyhazovalo oknem. Město jako dobrý hospodář 
by proto mělo již nyní vyčlenit finanční prostředky, které zajistí realizaci připravených 
projektů.

Chceme proto alespoň z opozičních lavic poukázat na nezbytnost hledání financí na 
realizaci jak revitalizačních opatření v parcích, tak i na navracení zeleně zpátky do ulic 
a  na veřejná prostranství. Je obecně známo, že dostatečné množství zeleně zlepšuje 
mikroklima ve městě – vzrostlé stromy přispívají k ochlazování prostoru a zvlhčují jej, 
což bude v nadcházejících letních měsících opět aktuální. Zeleň snižuje prašnost okolí, 
poskytuje úkryt a  obživu mnoha organismům a  v  neposlední řadě tvoří významnou 
estetickou složku městského území. Je vždy příjemnější dívat se do trávy či korun 
stromů, než jen do prázdných asfaltových ulic a  betonových zdí. Zvyšování podílu 
zeleně ve městě je v zájmu všech jeho obyvatel a investice do ní by proto měla být pro 
vedení města prioritou.
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JANA JURÁKOVÁ   

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

Zveme Vás do Olomouc CITY  na Pražské ulici na … tajenka…
Tajenku křížovky zasílejte do 19. 6. 2017 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 poš-
tovní obálku. Výherce dostane dárek od partnera křížovky. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemů-
žeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
Tajenka z minulého čísla: unikátní barokní představení. Vylosovaným výhercem je David Šindelka z Olomouce.

Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK   
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ  
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
MARGITA ŠUTOVSKÁ 
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
KATEŘINA VYBÍRALOVÁ  
Telefon: 604 929 976, e-mail: vybiralova@regvyd.cz

Uzávěrka 19. 6. 2017, distribuce 3. 7. 2017.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Objektivem čtenáře

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

Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě 
Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední 
události kolem vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z vašich procházek městem či v okolí Olomouce. 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 16. června. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo 
nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky:

Fotografii z cyklovýletu zaslal Jan Řihošek. Nazval ji: „Správná optika“

Sigma slavila vítězství v soutěži a návrat do první ligy. Oslavy po skončení zápasu s Baníkem zachytil Pavel Pobořil
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Rozkvetlou magnolii před Regionálním centrem Olomouc vyfotografovala Vlasta Hrubá

Tvorbu mladých autorů street artu v Lomené galerii v Denisově ulici zaznamenal Antonín Gerža ze Šternberka



INZERCE

Testy Euro NCAP ohodnotily nový model Tiguan nejvyšším počtem pěti hvězdiček. Rozsáhlá bezpečnostní výbava poskytuje 
maximální ochranu posádce vozu, ale snaží se též chránit chodce v okolí vozu. Funkce rozpoznávání chodců Front Assist, 
která při jízdě využívá signály přední kamery a radarového snímače, dokáže varovat řidiče před hrozící srážkou. Pokud řidič 
nezareaguje, začne vůz sám brzdit. V případě, že řidič zahájí brzdný manévr pozdě, dokáže systém zvýšit brzdnou sílu na 
požadovanou úroveň a omezit tak následky případné srážky. Přesvědčte se sami u svého prodejce AutoCentrum Olomouc.
www.volkswagen.cz/tiguan

Nový Tiguan. 
S funkcí rozpoznávání chodců už v sériové výbavě. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, www.vwolomouc.cz; e-mail: info@vwolomouc.czAutoCentrum Olomouc
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Česká 5, Brno 
restaurace v centru Brna 

přijme kuchaře/
kuchařky,

servírky/číšníky
i po vyučení 
a možnost ubytování

a zaměstnanecké výhody
a plat až 35 000 Kč

Kontaktní osoba: 
Tomáš Procházka 775 850 453
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PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

A1_nabor_07_26_2016_pasmo_0.indd   1 26.07.16   11:50

Chcete mít práci za rohem? Staňte 
se naším kolegou! V současnosti 

hledáme pro prodejny v Olomouci 
pracovníky na tyto pozice:

  Nabízíme:
	 •	týden dovolené navíc ihned od nástupu

•	pracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
•	stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KoNtaKtujte Nás:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel. :  602 361 018
www.penny.jobs.cz

zástuPCe
VeDouCíHo PRoDejNY

Nástupní mzda
20 700 Kč (40 h/týden)

PoKLaDNí
Nástupní mzda

16 500 Kč (40 h/týden)
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