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Zpřístupnění školních hřišť  
o prázdninách veřejnosti

www.olomouc.eu/eaukce

Elektronické aukce nemovitých věcí
Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 
13. 6. 2017 schválila záměr prodat níže uvedené 
nemovité věci z majetku statutárního města Olomouce 
formou veřejné elektronické aukce:

Registrace zájemců do elektronických aukcí na prodej 
jednotky č. 200/4 v domě Dolní náměstí 2 v Olomouci 
je možná v době od 15. 6. 2017 do 10. 8. 2017 do 
10:00 hodin a na prodej ostatních nemovitých věcí 
v době od 16. 6. 2017 do 8. 8. 2017 do 10:00 hodin. 
Elektronický aukční portál pro registraci zájemců 
včetně podmínek elektronických aukcí je přístupný 
na internetových stránkách statutárního města 
Olomouce.

Nemovitá věc
Minimální 
kupní cena 

v Kč

Termín 
aukčního 

kola

Rodinný dům č. p. 132 v Dětřichově nad 
Bystřicí včetně souvisejících pozemků.

428 000 14. 8.
v 10:00

Jednotka č. 200/4 (byt 3 + kk; výměra 
118,50 m2) v domě Dolní náměstí 2 
v Olomouci.

2 515 000 15. 8.
v 10:00

Jednotka č. 513/11 (byt 2 + 1; výměra 
56,49 m2) v domě Synkova 11, 13, 15 
v Olomouci.

1 390 000 15. 8.
v 13:30

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Demlova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Helsinská 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Heyrovského 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Holečkova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Holice 9:00–20:30   9:00–20:30

ZŠ Mozartova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Rooseveltova 9:00–19:00 / zahrada   9:00–19:00 / zahrada

ZŠ Rožňavská 9:00–20:00  9:00–20:00

ZŠ Spojenců 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Svatoplukova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Tererovo nám. 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Zeyerova 9:00–20:00   9:00–20:00

ZŠ Řezníčkova 9:00–20:00   9:00–20:00

Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné 
u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na bas-
ketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní te-
nis či volejbalové sítě. 

MŠ Herrmannova 10:00–19:00 10:00–19:00

MŠ Svatoplukova 10:00–19:00 10:00–19:00

ZŠ  Řezníčkova 9:00–20:00   9:00–20:00

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU



▪ Olomoucké listy, časopis občanů statutárního města Olomouc, periodický tisk. 19. ročník. Vydává statutární město Olomouc – Rada města 
Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Profi-tisk group s. r. o.  
▪ Redakční rada: předseda - doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., členové: JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., 
Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Dominika Kovaříková, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Marek, Mgr. Radka Štědrá.  
▪ Odpovědný redaktor, editor - Martin Hála, tel.: 606 705 044, martin.hala@olomouc.eu, redakce: Mgr. Juraj Aláč – redakce@olomouckelisty.cz, 
Petr Vitásek - redakce@olomouckelisty.cz. Sídlo redakce: Olomoucké listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11.  
▪ Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma.  
▪ Počet výtisků 54 000 ks, vychází 12x ročně. ▪ Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, prosím, hlaste na 773 617 353, e-mailem na 
jurakova@regvyd.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele. ▪ Olomoucké listy najdete v elektronické podobě na www.olomouc.eu.  
▪ Registrační číslo: MK ČR E 11006. ▪ Toto číslo vychází 3. 7. 2017. 

TIRÁŽ

AKTUALITY
▪ Náměstí zdobí květinové pyramidy    
▪ Sloupy veřejného osvětlení dostávají vlastní čísla, ulehčí orientaci záchranářům i návštěvníkům města
▪ Olomoučané si připomněli Milana Hořínka i vznik hřbitova
▪ Habsburskou arcivévodkyni nadchla sváteční Olomouc 

TÉMA MĚSÍCE
▪ Olomoučané jsou se životem ve městě spokojeni, cítí se tady příjemně a bezpečně

KOMISE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
▪ Marcela Buiglová: Výzvou je pro nás bezpečnost pěších 
    Představujeme práci KMČ Olomouc – Nový Svět

ROZVOJ MĚSTA
▪ Rozárium nabízí veřejnosti grilování, prohlédnout si ho přijeli Australané
▪ Vojenská nemocnice obnoví na Hradisku barokní prelátskou zahradu, město jí poskytne pozemky
▪ Při rekonstrukci odkrývá střecha radnice historii

PARTNERSKÁ MĚSTA
▪ Olomouc sbírá zkušenosti v zahraničí díky svým partnerským městům – postupně je představíme

KULTURA
▪ Festival Colores Flamencos představí soubor z Madridu
▪ Letní divadelní festival mění letos název i podobu
▪ Zábavné prázdniny připravili pro děti i v Muzeu umění
▪ Městské knihovny přivítají čtenáře i o prázdninách
▪ Olomoucké kulturní prázdniny nabídnou na několika místech ve městě program pro všechny generace

VOLNÝ ČAS
▪ Do Olomouce přijedou v srpnu tisíce mladých křesťanů
▪ Téma Semaforu: Co může potkat rodinu na cestách?
▪ Zdravověda pro školáky v olomouckém aquaparku

KOMUNITNÍ ŽIVOT
▪ Zakoupením zasukovaných tkaniček lidé podpořili Trend vozíčkářů
▪ Výroční zprávu k 25. jubileu Charity Olomouc doprovázejí fotografie Jindřicha Štreita
▪ Arcidiecézní charita vyšle do ulic města kameloty s Povodňovým zpravodajem 20 let poté. A nejen to

SPORT
▪ Osmý olomoucký půlmaraton vyhrál Keňan. Eva Vrabcová překonala český ženský rekord
▪ Velká sportovní vědomostní soutěž – IV. kolo
▪ Olomoučtí veslaři bodovali na Primátorkách

ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE
▪ Miroslav Skácel, Pavel Grasse

ZÁBAVA
▪ Křížovka o ceny, sudoku

OBJEKTIVEM
▪ Uplynulo 20 let od ničivých povodní v Olomouci

Obsah
4 

8

10

14

15

20

23

30

Na výsluní

Vážení spoluobčané, 
milí Olomoučané!

Stojíme na prahu 
léta, na počátku obdo-
bí, na něž všichni celý 
rok čekáme. Zpravidla si léto chceme 
užít. Spatřujeme v něm a slibujeme si od 
něj klid a pohodu – prostě opak od zbyt-
ku roku. 

Celé léto, věřím, bude svítit slunce. I na 
naše solární lavičky – první tři tykadla 
k tomu, aby se Olomouc stala „smart city“ 
zavádějící nové technologie. Rozmístili 
jsme je tam, kde jsme předpokládali, že 
je lidé uvítají – k frekventované zastávce, 
k cyklostezce u sídliště a u altánu v par-
ku, tedy tam, kde lidé často relaxují. Jsou 
to místa, kde se jim taková lavička může 
hodit, když vyčerpají svůj objem dat nebo 
je překvapí nízká kapacita baterie v jejich 
mobilu. 

Tyto lavičky se ale staly terčem kritiky 
či posmívání. Stejně nejednoznačně při-
jali někteří Olomoučané s brbláním i la-
vičku Václava Havla a hodně emotivně se 
diskutovalo o několika zrušených lavič-
kách... 

Nejde o nic zásadního – jen o atmosfé-
ru. Právě ta se v naší společnosti posled-
ní dobou, myslím, nepříjemně mění. Po 
letech života v demokratické společnos-
ti nebezpečně zkoumáme, zda nedáme 
přednost životu v „jiné“ formě společnos-
ti. A já se obávám, že bychom se nad se-
bou měli vážněji zamyslet.

Na prahu léta bych vám přál dobrou 
náladu. Nekazme si život ani vytoužené 
roční období věčným mračením a kve-
rulováním. Žijme ve shodě a přátelství, 
v klidu a pokoji. S úsměvem.

A až přijde podzim, popřeji vám, aby 
vám zůstala letní nálada i po zbytek roku, 
abychom se toho dalšího léta dožili tak 
spokojeně, že bychom nepoznali rozdíl. 
Přeji vám, abychom byli pořád na výslu-
ní.

Antonín Staněk
primátor statutárního města Olomouce

EDITORIAL
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Ve městě fungují první tři solární lavičky

Do zpracování nové-
ho strategického plánu 
rozvoje města se poda-
řilo díky dotazníkové-
mu šetření a realizaci 
pocitových map zapojit 
3127 občanů města.

91 % respondentů do-
tazníkového šetření 
je spokojeno s živo-
tem v Olomouci, což je 
v porovnání s dalšími 
městy ČR nadprůměrná 
hodnota.

Respondentům šetření se na Olomouci 
nejvíce líbí kulturní a společenské vyžití – 
30 %, kulturní památky – 28 %, historické 
centrum a parky/zeleň – obojí 26 %.

Naopak se jim nejvíce nelíbí bezdomovectví 
– 28 %, špatný stav chodníků a silnic –  
14,5 %, nepořádek/nečistota – 14 %, a ne-
dostatečné spoje, veřejná doprava – 12 %. 

Když se řekne „město Olomouc“, tak se 
lidem nejčastěji vybaví univerzita (21 %) 
a dále pak obecně památky (14 %), orloj  
(13 %), Flora (11 %), historie a parky  
(obojí 9 %).

VĚDĚLI JSTE, ŽE... Náměstí zdobí květinové pyramidy

Květinové pyramidy budou letos zpestřením 
a zpříjemněním turistické sezóny v centru 
historické Olomouce. Pět mobilních nádob 
s letničkami by na náměstí mělo vydržet až 
do konce září. 

„Jsem přesvědčen o tom, že květinová 
výzdoba k Olomouci patří a že v letních 
měsících dokáže velmi vhodně zpříjem-
nit dojem obyvatel i turistů z centra měs-
ta,“ řekl primátor Antonín Staněk s tím, 
že na obdobnou výzdobu jsou lidé zvyklí 
i v řadě jiných evropských měst. 

Pyramidy květin budou po celou dobu 
instalace na Horním náměstí v péči za-
hradníků Výstaviště Flora Olomouc. 
Na osazení jedné květinové konstrukce 
bylo zapotřebí asi 200 kusů rostlin. Před 

vstupem do budovy radnice jsou pyrami-
dy s dvěma odrůdami surfínií kvetoucích 
v odstínu barev růžové a purpurové. Zby-
lé tři sloupy jsou osázeny převislými pe-
largoniemi s jednoduchými květy v barvě 
červené a lila růžové. 

„Sezónní květinová výzdoba může být 
určitým kompromisem mezi představou 
velké části Olomoučanů i návštěvníků 
města, kteří by na náměstí chtěli zeleň, 
a stanovisky ochránců památek, kteří 
naopak stálou veřejnou zeleň v histo-
rickém centru odmítají,“ vyjádřil pře-
svědčení primátor Antonín Staněk. Pro 
instalaci sezónní květinové výzdoby na 
Horním náměstí totiž radní museli zís-
kat kladné stanovisko orgánů památko-
vé péče.  (red)

Pro instalaci sezónní květinové výzdoby na Horním náměstí museli radní získat kladné stanovisko orgánů památkové péče  Foto | JA

Olomoučané patří 
k nejlepším v třídění odpadů

Celostátní soutěž obcí „O křišťálovou 
popelnici“ za rok 2016 již zná svého vítě-
ze, v letošním 13. ročníku se na prvním 
místě umístilo statutární město Jihlava. 
Mezi finalisty soutěže se probojovala také 
Olomouc, která tak potvrdila své dlouho-
dobé zařazení mezi nejlepší obce v rámci 
České republiky.

Ceny předali na slavnostním večeru 
v Hradci Králové v rámci konference Od-
pady a obce zástupci autorizované oba-
lové společnosti EKO-KOM, a.s., která 
je vyhlašovatelem soutěže. Za statutární 
město Olomouc převzal diplom a sym-
bolickou skleněnou popelničku radní 
a ředitel Technických služeb města Olo-
mouce, a.s., Miroslav Petřík a vedoucí 
oddělení odpadového hospodářství ma-
gistrátu Jana Matzenauerová. V prestižní 
celostátní soutěži jsou obce hodnoceny 
podle dosažených výsledků v oblasti na-
kládání s komunálním odpadem a kom-
plexnosti hospodaření s komunálními 
odpady. Hodnocení obcí se provádí pře-
devším na základě údajů poskytovaných 
obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich 
pravidelného výkaznictví.   (red)

Vůbec prvním městem na Moravě, kde 
je možné posadit se na solární lavičku, je 
Olomouc. Kromě zcela netradičního po-
sezení nabízí „chytré“ lavičky především 
možnost nabíjení mobilních přístrojů 
a signál Wi-Fi s dosahem do čtyř metrů. 
Navíc dokážou v noci i svítit.

„Obnovu veřejného mobiliáře jsme 
chtěli pojmout moderně a netradičně. Pro 
inspiraci a dobré reference jsme šli do ev-
ropských měst, kde už podobné lavičky 
slouží veřejnosti a jsou v oblibě,“ popsal 
primátor Antonín Staněk. Díky akumulá-
torům dokáží lavičky bez sluneční ener-
gie poskytovat služby ještě zhruba pět 
dní. Technickou výhodou laviček je ne-
přetržitý počítačový dozor na dálku, kte-
rý vyhodnocuje správnost provozu kaž- 
dých 15 minut. Pokud se lavičky osvědčí, 
mohou se v budoucnu objevit i na dalších 
místech Olomouce.  (red)

Využívání  laviček v období od 8. 6. do 21. 6. 
Počet připojení k WI-FI: 2047
Počet dobíjení přes USB:         262
Počet dobíjení bezdrátových:    74

SOLÁRNÍ LAVIČKY

Solární lavičky jsou instalovány ve Smetanových sadech (na snímku), na třídě 
Svobody a v Rožňavské ulici.   Foto | BM

 www.olomouc.eu
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Sloupy veřejného osvětlení dostávají vlastní čísla,  
ulehčí orientaci záchranářům i návštěvníkům města

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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Do konce prázdnin bude mít každý sloup 
v Olomouci své jedinečné číslo, sloužit 
bude jako tzv. bod záchrany. Pracovníci 
Technických služeb a dobrovolní hasiči začali 
s označováním sloupů veřejného osvětlení 
koncem června. Speciální štítky mají žlutou 
barvu, v centru města budou zlatavé 
a obsahují číslo a QR kód.

„Každý sloup bude mít vlastní štítek 
žluté barvy s unikátním číslem, které ur-
čuje přesnou polohu sloupu. Štítky, které 
slouží jako body záchrany (Emergency 
point), tak znamenají velkou pomoc pro 
jednotlivé složky integrovaného záchran-
ného systému i pro osoby v tísni, které 
bude možné díky tomuto systému ve vel-
mi krátké době přesně lokalizovat,“ ob-
jasnil primátor Antonín Staněk.

Pokud se někdo stane účastníkem 
nebo svědkem nehody či z nějakého ji-
ného závažného důvodu bude potřebovat 
rychlou pomoc, zavolá na linku tísňového 
volání. Po sdělení čísla nejbližšího sloupu 
veřejného osvětlení operátor podle digi-
tální mapy přesně určí polohu místa, kde 
se volající nachází.

návštěvník, ať už české či cizí národnos-
ti, dostal do tísňové situace, a potřeboval 
rychlou pomoc, nahlásí na tísňovou linku 
číslo uvedené na nejbližším sloupu veřej-
ného osvětlení, a to případně i v anglic-
kém jazyce. Díky přesné lokalizaci bude 
moct záchranná složka dorazit na místo 
potřeby v mnohem kratším čase, než je 
tomu doposud,“ uvedl náměstek primáto-
ra Martin Major. 

Pracovníci Technických služeb měs-
ta Olomouce označí štítky s číslem 
8793 sloupů, jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů vylepí na sloupy 2538 štítků.

„Dobrovolní hasiči vylepují štítky 
v místních částech Radíkov, Černovír, 
Droždín, Holice, Chomoutov, Chválko-
vice, Lošov, Svatý Kopeček a Topolany. 
Následnou kontrolu provádí naši pracov-
níci,“ potvrdil ředitel Technických služeb 
Miroslav Petřík. Jak dále doplnil, štítky 
budou plnit ještě jednu roli, a to při na-
hlašování závad na samotném veřejném 
osvětlení, ale i na komunikacích, kdy 
zjednoduší lokalizaci závady. (red)

www.olomouc.eu/emergencypoint

Čísla na sloupech budou sloužit k orientaci složkám integrovaného záchran-
ného systému a sloupy „povýší“ na body záchrany  Foto | RS

„Velkým přínosem budou štítky také 
pro návštěvníky města Olomouce, kte-
ří se zde hůře orientují. Pokud by se 
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Vlastníci nemovitostí, které se nachází v městské památkové rezervaci Olomouc, mají i letos možnost požádat o poskytnutí státní dotace 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury 
ČR s příspěvkem města. 

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do poloviny října na Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. 
Formulář žádosti je na stránkách města www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare.

Podrobné informace žadatelům poskytne Petra Růžičková, Odbor koncepce a rozvoje MmOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, tel. 588 488 400, 
e-mail: petra.ruzickova@olomouc.eu, nebo na stránkách města www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr.

VLASTNÍCI PAMÁTEK MAJÍ MOŽNOST ŽÁDAT O DOTACI NA JEJICH OBNOVU

Nedožité osmdesátiny 
prvního polistopadového 
primátora Milana Hořínka si 
22. června připomněli lidé, 
kteří jej znali. Urnu s jeho 
popelem uložila do hrobu 
olomouckých primátorů 
vdova Karla Hořínková 
a současný primátor Antonín 
Staněk.

V hrobce jsou uloženy 
i ostatky posledního rakous-
ko-uherského starosty Kar-
la Brandhubera. „Na jedné 
straně leží symbol skutečné-
ho germanismu, starosta, který po pádu 
Rakouska-Uherska a vzniku Českoslo-
venské republiky abdikoval na svůj úřad. 
Na straně druhé teď bude odpočívat první 
polistopadový primátor, který se léta věno-
val narovnání česko-německých vztahů. 
Věřím, že si spolu budou rozumět,“  připo-
mněl ve své řeči primátor Antonín Staněk.

O Brandhuberovu hrobku, jako o mís-
to posledního odpočinku olomouckých 

Olomoučané si připomněli Milana 
Hořínka i vznik hřbitova

Olomouc je 22. místem na světě, kde 
se prostřednictvím lavičky připomíná 
disident, dramatik a prezident Václav 
Havel. Slavnostní odhalení proběhlo 
17. června.

„Václav Havel je stále členem naší 
akademické obce. Václave Havle, jste 
tady stále s námi,“ řekl na odhalení la-
vičky emeritní rektor UP Josef Jařab. 
Mezi desítkami lidí byl v tu chvíli i mi-
nistr kultury Daniel Herman. Vznik 
pamětního místa podpořilo i statutární 
město Olomouc.   (red)

Na lavičku Václava Havla na nádvoří univerzitní knihovny ve Zbrojnici jako 
první usedli Josef Jařab a Jaroslav Miller – tedy emeritní a současný rektor 
Univerzity Palackého. Olomoucká univerzita byla první v republice, která Ha-
vlovi v roce 1990 udělila čestný doktorát.  Foto: BM

primátorů, se začalo město starat v roce 
2003, kdy radnici vedl Martin Tesařík. 

Primátor Antonín Staněk a jeho ná-
městek Ladislav Šnevajs na Ústředním 
hřbitově rovněž odhalili pamětní des-
ku, která připomíná jeho zbudování 
i loňskou renovaci. Někdejší lesk měs-
to vrátilo hned třem kovovým branám 
i oplocení v celkové délce téměř sta  
metrů.   (red)

Olomouc hospodaří výborně, 
rating je pozitivní

Dobré příjmy, snížené výdaje, větší dis-
ponibilní hotovost jako ekonomický „polš-
tář“. To jsou pozitiva, která v hospodaření 
města Olomouce našli odborníci z agen-
tury Standard and Poors Global Ratings. 
V závěru potvrdili vloni udělený rating na 
úrovni „A/A-1“ včetně pozitivního výhledu.

„Už v květnu jsme informovali o tom, 
že hospodaření města v roce 2016 skonči-
lo výrazným přebytkem. Těší nás, že mezi 
jinými i tuto skutečnost ocenili profesio-
nálové z ratingové agentury a že pozitivně 
ohodnotili zvětšení objemu disponibilní 
hotovosti města,“ uvedl primátor Antonín 
Staněk. „Hospodaření města za minulý 
rok skončilo úhrnným přebytkem ve výši 
cca 270 milionů korun,“ upřesnil první ná-
městek primátora Martin Major.  

Olomouci se podařilo díky vysokým 
daňovým příjmům a nízkým investičním 
výdajům udržet celkovou zadluženost na 
stabilní úrovni. Díky přebytku se zvětši-
ly hotovostní rezervy, které město bude 
potřebovat v příštích letech v souvislosti 
s průběhem programového období EU.

Ve zprávě je rovněž konstatováno, 
že „celková úroveň řízení města sne-
se srovnání s jinými městy podobné  
velikosti“.  (red)
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Inspirací mobilní laboratoře byla podobná aktivita v Krakově (partnerské město 
Olomouce), kterou u příležitosti konání Evropského biotechnologického kongre-
su iniciovala tamní radnice.  Foto: PP

O nových trendech v rostlinných bio-
technologiích, genomech hospodářsky 
významných plodin nebo například 
o možnostech, jak využít biologicky ak-
tivní látky z rostlin v medicíně, farma-
ceutickém průmyslu či zemědělství, ho-
vořili účastníci mezinárodní konference 
Biotechnology of Plant Products – Green 
for Good IV, která se na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
konala od 19. do 22. června. 

O práci rostlinných biotechnologů, ge-
netiků či biochemiků se letos více dozvě-
děli i obyvatelé a návštěvníci Olomouce. 
V mobilní laboratoři na Horním náměstí 
je vědci a lektoři z Pevnosti poznání se-
známili s problematikou geneticky modi-
fikovaných rostlin a vyvraceli mýty, které 
o nich panují. Objasňovali také možnosti, 
jimiž mohou vědci čelit hrozbě nedostat-
ku potravin pro stále se zvětšující popu-
laci na Zemi. Ojedinělá popularizační 

Mobilní laboratoř na náměstí dala 
nahlédnout do tajů biotechnologů

Habsburskou arcivévodkyni 
nadchla sváteční Olomouc

Její císařská a královská Výsost Ulrika 
Habsbursko-Lotrinská byla letos speciál- 
ním hostem Svátků města Olomouce. Ar-
civévodkyně je pětinásobnou pravnučkou 
Marie Terezie a pochází z toskánské vět-
vě Habsburků. Do Olomouce ji na oslavy 
Svátků města, které se nesly v duchu jubi-
lea tří set let od narození Marie Terezie, 
pozval primátor Antonín Staněk. „Bylo 
pro mne poctou přivítat v Olomouci ta-
kovou vzácnou návštěvu a zdůraznit tak 
význam kroků, kterými Marie Terezie 
ovlivnila tvář Olomouce. Její Výsost jsem 
pozval také na příští ročník svátků měs-
ta, snad přijede,“ konstatoval po návště-
vě primátor Antonín Staněk. Pravnučka 

královny se poté vydala i na další místa 
spjatá s návštěvami Marie Terezie. Spolu 
s manželem Michalem Mackem zamířila 
například do bývalého kláštera Hradis-
ko a také do poutní baziliky na Svatém 
Kopečku. 

„Velmi vám děkuji za pozvání, vážím si 
toho, že mohu být při oslavách ve městě, 
které je tak silně spjato s postavou Ma-
rie Terezie,“ uvedla arcivévodkyně Ulri-
ka Habsbursko-Lotrinská na návštěvě 
v Olomouci těsně před zahájením tra-
dičního průvodu s ostatky svaté Pavlíny. 
„Olomouc je krásné město, nedivím se, 
že k němu měla Marie Terezie pozitivní 
vztah.“    (red)

aktivita vznikla přímo v centru města 
díky spolupráci Magistrátu města Olo-
mouce a Univerzity Palackého.  (red)

Arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská, pravnučka Marie Terezie, přijela na oslavy Svátků města  Foto: JA 
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Olomoučané jsou se životem ve městě spokojeni, cítí se  tady příjemně a bezpečně
Olomouc je bezpečné místo a lidé 
v ní jsou spokojeni. Tak by se dal 
stručně shrnout závěr jednoho 
z nejrozsáhlejších průzkumů, který 
se v Olomouci prováděl. Pro potřeby 
přípravy nového strategického plánu 
rozvoje si město nechalo zpracovat od 
Univerzity Palackého jedno z největších 
dotazníkových šetření v historii včetně 
unikátních pocitových map.

Součástí přípravy strategického plá-
nu rozvoje, na kterém město už řadu 
měsíců pracuje, jsou kromě setkávání 
s obyvateli rozsáhlá dotazníková šetře-
ní a další analytické podklady pro jeho 
zpracování. „Dotazníkové šetření názo-
rů Olomoučanů na jejich město, včet-
ně unikátních pocitových map, jsme si 
na základě výběrového řízení nechali 
zpracovat Univerzitou Palackého,“ uvedl 
k získávání dat náměstek primátora Aleš 
Jakubec. Výsledky těchto dokumentů 
byly zpracovány jako podklad pro analy-
tickou část strategického plánu. Ten řeší 
rozvoj města do roku 2023 a vizi sahající 
až za rok 2030. 

Největší průzkum v historii města
Dosud nejrozsáhlejší průzkum veřej-

ného mínění v určité oblasti, jaký byl 
v Olomouci realizován, si zadalo měs-
to u Katedry politologie a evropských 
studií FF UP, zastoupené Pavlem Šara-
dínem. V ulicích města odpovídalo na 
zhruba třicet otázek 1010 respondentů. 
Ty se týkaly největších problémů města, 
respektive co se Olomoučanům nejvíc 
líbí. Vstupní otázka výzkumného dotaz-
níku zněla: „Jak moc se zajímáte o veřej-
né dění v Olomouci?“: 

 Zájem o veřejné dění v Olomouci – velmi a spíše se zajímá více než 61 % respondentů. Nejméně se o dění zajímají nejmladší lidé, nejvíce  lidé v kategorii 66 +.

měli vyznačit místa, kde by se mohlo něco 
vylepšit třeba z pohledu městské hromad-
né dopravy nebo i pěších a která lokalita 
by se měla do budoucna rozvíjet. Kromě 
toho mohli ke každé otázce připsat struč-
ný komentář.

„Součástí analytické části strategic-
kého plánu bylo také veřejné projednání 
s občany, kde jsme se jich ptali na deset 
problémů, které v Olomouci vnímají. 
Podobně problémy definovali i lidé pro-
střednictvím webové aplikace v rámci 

 Do 24 25-36 37-48 49-64 65+
Velmi spokojen 42,4 40,6 27,9 29,1 32,2
Spíše spokojen 55,6 53,1 57,7 61,2 57,0
Spíše nespokojen 1,5 5,2 12,9 7,7 9,8
Velmi nespokojen 0,5 1,0 1,5 2,0 0,9
Celkem 100 100 100 100 100

Ze získaných dat jasně vyplynulo, 
že s životem v Olomouci je dohromady 
velmi spokojeno nebo spíše spokojeno 
91 % respondentů, což je velmi vysoká 
hodnota. „Nejvíce spokojeni jsou v Olo-
mouci mladí lidé. Sloučíme-li obě ka-
tegorie spokojených odpovědí, zjistíme 
u mladých do 24 let až 98% spokojenost. 
V ostatních kategoriích spokojenost 
s životem v Olomouci osciluje přibližně 
mezi 85 až 94 % respondentů,“ uzavírá 
hodnocení Jakubec. 

Pocitové mapy ukázaly, kde se lidé cítí příjemně a bezpečně, kde vidí prostor pro rozvoj  MHD a které lokality by se měly do budoucna rozvíjet  Foto | MMOL

 

Co znamená spokojenost?  
A s čím jsou lidé nespokojeni?

Druhou formou šetření byly tzv. pocito-
vé mapy.  500 respondentů v ulicích a dal-
ších 1 746 lidí, kteří vyplnili pocitové mapy 
na webových stránkách, do kterých za-
znamenávali, kde se v Olomouci cítí dobře. 
„Pocitové mapy spadají do oboru zvaného 
behaviorální geografie. Hlavním cílem je 
studovat chování jednotlivců v prostoru. 
Jedná se tedy o subjektivní vyjádření ná-
zoru na daný geografický prostor – napří-
klad město či sídliště. U těchto map nelze 
hodnotit správnost ani míru shody s rea-
litou, protože lidé do nich zaznamenáva-
jí svoje vlastní pocity a hodnoticí soudy,“ 
vysvětluje princip unikátního sběru dat 
zpracovatel Jiří Pánek. V pocitových ma-
pách měli respondenti zaznamenat místa, 
kde se cítí příjemně, kde se cítí bezpečně, 
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Pro náměstka 
primátora 
Aleše Jakub-
ce, který má 
v kompetenci 
přípravu 
strategického 
plánu.

Jak dopadlo veřejné 
projednávání strategického 
plánu? Jaký byl o tuto možnost 
zájem veřejnosti? 

Průběh jednání se nesl v tvůrčím 
duchu. Olomoučané se aktivně zapo-
jovali do debaty. Jako zástupce města 
jsem se zde chvílemi necítil příjemně, 
zaznívala zde i ostrá kritika. Ale o tom 
právě veřejné projednání bylo. Nepta-
li jsme se na pozitiva, ale naopak na 
to, co se lidem v Olomouci nelíbí. 
Osobně jsem ale očekával vyšší účast. 
Ve stotisícovém městě přišly jen asi 
čtyři desítky obyvatel. Ale i třeba to je 
signálem, že jsou lidé opravdu spoko-
jeni s tím, jak v Olomouci žijeme. 

Jaké budou další kroky při 
zpracovávání strategického 
plánu?

Sběrem dat pomalu končíme ana-
lytickou část příprav. Teď budeme de-
finovat vizi města a v návrhové části 
pak stanovíme cíle a úkoly, které mu-
síme splnit, abychom se k té výsledné 
vizi postupně dostávali. Strategický 
plán je hlavním koncepčním materiá-
lem města a je důležité, aby neskončil 
v šuplíku, ale aby se jím i další politic-
ké reprezentace řídily. Je proto pro-
jednáván jak s veřejností, tak samo-
zřejmě v koalici i s opozicí.

Budou další veřejná 
projednávání, mohou lidé ještě 
zasahovat do strategického 
plánu?

Na červen se nám nakumulovala tři 
veřejná projednání. A to ke zpracová-
vanému plánu udržitelné mobility, ke 
studii řešící budoucí podobu náměstí 
Republiky a přilehlého okolí a koneč-
ně ke strategickému plánu. Bylo toho 
tedy skutečně hodně. Teď necháme 
Olomoučany oddechnout, další ve-
řejné jednání plánujeme na podzim. 
Rádi bychom, aby se do diskusí zapo-
jilo co nejvíce lidí. Nás jako zástupce 
města vaše názory zajímají, samo-
zřejmě nejde vždy vyhovět všem, ze-
jména pokud na jednáních od účast-
níků zaznívaly diametrálně odlišné  
názory.

TŘI OTÁZKY PRO...Olomoučané jsou se životem ve městě spokojeni, cítí se  tady příjemně a bezpečně

a lokality podél řeky Moravy. „Jedna 
z otázek byla i kde se lidé cítí nepříjem-

ně. Nejvíce odpovědí získalo 
hlavní nádraží a jeho oko-

lí. Další lokality, které 
získaly významnější 

počet hlasů, jsou 
často spojova-

né s lidmi bez 
domova či 
osobami pod 
vlivem alko-
holu a drog 
ve veřejném 
p r o s t o r u . 
To jsou pro 
nás zcela 

jasné a kon-
krétní signály 

toho, co a kde 
obyvatelé vnímají 

negativně,“ uzavírá 
hodnocení náměstek 

Jakubec.  (red)

Pocitové mapy ukázaly, kde se lidé cítí příjemně a bezpečně, kde vidí prostor pro rozvoj  MHD a které lokality by se měly do budoucna rozvíjet  Foto | MMOL

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci 
(CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).

pocitových map,“ přibližuje sběr infor-
mací pro tvorbu strategického plánu ná-
městek Jakubec.

Podle výsledků šetření 
se občané města cítí 
příjemně především 
v oblasti centra 
města. Mezi 
n e j v ý z n a m -
nější lokality 
patří histo-
rické jád-
ro – Horní 
a Dolní ná-
městí, okolí 
kostelů sv. 
M i c h a l a , 
k a t e d r á l a 
sv. Václava 
a Zbrojnice UP. 
Mimo historic-
ké jádro byly velmi 
pozitivně hodnoceny 
olomoucké parky, oblast 
Sv. Kopečku a nákupní cent-
rum Šantovka. Z přírodních prvků to byla 
oblast přírodního koupaliště Poděbrady 

Veřejnost se mohla zapojit do tvorby nového Strategic-
kého plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–
2023) a vyjádřit své názory na daná témata s vazbou na 
konkrétní městskou lokalitu na webových stránkách. Tím, 
že do mapové aplikace naznačili bod/linii/plochu, označi-
li dané místo pocitem, který v nich vyvolává. U každého 
tématu mohli volit nejvýše pět prvků a  k  nim navíc při-
dat vlastní komentář. Stejně tak mohli kteroukoli z otázek 
přeskočit.

Mapy zpracovala univerzita Palackého ve spolupráci se 
statutárním městem Olomouc.

Tzv. „mraky slov“ – soubor nejčastějších komentářů v dotazníku k otázce – 
kde se cítíte příjemně  Foto | MMOL
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Představujeme práci KMČ Olomouc - Nový Svět
Marcela Buiglová: Výzvou je pro nás bezpečnost pěších

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V srpnovém vydání představíme

KMČ Olomouc–střed

Neue Welt nebo Salzergut, takové bývalo 
německé pojmenování olomoucké čtvrti, 
která v posledních letech zažívá výrazné 
změny. V roce 1314 se v první zmínce píše 
o názvu Dědinka. Nový Svět, to byla ještě 
donedávna téměř nadávka. Mohla za to 
zanedbaná výstavba, působení sovětské 
armády a vysoká koncentrace podivných 
živlů. Dnes je městská část v rozkvětu 
a s předsedkyní KMČ Marcelou Buiglovou 
jsme si povídali o tom, jak se na něm podílí 
místní lidé.

Předsedkyně KMČ Marcela Buiglová Foto | MB

Paní předsedkyně, daří se vám 
vycházet vstříc požadavkům 
občanů?

Komise městské části se snaží řešit veš-
keré požadavky občanů, které vznesou při 
jednáních komise, při osobních kontak-
tech s  jednotlivými členy komise nebo 
písemně. Požadavky občanů projedná-
váme na schůzkách komise a následně se 
je snažíme řešit se zástupci statutárního 
města Olomouce. Je nutné ovšem říci, že 
ne všechny požadavky se nám daří řešit 
ke spokojenosti všech občanů a ihned. Ze-
jména větší investiční akce vyžadují dlou-
hodobější přípravu.   

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

V měsíci květnu byla provedena před-
lažba chodníku u domu Přichystalova 70, 
a to včetně bezbariérového napojení chod-
níku na komunikaci. Tento chodník byl 
dlouhodobě ve špatném technickém stavu.  
Dále probíhá revitalizace dětského hřiš-
tě na ul. Ručilova, z čehož máme radost, 
neboť toto hřiště bylo taktéž ve špatném 
technickém stavu. Doufáme, že toto hřiště 

bude dobře sloužit našim nejmenším. Naši 
starší spoluobčané z domu Přichystalo-
va 70, kde má své prostory klub seniorů, 
se na nás obrátili s poža-
davkem na vybudování 
hřiště pro seniory včetně 
instalace laviček. Z  již dříve 
zrealizovaných investičních 
akcí bych ráda připomně-
la revitalizaci sportovního 
areálu v Přichystalově ulici. 
Zde vzniklo multifunkční 
hřiště, které slouží nejenom 
pro obyvatele naší lokality, 
ale i pro ostatní obyvatele 
města a okolí. Naší velkou 
výzvou je vyřešení bezpeč-
nějšího pěšího propojení 
směrem k ulici U Dětské-
ho domova. Jedná se o zklidnění dopra-
vy v tomto úseku, vybudování chodníku 
a veřejného osvětlení. Taktéž doufáme, 
že se nám podaří oživit základní školu 
Přichystalova.

Jaké akce pořádáte pro své 
spoluobčany, jaká bývá účast?

Jak jsem již uvedla dříve, cílem práce 
všech členů komise je, aby život občanů 
v naší městské části byl příjemný. Pod 
tímto si představujeme kultivované oko-
lí, zdravé životní prostředí, dostatečnou 
infrastrukturu - školu, školku, sportovi-
ště a podobně, ale i možnost účastnit se 
sportovních a společenských akcí. Právě 
proto, abychom naplnili uvedené cíle, spo-
lupořádáme společně s místní TJ Sokol 
Nový Svět řadu kulturních a společen-
ských akcí, a to jak v tělocvičně TJ v Sudo-
vě ulici, tak i v rámci sportovního areálu 

Přichystalova. Tyto akce jsou určeny jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Jedná se na-
příklad o dětský karneval, mikulášskou 

nadílku, dětský den a velmi 
oblíbené venkovní promí-
tání filmů, které zajišťuje 
pojízdný kinematograf ve 
sportovním areálu. Akce 
jsou hojně navštěvovány 
místními občany, ale i ob-
čany z okolí. Díky letošním 
příznivým klimatickým 
podmínkám v zimním ob-
dobí si děti i dospělí užili 
bruslení na ledové ploše, 
která vznikla ve sportov-
ním areálu Přichystalova.

Jakými způsoby 
informujete občany o činnosti 
komise?

Občané se o naší činnosti mohou do-
zvědět přímo na pravidelných jednáních 
komise, která probíhají každé druhé úterý 
v měsíci od 18:00 hod. v budově základní 
školy Přichystalova 20 v Olomouci nebo 
ze zápisů z těchto jednání, které jsou pra-
videlně vyvěšovány v informační vitríně 
umístěné na budově základní školy. Tyto 
informace jsou také zveřejňovány v sekci 
samospráva na webových stránkách sta-
tutárního města Olomouc. V loňském roce 
jsme poprvé vydali občasník Novosvětské 
listy, ve kterých jsme taktéž občany infor-
movali o naší činnosti a dění v naší měst-
ské části. Část těchto listů byla věnována 
i naší historii. Novosvětské listy byly vydá-
ny v papírové i digitální podobě. Jsou zve-
řejněny na webových stránkách statutár-
ního města Olomouc v části věnované naší 
komisi. Rádi bychom i v letošním roce na 
tuto naši aktivitu navázali. S vydáním No-
vosvětských listů počítáme v měsíci září. 

S jakými požadavky se na vás 
nejčastěji obracejí?

Občané se na nás obracejí s různými 
požadavky. Jedná se například o opravy 
a výstavbu nových chodníků a komuni-
kací, údržbu zeleně, ale i zajištění lepší 
dopravní obslužnosti naší městské části, 
vyřešení parkování, kultivaci dětských 
hřišť apod. Bohužel finanční prostředky 
jsou omezené, takže požadavky k realizaci 
musíme vybírat smysluplně.   (red)

Na Novém Světě pořádají dětské dny, mikulášské besídky a karnevaly  Foto | KMČ NS



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

Do 10. 9. částečná uzavírka 
(zjednosměrnění) ulice Legionářská
Do 25. 7. částečná uzavírka silnice  
I/46 ul. Hodolanská
Do 20. 8. částečné uzavírky ulic 
Pavlovická, Rolsberská a Tovární
3. 7. – 3. 8. částečná uzavírka ulice 
K Mrazírnám
Do 30. 11. úplná uzavírka silnice  
III/4436 ulice Hamerská
Do 31. 7. částečná uzavírka ulice 
Jeremenkova
Do 16. 7. úplná uzavírka ulice Luční 
Do 31. 8. částečná uzavírka ulice 
Šlechtitelů
Do 7. 11. úplná uzavírka ulice 1. máje

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

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Koyo vyrobilo jubilejních 180 milionů ložisek
Společnost Koyo Bearings, která v Bystrovanech vyrábí ložiska, má za sebou úspěšné prv-
ní pololetí roku. Na květnovém předávání cen v soutěži Zaměstnavatel roku, kterou kaž-
doročně pořádá Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s firmou Sodexo, se Koyo v Olomouc-
kém kraji umístilo na prvním místě v kategorii firem do 500 zaměstnanců. Cena a čestný 
titul progresivní zaměstnavatel regionu tak ve své 17 leté historii získalo již popáté.
 

V rámci této prestižní soutěže letos navíc Koyo přihlásilo svůj projekt interního zaškolení do 
klání o nejzajímavější personální projekty v České republice. Hlasy personalistů z celé repub-
liky zajistily jeho probojování do 5 nejlepších projektů, finálové klání se uskuteční na podzim 
v Praze.  Projekt s pracovním názvem Do-Jo je o efektivním systému zaškolování nových zaměst-
nanců, kteří se s prací ve strojírenské výrobě setkávají poprvé. Jeho cílem je seznámit nováčky 
v prvních 4 dnech pracovního poměru s výkresovou dokumentací, měřením, kontrolou kvality 
výroby, jakož i  obsluhou nejmodernějšího strojního vybavení. Tímto způsobem tak reaguje 
Koyo na kritický nedostatek technicky vzdělaných uchazečů o práci. 

Další významná událost se týkala objemu výroby, kdy v  červnu společnost vyrobila jubi-
lejní 180 miliónté ložisko. Naskládáním tohoto počtu ložisek za sebe by vznikla spojnice  

v délce 18 000 km, což před-
stavuje vzdálenost z  Olo-
mouce na Nový Zéland.

Kromě požadavku na 
vysokou produktivitu a  mo-
derní strojní vybavení klade 
závod velký důraz na bezpeč-
nost práce, pracovního pro-
středí a  snižování rizika pra-
covních  úrazů. V červnu je to 
více než 650 dní, kdy v závo-
dě s  téměř 500 zaměstnanci 
nedošlo k  žádnému úrazu 
s  pracovní neschopností.  
Cílem je v tomto trendu pokračovat. Nejen proto  se závod přihlásil do boje o získání certifikace 
Bezpečný podnik, kterou uděluje Státní úřad inspekce práce. Důkladné prověřování pracovních 
podmínek proškolenými inspektory trvalo více než měsíc s  pozitivním výsledkem. Koyo se za-
řadilo mezi úzkou skupinku čtyř podniků, které dosud v Olomouckém kraji certifikaci získaly. Je 
potvrzením toho, že plnění standardů bezpečnosti práce v Koyo je v mnoha ohledech vyšší, než 
ukládají regule Evropské unie.

Poděkování míří všem zaměstnancům. Pro ty byl v rámci slaďování pracovního a rodinného 
života uspořádán rodinný den s bohatým programem pro děti i dospělé. Ti měli rovněž mož-
nost hájit barvy Koyo na olomouckém půlmaratonu, kdy se více než 40 zaměstnanců zapojilo 
do společného běhu. 

Jaké mají v  Bystrovanech plány do budoucna? „Stále nabíráme nové zaměstnance, rozši-
řujeme nabídku benefitů a pořádáme společné kulturní akce. I do budoucna budeme své lidi 
vzdělávat a  osobnostně rozvíjet. V  tomto chceme rozhodně pokračovat. Co se týče investic, 
právě probíhá generální rekonstrukce sociálních zařízení, jednáme o nové zastávce MHD přímo 
před branou závodu a kolem roku 2020 je v plánu výstavba druhé výrobní haly,“ říká k plánům 
firmy manažerka personálního oddělení Jana Kopecká. 

Koyo Bearings Česká republika s. r. o.
Pavelkova 253/5, Bystrovany , 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 126 524, www.koyobearings.cz
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Rozárium nabízí veřejnosti grilování, 
prohlédnout si ho přijeli Australané

Společně s ředitelem Uhlířem přiví-
tal Kelvina Trimpera v rozáriu, jež vloni 
úspěšně prošlo první etapou velké a nároč-
né rekonstrukce, také primátor města Olo-
mouce Antonín Staněk. „Jsme samozřejmě 
rádi, že naše prezentace zaujala i ve světě. 
Olomoucké rozárium prezentuje ve svém 
odvětví zcela ojedinělý přístup. Zatímco 
jiné růžové zahrady mají spíše sbírkový 
charakter, u nás vznikl otevřený prostor ur-
čený především návštěvníkům z řad široké 
veřejnosti, což byl také náš záměr. Nijak to 
však nesnižuje odbornou hodnotu druhého 
největšího rozária v České republice,“ zdů-
raznil primátor.

Olomoucké rozárium letos načíná dru-
hou návštěvnickou sezonu po loňské první 
etapě rekonstrukce. K letošním novinkám 
patří především grilování pro zájemce 
o pikniky, bezplatná Wi-Fi, komfortněj-
ší sociální zázemí s kontejnerovým WC či 
rozšířená nabídka občerstvení včetně dob-
rot z grilu ve víkendových termínech. Došlo 
také k opětovnému napuštění vodních jezí-
rek, jejichž bazény prošly úspěšně oprava-
mi v rámci reklamačního řízení.   (red)

Ředitel Výstaviště Flora Jiří Uhlíř, primátor Antonín Staněk s prezidentem Světo-
vé federace růžařských společností Kelvinem Trimperem z Austrálie   Foto | AF

Vzácná návštěva dorazila do rozária 
v sousedství Bezručových sadů ve čtvrtek 
22. června. Na pozvání Jiřího Uhlíře, ředitele 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, která 
je správcem druhé největší růžové zahrady 
v tuzemsku, si zrekonstruované olomoucké 
rozárium přijel prohlédnout prezident 
Světové federace růžařských společností 
(World Federation of Rose Societies, WFRS) 
pan Kelvin Trimper z Austrálie i se svým 
mezinárodním doprovodem.



12        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC ROZVOJ MĚSTA   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Město schválilo prodej pozemků pro 
Vojenskou nemocnici Olomouc. Její vedení 
totiž hodlá obnovit prelátskou zahradu, 
rozlehlý parkově upravený areál barokního 
původu. Vojenská nemocnice sídlí 
v bývalém klášteru Hradisko.

Vojenská nemocnice obnoví na Hradisku barokní 
prelátskou zahradu, město jí poskytne pozemky

Někdejší prelátská zahrada, která není 
využívána, je součástí národní kulturní 
památky Klášterní Hradisko a je obklope-
na původní barokní zdí, která vyžaduje ne-
malé investice. Zeď i zahrada jsou majet-
kem města Olomouce. Vedení nemocnice 
proto nabídlo vedení města projekt, jehož 
cílem je rekonstrukce původní barokní zdi 
zahrady a v jejich někdejších prostorách 
vytvořit zázemí pro pacienty a další potře-
by nemocnice.

Nutná rekonstrukce Hamerské uzavřela 
provoz na silnici až do konce listopadu

Silnice a většina veřejné infrastruk-
tury v části Hamerské ulice se dočka-
la rekonstrukce. Podílí se na ní město 
i Olomoucký kraj, který právě opravuje 
komunikaci. Náročná investiční akce 
v Olomouci-Holici znamená i dopravní 
uzavírku. Pro veškerý provoz je silnice 
zcela uzavřena do 30. listopadu letošního 
roku. 

Komunikace v Hamerské ulici je zce-
la uzavřena od křižovatky s Přerovskou 
ulicí až za železniční přejezd (cca 100 m) 
ve směru k ulici Lipenské. Objízdná trasa 
pro automobilovou dopravu je vedena po 
silnicích I/55 ulicích Přerovská a Rolsber-
ská vpravo na silnici I/35 ulicí Lipenskou 
a na okružní křižovatce opět vpravo na 
ulici Hamerskou a zpět po stejné trase.

„Důvodem pro uzavírku komunikace 
je zahájení stavebních prací na společné 
investici města a Olomouckého kraje. Jde 
o rozsáhlou rekonstrukci vozovky včetně 
jejích podkladních vrstev, inženýrských 
sítí, chodníků i autobusové zastávky,“ 
popsal investiční náměstek Filip Žáček 

s tím, že celkové náklady města na spo-
lečné akci dosáhnou téměř 13 milionů 
korun.

V rámci rekonstrukce proběhne úpra-
va stávajících tras chodníků a vjezdů, 
vzniknou nová místa pro přecházení, po-
délná parkovací stání i zpevněná plocha 
pro umístění kontejnerů tříděného od-
padu. Součástí veškerých prací jsou také 
stavební úpravy navazujících místních 
komunikací ulic Staškova, Na Krejnici, 
Jaselská, přeložka veřejného osvětlení, 
rekonstrukce stávajících kanalizačních 
stok a nové propojovací úseky stok jed-
notné kanalizace.  

Rekonstrukce Hamerské ulice pat-
řila k dlouholetým prioritám tamní ko-
mise městské části i místních obyvatel. 
„O opravu jsme usilovali dlouhodobě, 
jsme proto velmi rádi, že se skutečně za-
číná a navíc komplexně. Komise totiž už 
dříve usilovala o nové chodníky, ale opra-
va bez rekonstrukce inženýrských sítí by 
neměla efekt,“ vysvětlil předseda KMČ  
Holice   (red)

Další investice  
v městských částech

Radní města Olomouce souhlasili se 
zahájením projektové přípravy na pět 
nových investičních akcí. V příštím roce 
by tak měly v Nemilanech, Hejčíně, Cho-
moutově, Nedvězí a na Svatém Kopečku 
vzniknout nové chodníky, zálivy pro par-
kování, přechod pro chodce nebo nové 
veřejné osvětlení. (red)

odhadu může vyšplhat až ke 12 milionům. 
„Realizace tohoto záměru má velmi vyso-
kou finanční náročnost a současně je nutné 
dodržet striktní požadavky na rekonstruk-
ci národní kulturní památky, tudíž je ny-
nější příležitost k rekonstrukci jedinečnou 
příležitostí k revitalizaci celého areálu,“ 
uvedl majetkoprávní náměstek primátora 
Filip Žáček. 

„Jedná se o majetek, který nemá pro 
město v současné době využití a je logickou 

součástí areálu Hradiska, který dnes vyu-
žívá vojenská nemocnice. Převodem ma-
jetku se tak vytvoří podmínky pro další 
etapu revitalizace této jedinečné olomouc-
ké kulturní památky a naváže tak na již 
úspěšně realizované rekonstrukce v jejím 
areálu, které ji postupně vrací původní po-
dobu,“ upřesnil Filip Žáček.

Součástí rekonstrukce zahrady je vy-
užití prostor pro pacienty nemocnice i její 
návštěvníky.  (red)

Vojenská nemocnice Olomouc v bývalém klášteře Hradisko Foto | BM

KMČ Nemilany – Raisova ulice, rekonstrukce 
vozovky a vybudování parkovacích stání 
u místní ZŠ a pošty, úprava místa pro kontejne-
ry na odpad
KMČ Hejčín – cyklostezka kolem Mlýnského 
potoka, veřejné osvětlení u stezky pro chodce 
a cyklisty
KMČ Chomoutov – Dalimilova ulice, chodník 
k zastávce MHD
KMČ Svatý Kopeček – Dvorského ulice, 
chodník
KMČ Nedvězí – přechod, výstavba nového 
přechodu pro chodce

www.menimeolomouc.eu

 ” Jedná se o majetek, 
který nemá pro město 

v současné době využití. 

Vojenská nemocnice chce na financová-
ní svého záměru využít prostředky mini-
sterstva obrany. Pouze s pomocí dotací by 
byla schopna uskutečnit rekonstrukci celé-
ho areálu. Tyto náklady jsou odhadovány 
na 18 milionů korun, obnova zdi se pak dle 



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 
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Při rekonstrukci odkrývá střecha radnice historii

Cyklostezka v Jeremenkově ulici překříží mezinárodní  trasu
Zhruba tři sta metrů nového úseku 

cyklostezky buduje město Olomouc v Je-
remenkově ulici. Nová část cyklostezky 
povede mezi poštou u hlavního vlakového 
nádraží a mostem přes řeku Bystřici. Sta-
vební práce začaly v minulých dnech a dle 
harmonogramu by měly trvat čtyři měsíce.

„Stavba řeší křížení mezinárodní Jan-
tarové cyklotrasy s místní komunikací 
v Jeremenkově ulici. V rámci stavebních 
prací je zde budován střední dělicí ostrů-
vek a stávající chodník bude přestavěn na 

dělený úsek zvlášť pro chodce a pro cyklis-
ty,“ popsal akci investiční náměstek primá-
tora Filip Žáček.

Nová část cyklostezky má být dokon-
čena letos v říjnu. Celkové náklady, které 
zahrnují i náhradní výsadbu dřevin, jsou 
2,8 milionu korun. „Na stavbu město vy-
užije dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 2,5 milionu 
korun,“ doplnil náměstek Žáček. Janta-
rová cyklotrasa, která nese jméno pověst-
né obchodní cesty sloužící k transportu 

jantaru, protíná celou Evropu od severu 
k jihu (Krakov–Morava–Vídeň) a je sou-
částí celoevropské sítě cyklotras Eurovelo.

V polovině července se stavbaři pus-
tí i do nového úseku smíšené stezky pro 
chodce a cyklisty v Jílové ulici, kde úsek 
naváže na už dokončené etapy. „Současně 
s tím zde vybudujeme propojovací chodní-
ky v trase vyšlapaných pěšin z Jílové uli-
ce směrem k parku Malého prince a také 
12 nových parkovacích míst,“ upřesnil ná-
městek Filip Žáček. (red)

Pozoruhodné detaily ze stavební 
historie olomoucké radnice odhaluje 
právě rekonstruovaná střecha. Odborná 
expertiza, kterou si nechalo zpracovat 
město, vydává nová a na rok přesná data 
i další zajímavé informace o historii této 
nemovité kulturní památky. Aktuální 
zjištění popisuje dendrochronologická 
laboratoř DendroLab Brno, která při 
analýze dřeva z trámů použila komplexní 
kombinaci tradičních i moderních 
datovacích metod. 

Počátky budovy radnice spadají do za-
čátku 15. století. Dochovaná konstrukce 
střešních krovů je složena z jedlového 
a smrkového dřeva, které pochází z růz-
ných staletí a z různých fází budování 
a přestaveb radnice. „Prokazatelně nej-
starší části střechy budovy jsou datovány 
k samému začátku 16. století. Podle nové-
ho odborného posudku, vypracovaného 
v květnu letošního roku, posloužily jako 
materiál pro nejstarší střešní trámy jedle 
pokácené na Moravě,“ popsal informace 
z odborné expertizy investiční náměstek 
Filip Žáček.

„Vyhodnocené konstrukční prvky, ná-
ležící původním částem krovů radnice, 
byly zhotoveny z jedlí pokácených v le-
tech 1503–1505. Upravená část krovu nad 

severním křídlem byla zhotovena z jedlí 
a smrků pokácených v letech 1899–1903. 
Vyhodnocené prvky vložených stojatých 
stolic byly zhotoveny z jedlí a smrků po-
kácených v letech 1802–1803,“ uvádí 
v expertize dendrolog Tomáš Kyncl. Prv-
ky valby na nároží západního a severní-
ho křídla byly zhotoveny z jedlí a smrků 
pokácených v letech 1739–1740. Valba 
jižního křídla budovy radnice byla poří-
zena z jedlí a smrků pokácených v letech 
1860–1861. „Datované opravy krokví 

byly zhotoveny z jedlí a smrků pokáce-
ných v letech 1899–1900,“ vysvětluje data 
dendrolog Kyncl. 

„Výsledky expertizy dendrologů jasně 
potvrzují, že rekonstrukce střechy olo-
moucké radnice je zcela mimořádnou 
investiční akcí. Střecha o ploše více než 
2 tisíce metrů čtverečních náleží k největ-
ším a historickým významem k nejhod-
notnějším střechám v Olomouci,“ komen-
toval renovaci, která probíhá, primátor 
Antonín Staněk. (red)

Současný stav střechy radnice z ptačí perspektivy. Nejstarší jedlové krovy pocházejí z roku 1503. Foto | MMOL
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Olomouc sbírá zkušenosti v zahraničí díky svým 
partnerským městům – postupně je představíme
Olomouc momentálně spolupracuje 
s 11 městy na celém světě. Kontakty s cizinou 
začalo město intenzivně navazovat od 
devadesátých let minulého století. S většinou 
z nich je podepsána smlouva o partnerství, 
s některými její předstupeň – prohlášení 
o porozumění. 

Jsou ale i města, se kterými v písemné 
formě neexistuje dokument o uzavření 
spolupráce, a přesto jsou aktivní. Veškeré 
kontakty s výjimkou finského Tampere 
byly navázány po listopadu 1989, 
a to většinou z iniciativy při-
cházející ze zahraničí.

Pravidelné ná-
vštěvy oficiálních 
p ř e d s t a v i t e l ů 
města, odborné stá-
že pracovníků radnic, 
městských a kulturních 
organizací, vzájemné vý-
stavy a koncerty a tře-
ba i skautské výměny 
– to jsou jen některé 
z konkrétních ak-
tivit s partnerský-
mi městy Olomou-
ce. Škála oborů, ve 
kterých se vzájemná 
spolupráce odehrává, 
je široká – od kultury, 
sportu, životního pro-
středí přes zdravotnic-
tví, sociální péči až po 
knihovnictví, ochra-
nu veřejného pořádku 
a podnikání. Pravidelně 
se kontaktují i představitelé církví. Do 
spolupráce jsou zapojeny i ostatní složky 
obyvatel, jako například hasičské a poli-
cejní sbory. 

„Bezprostředně po sametové revolu-
ci jsme se v cizině hodně učili, např. ve 
švýcarském Luzernu jak připravit kva-
litní propagační materiály a přilákat 
do Olomouce turisty či jak třídit odpad. 
V nizozemském Veenendaalu jak budovat 

Přehled „partnerských“ měst
Město Země Zahájení spolupráce Město Země Zahájení spolupráce

Antony Francie 1990         - Nördlingen Německo 1990 partnerská smlouva

Bratislava – Staré Mesto Slovensko 2012 partnerská smlouva Owensboro USA 1993 partnerská smlouva 

Krakov Polsko 2014 memorandum Pécs Maďarsko 2002 memorandum 

Kunming Čína 2015 memorandum Subotica Srbsko 1995 partnerská smlouva

Luzern Švýcarsko 1990       -  Tampere Finsko 1986 partnerská smlouva 

Makarská Chorvatsko 2016 memorandum Veenendaal Nizozemí 1993  partnerská smlouva 

V dalším čísle Olomouckých listů představíme nizozemský Veenendaal.

cyklistické stezky a jak zlepšit služby 
o handicapované a pro seniory. Dnes již 
ale můžeme konstatovat, že se učíme je-
den od druhého na základě výměny zku-
šeností,“ říká primátor Antonín Staněk. 
„Olomouc nachází v cizině obdiv, hlavně 
díky bohatému kulturnímu životu a sa-
mozřejmě díky své bohaté historii a tra-
dicím. Studenti z amerického Owensbo-
ro si na svém šestitýdenním studijním 

partnerům na oplátku zase my,“ dodává 
primátor Staněk.

Spolupráce může být pokaždé jiná
Každé z partnerských měst má svá 

specifika a od toho se odvíjí forma spolu-
práce. Výjimečné postavení má německý 
Nördlingen, mající záštitu nad Vlaste-
neckým svazem pro Olomouc a Střední 
Moravu a sdružující obyvatele německé-
ho původu, kteří museli v důsledku po-
válečných událostí naši zemi opustit, ale 

k rodnému městu a kraji si udrželi 
vřelý vztah. Na podobném zá-
kladě stojí partnerství s Lu-
zernem, které rovněž vychází 
z iniciativy českých emigran-
tů, přicházejících sem po srpnu 
1968. 

O tom, že spolupráce funguje 
i v časech zlých, svědčí sku-

tečnost, že v době kritic-
kých záplav v roce 1997 
se městu dostalo vel-

korysé finanční i tech-
nické pomoci ze strany 

některých měst, veřejné 
sbírky na konto zaplave-
né Olomouce v Luzernu 
a Veenendaalu dokazují, 
že osud Olomouce nebyl 
občanům těchto měst 
lhostejný. 

„Jedním z hlavních 
cílů je od samého začát-
ku zaměřit se na kontak-

ty mezi mladými lidmi, to 
se nám daří díky zapojení gymnázií 
a dalších středních škol v Olomouci, 

které mají již léta své partnerské protějš-
ky v Nördlingenu, Tampere, Krakově, 
Owensboro a Veenendaalu. Ve   městech 
s vysokoškolskými institucemi se samo-
zřejmě snažíme navázat kontakty s UP. 
Zcela spontánně se na hostujících před-
staveních a výstavách seznamují mladí 
hudebníci a výtvarníci,“ doplňuje Anto-
nín Staněk.  (red)

pobytu v Olomouci tuto atmosféru letos 
vychutnali již po šestnácté. Na příkladu 
chorvatského města Makarska a dříve 
i srbské Subotice se nyní snažíme svý-
mi zkušenostmi pomáhat zahraničním 
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Festival Colores 
Flamencos představí 
soubor z Madridu
Letos už po deváté zažije Olomouc roztančená náměstí, 
flamencové workshopy, koncerty, gastronomické večery i famózní 
galavečer, na kterém vystoupí hvězdy flamencového baletu Nuevo 
Ballet Español z Madridu. To všechno přináší multižánrový Festival 
Colores Flamencos 2017, který se uskuteční v Olomouci ve dnech 
27.–29. července. Stejně jako v minulých letech olomoucké sály, 
ulice a náměstí zaplní všichni milovníci a obdivovatelé španělské 
kultury a flamenca. 

INZERCE
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Za osm let konání festivalu ho navštívilo téměř 30 tisíc návštěv-
níků. Milníkem byl velmi úspěšný koncert světové hudební hvěz-
dy, fenomenálního kytaristy Paco de Lucíi v roce 2013, po němž 
se zájem o festival ještě zvýšil. Také letos se předpokládá zájem 
návštěvníků nejen z celé České republiky, ale také z okolních zemí, 
jako je Slovensko, Polsko a v poslední době také Holandsko. Z to-
hoto pohledu se jedná o unikátní a velmi prestižní akci evropského 
měřítka. Festival získal právě za ročník 2013 významné ocenění. 
Jedná se o Cenu města Olomouce za počin roku v oblasti kultury.

Galavečer ukáže skutečné hvězdy
Vrcholem festivalu je vždy galavečer. Letos tomu nebude jinak. 

Tradiční a všemi 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 před-
stavení madridského souboru Nuevo Ballet Español. „Na jednom 
pódiu vystoupí dva sólisté, tanečníci a významní španělští choreo-
grafové, kteří si říkají Rojas & Rodriguez, a společně s nimi čtyři 
tanečnice. Celým večerem je bude provázet flamencová hudební 
skupina složená ze šesti hudebníků a zpěváků. Tento soubor patří 
mezi nejuznávanější taneční soubory v Evropě a jejich představení 
mají neopakovatelnou atmosféru,“ popisuje program organizátor 
festivalu Viktor Šebesta.

Neméně zajímavé budou také dva koncerty, které se uskuteční 
v Divadle hudby. Na prvním z nich nabídne festivalovému publiku 
28. července herec Tomáš Hanák a kytarista Petr Vít hudebně po-
etickou koláž, kde představí díla latinskoamerických spisovatelů, 
básníků a hudebníků. V neděli 30. července vystoupí v témže pro-
storu barcelonská hudební skupina Miramundo. Soubor je složen 
z hudebníků několika národností a díky tomu je jejich tvorba mi-
xem španělské, mexické, italské a brazilské kultury. 

Festival není ovšem jen o hudbě a tanci, ale jsou to čtyři dny 
plné programu, který zahrnuje filmovou přehlídku v kině Metro-
pol, volně přístupnou flamencovou Food fiestu na Horním náměstí 
s bohatým programem, španělské party v barech na Mlýnské ulici, 
dny španělské kuchyně v hotelu NH Collection Olomouc, worksho-
py a další kulturní doprovodný program.   (red)

www.flamencool.cz
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Letní divadelní festival mění letos název i podobu
Po loňské pauze se festival Olomoucké 
divadelní prázdniny vrací s novým názvem 
a v atraktivní podobě. Hlavním tahákem 
Moravského divadelního léta 
bude první uvedení populární 
činoherní inscenace Robin Hood 
pod širým nebem. A to hned na 
třech místech. Návštěvníci se 
mohou těšit také na tragikomedii 
Woodyho Allena Central Park 
West a vystoupení hostujícího 
souboru La Komika z Bratislavy. 
Sedmý ročník festivalu potrvá od 
25. srpna do 2. září.

„Loňská přestávka byla 
vynucena částečně organi-
začními a trochu i finančními 
důvody, nyní se však festival 
vrací v nové podobě. Nabíd-
neme představení z produkce 
našeho divadla a za diváky se 
vypravíme i mimo Olomouc. 
Také proto získal festival nový 
název Moravské divadelní 
léto. Tři představení se usku-
teční v amfiteátru Korunní 
pevnůstky, jedno představení 
odehrajeme na pevnosti v Kře-
lově a na začátku září se pře-
suneme do prostor zámeckého 
parku v Čechách pod Kosířem. 
Jsme odhodláni hrát za každé-
ho počasí a doufám, že k nám 
budou divadelní bohové milo-
stivi,“ sdělil za pořádající Mo-
ravské divadlo Olomouc jeho 
ředitel Pavel Hekela.

Divadlo na fortu  
nebo v zámeckém parku

Inscenace Robin Hood režijního dua 
Michaela Doleželová – Roman Vencl se 
dočká hned tří uvedení pod širým ne-
bem. „Považuji tento titul za přímo ideál-
ní k přenesení do plenéru. Vlastně jsme 
s touto možností trochu počítali už při 

tvorbě scény. Samozřejmě, že některé 
prvky z výpravy budeme muset oželet, 
ale na druhou stranu – ten zvláštní es-

prit venkovního hraní žádná kulisa stej-
ně udělat nedokáže,“ uvedla Doleželová. 
„Je skvělé, že se podařilo domluvit tak 
atraktivní místa, jako je fort v Křelově 
nebo zámecký park v Čechách pod Kosí-
řem. Každé představení bude jiné, proto-
že ho budeme muset upravit na míru pro 
dané místo, a to ve spolupráci s Petrem 
Nůskem, který dělal bojové choreografie. 

Záleží jen na něm, jestli vymyslí nové va-
rianty soubojů, případně se rozhodne při-
dat na vizuálních efektech. Ale jak znám 

Petra, tak nepochybuji o tom, 
že popustí uzdu své fantazii 
a udělá z každého představení 
velký a efektní divácký záži-
tek,“ zdůraznil Vencl.

Poprvé se pod širým ne-
bem představí také komorní 
inscenace Central Park West. 
Tragikomedie Woodyho Alle-
na pro pět herců zahájí tříden-
ní program v areálu Korunní 
pevnůstky, kde vedle olomouc-
kých činoherců vystoupí také 
hosté z Bratislavy. Autorské di-
vadlo La Komika nabídne čer-
nou komedii režiséra Karola 
Vosátka Navždy, alebo nikdy, 
v níž hlavní hrdina zjistí, že 
zbavit se kvůli milence dlou-
holeté manželky nebude tak 
jednoduché. 

Amfiteátr v areálu Korunní 
pevnůstky pojme až 600 ná-
vštěvníků, v Křelově je více než 
400 míst k sezení a v zámeckém 
parku v Čechách pod Kosířem 
bude pro diváky přichystáno 
více než 200 židlí. „K dispozici 
budou i vstupenky „na stání“, 
zájemci si mohou přinést deky 
a usednout či ulehnout na trav-
naté plochy v okolí hlediště,“ 
doplnila vedoucí obchodního 
oddělení Moravského divadla 
Jitka Jahodová. Vstupenky na 

jednotlivá představení v cenovém rozpětí 
150 až 290 korun bude možné od 15. do 
30. června zakoupit v pokladně Moravské-
ho divadla, od 1. července pak v informač-
ním centru v podloubí olomoucké radnice, 
případně on-line na webu Moravského 
divadla. (red)

www.moravskedivadlo.cz
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Nechte v létě auto v garáži, oprašte 
kolo a šlápněte do pedálů. Stačí do 
olomouckého CineStaru dorazit 
s platnou vstupenkou na film a zbytek 
už nechte na nás. Zatímco vy si budete 
užívat letní filmové trháky, my vaše kolo 
zdarma pohlídáme. 

Patříte mezi vášnivé cyklisty a ještě navíc 
milujete filmy? Pak by se mohlo olomoucké 
multikino CineStar v  obchodním centru 
Olomouc City stát vaší oblíbenou cílovou 
destinací. Pokud dorazíte do našeho kina 

od 1. července do 31. srpna s  platnou 
vstupenkou, můžete si v kolárně v blízkosti 
kina své kolo zdarma uschovat a  po 
skončení filmu na něj opět naskočit 
a  nechat v  sobě filmový zážitek doznít 
během šlapání do pedálů na cestě domů. 
Nenechte si ujít ani naší letní akci, díky které 
můžete vyhrát rok v kině zdarma nebo další 
z  více než 30 000 výher. Bližší informace 
najdete na www.cinestar.cz. 

Teď už stačí jen vybrat ten nejlepší letní 
biják pro vás, sednout na kolo a vyrazit do 
multikina CineStar!   

Do kina na kole? Proč ne! Parkování nechte na nás
INZERCE



11. 7., 20:00 TERASA CAFÉ 87 
Martin Jiroušek: Hyperrealita ve filmu aneb 
Mediální kanibalové naší hlavy. Přednáška 
s následnou projekcí filmu Nenasytná Tiffany 
(ČR 2015, r. Andy Fehu).
19. 7., 16:30 Trojlodí MMU
Fascinace skutečností. Komentovaná prohlídka 
výstavy.
31. 7. – 4. 8. MUO
Pozor! Hledáme ředitele... Příměstský tábor
16. 8., 16.30 Trojlodí MMU
Fascinace skutečností. Komentovaná prohlídka 
výstavy.

PROGRAM MUZEA UMĚNÍ: 
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 www.mfo.cz
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Do kina na kole? 
Proč ne! Parkování 
nechte na nás.
Zatímco 
Vy si užíváte 
letní trháky, 
my ho ZDARMA 
bedlivě střežíme.

INZERCE

Moravská filharmonie Olomouc 
72. koncertní sezona 2017/2018

Objednávky předplatného 
přijímáme

od 10. 7. do 11. 8. 2017

www.mfo.cz

Zábavné prázdniny připravili pro děti i v Muzeu umění
Pozor! Hledáme ředitele... Muzeum umění 
bude o prázdninách plné dětí a z nich se 
bude na přelomu července a srpna vybírat 
nový ředitel nebo ředitelka muzea. To je 
hlavní téma příměstského tábora, který 
si pro děti připravili lektoři edukačního 
oddělení.

„Tentokrát jsme se rozhodli, že na 
letním příměstském táboře najdeme ně-
jakou schopnou dívku nebo chlapce na 
místo ředitele nebo ředitelky Dětského 
muzea umění v Olomouci. Co takový 
zájemce o tuto funkci musí umět? Musí 
přece důkladně znát fungování muzea,“ 
říká vedoucí edukačního oddělení Marek 
Šobáň. Na děti tak bude čekat třeba pří-
prava výstavy. Týdenní výtvarně drama-
tická dílna děti nachystá na konkurz po 
všech stránkách. „Děti navštíví restaurá-
torskou dílnu, fotografický ateliér a také 
depozitář,“ rozkrývá program příměst-
ského tábora Marek Šobáň.

Zkušení lektoři Muzea umění Olomouc 
zavedou děti také na aktuální výstavy, 
kde jim představí zajímavá výtvarná díla. 
„Děti si vyzkouší tradiční i netradiční 
výtvarné techniky v lektorském ateliéru 
nebo se naučí komunikovat s novináři,“ 
slibuje Šobáň.

A jak je to vlastně s místem ředitele 
Dětského muzea umění Olomouc? To bude 
obsazeno na konci příměstského tábora. 
„Samotný konkurz a uvedení do funkce 
bude součástí programu závěrečné ver-
nisáže pro rodiče a přátele. Samozřejmě 
připravíme i patřičný doklad o způsobilos-
ti vykonávat ředitelskou funkci v muzeu 
umění,“ prozradil Šobáň.

Příměstský tábor pro děti od sedmi let 
se koná od 31. července do 4. srpna. Ma-
ximální počet účastníků je dvacet. Děti 
si po týdenním táboře odnesou skvělé 
zážitky, všechny výtvarné práce, které 
vytvoří a zase o něco lepší vztah k umění. 
Příměstské tábory fungují v Muzeu umě-
ní Olomouc už od roku 2001, a to vždy ve 
spolupráci s Akademik sport centrem Uni-
verzity Palackého v rámci Léta dětí.  (red)

Děti se na příměstském táboře naučí i dovednostem ředitele muzea 
 Foto | Archiv MUOL 
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Městské knihovny přivítají čtenáře i o prázdninách
Knihovna města Olomouce zachovává 

stávající půjčovní dobu, a protože mají 
děti prázdniny, otevírá se pro ně navíc 
dětské oddělení na náměstí Republiky 
i dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin. Ne-
obvykle bude zavřeno pouze v sobotu.

Z programu knihovny vybíráme: 

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celé 

prázdniny každou středu od 9:30 do 
11:00 hodin rodiče či prarodiče s dětmi 
od 3 do 9 let na Prázdninové putování 
s pohádkou. Připraveny jsou pohádky, 
hádanky, soutěže, písničky a další pře-
kvapení. Knihovnice se těší na všechny 
příznivce tříhlavých draků, krásných 
princezen, ošklivých čarodějnic a hlou-
pých Honzů.

Prázdniny s Harrym Potterem
Po oba letní měsíce se mohou mla-

dí čtenáři v oddělení pro děti a mládež 
v budově na náměstí Republiky zapojit 
do prázdninové soutěže k 20. výročí vy-
dání první knihy o čarodějnickém učni 
Harrym Potterovi. Škola čar a kouzel 
v Bradavicích má prázdniny, mladý kou-
zelník přišel osobně do knihovny a při-
pravil čtyři soutěžní úkoly, které budou 
postupně zveřejňovány jak v knihovně, 
tak na jejím webu. Mimo luštění zá-
had nabízíme i možnost vyfotografovat 

se s Harrym Potterem. Kouzelnický 
prázdninový kvíz nabídne také pobočka 
Neředín.

Cestujeme se Čtyřlístkem 
Pobočka Brněnská se těší po oba letní 

měsíce na své čtenáře bez rozdílu věku. 
Čeká je zábavná soutěž o naší vlasti spo-
jená s tipy na prázdninové výlety.

Přečti, najdi, vyhraj!
V budově na náměstí Republiky budou 

ve vybraných knihách různých literár-
ních žánrů pro dospělé čtenáře ukryté 
tematické ilustrace s informací, která je 
zavede až k zasloužené výhře. Když sou-
těžící ve vypůjčené knize objeví vloženou 
ilustraci a v knihovně odpoví na chytrou 
otázku, která prověří, že knihu četl, do-
stane od knihovny jinou knihu jako dá-
rek. Proto neváhejte a čtěte!

Kruhový trénink pro vaši paměť
Na lekci trénování paměti ve čtvrtek 

24. července v 16:00 hodin v budově na 
náměstí Republiky se účastníci nejen do-
zví, jak paměť funguje, ale s pomocí mno-
ha cvičení se ji naučí aktivně posilovat 
a tak si udržet jasnou mysl i v pokročilém 
věku. Kurzem provází člen České společ-
nosti pro trénování paměti a mozkový 
jogging Mgr. Martin Král. Doporučujeme 
přihlásit se předem v oddělení pro dospě-
lé čtenáře.

Výstavy
Jonathan Huxley – obrazy

Pobočka Jungmannova vystavuje 
v rámci Dnů umění nevidomých na Mora-
vě do 31. srpna práce Jonathana Huxleyho. 
Slabozraký malíř absolvoval Královskou 
akademii umění v Londýně a má za sebou 
několik mezinárodních autorských výstav. 
Kvůli vadě zraku, v jejímž důsledku je vel-
mi citlivý na světlo, nejčastěji tvoří v za-
temněném ateliéru pomocí ultrafialového 
záření a fluorescenční barvy.

Petr Skalický – fotografie z cest
Budovu na náměstí Republiky oživují 

až do konce září snímky z cest amatérské-
ho fotografa, olomouckého rodáka, mi-
lovníka vysokohorské turistiky, zimních 
sportů a trenéra juniorského kickboxu Pe-
tra Skalického. Fotografie nás zavedou do 
Jeruzaléma, Eilatu, Ammánu, Tel Avivu, 
národního parku Masada v Izraeli nebo do 
skalního města Petra v Jordánsku.

Příběhy z Masuku
Fotografiím dokumentujícím běžný 

den středoškoláka v Zambii budou patřit 
výstavní prostory foyeru pobočky Brněn-
ská po celý červenec a srpen. V čem je po-
dobný a v čem se liší od českých studentů? 
Výstava nazvaná Příběhy z Masuku přiblí-
ží realitu života v této exotické zemi.

 www.kmol.cz

Visegrádskou cenu věnuje muzeum pronásledovaným umělcům

www.olmuart.cz 

Prestižní Mezinárodní visegrádskou 
cenu převzali 1. června v polské Gdyni ře-
ditel Muzea umění Olomouc Michal Sou-
kup a jeho kolegyně Gina Renotière na za-
sedání ministrů kultury V4. Toto ocenění 
obdrželo muzeum zejména za postupné 
naplňování ideje projektu Středoevrop-
ského fóra Olomouc, který počítá se sbír-
kotvornou, expoziční a publikační činností 
zaměřenou na výtvarnou kulturu středo-
evropského regionu po 2. světové válce. 

„Ještě před vyhlašováním jsme navští-
vili muzeum Solidarity a Muzeum emi-
grace v Gdyni. Musím se přiznat, že ta 
prohlídka mě skutečně zasáhla. Ač jsem to 
neměl původně v úmyslu, věnoval jsem při 
slavnostním předání alespoň symbolicky 
tuto cenu všem umělcům, kteří v bývalém 
komunistickém bloku nemohli svobodně 
tvořit, vystavovat a jejichž díla samozřej-
mě nebyla zastoupena ani ve veřejných 
uměleckých sbírkách,“ uvedl ředitel Muzea 
umění Olomouc Michal Soukup. 

Ocenění získalo olomoucké muzeum 
zejména díky uskutečňování myšlenky 
Středoevropského fóra. „Náš projekt, 
jehož zásluhou jsme postupně do svých 

sbírek získali stovky uměleckých děl od 
nejvýznamnějších umělců, představil 
polský vicepremiér a ministr kultury 
Piotr Gliński. A já jsem v projevu zmínil, 
že se nám zatím bohužel nepodařilo zís-
kat evropské peníze na tolik potřebnou 

novostavbu Středoevropského fóra, 
přestože nám chybí depozitáře, výstavní 
či knihovní prostory,“ doplnil Soukup. 
 (red)

Na snímku (zleva) ministr kultury ČR Daniel Herman, vedoucí odboru moderního a současného umění Muzea umění Olomouc Gina Renotière, ředitel Muzea 
umění Olomouc Michal Soukup, polský vicepremiér a ministr kultury Piotr Gliński při předávání Visegrádské ceny Foto: DM
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Olomoucké kulturní prázdniny nabídnou na několika 
místech ve městě program pro všechny generace

Písničkář Xavier Baumaxa, muzikálové melodie v podání Yvetty 
Blanarovičové a Pepy Vojtka, bluesrocková kapela Bluesberg, 
cirkus Levitare, stand-up komik Lukáš Pavlásek, ale taky koncert 
světoznámé punkrockové formace Billy Talent. Prostě kultura 
a zábava pro všechny generace. S tímto mottem i letos vznikal 
program Olomouckých kulturních prázdnin. 

Mezi koncerty, akcemi pro děti a výstavami si tak podle pořa-
datelů vyberou fanoušci různých hudebních žánrů, komorních 
vystoupení, okázalejších produkcí nebo individuálních zážitků. 

Podstatnou část z celkem šestnácti akcí tvoří koncerty. „Sna-
žili jsme se, aby skladba byla žánrově pestrá, ale taky prázdni-
nově uvolněná a oddechová. Část vystoupení se uskuteční opět 
u Terezské brány, kde je v létě díky blízkým hospůdkám a jejich 
zahrádkám hodně živo. Takže muzika bude i příjemným bonu-
sem k večernímu setkání a posezení s přáteli,“ vysvětlil Dušan 
Neumann z pořádající agentury BRC Promotion a upozornil, že 
všechny produkce u Terezské brány budou zdarma.

Velké koncerty pak pořadatelé směřovali do areálu Korunní 
pevnůstky. Ve čtvrtek 17. srpna to bude koncert Stromboli, ka-
pely založené v polovině osmdesátých let fenomenálním kyta-
ristou Michalem Pavlíčkem. Samotný vrchol Olomouckých kul-
turních prázdnin ale nastane v úterý 1. srpna. Na „pevnůstce“ se 
totiž při prázdninovém turné po evropských festivalech zastaví 
Billy Talent, světoznámá punkrocková parta z kanadského To-
ronta. „Olomoucké kulturní prázdniny se nesmí držet ‚při zemi‛. 
Program by měl zahrnovat taky akce, které mají potenciál při-
lákat do města publikum z celé republiky i ze sousedních zemí. 
A právě tyto parametry má koncert Billy Talent,“ vyzdvihl Neu-
mann. Kanaďani zahrají hlavně skladby z loňského alba Afraid 
of Heights, které recenzenti řadí k tomu vůbec nejlepšímu, co 
kapela vydala. Hudební program „prázdnin“ doplní například 
komik Lukáš Pavlásek, na dětské publikum jsou pak zaměřené 
dvě pohádky olomouckého Divadla Tramtarie a novocirkusové 
vystoupení žongléra, baviče a principála olomouckého Cirkusu 
Levitare Jana Hlavsy.    (red)

Informační centrum Olomouc | otevřeno denně | Horní náměstí – radnice
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

PROHLÍDKA „OLOMOUC V KOSTCE“
Kdy: od 15. 6. do 31. 8. 2017 | Čas: 9:30; 11:00; 12:30; 14:00 a 15:30 
Cena: 70 Kč/osoba, 35 Kč/děti od 6 do 15 let, 175 Kč/rodinné vstupné 
(2 dospělí + max. 3 děti)

TURISTICKÁ NABÍDKA IC V SEZÓNĚ 2017

ZDARMA

PROHLÍDKA KRYTU CO
Tato prohlídka je pouze na objednání minimálně 24 hodin předem!
Kdy: od 15. 6. do 31. 8. 2017 vždy v sobotu
Čas: 10:00; 13:00 a 16:00
Cena: 30 Kč/osoba

VSTUPENKY NA PROHLÍDKY ZAKOUPÍTE V INFORMAČNÍM CENTRU.

PROHLÍDKA „DOMOVNÍ ZNAMENÍ“
Kdy: od května  vždy první sobotu v měsíci  a končí poslední sobotu v září
Čas: 10:00
Cena: 50 Kč/osoba; 25 Kč/děti; studenti a důchodci, děti do 12 let zdarma

Možnost využití slevy ze vstupného v Arcidiecézním muzeu na prohlídkový okruh 
„Za zlatým Sluncem Moravy“.

PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽE
Kdy: od 15. 6. do 31. 8. 2017 
Čas: 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30 a 17:00
Cena: 30 Kč/osoba; 10 Kč/děti od 6 do 15 let, 50 Kč/rodinné vstupné 
(2 dospělí + max. 3 děti)

ZDARMA

AUDIOPRŮVODCE
Pomocí jednoduchého ovládání si sestavíte prohlídku historického centra 
a můžete vyrazit na devadesátiminutovou prohlídku po nejvýznamnějších památkách 
města v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině, ruštině nebo polštině.
cena: 100 Kč | vratná kauce: 300 Kč/sluchátko

Zapůjčení je možné celoročně v informačním centru.

ZDARMA

Olomouc region Card

Kanadská kapela Billy Talent bude vrcholem kulturních prázdnin  Foto | archiv

 www.brcopenair.cz
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Prázdniny se dají  
v Olomouci strávit i na vodě

Do Olomouce přijedou v srpnu 
tisíce mladých křesťanů

Od 15. do 20. srpna se v Olomouci bude 
konat 6. celostátní setkání mládeže. Akce 
se zúčastní převážně mladí křesťané od 
14 do 30 let, programy jsou ale otevřeny 
i pro veřejnost. Zveme i všechny obyvatele 
Olomouce, aby si přišli poslechnout některý 
koncert nebo přednášku. 

Setkání připravují už od minulého 
roku stovky dobrovolníků, přímo v Olo-
mouci jich v srpnu bude pomáhat asi 700. 
V programu jsou přednášky, workshopy, 
koncerty, diskuze i různé sportovní ak-
tivity. Přijede i většina českých a morav-
ských biskupů, účast přislíbily také ně-
které významné osobnosti z kulturního 
i politického prostředí.

Aktuální informace o setkání najdete 
na webových stránkách akce. V průběhu 
samotného setkání si můžete přijít pro 
programového průvodce na infostánek 

Promenádní koncerty 2017
nedělní promenádní koncerty v parku
Smetanovy sady | altánek
neděle | 16:00

2. 7. Cimbálová muzika Záletníci
9. 7. Dechová hudba Věrovanka
16. 7. Tradicionál Olomouc
23. 7. Hudba hasičského záchranného  
 sboru
30. 7. Tradicionál Olomouc
6. 8. Folklorní soubor z Litvy 
13. 8. Moravská Veselka
20. 8. Hanácký mužský sbor Rovina  
 s muzikou
27. 8. Moravské divadlo Olomouc
3. 9. Dívčí saxofonový orchestr
10. 9. Olomoucký swingband

PROMENÁDNÍ KONCERTY

v ulici 17. listopadu nebo do informačního 
centra v podloubí radnice.

Mladí lidé budou ubytováni na vysoko-
školských kolejích a ve školách, stravovat 
se budou v menzách a školních jídelnách. 
Společné programy účastníků budou 
probíhat v Korunní pevnůstce. V sobotu 
19. srpna se k mladým lidem přidají i rodi-
ny. Záštitu nad setkáním převzal primá-
tor města Olomouce Antonín Staněk, rek-
tor Univerzity Palackého Jaroslav Miller 
a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Akci pořádá Sekce pro mládež České bis-
kupské konference a Asociace křesťan-
ských spolků mládeže, z. s.

Celostátní setkání se koná přibliž-
ně jednou za pět let, poslední proběhlo 
v roce 2012 ve Ždáru nad Sázavou a před-
tím v roce 2007 v Táboře. 

Anna Sýkorová, tisková mluvčí setkání
olomouc2017.signaly.cz

Plavby Olomouc zahájily prázdninový 
provoz a pro místní obyvatele i turisty je 
připravena řada akcí, doprovodných pro-
gramů a událostí. Závěrem školního roku 
připravily speciální akci pro jedničkáře, 
dospělí  si mohli vychutnat venkovní pro-
mítání, půjčit paddle boardy a povozit se 
na řece. 

„Zhruba v půlce prázdnin čeká oby-
vatele města sportovně–kulturní akce 
na vodě. K zapůjčení bude několik nafu-
kovacích vodních plavidel a přichystán 
bude i doprovodný program. Doporuču-
jeme sledovat naše webové stránky, kde 
budeme zveřejňovat podrobnější infor-
mace,“ láká k řece kapitán Ololodi Šimon 
Pelikán. 

Přístaviště zůstává během prázdnin 
otevřené od 10:00 do 18:00 hodin od úte-
rý až do neděle. Návštěvníci se mohou 
svézt na OLOLODI Kordulce i OLOŠLA-
PU, nebo mohou obě tyto služby využít 
i k soukromým účelům kdykoliv během 
týdne dle domluvy.  (red)

 www.plavbyolomouc.cz

Zabezpečení domů a bytů  
před odjezdem na letní dovolenou

Před odjezdem na dovolenou je nut-
né myslet i na řádné zabezpečení domů 
a bytů. Stejnou péči, kterou věnujeme vý-
běru dovolené, bychom měli věnovat i za-
bezpečení našeho bytu či domu, aby nás 
po návratu nečekalo nemilé překvapení. 
Proto všem, kteří se chystají v následují-
cím prázdninovém období odjet za odpo-
činkem, připomínáme několik důležitých 
rad.
• na svůj odjezd neupozorňujte zbytečně 

předem, povězte o něm pouze těm, kte-
rým důvěřujete

• cenné věci ukládejte do bezpečnostního 
trezoru, nejlépe zabudovaného ve zdi

• dbejte na řádné zabezpečení bytu, tzn. 
kvalitní dveře a bezpečnostní zámky

• na vizitce mějte pouze rodinné příjmení 
v množném čísle, počet osob a případné 
tituly pachatele jenom přitahují

• nenechávejte zatažené závěsy či žaluzie
• požádejte někoho známého, aby vám 

chodil byt pravidelně kontrolovat a vy-
bírat poštovní schránku

• pořiďte si fotodokumentaci všech cen-
ných věcí v bytě, včetně jejich výrobních 
čísel

• pokud je to ve vašich možnostech, vy-
tvořte zdání, že je v bytě přítomna ně-
jaká osoba. K tomu se dá využít elektro-
nické spínací zařízení, které lze nastavit 
tak, že se v určitém čase rozsvítí světla, 
zapne televize apod.
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INZERCE

Téma Semaforu: Co může 
potkat rodinu na cestách? 
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Nejlepší chvíle nenaplánuješ.

Start 
moving.

Nový
SEAT Ibiza.

  Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 l / 100 km. Kombinované emise 
CO2 od 106 do 112 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 

seat.cz/ibiza

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc
T. +420 800 73 73 85 – www.seatolomouc.cz
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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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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz

Bezohlednost mezi chodci a cyklisty nebo inlajnisty může 
skončit vážnou nehodou. Chcete ji vidět? Bude vrcholem do-
pravní preventivní akce Rodina na cestách, kterou v pátek 
21. července pořádá centrum Semafor.

„Letos jsme upustili od simulace  automobilových havárií, 
chceme zdůraznit, že dost vážné nehody se stávají i kvůli neo-
malenosti cyklistů a chodců vůči sobě. S kaskadéry lidem uká-
žeme, jak by to mohlo dopadnout a že následky mohou být té-
měř tragické,“ uvedl manažer dopravního centra Semafor Josef 
Línek.

Čtvrtý ročník akce Rodina na cestách je opět určen všem ge-
neracím a letos bude propojen se Dnem Policie ČR. „Policisté 
budou pro řidiče organizovat zajímavý slalom s alkoholovými 
brýlemi,“ podotkl Línek. Ukáže ale i dálniční váhu, silné poli-
cejní motorky či čtyřkolky. Další atrakcí pro řidiče bude soutěž 
v rychlosti a účinnosti brždění. Ve vozidlech autoškoly s nimi 
budou přítomni i instruktoři.

Besip jako jeden z hlavních partnerů přiveze na parkoviště 
u Husova sboru (dříve u letadla) simulátory nárazu a simuláto-
ry otočení vozu na střechu. „Budeme tady ale mít i auto, moto- 
a cyklotrenažéry,“ dodal Línek. 

Silné zastoupení cyklistiky podtrhuje nejen výstava muzej-
ních kousků silničních kol, ale i ukázky elektrokol pro seniory, 
cyklokuriozity a cyklotrial.

Akce Rodina na cestách je zcela zdarma a na parkovišti mezi 
Husovým sborem, Slovanským domem a centrem Semafor se 
koná od 15:00 do 19:00 hodin. (red)

Inzertní manažer
JANA JURÁKOVÁ   
Telefon: 773 61 73 53 
E-mail: jurakova@regvyd.cz

Uzávěrka inzerce do příštího vydání: 24. 7. 2017 
Distribuce bude zahájena: 7. 8. 2017
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Zdravověda pro školáky v olomouckém aquaparku

Jedničkáři mohou do zoologické  zdarma až do 6. července
Jako každoročně nabízí zoo Olomouc 

dětem, které se pilně učili a dostali po-
sledního června vysvědčení se samými 
jedničkami, vstup zdarma. Tentokrát 
od 30. 6. až do 6. 7. včetně. A že se mají 
děti na co těšit, o tom není pochyb. Zoo 
se hemží mláďaty. Jednoznačným trhá-
kem jsou dvojčata medvědů baribalů, ale 
pozornost upoutává i osm vlčat Hudso-
nových, devět malých arktických sobů 
a 24 kůzlat kamerunských. Ta jsou ve 
výběhu, kam za nimi mohou návštěvníci 
po žebříčku přelézt a krmit je granule-
mi dostupnými v automatech nebo na 
pokladně. Mláďat je však po zoo plno 
i u jiných zvířat. Jako první vítají při-
cházející hned u vstupu lemuři kata, dál 

v pavilonu opic vari černobílý a gibon. 
V centrální části zahrady se prohání 
malá zebra Chapmannova a čtyři mlá-
ďata oryxů. V hromadě bodlin třinácti 
velkých dikobrazů je i jedna jejich malá 
kopie. Hned vedle jsou šedé kuličky so-
vic sněžních a tak můžeme pokračovat 
po celé zahradě. 

Zoo začátkem června spustila no-
vou verzi zábavně naučné hry. „Návod 
je uvedený na hrací kartě, kterou si zá-
jemci vyzvednou při koupi vstupenek na 
pokladně. Prohlídku si tak může zpest-
řit každý, kdo umí číst a psát. A pokud 
úspěšně splní úkoly, dostane dárek,“ vy-
světlila Karla Břečková, tisková mluvčí 
zoologické zahrady.  (red)Zoo momentálně nabízí k vidění spoustu krásných mláďat Foto | KB

Již několik let probíhá v aquaparku, 
ve spolupráci se statutárním městem 
Olomouc, výuka zdravovědy žáků 
základních škol zábavnou formou pod 
názvem Záchranářská akademie. 

V letošním školním roce se do dvou 
projektů, pro žáky I. a II. stupně, zapojila 
většina základních škol a pod dohledem 
zkušených instruktorů prošlo školením 
více jak 1 300 žáků. Zatímco pro žáky 
z vyšších tříd se jednalo již o 4. ročník 
Záchranářského desetiboje, pro žáky I. 
stupně byl spuštěn nový projekt pod ná-
zvem Aquatubeři – děti v pohybu. 

Záchranářský desetiboj – 4. ročník
Žáci během školního roku repre-

zentovali svou školu a prošli výcvikem 

zdravovědy a praktických nácviků 
1. pomoci. Na závěr 4. ročníku proběh-
la v červnu závěrečná soutěž mezi žáky 
nejlepších ZŠ, kteří si porovnali své do-
vednosti a utkali se v boji o putovní po-
hár a nejlepší třídu.

Na prvním místě se nakonec umísti-
la ZŠ Hálkova s 1550 body. Vyhrála tak 
již potřetí. Na druhém místě se umísti-
la, velmi těsně, ZŠ Spojenců s 1530 body 
a 1140 bodů získala na třetím místě ZŠ 
Holice. Pro vítěze byly připraveny me-
daile s pohárem a putovní pohár, který 
budou v příštím, 5. ročníku obhajovat 
žáci ZŠ Hálkova. Žáci na druhém a tře-
tím místě obdrželi hodnotné ceny a me-
daile. Samotná akce se shledala s velkým 
zájmem z řad učitelů a žáků, včetně pod-
pory ze strany vedení škol.  

Aquatuber – děti v pohybu 1. ročník
Trochu jiné pojetí měl projekt pro 

I. stupeň ZŠ. Žáci zde absolvovali teo-
retickou část zaměřenou na informace 
i tom, co se děje s tělem při fyzické ak-
tivitě, a v praktické části si vyzkoušeli 
pohybové dovednosti v zábavné formě. 
Např. lachtaní závody, běhání ve vodě, 
cviky na rovnováhu, skákání do vody, 
ručkování, jízdu na tobogánu aj.

Tento první ročník získal velký ohlas 
nejen u žáků, ale také u doprovázejí-
cích pedagogů. Dokonce se aktivní části 
zúčastnili někteří pedagogové a šli tak 
příkladem svým žákům.   (red)

Záchranářská akademie si v minulých letech získala zajímavý ohlas mezi svými účastníky Foto | Aquapark Olomouc

 www.aqua-olomouc.cz



Zakoupením zasukovaných tkaniček 
lidé podpořili Trend vozíčkářů
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ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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Květen  patří už patnáct let sbírce 
Zasukované tkaničky, kterou pořádá 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, aby 
zajistil dostatek financí na osobní asistenci 
a pomoc handicapovaným lidem nejen 
z Olomouce.

„Sbírka probíhá vždy ve dvou kolech, 
v jarním a podzimním. Jarní proběhlo 
22. a 23. května, kdy jsme mohli v ulicích 
města potkat dobrovolníky středních škol 
se zapečetěnými kasičkami. Ti nabízeli za 
dobrovolný příspěvek pár zasukovaných 
tkaniček,“ říká Kateřina Vaculíková, PR 
manažerka Spolku.

V pondělí sbírku již tradičně zahájil 
úvodním slovem primátor Antonín Staněk 
a celé odpoledne moderoval Jaroslav Irov-
ský, nadějný olomoucký spisovatel. Na pod-
poru sbírky vystoupili bez nároku na ho-
norář Trenďák Libor Geier s Bronislavem 
Chromým, účastník soutěže Českosloven-
ská Superstar Martin Šafařík, písničkář 
Voxel, jemž je tváří naší sbírky, a kapela 
Fantajm, která Trend podporuje dlouhá 
léta. „Díky pomoci všech a hlavně široké 
veřejnosti se podařilo získat 84 834 Kč, 

které  se použijí na dofinancování osobní 
asistence pro více jak 44 klientů naší or-
ganizace. Celá akce se nesla v přátelském 
duchu a měla úžasnou atmosféru,“ s úsmě-
vem podotýká Alena Ivanová, ředitelka  
Spolku.  (red)

Bohemie – nová pečovatelská 
služba v Olomouci

Společnost Bohemie Olomoucká do-
mácí péče, s.r.o., (Bohemie) v roce 2016 
rozšířila svoji činnost o poskytování re-
gistrované sociální služby – pečovatel-
ské služby. Cílem pečovatelské služby 
je umožnit klientům setrvat co nejdéle 
v jejich domácím přirozeném prostředí 
a podpořit je v udržení samostatnosti 
a soběstačnosti. V rámci pečovatelské 
služby si můžete domluvit pomoc např. 
při osobní hygieně, nákupech, úklidu, 
doprovodu k lékaři atd. Tuto službu si 
klient hradí sám, a to nejčastěji z přiz-
naného příspěvku na péči.

Bohemie byla založena v roce 2015 
a své služby poskytuje v Olomouci 
a v okolí do 30 kilometrů. Poskytuje 
domácí zdravotní a ošetřovatelskou 
péči v domácím prostředí klienta. Tato 
péče je poskytována na základě dopo-
ručení ošetřujícího lékaře a v součas-
né době si ji klient hradí z vlastních 
prostředků. 

Bohemie je schopna zajistit také do-
pravu osobám, které nejsou schopny se 
přepravit samostatně, např. osoby se 
zdravotním postižením, senioři, ma-
minky s dětmi.  (red)

www.trendvozickaru.cz www.odpbohemie.cz

Sbírka letos vynesla vozíčkářům téměř 85 tisíc korun Foto | KV
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Překonejte svůj strach a přijďte k nám do strašidelného domu!
Adrenalinová zábava ve strašidelném domě s hororovým příběhem na více jak 600 m2.

Nově otevřeno! Jediné svého druhu v ČR.
Adresa: Olomouc, Komenského 863 (Hotel Palác – vstup z Komenského ulice)

Telefon: 778 061 666, www.strasidelnydum.cz
Akční cena: 145 Kč /osoba/ 15+. 100 Kč /osoba/ do 15 let

Obyvatelé domu Vás rádi uvítají.
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Kam o prázdninách v Olomouci

Výroční zprávu k 25. jubileu Charity Olomouc 
doprovázejí fotografie Jindřicha Štreita
Charita Olomouc si připomněla čtvrtstoletí 
od doby svého obnovení v roce 1992. 
Oslavy zahájila začátkem června mše na 
poděkování za 25 let, slavnostní koncert 
smyčcového komorního orchestru Sinfonia 
ZUŠ Žerotín a závěrečná zahradní slavnost 
v prostorách dominikánského kláštera. 

http://prorodinu.olomouc.eu 

Pomůžeme vašim blízkým 
odcházet v kruhu rodiny

Nabízíme specializovanou mobilní pali-
ativní péči, profesionální lékařské a sester- 
ské zajištění smrtelně nemocným a umí-
rajícím dospělým i dětem v přirozeném 
rodinném prostředí, kruhu svých nejbliž-
ších. Dále poskytujeme odborné sociální, 
psychologické i duchovní poradenství. 

Město Olomouc rodičům vytvořilo 
informační materiály v rámci rodinné 
politiky města ve spolupráci s jednotli-
vými provozovateli. Tyto organizace totiž 
přes prázdniny pořádají slušné množství 
atraktivních a zá-
bavných akcí, vy-
bíráme z nich nej-
zajímavější tipy. 

K n i h o v n a 
města Olomou-
ce si připravila 
Prázdninové pu-
tování s pohádkou, těšit se tak můžete na 
pohádky, hádanky, písničky a jako pře-
kvapení nové loutkové divadlo. Centrum 
ekologických aktivit Sluňákov zve na ote-
vření Rajské zahrady a Sluneční hory snů, 
kdy můžete nahlédnout do běžně uzavře-
ných objektů klášterní zahrady. ZOO Olo-
mouc kromě tradiční bohaté nabídky zve 
na tzv. Víkend rekordů. Navštívit můžete 
i Vlastivědné muzeum v Olomouci, které 
si připravilo zážitkový lektorovaný pro-
gram pro rodiče s dětmi „U nás v seknici“ 

k národopisné expozici. Čeká vás povídá-
ní u selské jizby (totiž seknice) s trochou 
hanáčtiny a dozvíte se o životě dospělých 
i dětí před 150 lety. Olomoucký kraj zve 
15. 7. do ZOO Olomouc na rodinnou akci 

Letní dovádě-
ní s Rodinnými 
pasy, statutární 
město Olomouc 
pak 31. 8. na Roz-
loučení s prázd-
ninami s hasiči 
a městskou policií 

na Horním náměstí. Pokud rádi soutěžíte, 
můžete se zúčastnit v centru Semafor zá-
vodů koloběžek a šlapacích aut nebo spo-
lečně vyrazit na noční jízdu Olomoucí na 
in-linech. 

Informace o všech těchto a dalších ak-
cích naleznete v informační skládačce Pře-
hled aktivit pro rodiny s dětmi – léto 2017, 
kterou si můžete vyzvednout v informač-
ním centru podloubí radnice.  (red)

K čtvrtstoletí svého trvání si Charita 
Olomouc nadělila Výroční zprávu 2016 
s fotografiemi  Jindřicha Štreita z olo-
mouckého cyklu „Kde domov můj“.

Snímek na titulní straně Výroční zprá-
vy 2016 vytvořil Jindřich Štreit přímo na 
nádvoří Charity Olomouc. „Šeď dlažeb-
ních kostek a kamenů, které za více než 
dvě desetiletí prošlapaly tisíce lidí oci-
tajících se v nouzi, patří neodmyslitelně 
k obrazu organizace. Kdo zná olomouc-
kou Charitu, zná důvěrně atmosféru ono-
ho vnitřního prostoru, kde před nízko-
prahovým centrem střediska Samaritán 
postávají přes den skupinky lidí čekají-
cích na teplou polévku nebo ubytování 
v noclehárně. Mnozí přišli o střechu nad 
hlavou a Charita je často jejich jedinou 
možností, kde se mohou v zimě ohřát, za 
všech ročních období najíst, vyprat si věci 
či obdržet nové potřebné oblečení z cha-
ritního šatníku,“ říká Eva Štefková z Cha-
rity Olomouc. (red)

www.olomouc.charita.cz Titulní fotografie Jindřicha Štreita na Výroční zprávě Charity 2016 Foto | Jindřich Štreit

www.nejstesami.eu

Služba je poskytována 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Dojezdová vzdálenost 40 km 
od Olomouce. Nově jediná pilotní organi-
zace poskytující mobilní specializovanou 
péči VZP ČR Olomouckého kraje. (red)
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Arcidiecézní charita vyšle do ulic města kameloty  
s Povodňovým zpravodajem 20 let poté. A nejen to

Olomouc, červenec 1997. Noc, všude ko-
lem tma, tma a voda až do půli stehen. Pan 
Hynek se brodil zatopeným Černovírem. 
Spadlo tu několik desítek domů, lidé v eva-
kuaci, elektřina nejela. „V domě mých pří-
buzných zůstal z celé rodiny jen švagr a hlí-
dal, kdyby došlo na rabování. Chtěl jsem 
se ujistit, že je v pořádku, ale dřív jsem 
se z práce nedostal,“ líčí pan Hynek. Auto 
nechal stát na okraji Černovíru a odtud se 
už musel brodit vodou s baterkou v ruce. 
Kolem ticho, pod nohama mu proplouvaly 

ryby.  Najednou jej ozářilo ostré světlo. Za 
ním se vpíjeli do tmy dva muži. „Stůj! Kdo 
jsi a kam jdeš?“

Co bylo dál, se lidé dočtou na speciálním 
webu Arcidiecézní charity Olomouc www.
povodně97.cz. Ta připomene 20. výročí 
ničivé povodně netradiční formou. Při-
blíží skutečné příběhy zasažených i těch, 
kteří jim pomáhali, vyšle své kameloty se 
speciálním Povodňovým zpravodajem do 
ulic Olomouce a inspiruje také rozhlasové 
tvůrce…

Co se chystá
www.povodne97.cz. Speciální povod-
ňový web Charity obsahuje příběhy, které 
se doopravdy staly, a připomíná, jak se vel-
ká voda valila dál den po dni a jak konkrét-
ně Charita pomáhala zasaženým. Nechybí 
ani dobové snímky fotografa Jiřího Kopáče 
a 7 čísel Povodňového zpravodaje vydáva-
ného v létě 1997. Web zmíní i aktuality, kte-
ré se chystají ve spojitosti s výročím.
Povodně v minutových hrách. Ně-
které z příběhů na webu inspirovaly i roz-
hlasové tvůrce. Jejich minutové hry bude 

možné přehrát na charitním webu v sekci 
Příběhy poté, co je odvysílá během červen-
ce v premiéře Český rozhlas Olomouc.
Povodňový zpravodaj 20 let poté. 
V době povodní vznikal v Arcidiecézní 
charitě Olomouc Povodňový zpravodaj. 
Lidé uvěznění ve svých domech se v něm 
dočetli, co se děje, na co si dát pozor, a ně-
kteří přes něj dokonce i hledali své příbuz-
né, se kterými se po záplavách nemohli 
spojit. Speciální vydání rozdají kameloti 
v centru města v pondělí 10. července. 

Na záplavy takového rozsahu nebyl ni-
kdo připravený. Pohroma téměř ochromi-
la všechny úřady, potřebné služby, lokální 
tisk. Charita se v této situaci snažila do-
pravit co nejrychleji a nejefektivněji po-
moc k zasaženým. Záchranný systém tak 
velkého rozsahu vznikal v přímém přeno-
su. Charita děkuje všem, kteří v oné těžké 
době zachraňovali a pomáhali…

 Karolína Opatřilová
 Arcidiecézní charita Olomouc

www.povodně97.cz
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Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle 
francouzských receptůr

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

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

NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK
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Osmý olomoucký půlmaraton vyhrál Keňan.  
Eva Vrabcová překonala český ženský rekord

INZERCE

První dvě místa mužské kategorie a triumf mezi Češkami, takový byl osmý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc pro RunCzech Racing tým. V jeho dresu si pro celkový triumf a po roce 2015 druhý olomoucký doběhl Josphat Kiprop Kiptis 
z Keni, toho v těsném závěsu následoval jeho krajan Kenneth Keter. V totožných barvách běžela i nová česká rekordmanka závodu Eva Vrabcová. Ženám celkově kralovala Worknesh Degefa z Etiopie, pro prvenství mezi Čechy si v nelehkých 
podmínkách a teplém počasí doběhl Jiří Homoláč. Do Olomouce se sjeli vytrvalci z celkem ze 49 zemí světa. „Olomouc se na jeden víkend stala hlavním světovým městem běhu. Moc mě těší, že jsme světu ukázali nejenom krásné město, ale 
také skvělé výkony elitních atletů,“ uvedl prezident RunCzech běžecké ligy Carlo Capalbo. Na start osmého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Olomouc se postavilo celkem 6 200 závodníků.  Foto | 3x BM
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V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,  
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,   

V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner
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Velká sportovní vědomostní soutěž – IV. kolo

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU

OLOMOUC 2017
EVROPSKÉ

MĚSTO SPORTU

Bývalá tenistka Adriana Gerši se narodila 
ve Šternberku, dlouhodobě však žije 
v Olomouci. Ve světovém žebříčku se 
dostala až na 48. místo a v průběhu 
kariéry dokázala získat i jeden titul na 
okruhu WTA. Bylo to:

a) v Amsterodamu
b) v Basileji
c) v Římě
 

Někdejší československá horolezkyně 
slovenského původu Dina Štěrbová 

pokořila dvě osmitisícovky. Prvním 
pokořeným vrcholem byl: 

a) Nanga Parbat
b) Gašerbrum II
c) Čo Oju

Olomoucká plavkyně Marcela 
Kubalčíková to dotáhla až na olympiádu 
v Atlantě, kde se představila v několika 
disciplínách. V kolika závodech 
startovala?

a) 3
b) 4
c) 5
 

Jednou z nejlepších brankářek světa 
byla házenkářka Lenka Černá. Českou 
republiku reprezentovala 26 let 
a radovala se i ze vstřelených branek. 
Kolik gólů dala brankářka v národním 
dresu?

a) 5
b) 6
c) 7

V roce 1997 dosáhla na svůj největší 
úspěch karatistka Eva Buzková. Její 
individuální sestavu kata ohodnotili 
rozhodčí jako čtvrtou nejlepší v Evropě. 
Šampionát proběhl:

a) v Mnichově
b) v Bochumi
c) v Kolíně nad Rýnem
 

V roce 1992 byla dějištěm mistrovství 
světa v kuželkách Bratislava. Hana Gajová 
zde získala zlato v disciplíně 3x 100 hodů. 
Kolik shodila kuželek na cestě ke zlatu?

a) 1325
b) 1376
c) 1380
 

Atletka Eva Kacanu dosáhla svého 
největšího úspěchu na paralympiádě 
v Pekingu. Zlatou medaili získala:

a) v hodu oštěpem
b) ve vrhu koulí
c) v hodu diskem

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 nákup 
sportovního zboží v hodnotě 1000, 700 
a 500 korun. Výherci poukazů se stali 
Jaromír Dvořák, Marie Říhová a Růžena 
Dorničáková.

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)

Házenkářky Zory vybojovaly po sedmi letech medaili 
Házenkářky DHK Zora Olomouc slaví 

po sedmi letech medaili, kdy v play-off 
zvítězily v sérii 2:1 proti DHC Sokol Po-
ruba, čímž získaly cenný kov v podobě 
bronzové medaile. Tým tak připravil to 
nejlepší rozloučení hlavnímu trenérovi 
Janu Bělkovi, který u A-týmu končí.

Nejen pro tým, který v těchto zápasech 
ukázal velkou bojovnost a nasazení, ale 
i pro celý klub je to velký úspěch, za nímž 
nestojí pouze letošní sezona.

„Fantastický výkon celého družstva 
především v obranně podpořené nad-
standardním nasazením v čele s výbor-
nou brankářkou Raškovou nám zajistil 
nejcennější vítězství za posledních pět let 
spojené se ziskem nečekané a naprosto 
překvapivé bronzové medaile. Všechny 

hráčky podaly nadstandardní výkon včet-
ně velkého nasazení. Po prvním poločase 
jsme věděli, že musíme udržet náskok 
ještě aspoň půlku druhé půle, aby domácí 
hráčky musely hrát ještě pod větším tla-
kem, což se nám také podařilo. Hlavním 
úspěchem naší hry byla výborná obrana, 
a to platilo ve všech utkáních o bronzové 
medaile. Z hráček nelze nikoho vyzdvih-
nout, protože všechny odehrály napros-
to úžasné a nezapomenutelné utkání,“ 
pochválil tým odcházející trenér Jan  
Bělka. 

A-tým si teď dopřeje zasloužený odpo-
činek a do nové sezony naskočí pod vede-
ním nového trenéra Jana Hegara a pokusí 
se co nejlépe připravit na cestu za dalším 
velkým vítězstvím.  (red)Radost po vítězném zápase byla obrovská Foto | archiv DHK Zora



28        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    SPORT   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Olomoučtí veslaři bodovali na Primátorkách
O víkendu 3.- 4. června se v Praze konaly 
tradiční 104. Primátorky a úspěchy zde 
slavili i olomoučtí veslaři. Celkem brali čtyři 
vítězství a bodovali v řadě dalších pěkných 
finálových umístění. 

Jako první do bojů zasáhlo mladší 
žactvo, které startovalo již v pátek v dě-
lených závodech párových osem. Daři-
lo se olomouckým nejmladším Daniele 
Manové a Markétě Holčákové, které zví-
tězily v posádce společně se závodníky 
Pardubic. 

Na tento úspěch navázali dvěma vítěz-
stvími v sobotu veteráni. Nejprve ženy 
veteránky Pavlína Žižková, Vendula Ve-
čeřová a Blanka Vařeková zvítězily v po-
sádce společenství moravských oddílů. 
Pozadu pak nezůstali ani muži veteráni 
Radek Vyhnálek, Marek Vraštil, Radim 
Hlavica, Karel Nevřala, Ladislav Řoutil, 
Milan Revay, Zdeněk Baleka, Edvard Ko-
žušník a kormidelnice Kateřina Chmelo-
vá, kteří přidali zlato v kategorii E. 

V neděli pokračoval primátorský pro-
gram finálovými jízdami, do kterých se 
veslaři probojovávali přes sobotní systém 
rozjížděk, opravných jízd a semifinále. 
Nejlepšího výsledku dosáhly dorosten-
ky Emma Benýšková, Lucie Truhlářová, 

Sára Ševčíková, Markéta Zbořilová, Ka-
rolína Brázdová, Tereza Michalčíková 
a kormidelnice Kateřina Domesová, kte-
ré, doplněné o pardubickou Štěpánkovou 
a jindřichohradeckou Mátlovou, nedaly 
soupeřkám šanci a braly vítězství. 

Velmi úspěšný byl také Eduard Bezděk, 
který letos startoval poprvé v hlavní ka-
tegorii mužů. V tomto prestižním závodě 
dovedl svoji posádku do cíle na druhém 
místě, pouhé 2 vteřiny za favorizovanou 
lodí Dukly Praha.  (red)

ZAŠLETE
NA ČÍSLO

SMS PLATBA OL mezera 1 mezera RZ vozidla (příklad: OL 1 0M01234)
(nutno zachovat skladbu písmen a mezer)

902 66
CENA PARKOVNÉHO        1 HODINA       30 KČ

Technický servis: GLOBDATA a.s., Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, www.globdata.cz, infolinka: +420 267 090 338

Reklamace: www.parkovacilistek.cz | Daňový doklad: smsdoklad.olomouc.eu

Závodníci Judo klubu Olomouc postoupili do play-off
Dne 20. června se uskutečnilo 3. kolo 

Extraligy mužů v judu. Tým Judo klubu 
Olomouc se po vyhraném dvojutkání s fa-
vorizovaným SKKP Brno utkal s domá-
cím týmem FCC SJ Litoměřice. Do tohoto 
utkání nastoupily týmy v plné sestavě pěti 
závodníků v předem určených hmotnost-
ních kategoriích. Judo klub Olomouc zde 
bojoval o postup do play-off mezi nejlep-
ších šest týmů z celé ČR. Může tak navázat 
na loňský bronzový úspěch.

V první zápase se olomouckým judis-
tům nedařilo a podlehli litoměřickému 
mužstvu 3:2. Do druhého zápasu tak 

hostující tým nastupoval pod značným 
tlakem. V případě prohry by totiž sestou-
pil do baráže o udržení v nejvyšší soutěži. 

Tam sice nejdříve Václav Kovář (66 kg) 
a Marek Švestka (81 kg) podlehli svým 
soupeřům – juniorskému reprezentan-
tovi Davidu Vopatovi a Slovákovi Matúši 
Milichovskému, účastníkům mistrovství 
světa 2015. František Šmehlík (73 kg) 
a Miroslav Randl (100 kg) ale zopakovali 
svá vítězství z prvního utkání. O výsledku 
tohoto duelu tak rozhodl David Klammert 
(90 kg), který potrestal chybu Synavského 
a zvítězil před ukončením časového limitu 
na ippon. Tím poslal olomoucký tým do 
vysněného play-off, kam postupuje z dru-
hého místa ve skupině.   (red)

www.parkovani.olomouc.eu



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 Občané pro Olomouc nevyužili svůj prostor pro příspěvek.

MIROSLAV SKÁCEL   (KSČM) 

Kulturní Olomouc – Olomouc kulturní?

Když jsem přemýšlel nad tématem pro tento měsíc, představoval jsem si kolegy 
zastupitele, jaké témata se jim budou honit poměrně krátce před volbami hlavou. 
Stokrát opakovaná migrační tendence? EET reforma v praxi? Současná politická krize 
a její dopad na komunální politiku? Dost možná. Všechno jsou to silná témata, ale ve 
mně přece jenom vyvolaly některé události uplynulého měsíce silnější emoce.

Pravděpodobně jste zaregistrovali oživení prostoru centra města v  období 
přelomu května a  června. Na svědomí to mají především dvě akce – Svátky města 
Olomouce a  Svátky Písní Olomouc. Zdánlivě velmi rozdílné akce. Jedna pořádaná 
přímo Statutárním městem Olomouc jako oslava života v  našem krásném městě, 
druhá pořádána soukromým subjektem. Zároveň však mají dlouhodobě jeden společný 
jmenovatel, kterým je právě brzký červnový termín. Mě obrovsky těší, že pořadatelé 
obou akcí se rozhodli tuto pro někoho konkurenční nevýhodu přeměnit ve společný 
zájem a obohacení počátku léta v Olomouci a dokonale oživit nejen centrum města, ale 
v podstatě celou hanáckou metropoli.

Podle mě tohle je právě ta cesta, kterou by se měli organizace, a nejen kulturní, 
nechat inspirovat. Alespoň na chvíli si uvědomit, že často je mnohem jednodušší 
a  efektivnější využít společné zdroje, know-how a  možnosti k  vytvoření něčeho 
velkolepého. Názornou ukázkou budiž třeba již tradiční Open-air koncert, který si za 
svou poměrně krátkou historii v této podobě vybudoval velkou diváckou základnu. Přeji 
pořadatelům, aby se jim po originálním spojení pěveckých sborů s rockovou muzikou, 
muzikálovém provedení s  filharmonií i  letošním velkolepým zážitkem z  operního 
prostředí podařilo pro další ročníky vymýšlet další originální dramaturgie a dělat tak 
dobré jméno všem zúčastněným institucím. Hned v  prvním článku po komunálních 
volbách v roce 2014 jsem nazval vznikající koalici kočkopsem. K tomuto termínu se teď 
s radostí vrátím, protože tento „svátkový kočkopes“ dokazuje, že pokud směřujeme za 
stejným cílem, i rozdílné myšlenky mohou vést k jeho úspěšnému dosažení.

Nechci, aby to vypadalo, že jsem zatížený pouze na tyto aktivity. Samozřejmě 
sleduji také skvělou práci Divadla na Cucky s jejich fundraisingovou kampaní a činností 
ohledně nových prostor, proměny ve filharmonii, aktivity soukromých pořadatelů 
ohledně prázdninových akcí. To vše ve mně vyvolává pozitivní pocit, že kultura 
v Olomouci začíná nabírat minimálně zajímavý směr. Držím palce, aby to všem vydrželo 
i do budoucna!

PAVEL GRASSE   (ProOlomouc) 

Svátky města a koncert Moravské filharmonie Olomouc

2. června jsme mohli v rámci Svátků města na Horním náměstí prožít krásný večer s áriemi 
i duety ze slavných oper, zakončený historickým průvodem ke cti sv. Pavlíny, patronky města. 
K výjimečné atmosféře jistě přispěla i přítomnost přímého potomka císařovny Marie Terezie, 
pani Ulriky Habsbursko-Lotrinské. Člověk přichází svátečně naladěn vychutnat si krásu 
hlasů i tónů a spolu s pořadatelem je rád, že Moravská filharmonie nehrála v avizovaných 
protestních tričkách, ale důstojně ve fracích. Rád se dívám na internetu na operní hvězdy 
jako Annu Netrebko, Elinu Garanča nebo Rolanda Villazóna. Úžasné jsou koncerty pod širým 
nebem ve Vídeňském Schönbrunnu. Slavnostní atmosféře koncertů se podřizují i  vkusně 
oblečení fotografové. Olomoucký slavnostní koncert byl díky pěveckým i  instrumentálním 
výkonům nádherným kulturním zážitkem. Snad jen kdyby v  prvním plánu scény, před 
umělci v krásných večerních šatech a fracích nepobíhali někteří fotografové, jejichž samotné 
oděvy v kombinaci s obnaženými částmi těl rozehrávaly dosti absurdní divadlo. Škoda že apel 
z radnice k filharmonikům na důstojné ošacení nevyslyšeli i dotyční fotografové.

Ach ty hodiny!
V únorovém čísle jsem psal o radosti způsobené skutečností, že takřka po třičtvrtě roce se 

radnici podařilo přimět nájemce místa pro reklamní hodiny u výstavního pavilonu A k tomu, 
aby na všech čtyřech cifernících nastavil správný čas. Začínají prázdniny a jak vidno, ani nové 
upravené nájemní smlouvy s povinností udržovat správný čas nejsou cestou, která reálně 
něco vyřeší. Jeden z ciferníků ukazuje zase jinak a nájemce už víc jak měsíc nekoná. Zřejmě je 
jeho zisk z reklam tak malý, že se mu nevyplatí rafičku posunout.

Změna územního plánu Olomouc.
Zastupitelstvo 12. 6. schválilo rozsáhlejší změnu územního plánu. Kromě mnoha 

zajímavých drobností bylo upraveno i  systémové ustanovení, které de facto dovolovalo 
odboru koncepce a  rozvoje a  stavebnímu úřadu „neveřejně“ a  bez vědomí zastupitelstva 
umožnit soukromým subjektům stavět i  na veřejných prostranstvích. Standardně je 
k  takovému zásahu nutná změna územního plánu. Přijatá  změna sice omezila nástroje, 
kterými může být veřejné prostranství omezeno z původních tří jen na územní studii, ale i tak 
se zastupitelstvo dobrovolně zříká jisté samosprávné kontroly nad rozvojem ulic, náměstí 
a  dopravních ploch. ProOlomouc toto ustanovení dlouhodobě kritizuje a  snaží se svými 
návrhy, aby bylo z územního plánu vypuštěno.
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Navrhněte motto statutárního města Olomouce 
a zúčastněte se soutěže o atraktivní ceny!
Co se vám vybaví, když se řekne město Olomouc? Jakou máte asociaci s tímto městem? Jak se dá Olomouc stručně, 
jednoznačně a především zajímavě vystihnout?!
Soutěž o návrh motta bude probíhat v rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce 
(pro období 2017–2023). Zpracování Strategického plánu je spolufi nancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu 
Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).
Aby byl váš návrh motta zařazen do soutěže, musí splňovat následující podmínky:

• být v českém jazyce,
• být originální,
• motto musí být ve tvaru „Olomouc - ...“, za pomlčkou může následovat maxímálně pět slov,
• nesmí obsahovat vulgární, rasistické a jinak nevhodné výrazy,
• nesmí mít politický podtext.

Jeden autor může do soutěže zaslat maximálně dva návrhy.
Autor odesláním svého návrhu souhlasí s tím, že Magistrát města Olomouce může dále s mottem volně nakládat.
Nejlepší tři návrhy budou oceněny:

1. cena: celoroční vstupenka do ZOO Olomouc (v počtu 50 vstupů).
2. cena: celoroční vstupenka do Aquaparku Olomouc (v počtu 20 vstupů).
3. cena: dvě vstupenky na Městský bál Olomouc 2018.

Návrhy včetně vašeho jména a příjmení, e-mailového kontaktu či adresy bydliště posílejte na e-mail: motto@olomouc.eu 
nebo na podatelnu radnice (nám. Horní náměstí 583, Olomouc, 779 11) s označením „Motto Olomouc“ do 15. 9. 2017.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.olomouc.eu, výherce bude dále kontaktován přímo na 
uvedenou e-mailovou/poštovní adresu. 

e-mail: motto@olomouc.eu



Nuevo Ballet~
(Madrid)

Espanol
29/7/ Flora Olomouc
amencool.cz

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

… tajenka… Vás zve na Festival Colores Flamencos 2017, který se uskuteční v Olomouci ve dnech 27.–29. 7. 2017.
Tajenku křížovky zasílejte do 20. 7. 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: výhodné letní nákupy. Vylosovaným výhercem je Olga Vondráková 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 24. 7. 2017, distribuce 7. 8. 2017.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Uplynulo 20 let od ničivých povodní v Olomouci
Velká voda, která se prohnala Olomoucí 
a střední Moravou v červenci 1997, se vryla 
do paměti všech, kteří ji zažili. 

Příčinou povodně byly především 
neobvykle dlouho trvající srážky v po-
vodí Moravy a nízká retenční schopnost 
krajiny, která způsobila zrychlený od-
tok vody. Hladina Moravy v Olomouci 

se začala zvedat 6. července a v noci na 
7. byl vyhlášen III. povodňový stupeň. 
Hladina řeky kulminovala 9. července 
kolem 18. hodiny. Výška hladiny byla 
647 cm na vodočtu na Nových Sadech, 
což odpovídalo průtoku 676 m3/s.

S ohledem na tuto devastující zku-
šenost se v Olomouci mnoho změnilo 
a město je na podobně velkou vodu lépe 

připraveno. Povodí Moravy vybudovalo 
řadu protipovodňových opatření a další 
se připravují a plánují. Nejnovější in-
formace o etapách protipovodňových 
opatření v Olomouci najdete na speciál- 
ních webových stránkách.

 (red)

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu



INZERCE

Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf a další modely 
vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. i s cenovým 
zvýhodněním 76 600 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se 
u nejbližšího prodejce vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Mnoho otázek, jedna odpověď.

„Budu si muset vybrat mezi novým autem a dovolenou?“

Vzorový příklad úvěru na Volkswagen Golf Maraton Edition 1,0 TSI 6G 81 kW (110 k) v ceně 487 900 Kč, splátka předem 243 950 Kč (50 %), výše úvěru 243 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 278 780 Kč, celkové 
platby za úvěr vč. pojištění 349 100 Kč, RPSN vč. pojištění 12,393 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 97 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 020 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 192 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 
3,99 %. Pojištění obsahuje Volkswagen havarijní pojištění (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a  jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může 
obsahovat prvky příplatkové výbavy.

A co obojí?
Nový Golf můžete mít
již za 4 200 Kč měsíčně
se zárukou na 5 let
a s bohatou výbavou.

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.cz
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