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Nezapomeňte do 31. května uhradit 
poplatek za komunální odpad v roce 2018

• Pro rok 2018 je zachována výše základní sazby poplatku za komunální 
odpad  660 Kč na poplatníka. 

• Poplatníci narození od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2017 – platí poplatek ve výši 330 Kč.
• Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1938 a starší a děti 

narozené v roce 2018. Osvobozeni od platby jsou i majitelé nemovitostí na území 
města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba. 

• Osvobození od poplatku, která je nutno oznámit a doložit správci daně do 
31. 5. 2018, jsou k dispozici na www.olomouc.eu.

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně 
budovy NAMIRO, Palackého 14 a Hynaisova 10, Olomouc nebo na detašovaných 
pracovištích magistrátu. 
Bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou na účet 19-1801731369/0800, 
variabilní symbol=1337, spec. symbol=rodné číslo.
K oznámení hromadné platby je možno využít elektronický formulář na stránkách 
www.olomouc.eu. 
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddělení 
místních poplatků, na telefonních číslech 588 488 617–621, 588 488 611–612, 
popř. mobil 734 681 304, 734 690 596, 734 690 567, 733 593 991.

 www.olomouc.eu

Nabídka pronájmu 
nově vybudovaných 
garážových stání 
v objektu JALTA – 
I. P. Pavlova 69, Olomouc 
od srpna 2018

Správa nemovitostí Olomouc, a. s., nabízí 
pronájem 26 nově vybudovaných garážových 
stání v objektu JALTA, I. P. Pavlova 69, 
Olomouc – Nová Ulice. Pronájem je možný 
od srpna 2018. Výše měsíčního nájemného 
činí 1 500 Kč bez DPH. 
Bližší informace na www.sno.cz. 
Žádosti přijímáme na bytovém odd. Správy 
nemovitostí Olomouc, a. s., Školní 202/2, 
Olomouc. Tel. 585 238 106, 585 238 129

 www.sno.cz
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EDITORIAL

Milí čtenáři,
zřejmě řízením 

osudu mám to štěs-
tí, že vás mohu již 
tradičně oslovit 
v jarním vydání 
Olomouckých listů.

Je to úžasná 
doba. Všichni mů-
žeme cítit tu obrov-
skou sílu, se kterou 
se vše živé probouzí 
k novému životu. Jarní slunce jako by vyta-
hovalo ze země zelenou trávu, petrklíče, pr-
vosenky, blatouchy a zelené jazyky česnáč-
ku. Vše se dalo do pohybu. Sluneční energie 
proudí tak, jak velké jsou listy nebo kousky 
naší odhalené kůže či plochy solárních elek-
tráren. Ranní štěbetání ptáků, námluvy 
hrdliček a prohřáté zelenající meze nám při-
pomínají, že je čas udělat něco ztřeštěného. 
Třeba válení sudů, pořádnou honičku anebo 
jen tak si popovídat s těmi, kteří nám přijdou 
do cesty. Je nesmírně zábavné a obohacující 
pozorovat podobnost a rozdílnost všeho, co 
patří k tomuto světu.

Mnozí politikové by si mohli vzít příklad 
z toho, jak si příroda pohrává s rozdíly a do-
káže je spojit v krásný a obdivuhodný celek. 
Každý jsme jiný, a pokud se dokážeme vzá-
jemně respektovat, obohatit věcnou diskuzí, 
tak je to vždy ku prospěchu celku. Potřebuje 
naše společnost více konfrontace a otevřené-
ho boje? Nebo je čas zklidnit se a kvůli „třís-
ce v oku mého bratra“ přestat odsuzovat? To 
je ta otázka, která mi bloudí hlavou. Nejsme 
přece tak velké město, národ, stát, abychom 
mohli plýtvat energií těch, kteří chtějí pra-
covat a podílet se na rozkvětu našeho města, 
národa a celé společnosti.

Navíc máme od našich předků vzácný dar 
pevných kořenů, na kterých vyrostla naše 
kultura. Ještě pořád jsou Velikonoce oficiál- 
ním svátkem a doufám nejen v kalendáři. Ta-
jemným svátkem, který v sobě spojuje naši 
lidskou slabost a touhu po novém věčném 
a smysluplném životě. Znovu si připomíná-
me, jak je jednoduché odsoudit nevinného 
člověka a jak oběť, pokora, láska a pravdivost 
každého z nás může dát nový rozměr všemu 
co děláme, čím žijeme a poodhalit smysl na-
šeho bytí.

Krásné rozjařování ze srdce přeje

Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
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Věžičky na radnici už mají  
v rukou klempíři a lidé přihlíželi

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., zajišťuje 
v rámci smlouvy s městem údržbu a správu 
Čechových, Smetanových a Bezručových 
sadů a parku Pod Dómem.
Celková plocha veřejných parků ve správě 
Výstaviště Flora Olomouc je 39,1 ha. 
Výměra parkové zeleně činí 37,2 ha, z toho 
31,4 ha připadá na trávníkové plochy. 
Ostatní plochy pokrývají komunikace 
a stavby. 
Délka hlavních alejí dosahuje téměř 
2500 metrů a každý, kdo by se chtěl projít 
všemi ostatními pobočnými cestami, musí 
počítat s více než čtyřmi hodinami chůze.
Olomoucké historické parky vznikaly 
v průběhu 19. století. Jejich vznik a vývoj 
je spojen s budováním olomouckého 
vojenského opevnění. Společně 
s palmovým skleníkem, postaveným 
v letech 1927–1930, patří Smetanovy, 
Čechovy a Bezručovy sady k nemovitým 
kulturním památkám.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Nová mateřinka  
přijme padesát dětí 

Do další fáze se posunula rekonstrukce věžiček ze střechy olomoucké radnice. Od minulého roku se na severní straně radnice opravuje třináct ozdobných věžiček 
a vikýřů. Obnova dvou z nich se odehrávala přímo před zraky chodců na ploše Horního náměstí, aby lidé mohli zhlédnout práci řemeslníků a tradiční klempířské 
řemeslo.  Foto | MF

O dvě zbrusu nové třídy se rozrostla ma-
teřská škola ve Svatoplukově ulici v Řep- 
číně. V klidné okrajové čtvrti, z níž je blíz-
ko do centra města i CHKO Litovelské 
Pomoraví, má co nabídnout. „Můžeme se 
pochlubit dobrou dostupností hromadné 
dopravy a výhodou je určitě i možnost za-
parkovat přímo u školky,“ uvedl ředitel ZŠ 
a MŠ Svatoplukova Jiří Vymětal. Novotou 
vonící zařízení dvou tříd čeká na 48 no-
vých dětí. „Stejně jako dvě současné třídy 
budou jejich děti využívat náš park s herní-
mi prvky, sportoviště ve vnitrobloku a bu-
dou to mít blízko na vycházky do přírody,“ 
naznačil ředitel Vymětal. Dvě třídy mateř-
ské školy v sousední budově se budou od 
září zaměřovat na děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, vadami řeči a lehkým 
autismem.  (red)

Termíny zápisů do všech MŠ  
na str. 24

Školka přijímá děti od dovršených dvou a půl roku věku Foto | BM

Olomouc začne už letos naplňovat 
cíle svého Strategického plánu

Zastupitelé města na březnovém zase-
dání schválili finální podobu Strategické-
ho plánu rozvoje města Olomouce, který 
má čtyři základní pilíře. Právě ty by se 
nyní měly uvést v život.

Podle náměstka primátora Aleše Ja-
kubce Strategický plán určuje, co chce 
město dělat a kdy a jak se k tomu dostane. 
„Rozvoj města by neměl probíhat náhod-
ně a nesystémově, ale v souladu s plánem, 
s jeho vizemi a s vazbou na rozpočet měs-
ta,“ řekl náměstek Jakubec.

Strategický plán identifikoval také 
slabé stránky a problémové oblasti, kte-
ré musí město řešit. „Nejde ale o žádný 
zkostnatělý dokument, čeká ho každoroč-
ní aktualizace,“ dodal Jakubec.

Vize města je jasná, Olomouc by v bu-
doucnu měla být konkurenceschopná 
a kreativní, měla by být perlou Evropy 
a přitom si udržet svůj standard a rozvoj, 
aby byla i funkčním centrem regionu. Prá-
vě k tomu se chce dostat plněním 23 spe-
cifických cílů a v jejich rámci 87 hlavními 
opatřeními Strategického plánu.

Práce na Strategickém plánu byly od-
borem koncepce a rozvoje olomouckého 
magistrátu zahájeny v listopadu 2016. 
Největší časový prostor si vyžádala ana-
lýza a sběr dat. „Analytická část byla 
podrobena důkladné oponentuře široké 
odborné veřejnosti. Hodnotila současnou 
socioekonomickou situaci a rozebírala 

klíčové oblasti rozvoje města,“ připomněl 
náměstek Jakubec. 

Za veřejnost se do procesu strategic-
kého plánování zapojilo více než tři ti-
síce občanů, a to formou dotazníkového 
šetření a tvorby pocitových map, které si 
město nechalo zpracovat Univerzitou Pa-
lackého. Součástí analýzy bylo i vyhodno-
cení plnění starého Strategického plánu 
rozvoje města z roku 2000 a aktualizova-
ného v roce 2007.   (red)

Zpracování Strategického plánu je spolufi-
nancováno z OP Zaměstnanost v rámci projek-
tu Zefektivnění procesu strategického řízení ve 
městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0
002952).

Čtyři hlavní pilíře Strategického plánu:
- Konkurenceschopná a kreativní Olomouc
Je zaměřen na ekonomický rozvoj, trh práce, vzdělá-
vání a výzkum.
- Olomouc – perla Evropy
Zahrnuje cestovní ruch, kulturu, sport a volnočasové 
aktivity.
- Udržitelná Olomouc
Týká se dopravy, životního prostředí, technické 
infrastruktury a veřejného prostranství.
- Olomouc – funkční centrum regionu
Má na zřeteli veřejnou správu, vnější vztahy, sociální 
oblast včetně bydlení a bezpečnost obyvatel.

menime.olomouc.eu

www.flora-ol.cz
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Infocentrum nabízí rozšířenou 
nabídku regionálních produktů
Nové originální produkty z Hané si 
mohou nakoupit návštěvníci města, ale 
i Olomoučané v informačním centru 
v podloubí radnice. Kromě tvarůžků, které 
se v infocentru prodávají od roku 2011, je 
nově čeká třeba sedm druhů piva z místního 
pivovaru Chomout, likér Jakamarus 
z těšetické pálenice, česnekový extrakt 
z Laškova nebo šnečí paštika z holické farmy.

U turistů je v informačním centru největší zájem o pivo a šnečí paštiku
 Foto | JA

„Sortiment je pochopitelně mnohem 
širší, zahrnuje třeba i legendární Báťkovy 
bylinkové sirupy, pečený čaj, lískočokolá-
dové máslo nebo med od místních včela-
řů,“ uvedla vedoucí informačního centra 
Jitka Lučanová. Mezi regionálními nepo-
travinovými produkty jsou zde k dostání 
přírodní mýdla z olomoucké dílny Mar-
ty Vaníčkové. Zásobování informačního 
centra zajišťuje prodejna To pravé z Hané, 
která se zaměřuje na prodej specialit se 
značkou HANÁ regionální produkt.  

Otevřeno denně 9:00–19:00

Ačkoliv je prodej regionálních produk-
tů v infocentru novinkou, své zájemce si 

našel. „Jsou to především vhodné dárky, 
nejen jako suvenýry pro cizince, ale i pro 
Olomoučany, kteří chtějí potěšit své blíz-
ké z jiného koutu republiky,“ naznačila  
Jitka Lučanová. Největší zájem je podle 
ní o pivo a šnečí paštiku.  (red)

Olomoučané vzpomněli 
na prvního prezidenta 
i důležitou bitvu

V pondělí 12. března si Olomoučané při-
pomněli dvě významná výročí. Položením 
květin k pomníku Tomáše Garrigue Masa-
ryka na Žižkově náměstí symbolicky osla-
vili jeho 168. výročí narození. Na náměstí 
Republiky pak vzpomněli zástupci Armá-
dy ČR, sokolové a legionáři význam bitvy 
u Bachmače v březnu roku 1918. Před sto 
lety tehdy čeští legionáři zastavili postup 
Němců na Ukrajinu a umožnili hladký 
přesun československých jednotek dále 
na východ. Na mezinárodním poli tím vý-
znamně pomohli ideji vytvoření samostat-
ného československého státu.     (red)

Vzpomínkové akce připravilo město společně s Vojenskou posádkou Olomouc 
a Československou obcí legionářskou a byly součástí připomínek 100. výročí 
vzniku Československé republiky.  Foto | BM

JANA JURÁKOVÁ  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

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Uzávěrka 23. 4. 2018
Distribuce 7. 5. 2018
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Stavební práce budou rozděleny do šes-
ti etap a motoristé i obyvatelé v okolí mos-
tu v Komenského ulici budou muset počí-
tat s řadou omezení v podobě částečných 
nebo dokonce úplných uzavírek přilehlých 
komunikací. Dojde také ke změnám jízd-
ních řádů, trasování linek a změnám v ob-
sluze zastávek MHD. 

Připravena je i varianta vybudování 
provizorního montovaného mostu pro au-
tomobilovou dopravu, který by spojil ulice 
Sokolovská a Na Letné. O jeho využití roz-
hodne radnice až na základě zkušeností 
z reálného provozu po prvních měsících 
stavby. 

Omezení pro pěší a cyklisty
Oba břehy řeky zůstanou po celou dobu 

stavby pro pěší a cyklisty dostupné a té-
měř bez omezení. V prvních dvou měsících 
přejdou chodci a cyklisté po současném 
mostě v Komenského ulici, následně jim 
bude k dispozici nově vybudovaná provi-
zorní lávka.

Individuální doprava, MHD a veřejná 
linková doprava

Individuální doprava bude průjezdná 
přes most do 20. května, pro městskou 
hromadnou dopravu zde bude zachován 
průjezd až do 30. června. Autobusy bu-
dou moct takřka celou dobu projíždět 
stavbou v předpolí mostu.

Objízdné trasy po uzavření mostu
• Nákladní auta – ve směru od Štern-

berka po silnici I/46 v ulicích Divišova, 
Hodolanská, Tovární, Velkomoravská 
a Brněnská na D35 v obou směrech. 

• Osobní vozidla – trasa vyznačena uli-
cemi Divišova, Hodolanská, Tovární, 
Velkomoravská, Albertova. Ve směru 
od Uničova, Štěpánova a Chomoutova 
povede objízdná trasa po ulici Lazecká, 
Na Střelnici k okružní křižovatce ulic 
Dobrovského a Na Střelnici.

Informování veřejnosti  
několika způsoby

Po dobu stavebních prací bude veřej-
nosti k dispozici několik kontaktních pra-
covníků. Jejich telefonní čísla a e-mailové 
adresy budou zveřejněny na webové strán-
ce projektu www.protipovodnovaopatreni. 
olomouc.eu. 

Kontaktní osobou pro komunikaci 
zhotovitele stavby s veřejností k řešení 
operativních a provozních otázek v oko-
lí staveniště je Martina Hanáková,  
ppo@silnicegroup.com, 727 837 957. 

Zveřejněna budou i telefonní čísla, na 
nichž se od dispečerů Dopravního podni-
ku města Olomouce dozví cestující o ak-
tuálních trasách linek a případných změ-
nách v olomoucké MHD.   (red)

ZMĚNY V MHD

ZMĚNY PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ  

Olomouc se už od podzimu intenzivně připravuje na stavební práce související s budováním 
protipovodňové ochrany v centrální části města. Dopad prací pocítí Olomoučané zejména 
v oblasti dopravy, především v okolí mostu v Komenského ulici. Změny v dopravní situaci 
nastanou od 3. dubna. Navazující stavební práce budou trvat až do září příštího roku.  

Dopravní opatření v okolí stavby protipovodňových opatření do 20. května 2018 Mapový podklad | © Přispěvatelé OpenStreetMap

Desítky nových parkovacích míst v několika lokalitách ulehčí situa- 
ci obyvatelům ulic z okolí nábřeží řeky Moravy. Město vytipovalo 
několik lokalit pro náhradní parkování, některé z nich jsou již do-
jednané a v současnosti procházejí technickou úpravou, o dalších 
desítkách míst se ještě jedná. 

• na Masarykově třídě po obou stranách ulice bude po celou 
dobu stavby možno parkovat vozidla vždy od 19:00 do 7:00 
hodin

• skoro tři desítky parkovacích míst vzniknou na zelených pá-
sech v ulicích Charkovská a Na Bystřičce

• dvacet míst zejména pro obyvatele Černé cesty vznikne po 
úpravách povrchu a zajištění bezpečnostní kamery v Pasteu-
rově ulici v zatáčce u čerpací stanice 

Zajištění dalších desítek parkovacích míst je v jednání – týká se ulic 
Šmeralova, Na Letné, Kavaleristů či parkoviště střední zemědělské 
školy v  ulici Pasteurova. Aktuální informace najdete na stránce 
www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. 

I. ETAPA – ZMĚNY OD 3. DO 30. 4.
Linka č. 14 | Mezi zastávkami Na Špici a Náměstí 
Hrdinů (pouze v tomto směru) bude vedena po objízd-
né trase ulicemi Pasteurova, Komenského, Dobrovské-
ho, Studentská, Legionářská a tř. Svobody.

• zastávka U Bristolu bude nahrazena zastávkou 
Komenského

• zastávka Na Letné bude přemístěna do blízkosti 
křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k pře-
nosnému označníku

Ve směru na hl. nádraží bude linka vedena beze změny 
v původní trase.
Linky č. 15 a  21 | V  obou směrech vedeny bez 
omezení s obsluhou všech zastávek. 
Linka č. 20 | Mezi zastávkami Černá cesta a 17. lis-
topadu (pouze v  tomto směru) bude vedena po ob-
jízdné trase ulicemi Sokolovská, Komenského, nábř. 
Přemyslovců, Žižkovo náměstí a tř. 17. listopadu. 
Ve směru na Farmak bude linka vedena beze změny 
v původní trase.
Linka č. 51 | Mezi zastávkami Na Špici a  Dlouhá 
bude vedena po objízdné trase ulicemi Pasteurova, 
Komenského, Dobrovského a Dlouhá.

• zastávka U Bristolu bude nahrazena zastávkou 
Komenského

• zastávka Na Letné bude přemístěna do blízkosti 
křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k pře-
nosnému označníku.

II. ETAPA – ZMĚNY OD 1. DO 20. 5.
Linka č. 14 | Mezi zastávkami Na Špici a Náměstí 
Hrdinů bude v obou směrech vedena po objízdné trase 
ulicemi Pasteurova, Komenského, Dobrovského, Stu-
dentská, Legionářská a tř. Svobody.

• zastávky U Bristolu budou nahrazeny zastávkami 
Komenského

• zastávky Na Letné budou přemístěny do blízkosti 
křižovatky ulic Dobrovského x Václava III. k pře-
nosnému označníku (pro oba směry)

Linky č. 15, 20, 21 a 51 | Linky budou vedeny 
stejně jako v I. etapě.
III. ETAPA – ZMĚNY OD 21. 5. DO 30. 6.
Linky č. 14, 15, 20, 21 a 51 | Linky budou vede-
ny stejně jako ve II. etapě. Změna oproti II. etapě spo-
čívá v tom, že most již bude uzavřen pro individuální 
automobilovou dopravu.  

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

ZMĚNY V DOPRAVĚ

Protipovodňová opatření letos 
výrazně změní dopravu ve městě

www.dpmo.cz

uzavřené úseky komunikací
zjednosměrnění ul. Kpt. Nálepky
náhradní zastávka za „Na Letné“
náhradní zastávka za „U Bristolu“
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Městská policie ocenila strážníky

Dvaadvacet zaměstnanců Městské po-
licie Olomouc získalo letos odznaky věr-
nosti za trvání pracovního poměru v délce 
10, 15, 20 nebo 25 let. V kategorii Zaměst-
nanec roku 2017 a Strážník roku 2017 bylo 
oceněno dalších šest pracovníků. Výroční 
shromáždění je tradičně akcí, kdy městská 
policie zhodnotí uplynulý rok. „Jsem rád, 
že se podařilo vyřešit všechny drobné pro-
blémy a že městská policie je v tuto chvíli 

stabilizovaná. Děkuji vám především za 
zvýšenou dohledovou činnost v okolí hlav-
ního nádraží i za to, že nejste lhostejní ani 
k drobnostem,“ zhodnotil na shromáždě-
ní uplynulé čtyři roky primátor a zároveň 
vrchní velitel městské policie Antonín 
Staněk. Zároveň naznačil, že těžká služba 
čeká strážníky od dubna, kdy v Olomouci 
začnou stavební práce na protipovodňo-
vých opatřeních.  (red)

Městská policie každoročně oceňuje svoje dlouhodobé a výjimečné zaměstnance Foto | BM

Úředníci poradí, jak začít podnikat 

Nabídněte historické fotografie
Pro výstavu ke 100. výročí založení republiky hledáme dobové fotografie. 
Pokud máte doma fotografie města nebo událostí z období první republiky, můžete je 
přinést do informačního centra v podloubí radnice v období od 9. dubna do 15. června  
od 9.00 do 19.00 hodin. Snímky budou naskenovány a namístě nepoškozené vráceny  
zpět. Za poskytnuté fotografie obdržíte 
drobný dárek.

Vybrané fotografie se objeví na 
velkoplošných panelech výstavy k výročí 
republiky od 17. října 2018 na Horním 
a Dolním náměstí. Fotografie se rovněž 
stanou součástí chystaného katalogu 
a budou publikovány na webových 
stránkách města.

Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou 
pracoviště, která bezplatně nabízí infor-
mace o možnostech podnikání jak v České 
republice, tak v zemích EU, EHP a Švýcar-
ské konfederace. Působí při obecních živ-
nostenských úřadech ve všech krajských 
městech, včetně hlavního města Prahy. 
Obrátit se na něj mohou nejen začátečníci 
v podnikání, kteří mají zájem se podrobně 
seznámit se všemi povinnostmi, které se 
k podnikání v České republice i zahraničí 
váží. Současně mohou služeb pracoviště 
využít i zahraniční poskytovatelé služeb, 

kteří uvažují o podnikání v České republi-
ce. JKM poskytuje informace k podnikání 
i v anglickém jazyce.    (red)

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
Magistrát města Olomouce
Odbor živnostenský
Hynaisova 10
779 11 Olomouc
e-mail: jkm@olomouc.eu
tel.: 588 488 241, 588 488 238

www.olomouc.eu/jkm
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V olomouckých historických parcích ve 
správě Výstaviště Flora Olomouc už končí 
sezonní údržba. Na ni postupně naváže 
výsadba nových stromů. Především však 
celkové dění v městských parcích ukazuje, 
že se Flora po zimě připravuje na novou 
sezonu. Barevnější budou i některé části 
města.

Olomoucké parky čeká rozsáhlá obnova a modernizace,  budou barevnější

Projekt obnovy Smetanových, Čecho-
vých a Bezručových sadů je zaměřen na 
dřeviny v historických parcích. Hlavním 
cílem je prosvětlení a uvolnění poros-
tů, obnovení kompozičních os a zlepšení 
zdravotního stavu dřevin. První část ká-
cení nemocných a neperspektivních stro-
mů skončilo v březnu a bude pokračovat 
zase na podzim. S výsadbou nových keřů 
a stromů se ale začne už na konci letošní-
ho léta. O veškerém dění v parcích souvi-
sejícím s projektem se návštěvníci dozví 
na informačních panelech umístěných 
v parku.

„Historické parky jsou neodmyslitel-
ně spjaté s dějinami Olomouce, dotváře-
jí kolorit města a jsou oblíbenými místy 
odpočinku. Vzhledem ke společenskému 
významu je v prioritním zájmu města za-
chování parků a jejich rozvoj. Zeleň v par-
cích vyžaduje pravidelnou péči a po určité 
době rozsáhlejší pěstební opatření,“ uvedl 
k projektu Zdeněk Šup, provozní náměs-
tek pro zahradnickou činnost Výstaviště 
Flora Olomouc. Projekt obnovy vegetač-
ních prvků v historických parcích v Olo-
mouci vznikl v ateliéru zahradní a kraji-
nářské architektury Zahrada Olomouc, 
s.r.o., v loňském roce a projektované 
úpravy byly schváleny orgány památkové 
péče a ochrany přírody a krajiny za účasti 
zástupců olomoucké pobočky nezisko-
vé ekologické organizace Hnutí Duha. 

„Projekt řeší obnovu zeleně po stránce 
zahradně-architektonické s důrazem 
na provozní bezpečnost a zjištění trva-
le udržitelného rozvoje parků. Vykácené 
dřeviny nahradí výsadby nových stromů 
a keřů. Vytipované vzrostlé stromy budou 
odborně ošetřeny řezem, který zajistí sta-
bilizaci korun,“ dodal Zdeněk Šup. 

Na kácení dohlížejí odborníci 
K zemi už muselo jít celkem 34 stromů 

– sedm ve Smetanových, 14 v Čechových 

Kácení dřevin je pečlivě naplánováno a kontrolováno. Náhradní výsadba dřevin začne už v létě. Foto | ZŠ

a 13 v Bezručových sadech. Tyto dřeviny 
byly v kolizi s projektovanými výsadba-
mi. Druhá fáze kácení naváže od září 
2018. Všechna kácení probíhala za pří-
tomnosti biologického dozoru s ohledem 
na možné úkryty netopýrů. „Biologický 
průzkum potvrdil, že olomoucké par-
ky jsou cenným biotopem pro netopýry, 
ptáky i hmyz. Zájmy ochrany přírody 
považujeme za prioritní. Tak význam-
ný projekt by nemohl být realizován bez 
cenných informací, které nám o oživení 

Městské parky jsou nedílnou součástí Olomouce a nejen místem pro odpočinek, ale také důležitou spojnicí centra s okrajovými částmi města Foto | JA
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TŘI OTÁZKY PRO...Olomoucké parky čeká rozsáhlá obnova a modernizace,  budou barevnější
Vedoucího 
Odboru 
životního 
prostředí 
Magistrátu 
města 
Olomouce 
Petra Loyku

Je obnova zeleně v parcích spoje-
ná s kácením opravdu nutná?

Obnova zeleně je nutná a přistupu-
jeme k ní s velkou pokorou, protože si 
uvědomujeme, jak citlivou věcí kácení 
dřevin v parcích je. Realizací projektu 
vstupujeme do jejich historie. Vím, že 
mnoha lidem při procházce parkem 
nepřipadá stav zeleně špatný a budou 
se ptát, proč to děláme. Když parky 
společně hodnotí zahradní architekt 
a specialista na péči o zeleň, tak mám 
pocit, že jsme s tímto projektem mohli 
začít i dříve. Jeho příprava si vyžádala 
hodně času a stejně jako v případě pro-
tipovodňových opatření jsme čekali na 
výsledky biologických průzkumů. Ve 
vodním prostředí řešíme škeble, ryby, 
raky, v parku netopýry, ptáky nebo 
brouky. Parky jsou domovem mno-
ha druhů živočichů, a to včetně těch 
zvláště chráněných.

Jak by měly podle vás vypadat 
olomoucké parky za 30 let?

Nacházíme se v klimatickém obdo-
bí vyznačujícím se střídáním extré-
mů, přetrvávajícího sucha s náhlými 
povodněmi, poslední roky sledujeme 
i sami pociťujeme, jak jsou překonává-
ny teplotní rekordy. Tento vývoj klima-
tu musíme při  obnově zeleně v parcích 
vnímat. Uděláme všechno pro to, aby 
naše parky byly za těch 30 let zdravé, 
pečlivě udržované a vyhledávané vše-
mi generacemi. Dominantou bude ob-
novená Rudolfova alej. Řeka Morava 
bude zapojena do organismu města, 
tak věřím, že si lidé najdou čas na pro-
cházku parky i podél řeky a přivedou 
tam svoje děti a vnuky. Já mám parky 
v dětství spojené s procházkami s ba-
bičkou, s pávy, s přikrmováním ptáků 
do krmítek a se sáňkováním a lyžová-
ním ve Smetanových sadech, protože 
tehdy byla ještě v zimě zima i sníh.

Zmínil jste obnovu Rudolfovy 
aleje. Počítáte i nyní s účastí ve-
řejnosti při výsadbě?

Výsadbu musíme nechat na odbor-
nících. Jsme pod tou nejpřísnější ve-
řejnou kontrolou, protože provádění 
prací i výsledek zhodnotí každý, kdo do 
našich historických parků zavítá.

parků zajišťuje tým biologů Hnutí DUHA 
Olomouc,“ uvedl k zásahům v parcích 
Petr Loyka, vedoucí odboru životního 
prostředí olomouckého magistrátu.

Parky jsou na sezonu připraveny 
Výsadba nových porostů, především 

keřů, začne už koncem léta. Stromy budu 
vysazovány od podzimu, a to ve vazbě na 
uvolněná místa. Už nyní jsou však his-
torické parky zelenější a barevnější. Oz-
dobou parků jsou nové expoziční záhony 

s 24 000 kusy tulipánů, narcisů, krokusů 
a hyacintů u výstavních pavilonů G a H, 
pocházející od autorského kolektivu Ate-
lieru zahradní a krajinářské architektu-
ry Zdeňka Sendlera, které jsou součástí 
oslav 60 let od první květinové výstavy na 
Floře (více na straně 21). Díky mlatovým 
cestám může návštěvník parku vstoupit 
přímo do prostoru záhonu a obdivovat 
rostliny z bezprostřední blízkosti. 

Smíšené trvalkové záhony v Rudolfově 
aleji rozkvetlé jarním aspektem cibulo-
vin představují moderní prvek soudobé 
zahradní tvorby. Lávka ve Smetanových 
sadech láká na jedinečný pohled do par-
ku a do Holandské zahrady s 10 000 kusy 
tulipánů a narcisů. Také v Bezručových  
sadech, rozáriu a v botanické zahradě se 
může návštěvník těšit z tisíců kvetoucích 
cibulovin.

Barevné letničky oživí také ulice města
V rámci projektu Ozelenění města, kte-

rý má v režii zahradnický úsek společnosti 
Výstaviště Flora Olomouc, se novou výsad-
bou promění také vybrané lokality města 
Olomouce „Projekt je součástí letošních ju-
bilejních oslav 100 let od vzniku samostat-
ného československého státu,“ připomněl 
primátor Antonín Staněk. „V rámci pro-
jektu připravujeme například letničkové 
záhony z přímého výsevu, které budou le-
movat tramvajovou trať v Brněnské ulici,“ 
popsal za výstaviště Zdeněk Šup.   (red)

tisíc květin u pavilonu24
tisíc květin v aleji10

Městské parky jsou nedílnou součástí Olomouce a nejen místem pro odpočinek, ale také důležitou spojnicí centra s okrajovými částmi města Foto | JA

Holandská zahrada upoutala návštěvníky loňské jarní Flory. Letos mají být záhony ještě bohatší a barevnější.  Foto | archiv VFO
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Představujeme práci Komise městské části Olomouc – Svatý Kopeček
František Prášil: Svatý Kopeček potřebuje více investic

Olomoucké listy postupně 
zveřejňují rozhovory s předsedy

KMČ podle jejich očíslování.
V květnovém vydání představíme

KMČ Olomouc–Topolany.

Ve výšce 393 metrů nad mořem, osm 
kilometrů od centra města leží Svatý 
Kopeček. Možná nejkrásnější městská 
část, která odjakživa sloužila k rekreaci 
a jednorázovým výletům z města do přírody. 
A nejen proto, že se tam rozprostírá známá 
zoologická zahrada. Jak ale vnímají život 
v městské části místní obyvatelé? O tom 
ví nejvíce předseda Komise městské části 
Olomouc – Svatý Kopeček František Prášil.

Předseda KMČ Olomouc – Svatý Kopeček František 
Prášil Foto | archiv KMČ

Lidé ze Svatého Kopečka se scházejí při četných příležitostech po celý rok. Loňský průvod do baziliky během svatokopeckých hodů.  Foto | archiv KMČ

Pane předsedo, daří se vám 
vycházet vstříc požadavkům 
občanů Svatého Kopečka? 

Požadavkům a stížnostem obyvate-
lů vycházíme vstříc v maximální možné 
míře. Do jaké míry se daří tyto požadav-
ky plnit, to rozdělím do několika oblastí. 
Požadavky na opravu veřejného osvětle-
ní, vyčištění kanalizačních vpustí, posy-
pání hladkého chodníku a podobně se 
daří většinou poměrně rychle vyřešit. 
Požadavky na opravy chodníků a komu-
nikací ve vlastnictví města zařazujeme do 
plánu oprav, na který má v současné době 
komise vyčleněný roční rozpočtový rá-
mec ve výši tři sta tisíc korun. Zde však již 
v některých případech narážíme na pro-
blém, a to že některé opravy jsou finanč-
ně náročnější, než nám 
umožňuje rozpočet, a tím-
to jsme nuceni tyto opravy 
rozdělit do dvou nebo více 
let. Komise sice má mož-
nost požádat o navýšení 
rozpočtu, ale to nemusí být 
schváleno. Z tohoto důvodu 
bychom přivítali navýše-
ní rozpočtu na opravy pro 
KMČ. Nejproblematičtější 
oblastí, kterou se daří řešit 
nejméně, je oblast investic. 
KMČ každý rok zařazuje 
projekty do plánu inves-
tic, ale trvá velice dlouho, 
než na jejich realizaci dojde. Dlouhodobě 
požadujeme realizaci projektů, které sou-
visí s dopravní  bezpečností v naší části 
i s usnadněním života obyvatel, ale i ná-
vštěvníků, protože velká část těchto pro-
jektů přímo souvisí s turistickým ruchem 
na Svatém Kopečku. 

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

V letošním roce se bude realizovat pro-
jekt výstavby chodníků na Dvorského ulici 
při příjezdu na Svatý Kopeček od Olomou-
ce.  Jedná se o velice nebezpečný úsek ko-
munikace, kde obyvatelé této části musejí 
vcházet do silnice, a vznikají zde velice ri-
zikové situace. Z měření vyplynulo, že ně-
kteří motoristé jezdí v tomto úseku, který 

je již v obci, i přes sto kilometrů za hodinu. 
Tyto chodníky požadují obyvatelé a KMČ 
již skoro dvacet let. Jsem velice rád, že se 
tento projekt dotáhne k úspěšnému kon-
ci. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
přípravě tohoto projektu podíleli, a RMO, 
která ho zařadila do plánu investic pro 
letošní rok. Společně doufáme, že další 
projekty, které se připravují, jako jsou par-

kovací a navigační systém, 
výstavba zastávky u hospi-
ce, oprava zídky a dalších, 
budou realizovány v kratší 
době než chodníky ve Dvor-
ského ulici.

Jaké akce pořádáte pro 
své spoluobčany, jaká 
bývá účast?

Komise městské části 
Svatý Kopeček podporu-
je společenské a kulturní 
akce spolků nebo organi-
zátorů formou finančních 
příspěvků z rozpočtu „Na 

kulturu“ (150 000 korun), na některých 
se i spolupodílíme. Jedná se například 
o Sokol Svatý Kopeček, Matici svatoko-
peckou, ZŠ Kopeček a další. Přispíváme 
jim na jednotlivé akce, například to jsou 
svatokopecké hody, hodová zábava, ukon-
čení školního roku, dětský den, vskok do 
nového školního roku, dřevorubecké zá-
vody, letní kino, díkůvzdání, rozsvěcení 
vánočního stromu a další. Finančně jsme 
přispěli i klubu seniorů na zájezd do Li-
tomyšle. V minulém roce se KMČ a míst-
ním obyvatelům (nadšencům) podařilo 
uspořádat po delší době svatokopeckou 
hodovou zábavu na fotbalovém hřišti. 
Zábavy se zúčastnilo přes 200 lidí. I le-
tos plánujeme uspořádat zábavu v rámci 
„hodového víkendu“ od 1. do 3. června. 

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

Obyvatele se snažíme informovat všemi 
možnými dostupnými prostředky. Občané 
mají možnost se účastnit na pravidelných 
schůzích, jsou informováni pomocí míst-
ního rozhlasu, využíváme facebookové 
stránky KMČ, webové stránky magistrátu 
a Centrum Kopečka. Je k dispozici i mo-
bilní aplikace Centrum Kopečka. 

S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané? 

Jedná se hlavně o problémy s provozem 
a parkováním návštěvníků. Chybí zde od-
stavné parkoviště a toalety. Přichází nám 
stížnosti na špatný technický stav autobu-
sových zastávek, jejich kapacitu a umístění, 
zanedbané Sadové náměstí, chybějící ob-
chod s potravinami, údržbu rybníků apod. 
Lidé si hlavně stěžují na to, že atraktivita 
ZOO se každým rokem zvyšuje investicemi 
do nových pavilonů a dalšího vybavení, ale 
do infrastruktury Svatého Kopečka slou-
žící pro obyvatele, ale i pro návštěvníky se 
investuje minimum. Chybí i společensko-
-kulturní sál pro pořádání společenských 
akcí pro místní obyvatele. Spolupracujeme 
se statutárním městem Olomouc. Jsou při-
pravované konkrétní projekty, ovšem vše 
trvá příliš dlouho a konkrétní výsledky 
nejsou vidět. Máme za to, že naše městská 
část by si zasloužila ze strany města větší 
investiční zájem.  (red)



Probíhající a předpo-
kládané uzavírky na 
území statutárního 
města Olomouce

Do 30. 9. 2019 výstavba protipo-
vodňových opatření – oprava mostu 
„U Bristolu“
Do 30. 9. 2019 úplná uzavírka ul. 
Sokolovská, Na Letné, Husova, Nábřeží, 
Blahoslavova
Do 30. 9. 2019 zjednosměrnění ulice 
Kpt. Nálepky
Od 15. 3. do 21. 4. částečná uzavírka 
ul. Vejdovského
Do 30. 4. úplná uzavírka ul. Staškova 
a Na Krejnici
Do 16. 7. úplná uzavírka ul. Pešinova
Od 15. do 24. 4. částečná uzavírka 
ul. Palackého
Do 14. 6. omezení provozu na silnici I/46 
ul. Šternberská, oprava propustku
Do 31. 5. úplná uzavírka ul. Na Sezníku
Do 31. 5. úplná uzavírka ul. Bystrovanská
Do 31. 5. úplná uzavírka ulice Michalská, 
prodloužení stávající uzavírky

www.olomouc.eu/portal/
dopravni-aktuality. 

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Otevíráme již v září 2018
www.skolkausila.cz

STAVÍME PRO VÁS NOVOU ŠKOLKU SNŮ
Přijďte se s námi seznámit a dozvědět se více 
informací. O Vaše děti se postaráme, zatímco 
si budete povídat s personálem 
o naší nové školce.

14. 4. 2018

21. 4. 2018

Litovelská 1340/2c, Olomouc

Lazecká 576/81, Olomouc, areál Equine sport center 

Pro děti je připravený bohatý program:   
soutěže, hry, malování na chodník a mnohé další.

Zábavné a hravé aktivity, včetně možnosti projet se 
na poníkovi.

Vždy  
9 - 12 hod 
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Unikátní olomoucké zdravotnické 
centrum získalo certifi kát kvality Vážka
AGE Centrum v  Olomouci, 
o kterém jsme Vás informovali 
v minulém vydání, si může při-
psat další velké plus. Od České 
alzheimerovské společnosti 
získalo certifi kát Vážka, což dokazuje, že jimi po-
skytované služby splňují přísná kritéria odborné 
společnosti v péči o pacienty trpící různými for-
mami demence.
Centrum tak může rozšířit své služby o poradnu 
pro pacienty trpící demencí nebo o poradnu pro 
osoby pečující. Zároveň zdarma poskytují také 
sociální poradenství, kde se dozvíte, na jaké dáv-
ky máte nárok a  jak o ně zažádat. Objednat se 
na kteroukoliv z nabízených služeb můžete pro-
střednictvím recepce na čísle 774 501 796. 
Pojišťovy, se kterými AGE Centrum spolupracuje:

ALZHEIMEROVA CHOROBA 
„Strašák moderních seniorů“

Místo aby si aktivní senior užíval zaslouženého důcho-
du, dozví se zdrcující diagnózu. Jednou z možností, jak 
se s touto zákeřnou nemocí poprat, je účast v klinickém 
hodnocení. 

Kritéria:
• Věk 50 – 85 let
• Lékařem potvrzené podezření 

na Alzheimerovu chorobu
• Dobrý zdravotní stav bez závažnějších onemocnění
• Partner ve studii (manžel/ka, syn/dcera, 

případně zdravotník), který Vás bude 
doprovázet na jednotlivé návštěvy a vyšetření

• Ochota dostavit se na plánované návštěvy 
a vyšetření, dodržovat léčební režim

Pro bližší informace volejte 774 700 274 
Na Šibeníku 914/1
Olomouc 779 00

www.ctcenter.cz

Andrův stadion už patří městu
Koupi fotbalového Androva stadionu 
schválili městští zastupitelé na svém 
zasedání 12. března. O dva dny později 
sepsalo vedení radnice s prvoligovým 
klubem SK Sigma Olomouc kupní 
smlouvu. Podle ní zaplatí za stadion 
145 milionů korun ve dvanácti ročních 
splátkách ve výši 12 milionů korun.

Dva roky připravovalo vedení města 
koupi Androva stadionu od klubu SK Sig-
ma Olomouc. Z původní loňské nabídky 
se  dokonce podařilo snížit kupní cenu 
o 40 milionů a město za stadion uhradí 
145 milionů. Součástí dohodnuté realit-
ní transakce je i výměna jedné z tribun 
stadionu za třetinový podíl radnice ve 
fotbalovém klubu, v němž si město chce 
v budoucnu ponechat symbolickou jed-
nu akcii. O stadion bude v budoucnu pe-
čovat městská akciová společnost Sprá-
va sportovních zařízení Olomouc. Město 
chce nákupem zlepšit podmínky nejen 
pro prvoligový fotbal, ale především za-
chovat sportoviště i pro příští generace. 
„Záměrem je zajistit majetkově spor-
tovní infrastrukturu a naopak se od-
střihnout od provozování sportovního 
klubu. Tento záměr je v souladu s dopo-
ručením poradenské společnosti Grant 

Thornton,“ zdůvodnil zastupitelům ná-
kup stadionu primátor Antonín Staněk. 
„Cítíme povinnost ochránit do budoucna 
fotbalovou infrastrukturu, která vznika-
la dlouhé desítky let,“ doplnil náměstek 
primátora Martin Major. Návrh kupní 
smlouvy podpořilo pětatřicet zastupi-
telů, tři se zdrželi. Proti byli čtyři opo-
ziční zastupitelé, podle kterých pořízení 
a provozování stadionu v příštích letech 
vysoce zatíží rozpočet města.   (red)
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Nové dotační možnosti ITI 
Olomoucké aglomerace
Integrované teritoriální investice 
Olomoucké aglomerace (ITI OA) jsou 
nástrojem pro podporu a realizaci rozvoje 
vybraných aspektů vymezeného území, 
mezi něž patří například podnikání, 
doprava nebo zaměstnanost. 

Realizace ITI OA probíhá prostřed-
nictvím klíčových investic, které jsou 
financovány z více než jedné prioritní 
osy jednoho nebo více programů finan-
covaných z Evropských strukturálních www.olomoucka-aglomerace.cz 

Jaká bude budoucnost dopravy 
ve městě? Plán udržitelné 
městské mobility Olomouc 
představí svou finální podobu

Plán udržitelné městské mobility (PUMMO) se blíží do fi-
nále, pro veřejnost připravujeme veřejné projednání jeho ná-
vrhové části. To se uskuteční 

2. května v 17:00 hodin 
v sále Zastupitelstva MMOl,  

Hynaisova ul. 10 

Město Olomouc od roku 2016 zpracovává Plán udržitelné 
městské mobility, který má zlepšit dopravu ve městě a pod-
pořit udržitelné formy dopravy. Zpracovatelem je Centrum 
dopravního výzkumu, v. v. i. Veřejnost se s PUMMO setka-
la již na veřejném projednání analytické části, která shrnu-
la současný stav dopravy v Olomouci, dále na vizionářských 
workshopech v Pevnosti poznání, kde se mohla podílet na 
tvorbě společné vize dopravy v Olomouci pro rok 2030 s vý-
hledem na rok 2050. 

V druhé polovině loňského roku byla tato vize spolu s cíli 
veřejnosti představena a doplněna o připomínky, komentáře 
a podněty. Následovalo vypracování souboru opatření, je-
jichž realizace naplní vizi PUMMO. Soubor opatření prošel 
odborným posouzením a na jeho základě vznikly 3 navrho-
vané varianty vývoje. Všechny 3 budou představeny na veřej-
ném projednání. 

Budeme rádi, pokud se dostavíte a sdělíte nám své připo-
mínky k výsledné podobě plánu udržitelné mobility. Sledujte 
také http://www.olomouc.dobramesta.cz/ a profil na sociální 
síti Facebook www.facebook.com/spokojenaolomouc.  (red)

Ovlivněte podobu ulic 

Sokolská, Zámečnická a okolí

Statutární město Olomouc zve širokou veřejnost na druhé 
veřejné projednání studie, která řeší budoucí podobu ulic 

Sokolská, Zámečnická, U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární. 

Přijďte se seznámit s navrhovanými řešeními 

dne 12. 4. 2018  v 17:00 hodin
v sále kláštera dominikánů 
 vchod z ulice Studentská

Studii, která řeší mimo jiné i odbočení tramvajové trati 
do ulice Zámečnická, vám představí zpracovatelský tým 

pod vedením Ing. arch. Davida Mareše.

www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/
verejna-prostranstvi

Soutěže o hlásiče kouře 
a plynů jsou ukončeny

Odbor ochrany Magistrátu města Olo-
mouce vyhlásil v letošním roce celkem tři 
kola soutěže o hlásiče kouře nebo detek-
tory nebezpečných plynů.

Z každého kola bylo vyhodnoceno pět 
výherců, kteří správně odpověděli na 
zveřejněné otázky v prvních třech vydá-
ních Olomouckých listů. Celkem patnác-
ti vítězům předal na radnici náměstek 
primátora Martin Major přístroje podle 
využití ve své domácnosti. Na výběr měli 
hlásič kouře, detektor oxidu uhelnatého 
a detektor nebezpečných plynů. „Velmi si 
vážím vašeho aktivního přístupu o zvýše-
ní bezpečnosti ve svých domácnostech,“ 
sdělil všem výhercům Martin Major 
a současně poděkoval za účast v soutěži.

Soutěž o hlásiče plynů – správná odpověď
V posledním kole soutěže jsme vám 

položili otázku: 
V jakých místnostech domu by měli 
být nainstalovány hlásiče požáru? 
Správná odpověď je: ve všech místnos-
tech domu.   (red)

a investičních fondů. Projekty musí být 
realizovány na území Olomoucké aglo-
merace. Z operačního programu Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost 
jsou připraveny tři výzvy a jedna je z ope-
račního programu Zaměstnanost. Výzvy 
jsou koncipovány jako průběžné, tj. z dů-
vodu možnosti vyčerpání alokace je dob-
ré podat projektový záměr co nejdříve.  
 (red)

ITI OA č. 26 Školicí střediska – alokace 60 mil. korun
ITI OA č. 27 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – alokace 30 mil. korun
ITI OA č. 29 Aplikace – alokace 80 mil. korun
ITI z OPZ č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce – alokace 80 mil. korun

NOVÉ VÝZVY ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE



Dobrovolní hasiči dostanou ještě letos nová auta 
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Na okraji Olomouce vyrůstá další 
cyklostezka. Už na konci léta propojí dvě 
olomoucké městské části Holici a Nový 
Svět. Povede i přes hlavní železniční trať ve 
směru z Olomouce na Přerov.

Pěší i cyklisty stezka bezpečně převede 
přes areál Holického lesa a zamíří k uni-
verzitnímu kampusu a průmyslové zóně 
v ulici Šlechtitelů. Budoucí rekreační ob-
last Holického lesa navíc nově zkrášlí lípa 
velkolistá, strom dobré vůle Nadace Olgy 
Havlové, vysazený u příležitosti zahájení 
stavby.

„Jeden a půl kilometru dlouhá cyklo-
stezka spojí Holici a Nový Svět. Za zhruba 
šest měsíců tak zajistí zcela bezpečné pro-
pojení obou těchto městských částí. Sloužit 
bude zároveň i jako komfortní stezka, pro 
ty, jež pracují v průmyslové zóně Keplerova 
i v průmyslové zóně Šlechtitelů, kterou vy-
budovalo město společně s Univerzitou Pa-
lackého,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

„Díky trase navržené přes budoucí re-
kreační areál Holického lesa se pěší i cyk-
listé vyhnou velmi silně frekventovaným 
komunikacím v okolí obou průmyslových 
zón. Velkým přínosem pro dopravní bez-
pečnost pak bude nově postavená lávka, 
která napomůže ke spolehlivému překo-
nání hlavní železniční trati ve směru z Olo-
mouce na Přerov a Ostravu,“ zdůraznil 
investiční náměstek primátora Filip Žá-
ček. „Holický les je jedním z mála projektů 

Nová cyklostezka v létě propojí Holici a Nový Svět

města, jehož opravdový význam budou 
moci docenit až příští generace. Podobně 
jako my dnes obdivujeme prozíravost těch, 
kteří před 100 lety vysadili Černovírský les 
nebo olomoucké parky,“ podtrhl význam 
budování rekreační zóny v jižní části města 
náměstek Ladislav Šnevajs.

Na konci února si firma převzala sta-
veniště, samotné stavební práce začaly 

v průběhu března a skončit mají nejpozději 
do konce srpna. 

„Kromě stezky přes Holický les máme 
letos v plánu postavit také další část Jan-
tarové stezky propojující ulice Hodolanská 
a Libušina. Další cyklostezky plánované 
k realizaci pak zajistí propojení ulic Děl-
nická a Neředínská i ulic Velkomoravská 
a Skupova,“ připomněl Aleš Jakubec. (red)
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Nová cyklostezka by měla být hotová těsně po letních prázdninách Foto | BM

Již během tohoto roku dostanou jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Olo-
mouc-Černovír a Olomouc–Radíkov 
dva nové dopravní automobily, na které 
se podařilo získat dotaci z Ministerstva 
vnitra – Generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru ČR v rámci 
programu „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“.  Auta budou sloužit k přepravě 

členů jednotky a základního hasičského 
vybavení na místo zásahu u mimořádné 
události. V případě potřeby mohou slou-
žit k přepravě obyvatel z místa vyhlášení 
evakuace. 

„Je to další krok k obnově vozového par-
ku dobrovolných hasičů, který je už značně 
zastaralý. Jednotka Olomouc-Černovír do 
teď používá automobil MERCEDES BENZ 

C310 z roku 1991 a jednotka Radíkov VW 
TRANSPORTÉR z roku 1998,“ řekl ná-
městek primátora Martin Major, který 
má správu hasičských jednotek ve svém 
rezortu. Z celkové investice 2,2 mil. Kč po-
kryje dotace více jak polovinu nákladů. Už 
proběhla veřejná soutěž na dodavatele vo-
zidel a hasiči se na nová auta mohou těšit 
na podzim letošního roku.  (red)
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Představujeme Bratislavu – Staré Mesto
Městská část Bratislava – Staré Mesto 
se 42 tisíci obyvateli je naše nejbližší 
partnerské město a zároveň srdce 
slovenského hlavního města. Je 
společenským, kulturním, politickým 
a turistickým centrem Slovenska.  

Jádro Starého Mesta tvoří historické 
centrum Bratislavy nacházející se mezi 
bývalými městskými hradbami. Na úze-
mí městské části je většina bratislavských 
kulturních památek, sídlí zde parlament, 
prezident i úřad vlády. Bratislava je měs-
tem muzeí, své sídlo zde má např. Vinař-
ské muzeum, Muzeum historie města, 
Muzeum židovské kultury, Muzeum mi-
moevropských kultur a Slovenské histo-
rické muzeum. 

Kontakty mezi oběma městy byly na-
vázány v roce 2012 podpisem memoran-
da. K podpisu oficiální smlouvy o part-
nerství a spolupráci došlo v srpnu 2014. 
Při této příležitosti si vyměnili svoji roli 
olomoucký primátor a starostka Brati-
slavy – Starého Mesta, kdy si zkusili na 
jeden den řídit město svého partnera.

Spolupráce funguje  
v mnoha oblastech

Kromě recipročních návštěv staros-
tů a vedení města se od samého začátku 
uskutečnilo několik společných akcí. Zá-
stupci ZŠ Hálkova převzali na Českém 
dni v Bratislavě z rukou velvyslance ČR 
knihy ve slovenském jazyce pro svou ško-
lu. Díky společným koncertům se sblížili 
žáci základních uměleckých škol obou 
měst.

Oficiální představitelé obou měst za-
hájili v roce 2016 v Bratislavě výstavu 
olomouckých výtvarníků, která navá-
zala na předchozí reciproční akce to-
hoto typu. Úspěšná je spolupráce mezi 
knihovnami obou měst, ať už formou 
přednáškových cyklů, studijních pobytů, 

bratislavských divadelních scén, ke 
100. výročí kostela sv. Alžběty se v Bra-
tislavě představila Moravská filharmonie 
Olomouc.

K užitečné výměně informací přispí-
vají vzájemné odborné stáže mezi za-
městnanci obou úřadů. Informace si na 
nich vyměnili tajemník a přednosta obou 
měst, pracovníci stavebních odborů a ži-
votního prostředí. O nové poznatky byla 
obohacena rovněž i sociální oblast. Se-
nioři, sdružení v městských klubech měli 
opakovaně možnost seznámit se s památ-
kami v partnerském městě. Na olomouc-
kých Vinných slavnostech se pravidelně 
prezentuje Olomoučany oblíbené vinař-
ství Mrázik. 

Oddělení cestovního ruchu olomouc-
kého magistrátu opakovaně propaguje 
naše město na mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bra-
tislavě. Spolupráce se nevyhýbá ani spor-
tu, Olomouckého půlmaratonu se několi-
krát zúčastnili běžci z Bratislavy. (red)

či organizováním uměleckých výstav. 
První expozice si vyměnila i městská 
muzea. S úspěchem se setkala před-
stavení Moravského divadla a menších 

Dóm svatého Martina je původně gotická sakrální stavba a je nejvýznamnějším a největším kostelem v Bratislavě a jedním z největších na Slovensku
 Foto | IC BSM 

Na území městské části je většina bratislavských kulturních památek, sídlo tam má parlament, prezident i úřad vlády. Na území Starého Mesta denně přijíždí víc 
zaměstnanců, než je počet jeho obyvatel.   Foto | AJ



15OLOMOUCKÉ LISTY | KULTURA  WWW.OLOMOUC.EU

Centrum provoní tvarůžky
INZERCE

V rámci třetího ročníku Olomouckého tvarůžkového festivalu, který 
se bude konat o víkendu 21. a 22. dubna, opět zaplní centrum města 
prodejci této regionální speciality. Na náměstí se vrátí i řemeslný 
jarmark, prodejci tvarůžkových specialit, regionálních piv i řada 
ochutnávek s bohatým kulturním programem. V rámci festivalu také 
zahájí Olomouc letošní turistickou sezonu. 

RV
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30

3/
02www.rezidenceuparku.cz

Žijte mimo
městský ruch

Exklusivní bydlení v Olomouci

Vilové měřítko projektu

Prostorné terasy pro vaše soukromí

Právě 
dokončeno

Letos se do akce zapojí více než 30 zástupců restaurací, ma-
lých i velkých pivovarů a bister pod záštitou projektu Ochut-
nejte Hanou. Na řemeslném jarmarku se budou prezentovat 
prodejci spolku Moravská cesta, kteří nabízí produkty pod 
značkou Haná regionální produkt. 

Město Olomouc zahájí v rámci festivalu také turistickou se-
zonu 2018. Pro návštěvníky města bude na tyto dny připra-
vena slevová knížka, v rámci ní si budou moci vybrat ze sle-
vových nabídek na Ološlap, Ololoď, na vstupy do vybraných 
muzeí a dalších atraktivit ve městě.    (red)

Tvaroh a  sýr na straně jedné, zkušenost a  šikovnost na straně dru-
hé stačily k  výrobě tvarůžků. Nejstarší datum uvádí historik Johan 
Kux (zmínka z roku 1452), ale zcela spolehlivé datum je až v soupisu 
pozůstalosti z Olomouce z 10. ledna 1583, kde se i poprvé objevuje 
napsané pojmenování tvarůžky. Již v té době se tvarůžky prodávaly 
ne na váhu, ale na kopy – tedy po 60 kusech. Zpráva je ze soupisu 
majetku zemřelého Václava Edelmanna, majitele paláce na Horním 
náměstí v Olomouci.

OLOMOUC A TVARŮŽKY PO STALETÍ

www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu 

tvaruzkovyfestival.olomouc.eu
tourism.olomouc.eu

Olomoucký
tvarůžkový festival 
/ Zahájení turistické 
sezony 2018
3. ročník spojený s ochutnávkou tvarůžkových 
specialit a zajímavou nabídkou novinek
turistické sezony

Sobota 21. 4. | 10:00–18:00
Neděle 22. 4. | 10:00–18:00
Horní a Dolní náměstí

 Ochutnávka tvarůžkových specialit a piv
z minipivovarů a pivovarů

 Cimbálová muzika    Hudební kapely
„The Tap Tap“ a „BUTY“

 Divadlo, soutěže, vědecké dílničky pro děti
 Výstupy s průvodcem na radniční věž zdarma
/ 10:00–16:00

 Zvýhodněná cena na zakoupení  turistické
slevové karty Olomouc region Card

Velké setkání nositelů příjmení
„Tvarůžek – Tvarůžková“ 21. 4. 2018.

Nabídka zvýhodněných pobytových balíčků 
„Tvarůžková Olomouc“ již od 2.660 Kč pro dvě osoby!
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Předpremiéra 25. dubna 
PŘEDPRODEJ SPUŠTĚN!

Kulturní program 

 www.moravskedivadlo.cz

9. 4., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, A
11. 4., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst  
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra, ST 
12. 4., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra, rodinné divadlo
13. 4., 19:00  Woody Allen – Central Park West
 Zapomenutý klenot konverzační komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby  
 Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat  
 a zakoupit on-line.
13. 4., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero 
 Balet. Premiéra, P
14. 4., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero 
 Balet, X
15. 4., 16:00  Romain Rolland – Petr a Lucie. Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti 
 Činohra, YO
16. 4., 19:00  Robert Balogh – QUEEN – The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym – rockové legendě. Balet
17. 4., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost 
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, B, senioři -30%  
18. 4., 19:00  Giuseppe Verdi – Ernani. Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, C
19. 4., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny. Kde je humor, je  
 i naděje. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete  
 zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
20. 4., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero. Balet, V  
21. 4., 16:00  Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
 Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. Činohra, ZO 
22. 4., 10:00  Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov – Hrátky s čertem
 Těšínské divadlo Český Těšín. Pohádka, RPP   
22. 4., 14:00  Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov – Hrátky s čertem
 Těšínské divadlo Český Těšín. Pohádka, OPP   
23. 4., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice… Činohra. 
 Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně  
 MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
23. 4., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy. Muzikál, K 
24. 4., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero. Balet, L  
26. 4., 19:00  Alexej Davidovič Mačavariani – Othello
 Vojevůdce, který podlehl žárlivosti. Balet, D 
28. 4., 19:00  Koncert ke 100. výročí Československé republiky
29. 4., 19:00  Michaela Doleželová & Roman Vencl – Najdeme se na Ztracené
 Kujme pikle, dokud jsou žhavé. Činohra   
30. 4., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy. Muzikál, A
1. 5., 19:00  Zkrocení zlé ženy 
 Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách. Balet, L
2. 5., 19:00  Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky
 Lidová hra o třech dějstvích. Opereta, rodinné divadlo
3. 5., 19:00  Michail Bulgakov – Mistr a Markétka
 Sen končí probuzením nebo smrtí. Činohra, derniéra
4. 5., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice… Činohra.  
 Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně  
 MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
4. 5., 19:00  Sergej Rachmaninov – Fryderyk Chopin 
 Dáma s kaméliemi. Kurtizána vykoupená láskou a smrtí. Balet
5. 5., 19:00  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno  
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra, senioři -30%  
6. 5., 16:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije 
 Opera o čtyřech jednáních v českém znění, YO
7. 5., 19:00  Robert Balogh – QUEEN – The show must go on!  
 Příběh o Freddiem Mercurym – rockové legendě. Balet 

MORAVSKÉ DIVADLO 

INZERCE

DVOŘÁKOVA
OLOMOUC

www.mfo.cz

 2. 5. A. Dvořák/Requiem

 4. 5. Zbojnická balada

 7. 5.  Tomáš Klus a Moravská 
fi lharmonie

 9. 5. Musica aeterna

 13. 5.  Cimbálová muzika Lália

 15. 5.  Prague Cello Quartet

 17. 5.  Groteska s doprovodem 
orchestru 

 22. 5. ADAM PLACHETKA

Vstupenky v IC Olomouc a v síti Ticketportal.

Letošní ročník nabídne 8 koncertů. Festival zahájí Dvořákovo 
Requiem, které zaznělo poprvé na evropské pevnině právě 
v Olomouci pod taktovkou A. Dvořáka. Hvězdou festivalu 
je Adam Plachetka, který účinkuje na předních světových 
pódiích a v jeho podání zazní na závěrečném koncertě árie 
z oper B. Smetany, L. Janáčka a A. Dvořáka. Posluchači budou 
mít také výjimečnou příležitost si vychutnat písničky 
Tomáše Kluse v aranžích pro symfonický 
orchestr. Nebude chybět ani oblíbená 
groteska s doprovodem orchestru 
či cimbálová muzika.



20.–22. 4. Divadlo hudby: Ekologické dny Olomouc 2018 
 Ekologický festival. Vstup volný 
23. 4., 19:00 Divadlo hudby: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne 
 Moravské divadlo Olomouc. Činohra. Vstupné 200 Kč 
24.–29. 4. Divadlo hudby: Academia Film Olomouc 2018 
 53. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů
24. 4., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | Někdy stačí jen linie 
 Workshop pro děti od 6 let. Vstup volný. Rezervace nutná: Terezie Čermáková,  
 cermakova@muo.cz | 585 514 299
24. 4., 17:00 Muzeum moderního umění: Inge Kosková: Kresby
 Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Ivo Binderem. Vstup volný
28. 4., 14:00  Muzeum moderního umění: Inge Kosková | Portrét 
 Workshop pro veřejnost. Vstupné 100 / 50 Kč. Rezervace nutná: David Hrbek,  
 hrbek@muo.cz | 585 514 213
2. 5., 19:00 Mozarteum: Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751) 
 Architekti českého baroka. Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka. Vstup volný
3. 5., 19:00 Divadlo hudby: David Prachař a Emil Vyklický: Novecento  
 (Magické piáno) Komorní představení divadla Viola. Vstup: 250/200 Kč.

12. 4., 19:00 D4/Závěrečný koncert sezony
 B. Smetana Hakon Jarl/ symfonická báseň
 J. Matěj  Koncert pro trombon a orchestr
 A. Dvořák Symfonie č. 8 G dur
 sólista  Lukáš Moťka/trombon  
 dirigent   Petr Vronský

 Spolek pro komorní hudbu 
9. 4., 19:00 F. Schubert, C. Debussy, S. Prokofjev 
Reduta Jan Ostrý/ flétna, Silvie Ježková/ klavír

Koncerty se konají v Redutě, vstupenky v síti Ticketportal nebo v infocentru v podloubí 
radnice 1 týden před konáním koncertu. Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě 
hodinu před koncertem.
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

 9. dubna – 7. května

9. 4., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Janem Hřebejkem 
 Talk show. Vstupné 100 Kč
10. 4., 17:00 Muzeum moderního umění: Inge Kosková: Kresby
 Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou kreseb Inge Koskovou. Vstup volný
10. 4., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje  
 Hostem Vladimíra Hrabala je historik a předseda Masarykovy společnosti  
 Olomouc Karel Podolský. Vstupné 50 Kč
10. 4., 19:00 Mozarteum: Rubens. Umělec & člověk 
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. Vstup volný
11. 4., 19:00 Divadlo hudby: Viktor Černický / Tomáš Janypka / Jazmína Piktorová:  
 Lehká Zem. Pohybová performance. Vstupné 120 / 80 Kč
12. 4., 19:00 Divadlo hudby: Olivy: Improbuchty aneb Improženy mužům 
 Improshow. Vstupné 150 / 100 Kč
13. 4., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... Operetní třináctku 
 Koncert. Vstupné 50 Kč
13. 4., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West 
 Moravské divadlo Olomouc. Činohra. Vstupné 200 Kč
14. 4., 19:00  Divadlo hudby: Národní divadlo moravskoslezské: Obyčejný život  
 neboli Tělo a bitevní pole. Činohra. Vstupné 300 / 200 Kč
15. 4., 16:00 Divadlo hudby: Teátr Pavla Šmída: Větrná pohádka 
 Divadlo dětem+ Pohádková dílna. Vstupné 80 Kč. Délka Pohádkové dílny  
 45–60 minut. Rezervace nutná: ganbaatar@muo.cz
17. 4., 19:00 Mozarteum: Čtverec 
 FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Abstrakce. Vstupné 60 / 30 Kč
18. 4., 17:00 Mozarteum: Theodor Kohn: Pozoruhodná postava  
 na olomouckém stolci 
 Přednáška Jitky Jonové z Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc.  
 Vstup volný
18. 4., 18:00 Divadlo hudby: Rozvojový večer s Terezií Dubinovou 
 Přednáška, beseda, pořádá ARPOK, o.p.s. Vstup volný 
19. 4., 19:00 Divadlo hudby: M. Doleželová – R. Vencl: Královny 
 Moravské divadlo Olomouc. Činohra. Vstupné 200 Kč 
20. 4., 18:30 Muzeum moderního umění – Trojlodí: Abstrakce.PL.  
 Vernisáž výstavy. Vstup volný 

www.muo.cz

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

Olomoucké 
barokní slavnosti

8.–29. července 2018
Předprodej vstupenek zahájen

ceny od 290 Kč
Pro více informací nebo vstupenky navštivte náš web

baroko_inzerce_188x63.indd   1 29.3.2018   9:28:03

INZERCE

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
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Tak šel čas – podělte se s knihovnou o vzpomínky

Z programu knihovny vybíráme:

Pastelkové dovádění
Zveme všechny rodiče s malými dětmi ve středu 11. dubna 

v 10:00 hodin na pobočku Brněnská na dopoledne plné tance, 
barev, poznávání a legrace. Na závěr si společně vyrobíme pohád-
kový strom, který bude zdobit knihovnu po celý rok. Akce je sou-
částí celostátní kampaně Book start podporující čtení a čtenářské 
dovednosti již od nejútlejšího věku.

Dostaveníčko s pamětí 
Pobočka Jungmannova připravila setkání se členem České 

společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Mgr. Marti-
nem Králem. Ve čtvrtek 12. dubna v 16:30 hodin se budeme zabý-
vat naší pamětí, konkrétně tím, jak funguje a jak ji lze elegantně 
posilovat a formovat. 

Falun Gong 
Informace o možnosti zdokonalit mysl i tělo nabízí budova 

na náměstí Republiky ve čtvrtek 19. dubna v 17:00 hodin. Falun 
Gong vychází ze starobylé praxe, napomáhá obnově a harmoni-
zaci energie v těle, zklidnění mysli, zlepšování charakteru člověka 
a vysvětluje mnohé zákonitosti lidského života. Beseda bude do-
plněna ukázkami čchi-kungového cvičení, které si zájemci mohou 
na místě sami vyzkoušet. Doporučujeme rezervaci v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

Knihovna města Olomouce připravuje výstavu týkající se naší historie a konktrétně osudových let s osmičkou na konci. Pokud tedy máte 
doma fotografie z let 1918, 1938, 1948 a 1968 a chcete se podělit o své vzpomínky s ostatními, neváhejte a přineste nebo zašlete fotografii 
či dokument týkající se osmičkových let našich dějin do 31. června do kteréhokoli oddělení či pobočky knihovny. Díky vašim vzpomínkám se 
můžete podílet na výstavě, která oživí prostory knihovny v závěru roku.

Hráčské kluby pokračují
Síťovačka – počítačové hry po síti – se opět rozjede na ná-

městí Republiky v úterý 17. dubna od 15:00 do 17:00 hodin se 
hrou Trackmania Nations Forever. Rezervovat místo si můžete 
v oddělení pro dospělé čtenáře, pokud nemáte čtenářský prů-
kaz, zaregistrujte se. Klub deskových her zve v úterý 24. dubna 
od 17:00 do 19:00 hodin v budově na náměstí Republiky všech-
ny fanoušky bez ohledu na věk na Krycí jména, Temná zname-
ní, Trans Amerika, Scotland Yard, Istanbul a další. Můžete si 
přinést i vlastní hry a změřit síly s ostatními. Přihlásit se lze na 
deskovky@kmol.cz nebo v dospělém oddělení.

Olomoucký literární kalendář
Knihovna spolu s neziskovou společností EuForAll, o.s., po-

kračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnova-
ných literatuře a umění. Pravidelné i méně pravidelné literární 
„svátky,“ jako knižní veletrh LITR, Noc literatury, Cena Václava 
Buriana Olomouc, Noc básníků, klání ve slamové poezii, Tiché 
úterý,… budou námětem povídání Petry Kožušníkové ve čtvrtek 
3. května v 16:00 hodin v budově na náměstí Republiky.  

Výstavy
Zbyněk Zácha – Blues rock jazz 

Prostory na náměstí Republiky od dubna do června oživí foto-
grafie bluesových, rockových či jazzových koncertů a hudebníků. 

Irena Válková – Obrazy a kresby
Olomoucká malířka, členka skupiny „Olomoučtí“ před-

staví svou tvorbu od dubna do června v prostorách pobočky 
Jungmannova.  

Svět abstrakce Anny Stejskalové
Mladá umělkyně ze Šumperska Anna Stejskalová zachycuje 

převážně pocity, inspiruje se přírodou, osudy lidí, životními situa-
cemi a také sny. Její styl malby, který nazývá abstraktním expresi-
onismem, je možno v dubnu i květnu zhlédnout ve foyeru pobočky 
Brněnská. 

VERNISÁŽ

5. duben 2018 od 18:00 hod.
Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci 
s Městským muzeem Rýmařov vás srdečně zvou na výstavu

výstava potrvá do 31. května 2018

•  5. dubna byla zahájena slavnostní vernisáží výstava s názvem Za-
hrada Františka Vaňáka. Unikátní soubor fotografií zachycuje rýma-
řovského kněze a pozdějšího olomouckého arcibiskupa ThDr. Fran-
tiška Vaňáka (1916-1991) ve farské zahradě a  na procházce zimním 
Rýmařovem 60. a  70. let minulého století. Fotografie soukromého 
charakteru jsou vzácné nejen zachycením této mimořádné osobnos-
ti, nýbrž i zajímavým příběhem záchrany diapozitivů. Výstava potrvá 
do 31. května 2018.

•  12. dubna na setkání s Mons. prof. Petrem Piťhou, který představí 
svou novou knihu Triptych na oltáři lásky, od 17:00 hodin, Arcibiskup-
ský palác Olomouc.

•  28. dubna na slavnostní koncert Dua Schulmeister, v rámci kterého 
zazní skladby A. W. Mozarta, L. van Beethovena či Johannese Brahm-
se. Vstup volný, začátek 17:00, slavnostní sál Arcibiskupského paláce 
Olomouc.

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ ZVE:

 www.kmol.cz
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Divadelní Flora zahájila předprodej a půjde proti zdi

V polovině března zahájilo Vlastivědné 
muzeum Olomouc dvě nové výstavy. Pestrý 
a nesmírně zajímavý svět hub ukazuje 
výstava Mykokosmos aneb Cesta do 
tajuplné říše hub. Druhá výstava mapuje 
osud a dílo jednoho z nejvýznamnějších 
umělců 20. století a olomouckého sochaře 
Julia Pelikána. 

Houby jsou organismy, které člověka 
provázejí od počátku jeho existence. Byly 
dlouho opředeny tajemstvím a v mnoha 
kulturách jim byl přikládán význam přímo 
magický. Houbaření by se navíc dalo bez 
nadsázky označit jako český národní sport. 
Houby jedlé, nejedlé, jedovaté i léčivé, dob-
ře známé i netradiční, malé i obří, škodlivé 
i ty, které jsou chráněny zákonem, se před-
stavují v Mendelově sále Vlastivědného 
muzea. V českých zemích jich roste přes tři 
tisíce druhů, z nichž více než dvě stě si mů-
žete na této výstavě podrobně prohlédnout 
díky fotografiím a modelům vyrobeným 
ze speciálního druhu polystyrenu. Od těch 
opravdových jsou téměř k nerozeznání, 
snad až na typickou vůni.

„Na rozdíl od klasických houbařských 
výstav se Mykokosmos nezaměřuje pouze 
na běžně se vyskytující houby, ale věnuje 
se také dalším, méně známým druhům, 
o jejichž existenci nemá většina lidí ani 

Vlastivědné muzeum láká na Pelikána i houby
potuchy. Pozornost je věnována nejrůzněj-
ším aspektům biologie hub, například je-
jich vztahům s jinými organismy, léčebné-
mu využití atd. Na své si tak přijdou nejen 
houbaři, ale i náročnější zájemci o příro-
dovědné poznání,“ uvedl Vojtěch Taraška, 
kurátor sbírky hub Vlastivědného muzea 
v Olomouci. K výstavě je připravena 
řada hravých edukačních prvků pro 
děti a potrvá do konce školního roku.

Sochař, který dal Olomouci tvář
Život a dílo nejfrekventovanějšího 

sochaře olomouckého regionu Julia 
Pelikána (1887–1969) mapuje výsta-
va, která potrvá do 22. dubna. Bohatá 
sochařská tvorba i životní osudy toho-
to Myslbekova žáka byly úzce spoje-
ny s historickými událostmi let 1918, 
1938, 1948 a 1968, jejichž výročí si 
letos připomínáme.

 „Olomoučané asi ani netuší, jak 
často procházejí kolem jeho děl, ať už 
to jsou sochy, busty či drobnější prá-
ce, například pamětní desky. Jeho 
dílo je již neodmyslitelnou součástí 
tváře Olomouce a výstavou ve Vlas-
tivědném muzeu v Olomouci se nyní 
může naše město Juliu Pelikánovi 
aspoň trochu odvděčit,“ míní Anto-
nín Staněk, primátor statutárního 

města Olomouce. K výstavě vydalo Vlas-
tivědné muzeum v Olomouci a statutární 
město Olomouc stejnojmenný reprezen-
tativní stostránkový katalog. Na výsta-
vu zapůjčila exponáty rodina Pelikáno-
vých i řada muzeí a galerií z celé České  
republiky.  (red)

www.vmo.cz 

Jedna z největších divadelních přehlí-
dek v České republice, olomoucká Divadel-
ní Flora, představila program 22. ročníku. 
Ten se uskuteční od 10. do 20. května a na-
bídne 29 představení v hlavním programu, 
16 zahraničních produkcí a celkově pak 
na osm desítek akcí – koncerty, besedy, 
workshopy, semináře, instalace či projek-
ce. Do Olomouce se chystají soubory z celé 
střední Evropy, ale i ze zámoří, organizá-
toři očekávají účast přes 9 tisíc diváků.

Motto letošní Divadelní Flory zní: „Pro-
ti zdi“. „Publikum bude konfrontováno 
s nevšedními příběhy nonkonformních 
hrdinů – aktérů radikálních gest, ale i klo-
pýtajících outsiderů,“ vysvětlil ředitel pře-
hlídky Petr Nerušil. Ve výčtu hrdinů ne-
chybí Jánošík, jehož příběh uvede Divadlo 
Andreja Bagara z Nitry, Philoktet vídeň-
ského Volkstheatru, Nora pražského Diva-
dla pod Palmovkou, Antigona Slovenské-
ho národného divadla nebo Jan Opletal, 
jehož osudy zmapuje v premiéře domácí 
Divadlo na cucky. Hrdinské trio, které se 
rozloučilo s přísliby demokratické, tole-
rantní a spravedlivé společnosti, bude pak 
k vidění v komedii Nenávist frankfurt-
ského souboru Landungsbrücken. „Sku-
tečnou hvězdou letošního ročníku bude 
Rabih Mroué – v Berlíně žijící libanonský 

autor, režisér a vizuální umělec. Rabih se 
uvede nejen s představením Písek v očích, 
které mělo v listopadu světovou premiéru 
ve Wiesbadenu, ale i v prezentaci věnova-
né jeho osobnosti a společensky apelativ-
ní tvorbě,“ doplnil ředitel festivalu Petr 
Nerušil.

Olomouc navštíví řada zajímavých hos-
tů. Mimo účinkující, režiséry či choreo-
grafy se akreditovali také kritici, noviná-
ři, šéfové souborů, ředitelé festivalů nebo 
promotéři. Diváci se s těmito osobnostmi 

setkají při besedách po představeních. 
Flora slibuje i dosud nejbohatší doprovod-
ný program, včetně speciálního dětského 
bloku nebo programu věnovanému handi-
capovaným tvůrcům. 

Předprodej vstupenek začal 9. dubna 
v pokladně Moravského divadla, rezer-
vace jsou možné také online. Kompletní 
program přehlídky najdete na webových 
stránkách.  (red)

www.divadelniflora.cz

Trojice výtržníků v energií překypující komedii Nenávist frankfurtského divadla Landungsbrücken, významného hosta 22. Divadelní Flory  Foto | archiv pořadatele
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Muzeum umění obnovilo expozice  
a představuje nové sbírky
Stálá expozice olomouckého Muzea umění 
s názvem Století relativity je prezentací 
toho nejlepšího z bohaté sbírky umění 
20. století. Kvůli neustále rozrůstajícím 
se sbírkám muselo muzeum přistoupit 
k reinstalaci. Ta trvala dva měsíce a od 
8. března už mohou návštěvníci vidět 
v lepším osvětlení nové obrazy, plastiky 
i kresby. Zároveň mohou zhlédnout i kresby 
a grafiky ze sbírek Miloslava Holého nebo 
od 21. března novou výstavu kreseb Inge 
Koskové.

Expozice Století relativity zaujímá dvě 
patra Muzea umění. „Důraz klademe pře-
devším na ta malířská a sochařská díla, 
která reprezentují základní proudy v čes-
kém moderním umění tohoto období. 
Jednou z největších novinek této části ex-
pozice je sbírka kreseb olomouckého ro-
dáka a průkopníka moderního abstrakt-
ního projevu česko-německého malíře 
Adolfa Hölzela,“ popisuje stálou expozici 
ředitel Muzea umění Michal Soukup. 
Dvouměsíční uzavření těchto výstavních 
prostor veřejnosti posloužilo ke zlepšení 
technického vybavení výstavy. Cenné ex-
ponáty budou k vidění doslova v novém 
světle. Původní zářivky byly totiž nahra-
zeny světly, u kterých jde regulovat svě-
telnost i UV záření.  (red)

• Inge Kosková – Kresby. Výstava 
významné olomoucké kreslířky, Salon, 
Kabinet. Potrvá do 22. července

• Malíř sběratel – Kresba a grafika ze 
sbírky Miloslava Holého, Galerie. Potrvá 
do 10. června 

NOVÉ VÝSTAVY MUZEA UMĚNÍ

Prostředí palmového skleníku na Vý-
stavišti Flora Olomouc vytvořilo auten-
tickou iluzi indonéské džungle. Unikátní 
výstava Tajemná Indonésie – tamtamy 
času, byla zahájena 27. března a potrvá 
do konce října. Největší výstava svého 

druhu odhaluje taje Nové Guineje, Indo-
nésie, Pacifiku i Šalamounových ostro-
vů v neobvyklém prostředí. Opravdovou 
raritou jsou pětimetrové rituální totemy 
bisj, štíty, iniciační masky, oštěpy, luky 
a šípy, kamenné rituální sekery a kostěné 

nože, čelenky i zdobení. Dojem expozice 
umocňují stavby domorodých stromových 
chýší kmenů Korowai a Kombi a projekce 
filmů. Osou expozice jsou velkoformátové 
fotografie instalované v rámech z kokosu, 
bambusu a betelové palmy.    (red)

Bezplatné vyšetření kůže v rámci akce 
Spolu proti melanomu již potřetí nabídne 
obyvatelům našeho města Česká průmy-
slová zdravotní pojišťovna (ČPZP), a to ve 
středu 9. května na Horním náměstí. Vy-
šetření odbornými lékaři bude zcela zdar-
ma a mohou je podstoupit všichni zájemci 
bez omezení věku a bez ohledu na to, u kte-
ré zdravotní pojišťovny jsou registrováni. 

Mateřská znaménka si můžete nechat 
zkontrolovat ve speciálním stanu v době 
od 10:00 do 17:00 hodin. Loni nabídku 
lékařů k vyšetření znamének využilo na 
náměstí 488 Olomoučanů, z nichž 61 bylo 
nasměrováno k další léčbě s podezřelým 
nálezem. „Zhoubný melanom patří mezi 
nejzhoubnější druhy rakoviny, neboť začí-
ná relativně brzy metastázovat do dalších 
částí a orgánů lidského těla. Je životně 
důležité odhalit nemoc včas, proto pokud 
máte na těle podezřelé znaménko, urči-
tě přijďte na naše bezplatné vyšetření,“ 
uvedla mluvčí České průmyslové zdra-
votní pojišťovny Elenka Mazurová. Podle 
statistik zemře na zhoubný melanom kůže 
kolem 400 osob ročně.  (red)

Bezplatné vyšetření znamének 
se vrací do Olomouce 

Palmový skleník na Floře se změnil na tajemnou Indonésii

9. května
10:00–17:00 hodin
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Flora slaví šedesát let
Soudobé principy floristické tvorby, práce s prostorem a energií, 
důraz kladený na světlo, zvuk, teatrálnost. Novodobé pojetí 
expozice předvede jarní etapa mezinárodní květinové výstavy 
a zahradnického veletrhu Flora Olomouc 2018. Ta se veřejnosti 
představí 26.–29. dubna 2018 v pavilonech a přilehlém parku 
Výstaviště Flora. Hlavní expozice s názvem „Pugét pro Floru“ 
v pavilonu A se tentokrát ponese v duchu oslav 60 let od první 
květinové výstavy na Floře. Další výstavní pavilony a venkovní 
prostory budou patřit veletrhu zahradní mechanizace 
Hortifarm, oblíbeným Jarním zahradnickým trhům a záplavě 
barev a vůní květinami osázených záhonů.

Jarní etapa květinové výstavy Flora Olomouc a její hlavní 
expozice „Pugét pro Floru“ je letos opředena tajemstvím, a to 
díky netradiční umělecké instalaci, kterou lze vnímat všemi 
smysly. „Návštěvník ústřední expozice v pavilonu A může díky 
soudobému principu instalace zažít jedinečný kontakt s expo-
nátem. Symbolika narozeninové kytice je Adrianinou nití celé 
projekce největšího pavilonu olomouckého výstaviště,“ nastíni-
la pojetí novodobé výstavy její autorka Lucie Radilová z Atelieru 
zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera. Interak-
tivní zóna pod severní galerií nabídne výstavu Kytice – od ba-
rokní kompozice po modernu ve spolupráci s Muzeem umění 
Olomouc. 

Brány výstaviště se pro veřejnost otevřou 26.–29. dubna, 
denně od 9:00 do 18:00 hodin. Vstupné: online 120 Kč, na místě 
150 Kč, rodinné vstupné online 250 Kč, na místě 300 Kč, děti 
6–15 let 30 Kč, studenti/důchodci 80 Kč, držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P 60 Kč, doprovod ZTP a ZTP/P zdarma, hromadné škol-
ní výpravy vč. pedagogického doprovodu 20 Kč/os.  (red)

INZERCE

www.belidelskydvur.cz

NOVÉ
BYDLENÍ

PRODEJ I.ETAPY
PRÁVĚ ZAHÁJEN

hanaq.cz

PASSINGER
ŠTERNBERK

Poslední
volné byty

Atmosféra,
kterou jinde nenajdetebyty 3+kk-5+kk

od 30.000,-/m2

www.bdpassinger.cz

Užitná plocha: 130 m
Terasa: 18 m

Zahrada: až 250 m
Zahradní domek: 6 m
Parkovací místa: 2-3x

773151968

Vynikající lokalita v Olomouci
Vysoký standard 
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Unikátní olomoucké zdravotnické 
centrum získalo certifi kát kvality Vážka
AGE Centrum v  Olomouci, 
o kterém jsme Vás informovali 
v minulém vydání, si může při-
psat další velké plus. Od České 
alzheimerovské společnosti 
získalo certifi kát Vážka, což dokazuje, že jimi po-
skytované služby splňují přísná kritéria odborné 
společnosti v péči o pacienty trpící různými for-
mami demence.
Centrum tak může rozšířit své služby o poradnu 
pro pacienty trpící demencí nebo o poradnu pro 
osoby pečující. Zároveň zdarma poskytují také 
sociální poradenství, kde se dozvíte, na jaké dáv-
ky máte nárok a  jak o ně zažádat. Objednat se 
na kteroukoliv z nabízených služeb můžete pro-
střednictvím recepce na čísle 774 501 796. 
Pojišťovy, se kterými AGE Centrum spolupracuje:

ALZHEIMEROVA CHOROBA 
„Strašák moderních seniorů“

Místo aby si aktivní senior užíval zaslouženého důcho-
du, dozví se zdrcující diagnózu. Jednou z možností, jak 
se s touto zákeřnou nemocí poprat, je účast v klinickém 
hodnocení. 

Kritéria:
• Věk 50 – 85 let
• Lékařem potvrzené podezření 

na Alzheimerovu chorobu
• Dobrý zdravotní stav bez závažnějších onemocnění
• Partner ve studii (manžel/ka, syn/dcera, 

případně zdravotník), který Vás bude 
doprovázet na jednotlivé návštěvy a vyšetření

• Ochota dostavit se na plánované návštěvy 
a vyšetření, dodržovat léčební režim

Pro bližší informace volejte 774 700 274 
Na Šibeníku 914/1
Olomouc 779 00

www.ctcenter.cz
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Zoo od dubna nabídne Jižní Afriku 
V Zoo Olomouc brzy otevřou nový pavilon 
s názvem Kalahari. Postupně jej zabydlují 
surikaty, hrabáči, damani, snovači, užovky, 
mnohonožky, kruhochvosti a další plazi 
a bezobratlí živočichové. Ten se koncem 
dubna otevře návštěvníkům zoologické 
zahrady.  

„V prostředí stylizovaném do Jižní Afri-
ky budou mít možnost pozorovat skutečně 
zblízka i zvířata, která jen tak někde neu-
vidí. K samci hrabáče dovezenému zhruba 
před rokem z Jekatěrinburgu přibyla letos 
v březnu samice z Prahy. Tento pár zvířat 
se dělí o ubikaci s damany skalními, kteří 
byli doposud před zraky veřejnosti ukryti 
v zázemí. Nejvíce skalnatou část budovy 
obsadí medojedi. Jsou to na svou velikost 
velmi silné, nebojácné a vynalézavé la-
sicovité šelmy. Největší prostor připadl 
surikatám a společnost jim dělají veverky 
kapské,“ přiblížila tisková mluvčí zoo Karla 
Břečková.

Zároveň probíhá budování safari Ame-
rika, které naváže na Euroasii a vláček jím 
už v průběhu letošní hlavní sezóny bude 
vozit návštěvníky mezi arktickými vlky. 
„Celý velkorysý projekt safari posunuje 
olomouckou zahradu mezi ta nejlepší zoo. 
Myslím, že nabídka podívat se vlkům do 
očí jen přes drátěnou síť bude pro návštěv-
níky opravdu hodně zajímavá,“ komen-
toval novinku náměstek primátora Aleš 
Jakubec. Na příchod jarního počasí čeká 

Ekologické dny letos  
nabídnou společnou poradu

Andrea Procházková (vlevo) zdokonalila jazykové dovednosti v Litvě.
  Foto | ZŠ Gorkého

Časový rozvrh zpřístupnění hřišť veřejnosti v dubnu 

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Rožňavská 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Holečkova 16:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Rooseveltova 15:00–19:00/ zahrada 9:00–19:00 / zahrada

ZŠ Tererovo nám. 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Mozartova 16:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Holice 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Demlova 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Zeyerova 15:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Heyrovského 16:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Spojenců 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Svatoplukova 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 15:00–19:00 9:00–19:00

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

Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

MŠ Herrmannova 16:00–19:00 9:00–19:00

MŠ Svatoplukova 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 15:00–19:00 9:00–19:00

Na přelomu dubna a května se v Olomouci uskuteční 28. roč-
ník festivalu Ekologické dny Olomouc s podtitulem Antropocén 
- Vítejte v době lidové.  Organizátoři ze Střediska ekologické vý-
chovy Sluňákov by chtěli dny koncipovat jako společnou poradu 
o tom, jak se orientovat v současné situaci planety, porozumět jí, 
domluvit se a přežít. 

V programu se proto objeví Václav Bělohradský (veřejný inte-
lektuál), David Storch (ekolog), Stanislav Komárek (biolog), Jan 
Romportl (kybernetik), Petr Pokorný (bioarcheolog), Zdeněk 
Sendler (zahradní architekt), Zdeněk Kratochvíl, Martin Škabra-
ha, Eliška Fulínová (filozofové) nebo Ladislav Miko (ministr ŽP 
ve Fischerově vládě). Besedy budou na programu v Muzeu mo-
derního umění v Divadle hudby.

Na řadě pak budou i další akce jako Kvákání žab, Zpívání ptá-
ků v Domu přírody, Rostliny v olomoucké architektuře, Přírodní 
pohřebnictví, Sázení stromků u Lošova, workshop „Až umřu, vy-
saďte na mě třešeň“. Zhlédnout půjde i loutkové divadelní před-
stavení Roberta Smolíka „Upír na Koštofránku“ v Rajské zahradě 
Františka Skály.

V první květnový den program vyvrcholí na Horním náměstí 
koncerty Vanua 2, Tomáše Kočka a orchestru a kapely Hm…. Ob-
jeví se tam i tradiční řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, 
výstavy a další doprovodné akce. (red)

www.zoo-olomouc.cz

Zoo v Olomouci – Svatém Kopečku patří mezi nejvíce navštěvovaná místa na 
Moravě a nový pavilon by měl zájem ještě zvýšit Foto | MF

odložená rekonstrukce obří voliéry „Bá-
bovky“. A ve fázi projektování jsou Afric-
ké mokřady, v které se promění rybníček 
a jeho nejbližší okolí v centrální části za-
hrady. Všechny tyto novinky dnes předsta-
vila Zoo Olomouc za přítomnosti zástupců 
statutárního města Olomouc primátora 
Antonína Staňka a náměstků primátora 
Aleše Jakubce a Filipa Žáčka.

„Náklady na všechny uvedené novin-
ky se pohybují kolem 23 milionů korun. 
Sama zoo si dokáže na značnou část těchto 
nákladů vydělat,“ ocenil hospodaření Zoo 
Olomouc investiční náměstek Filip Žáček.

 (red)

Pedagogové z olomoucké ZŠ Gorkého 
navštěvují partnerské školy v zahraničí. 
Inspirují se, porovnávají metody práce 
a zdokonalují své jazykové dovednosti 
díky vzdělávacímu programu Erasmus+, 
financovaném Evropskou unií.

Jaké jsou naše metody?  
Učitelé sondují v zahraničí

Společně s partnery ze Španělska, Bul-
harska a Turecka se letos v únoru zúčast-
nili projektového setkání v Rudamině 
v Litvě. „Seznámili jsme s metodami vý-
uky angličtiny, načerpali nové poznatky 
a měli možnost se zapojit do 100. oslav 
nezávislosti litevského státu,“ zhodnoti-
la návštěvu Andrea Procházková ze ZŠ 
Gorkého, která se v loňském roce stala 
v rámci projektu první hostitelskou insti-
tucí, jež žákům nabídla možnost zkusit si 
komunikaci v angličtině.  (red)

www.slunakov.cz
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Úspěch polygrafické střední školy 
v mezinárodní soutěži

INZERCE

www.profi tisk.cz

PŘIJMEME TISKAŘE
pro tisk na stroji Heidelberg nebo KBA

pro provoz v Přerově.

NABÍZÍME:
výhodné platové podmínky

příspěvek na dojíždění
služební byt v docházkové vzdálenosti

od místa výkonu práce.

Tel.: 775 905 717, vebr@profi tisk.cz
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Krize vzniká v životě člověka z nej-
různějších příčin. Spouštěčem může být 
například smrt či ztráta blízké osoby, 
vážná nemoc, ztráta či změna zaměst-
nání, zadlužení, svatba, narození dítěte, 
rozchod, domácí násilí, klimakterium, 
stáří, nedostatek bezpečí, citových pod-
nětů, ale i hledání identity, samota, ex-
trémní děsivé prožitky jako autonehoda, 
napadení, sebevražda blízkého, krimina-
lita a podobně.

Sociální pracovníci a krizoví interven-
ti Charity Olomouc jsou připraveni podat 
pomocnou ruku, poskytnout potřebnou 
pomoc, podporu či zprostředkovat kon-
takt na další navazující odborné služby.

„Obrátit se na nás může kdokoliv, kdo 
se cítí v ohrožení či v situaci, kdy už není 
schopen zvládnout svůj stav,“ uvedla Eva 
Kubečková, koordinátorka Krizové po-
moci Charity Olomouc.

Krizové centrum pomáhá lidem na 
cestě ven z obtížné životní situace. Služ-
ba je poskytována bezplatně a anonym-
ně. Na konzultaci se není třeba předem 
objednávat. 

Krizové centrum sídlí v ulici Řezníčko-
va 8 v Olomouci–Hodolanech.  (red)

Záchranný kruh pomůže 
v těžkých situacích

Tři olomoucké studentky uspěly na mezinárodní soutěži v Krakově.  Foto | SŠP

Fond ohrožených dětí 
vyhlašuje svou tradiční sbírku 

na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300  
variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině 
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná 
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz
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Střední škola polygrafická 
v Olomouci již druhým rokem 
úspěšně navazuje a prohlubuje 
spolupráci se střední školou 
v Krakově, Zespół Szkół 
Poligraficzno-Medialnych 
im. Zenona Klemensiewicza. 
Studenti druhých ročníků se 
letos zúčastnili mezinárodní 
soutěže Zdravé tělo, udržitelný 
svět, pořádané naší partnerskou 
školou. Toto složité ekologické 
téma žáci pojali každý po svém; 
někteří se věnovali globálním 
problémům s vodou, oceány či 
jídlem, někteří se zaměřili na 
zdravý životní styl.

Do soutěže bylo zasláno přes 
200 studentských prací ze škol 
v Polsku, Ukrajině a České re-
publice, ze kterých bylo vybráno 20 finalis-
tů. Tyto školy byly pozvány na závěrečnou 
ceremonii a předání cen v Krakově, které 
proběhlo 14.–16. března 2017. Z Olomouce 
tak vyjely tři studentky s pedagogickým 
doprovodem. Krásné třetí místo získala 

studentka druhého ročníku, obor repro-
dukční grafik pro média, Pavla Kollárová. 
První dvě místa obsadili studenti z pol-
ských škol.

Výjezd byl financován z grantu města 
Olomouce. (red) www.olomouc.charita.cz
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V Heřmánku se slaví  

UPOZORNĚNÍ: Zápis do Fakultní základní školy dr. Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21 se uskuteční 13. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin a 14. 4.2018 od 9.00 do 12:00 hodin.

Termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2018/2019
Mateřské školy datum v době od–do

Dělnická 17 b 2. 5. 10:00–12:00, 14:00–
15:30

Helsinská 11 
a Čapka Choda 12
(jedno místo zápisu  
– MŠ Helsinská 11)

2. 5. 8:00–12:00, 13:00–16:00 
3. 5. 8:00–12:00, 13:00–15:00

Herrmannova 1 3. 5. a 4. 5. 13:00–16:00
Baarova 5, 
Chomoutov

3. 5. a 4. 5. 13:00–16:00

Michalské  
strom. 11

2. 5. 8:00–11:00, 14:30–16:30
3. 5. 8:00–11:00

Čajkovského 14 2. 5. 8:00–11:00, 14:30–16:30
3. 5. 8:00–11:00

Vojanova 10 2. 5. 8:00–11:00, 14:30–16:30
3. 5. 8:00–11:00

Jílová 41 2. 5. 8:00–11:30, 12:30–15:00
Kpt. Nálepky 10 2. 5. 8:00–11:00, 13:00–16:00

3. 5. 8:00–10:00
Na Bystřičce 24 2. 5. 8:00–11:00, 13:00–16:00

3. 5. 8:00–10:00
Mozartova 6 3. 5. 8:30–11:30, 13:00–15:30
Rooseveltova 101  
(místo zápisu 
MŠ Lužická 7)

3. 5. a 4. 5. 9:00–14:00

Lužická 7 2. 5. 9:00–14:00
Škrétova 2 3. 5. 8:00–11:00, 14:30–16:00
Wolkerova 34 2. 5. 8:00–11:00

3. 5. 12:00–15:00

Mozartova 22 2. 5. 8:00–11:00
3. 5. 12:00–15:00

Zeyerova 23 2. 5. 8:30–11:30, 13:00–16:00
3. 5. 8:30–11:30

Žižkovo nám. 3 2. 5. a 3. 5. 8:00–17:00
Sokolská 19 2. 5. a 3. 5. 14:30–18:30

Základní  
a mateřské  školy

datum v době od–do

ZŠ a MŠ Demlova (jedno místo zápisu - MŠ Petřkova 5)
Petřkova 3, 
Petřkova 5

2. 5. 10:00–12:30
3. 5. 14:30–16:30

ZŠ a MŠ Gorkého
Selské nám. 42 2. 5. 8:30–11:30, 12:30–16:00
Blodkovo nám.15 3. 5. 8:30–11:30, 12:30–16:00
FZŠ a MŠ Holečkova
Holečkova 7 2. 5. 13:00–16:00

3. 5. 8:00–11:00
Štístko, Holečkova 10 2. 5. 13:00–16:00

3. 5. 8:00–11:00
Schweitzerova 12 2. 5. 13:00–16:00

3. 5. 8:00–11:00
Střední Nov. 50 2. 5. 13:00–16:00

3. 5. 8:00–11:00
ZŠ a MŠ náves Svobody, Holice
Náves Svobody 38, 
Holice

3. 5. 8:00–15:00

FZŠ a MŠ 8. května
8. května 29 2. 5. 13:00–16:30

ZŠ a MŠ Dvorského, Sv. Kopeček  
(jedno místo zápisu – budova ZŠ)

Dvorského 33 3. 5. 13:00–18:30
Kovařovicova 11 3. 5. 13:00–18:30
Gagarinova 17 3. 5. 13:00–18:30
ZŠ a MŠ Nedvědova
Bieblova 7 2. 5. 8:00–16:00
Husitská 19 2. 5. 8:00–16:00
Nedvědova 13 2. 5. 8:00–16:00
Přichystalova 20 2. 5. 8.00–16.00
ZŠ a MŠ Raisova, Nemilany
Arbesova 48, Slavonín 
a Neklanova 4, Nedvězí 
(jedno místo zápisu - 
MŠ Arbesova 48)

3. 5. 8:00–12:00  
4. 5. 13:00–16:30

Česká čtvrť 2, Nemilany 2. 5. a 3. 5. 7:30–11:30, 13:00–16:30
FZŠ a MŠ Rožňavská
Radova 5 2. 5. 8:00–11:00, 13:00–15:30
Rožňavská 19 2. 5. a 3. 5. 10:00–12:00, 12:30–15:00
ZŠ a MŠ Řezníčkova
Hodolanská 4 2. 5. 8:00–16:00
Řezníčkova 2. 5. 8:00–16:00
Purkyňova 3 2. 5. 8:00–16:00
Táboritů 36 2. 5. 8:00–16:00
ZŠ a MŠ Svatoplukova 
(jedno místo zápisu - MŠ Svatoplukova 11)
Svatoplukova 11, 
Řepčínská 54,  
Na Trati 54

2. 5. 9:00–14:00
3. 5. 12:00–16:00
4. 5. 9:00–12:00

V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti 
bude po celé České republice vysazeno 85 stromů dobré vůle. 

DC 90, o.p.s., si považuje za čest, že se může připojit 
k projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

STROM OLGY HAVLOVÉ
bude slavnostně vysazen 20. dubna 2018 ve 12 hodin  

v areálu DC 90, Nedbalova 36, v Olomouci-Topolanech. 

Zváni jsou všichni lidé dobré vůle. 

Rodinné centrum Heř-
mánek oslaví v květnu dva-
nácté narozeniny. Od doby 
svého vzniku prošlo cent-
rum mnoha změnami, ale 
ani v průběhu let se nemění 
ústřední myšlenka nutnosti 
podporovat rodinu - mís-
to, které má nezastupitelný 
vliv na saturaci základních 
emocionálních potřeb dítěte 
a vnitřní pocit spokojenosti člověka. „Posilování hodnoty rodiny 
a vytváření prostoru pro setkávání, sdílení, vzdělávání a prožívá-
ní rodičovství naplno je v dnešní době plné shonu, tlaku na výkon 
a rychlý návrat rodičů do pracovního procesu nesmírně důležité,“ 
udává psycholožka a psychoterapeutka Petra Tenglerová, jedna 
ze zakladatelek centra. „Snažíme se stále a znovu šířit zkušenost 
mnoha rodičů, že čas strávený na rodičovské dovolené není jen 
časem ,ztrát‘, ale také dobou získávání mnoha kompetencí, které 
rodiče posouvají dále, dobou zrání a osobního růstu, životní eta-
pou, která uteče velmi rychle,“ dodává Tenglerová. 

Heřmánek má otevřeno každý den v týdnu a jeho programo-
vá nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie. Narozeni-
nová oslava se uskuteční v prostorách RC Heřmánek ve čtvrtek 
17. května 2018 v čase 16:00-19:00 hodin a v pondělí 21. května 
v čase 9:00-12:00 hodin. V prostorách vybavené herny čeká na 
dospělé i děti spousta zábavy, heřmánkovské divadélko i tombo-
la.  Vstupné na oslavu je dobrovolné.  (red)

www.rc-hermanek.cz
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INZERCE

LOKÁLNÍ 
KRYOTERAPIE

LÉČBA EXTRÉMNÍM CHLADEM 
OBJEVENÁ V JAPONSKU

Přijděte k nám vyzkoušet úspěšnou léčebnou metodu 
fungující již 30 let – za zaváděcí ceny.

ČČK – Sokolská 32 Olomouc, objednávky možné 
v pracovních dnech v době 8.00 – 15.00 hodin 

na telefonu 722 197 551
nebo e-mail: ordinace.olomouc@cervenykriz.eu

PROVOZNÍ DOBA:
Út 8.00 – 12.30 / St 13.00 – 18.00 / Pá 7.30 – 12.00 hodin

VÝHODY LÉČEBNÉ METODY:
MÍRNÍ BOLEST POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

ZVYŠUJE POHYBLIVOST
ZKRACUJE DOBU REKONVALESCENCE PO OPERACÍCH A ÚRAZECH

KRÁTKÁ DOBA APLIKACE

VHODNÉ APLIKOVAT PŘI:
ZÁNĚTLIVÝCH A DEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍCH KLOUBŮ

POOPERAČNÍCH A POÚRAZOVÝCH STAVECH POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
REKONDICI U SPORTOVCŮ

LÉČBĚ CELULITIDY, POPÁLENIN A KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ   
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P-centrum hledá dobrovolníky 
na doučování dětí
Zhruba 5 % dětí v Olomouckém kraji 
opouští základní školu předčasně. Tyto 
děti pak mají v budoucnu problém najít si 
kvalifikovanou práci a v nejhorším případě 
končí na úřadech práce. 

Při včasné podpoře a pomoci tomu 
můžeme předejít a olomoucké P-centrum 
proto spouští kampaň, jejímž cílem je za-
ujmout nové lidi, kteří se chtějí stát dob-
rovolníky a chtějí pomoci právě takto zne-
výhodněným dětem. Pomoc dobrovolníků 
přitom nespočívá jen v doučování vybra-
ných předmětů ZŠ. Dobrovolníci v dětech 
také probouzí kladnější vztah ke škole 
a vytváří bezpečný prostor k učení.

Dobrovolníkem–doučovatelem se může 
stát každý od 18 let, kdo je trestně bez-
úhonný, spolehlivý, má kladný vztah k dě-
tem a kdo ví, že doučovat může dlouhodo-
bě. Každý dobrovolník se věnuje jednomu 
dítěti, se kterým se stýká pravidelně vždy 
1 hodinu jednou týdně po dobu několika 
týdnů nebo měsíců. Zájemci o dobrovol-
nictví se můžou hlásit e-mailem na adrese 
rcumloka@p-centrum.cz nebo telefonicky 
na tel. čísle 739 201 206.  (red)

Kontakty: 
Mgr. Kristýna Bajerová, tel.: 793 530 183, 
kristyna.bajerova@p-centrum.cz, 
Mgr. Veronika Jurečková, tel.: 774 902 702,
e-mail: veronika.jureckova@p-centrum.cz

Do skautu mohou děti 
přijít i v průběhu roku

Počty skautů a skautek už 12 let na-
růstají. Podle právě uzavřeného sčítání 
je jich více než 60 000, za posledních 
dvanáct let jich v Česku přibylo 20 000. 
Junák – český skaut tak potvrzuje své 
postavení největší výchovné organizace 
pro děti a mládež v ČR.

Také skautů a skautek v okrese Olo-
mouc přibylo, je nás téměř 1758. Vy-
plývá to z výsledků letošní registrace. 
Přírůstek zaznamenal také počet od-
dílů, kterých bylo minulý rok 57 a letos 
přibyly další dva. Zájem o skautování ze 
strany dětí i rodičů je stále velký. „Po-
kud chtějí rodiče, aby jejich dítě jelo 
na letní tábor s kamarády, které zná, 
je nejvyšší čas mu najít skautský oddíl. 
Nejen v září, ale i po pololetí je možné 
začít se skautingem. To nejsou jen hry 
a výlety do přírody, ale skauting je pro-
věřený generacemi a reaguje na trendy 
v moderním vzdělávání,“ popisuje zpra-
vodaj skautů Olomouc Jan Zahradník. 
Pro každou věkovou kategorii jsou vy-
pracovány programy, které malé holky 
a kluky celostně rozvíjejí. 

Jan Zahradník, 
Skauti okresu Olomouc

 www.olomouc.skauting.cz
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz

AFO JUNIOR

��t��� �rogram 

Academia Film
 Olomouc

24�29/4/2018

www.afo.cz/deti
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Projeďte se na bruslích a skateboardech  
večerní Olomoucí. Letos poprvé 27. dubna

Také v letošním roce budou v ulicích 
Olomouce probíhat večerní projížďky 
Tempish Night Skates. Letošní sezona za-
číná už 27. dubna v 18:30 hodin v centru 
Semafor, které se nachází vedle plaveckého 
stadionu. Celý seriál bude pokračovat až do 
září – každý poslední pátek v měsíci s vý-
jimkou toho červencového, celkem se tak 
příznivci kolečkových bruslí a skateboardů 
můžou projet městem pětkrát. K dispozici 
bude rovněž bezplatná půjčovna bruslí.

„Trasu vyjížděk jsme proti předchozím 
ročníkům kvůli uzavírce mostu u Bristolu 
trošku upravili, ale i tak se můžete těšit na 
atraktivní místa. Pojedou se dva vždy dva 
okruhy, první je svým tempem vhodný pro 
rodiče s dětmi a měří přes šest kilometrů.  
Druhé kolo je delší a o poznání rychlejší. 
Nezapomeňte, že kvůli bezpečí jsou povin-
né ochranné helmy, které si můžete také 
zdarma vypůjčit přímo na místě," vyzývá 
zájemce za pořadatele Jonáš Navrátil.

Více informací bude k dispozici na FB 
stránce.  (deš)

Volejbalistky sahaly 
po mezinárodním titulu

Na význam-
ný mezinárodní 
úspěch dosáhly 
vole jba l i s t k y 
Olomouce, kte-
ré se ve Stře-
doevropské lize 
probojovaly do 
z á v ě r e č n é h o 
finálového tur-
naje. V maďar-
ské Békescábě 
v semifinále 
nastoupily proti soupeřkám ze slovinského Mariboru a tým, 
který ještě před čtyřmi lety hrál i evropskou Ligu mistryň, po-
razily 3:1. Finálovým soupeřem vysokoškolaček byl pořádající 
klub, jehož hráčky zpočátku Hanačky přehrály a získaly první 
dva sety. Družstvo univerzity ale dokázalo vyrovnat a o vítězi 
rozhodovala zkrácená hra, v níž byly o kousek lepší Maďarky. 
Olomouc v soutěži obsadila cenné druhé místo.

„Odehráli jsme dva velmi kvalitní zápasy, přesně takové po-
třebujeme. Zvyšují kvalitu našich hráček," uvedl asistent trené-
ra olomoucké univerzity Pavel Háp, podle něhož vysokoškolač-
ky narazily na silné týmy. „Z tohoto pohledu je naše finálová 
účast rozhodně úspěchem. V Maďarsku to byla akce, kdy o tom 
mluvilo celé město. V místním obchodním centru proběhla ob-
rovská prezentace o konání turnaje. Výborná organizace, bylo 
o nás skvěle postaráno a závěrečný ceremoniál zvládli ve vel-
kém stylu. Připadali jsme si jako na Final Four Champions Lea-
gue,“ přiblížil finálový turnaj Háp.   (deš)

Na letošní rok je naplánováno pět nočních jízd pro bruslaře. Startovat se bude od centra Semafor Foto | archiv pořadatelefacebook.com/nightskatesolomouc
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INZERCE

Sezona extraligových hokejistů byla úspěšná
Porážkou s Plzní v poměru 1:4 na zápasy 
skončila pro hokejisty HC Olomouc 
extraligová sezona. K postupu do semifinále 
byli daleko, přesto konečná osmá příčka 
mezi domácí elitou je pro klub úspěchem.

„Na nejlepší čtyřku zatím nemáme. 
Vyřazení od mužstva, jako je Plzeň, není 
ostuda, i když jsme pochopitelně chtěli 
postoupit. Soupeř byl zkrátka lepší, pře-
devším v útoku. Naše nasazení bylo maxi-
mální, ani to nestačilo,“ konstatoval trenér 
kohoutů Zdeněk Venera.

Odborníci na začátku sezony odhado-
vali, že hokejisté Olomouce skončí v tabul-
ce po základní části na dvanáctém místě 
a budou bojovat, aby se vyhnuli baráži. 
Tým ale postoupil do předkola play-off 
a po vyřazení Zlína si zahrál čtvrtfinále.

„Za poslední sezonu se z celé řady hrá-
čů stali kvalitní extraligoví hokejisté a to 
se na ledě ukázalo. Těžili jsme z kolektiv-
ních výkonů. Jediným problémem byla 
efektivita střelby. Nedávali jsme tolik 
gólů, kolik bychom si přáli,“ řekl Venera.

Výborná byla naopak obrana. Defenzi-
va pracovala spolehlivě, výborně zvláda-
la i oslabení. Obránce skvěle podporoval 
brankář Branislav Konrád, který se do-
konce dostal do reprezentace a v dresu 

Slovenska si zahrál na olympiádě. „Dr-
žel nás celou sezonu a i skvěle chytal 
i ve čtvrtfinálové sérii. Škoda, že nedal 

i nějaký gól. To by se nám hodilo,“ usmí-
val se po kvalitní sezoně kouč olomouc-
kých hokejistů.  (deš)

Sezona plná zvratů. Radostné euforie i několik zklamání. Kohouti však po celý extraligový ročník překvapovali své soupeře i diváky.  Foto | MM
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OSLAVTE S NÁMI 25 LET
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Žilka hodinky – 100% spokojených 
zákazníků, dámské a pánské hodinky 

pro každou příležitost
Rodinná firma Žilka Hodinky s.r.o.  

má v nabídce internetového obchodu 
www.ZilkaHodinky.cz několik tisíc 

hodinek od 45 světoznámých výrobců. 
Skladové nebo objednané modely 
si můžete prohlédnout, vyzkoušet 
a popřípadě koupit v showroomu  
na Schweitzerově ulici v Olomouci,  

kde Vás přivítá pohodová atmosféra.
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Mattoni 1/2Maraton se poběží už podeváté

Do startu Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 
zbývá přes dva měsíce a více než dvě 
třetiny čísel už jsou vyprodány. Devátý 
ročník populárního závodu odstartuje 
z Horního náměstí v sobotu 23. června 
v 18:30 hodin. Součástí programu 
bude také Moravia Sport Expo, největší 
moravský veletrh sportovních potřeb 
a zdravého životního stylu. Do Olomouce 
tak během závodního víkendu zavítají 
tisíce běžců a sportovních nadšenců z celé 
země.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc se bě-
hem let stal největším regionálním půl-
maratonem v České republice a jednou 
z nejvýznamnějších společenských udá-
lostí celého kraje. Distanci 21,0975 km 
v barokních kulisách hanácké metropole 
si každoročně nenechají ujít stovky vy-
trvalců a hvězd světové atletiky. „Rych-
lá trať, na kterou jsou běžci v Olomouci 

zvyklí, zůstane zachována a zároveň letos 
dojde k navýšení počtu startovních čísel. 
Půlmaraton a dm rodinný běh poběží do-
hromady 10 000 závodníků,“ uvádí mana-
žer závodu Tomáš Coufal.

Přínos závodu pro město oceňuje i pri-
mátor Antonín Staněk: „Za město Olo-
mouc musím ocenit zejména spolupráci 
s organizátory oblíbeného běžeckého 
závodu, která je dlouhodobě na špičkové 
úrovni. Cením si toho, že olomoucký půl-
maraton, v atmosféře barokní Olomouce, 
láká každoročně více a více běžců a star-
tovní místa jsou rychle rozebrána. Věřím, 
že i letošní ročník přinese všem závodní-
kům neopakovatelnou atmosféru a že si ji 
náležitě užijí.“

Součástí programu bude také největ-
ší moravský veletrh sportovních potřeb 
a zdravého životního stylu – Moravia Sport 
Expo, který se uskuteční na olomouckém 
výstavišti Flora. Ve spojení s běžeckým 

závodem si tak do Olomouce najde bě-
hem závodního víkendu cestu až 30 000 
sportovních nadšenců. „I to je důvod, proč 
Olomoucký kraj tuto akci podporuje, stej-
ně jako řadu dalších sportovních událostí 
v regionu,“ dodává František Jura, náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje.

Devátý ročník Mattoni 1/2Maratonu 
Olomouc se rozeběhne v sobotu 23. června 
a v přímém přenosu ho bude vysílat Česká 
televize. Než se do ulic pustí půlmaratonci, 
šanci dostanou nesoutěžní běžci – dm ro-
dinný běh určený nejen dětem a jejich ro-
dičům nabízí nenáročnou tříkilometrovou 
trať. Zájemci o startovní číslo se mohou stá-
le registrovat na webu www.runczech.com. 
Běžci by však neměli s registrací otálet 
příliš dlouho, téměř dvě třetiny z celkové 
kapacity závodu už jsou v současnosti vy-
prodané.  (deš)

www.runczech.com

 
Platba parkování přes webovou aplikaci od 3. dubna  

1. Načtěte mobilním telefonem QR kód parkovacího úseku – z nálepky na parkovacím automatu, nebo zadejte 
přímý odkaz na parkovací úsek www.mpla.io/ol do webového prohlížeče.

2. Zadejte RZ vozidla. Můžete zadat až tři RZ vozidel, které můžete v budoucnu používat a změnit.
3. Po zadání RZ vyberte z roletového menu částku a čas parkování. Vyberte z nabídky platební metodu 

(platební karta nebo CCS) a přejděte k platbě tlačítkem Zaplatit.
4. Pokud aplikaci použijete poprvé, musí dojít ke spárování platební či palivové karty přes platební bránu. 

Uložit je možné tři platební či palivové CCS karty.
5. Po zadání e-mailové adresy je na ni odeslán doklad o zaplacení a heslo, které je nepovinným údajem.
6. Pokud nastane chyba, aplikace ji oznámí a parkování nebude uhrazeno. 
 
Platba prostřednictvím aplikace je zvýhodněna možností platby za parkování po 1. hodině i na kratší 
časové úseky, a to po 20 minutách. 

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.
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ING. MIROSLAV MAREK (KSMČ) 

Proti povodňová opatření – jak to šlo 

Vážení spoluobčané, v minulých dnech rozvířilo veřejné mínění města představení 
etapy protipovodňových opatření (PPO), která se právě začíná realizovat. Realizace 
etapy konečně řeší PPO ve městě, je technicky nejnáročnější a  negativně zasáhne 
do života obyvatel bydlících po obou březích řeky Moravy. Jsme spolu s. Večeřovou, 
předsedkyní střediskové rady KSČM přesvědčeni, že vůbec neuškodí si připomenout, 
které stavby se od roku 1997 realizovaly. Škody tehdy činily 2,5 miliardy korun 
a realizovalo se téměř 200 demolicí. V roce 1998 vzniká návrh modernizace varovného 
a  výstražného systému. V  roce 2000 byl vybudován nový most přes řeku Moravu 
v Černovíře. V roce 2001 byla dopracována technicko-ekonomická studie zkapacitnění 
koryta řeky Moravy a vybudována monitorovací stanice Hynkov.

V roce 2002 vznikla na UP Olomouc Studie urbanistického a ekologického začlenění 
koryta řeky Moravy do struktury města. V roce 2004 vyhlásil Krajský úřad Olomouckého 
kraje nové hranice záplavového území pro město Olomouc, zrealizována monitorovací 
stanice ve Velké Bystřici.

V  roce 2005 je dokončena projektová dokumentace a  vydáno stavební povolení 
na realizaci I. etapy PPO - stavba obtokového kanálu jezu u  Plynárny. V  roce 2006 
v důsledku rychlého jarního tání zasahuje Černovír, Klášterní hradisko, Lazce, lokalitu 
kolem Domoviny a Nové Sady povodeň, která si vyžádala kompletní rekonstrukci mostu 
u Kojeneckého ústavu.

V  roce 2007 je dokončena I. etapa PPO a  vybudována nová hráz v  místní části 
Černovír. V roce 2008 byl otevřen most přes řeku Moravu v ulici U Dětského domova.

V roce 2008 a 2009 probíhaly práce na přípravě II. etapy.
V 2013 dokončeny práce v rámci etapy II. A - Zkapacitnění koryta Moravy, úpravy na 

úseku od soutoku Mlýnského potoka s Moravou až k železničnímu mostu.
V roce 2015 - 2017 Povodí Moravy realizuje přípravné práce pro další etapu. V roce 

2018 zahajují práce na nejsložitější etapě PPO. Z pohledu těchto holých faktů je zřejmé, 
že pokud nyní vydržíme nepohodlí, budeme mít ve městě technicky unikátní řešení 
PPO, která by měla zajistit, že povodně z roku 1997 se nebudou opakovat.

Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na oslavu Svátku práce, která se uskuteční ve 
sportovním areálu v Přichystalově ulici, kde si budete o této problematice, ale i o jiných 
oblastech života města podiskutovat se zastupiteli nebo poslancem a současně si užít 
programu pro dospělé i děti.

TOMÁŠ PEJPEK (ProOlomouc) 

Na březnovém zastupitelstvu

Koho z  čtenářů Olomouckých listů zajímá, jak politické strany nahlíží na otázku 
dobré správy města, pro toho bylo poučné sledovat březnové zasedání městského 
zastupitelstva.

Naše radnice dlouhodobě neplní přijatý Plán financování obnovy vodovodů 
a kanalizací. Peníze z vodného a stočného odklání jinam a jen za první 3 roky tohoto 
volebního období vznikl v  obnově sítí deficit 194 miliónů Kč. Problém se stárnutím 
infrastruktury se každým rokem zvětšuje a roste riziko enormních výdajů pro budoucí 
rozpočty města či riziko zdražování vody. Ani četné poruchy vodovodů o letošní zimě, 
ani naše úsilí zatím nepřináší změnu k  lepšímu. Koalice se odmítla tématem vůbec 
zabývat a neprojednala náš návrh, aby město posílilo tuto kapitolu rozpočtu.

Střet mezi zastánci veřejné správy, která transparentně koordinuje rozvoj města, 
a  mezi stylem politiky, pro který jsou charakteristické volná ruka pro silný kapitál 
a  zákulisní dohody, proběhl kvůli prodeji malého městského pozemku majitelům 
Šantovky. Na levém břehu Mlýnského potoka má vyrůst na 2 hektarech rozšíření 
obchodního centra. Šantovce tím má přibýt 23.300 m2 obchodních ploch a  620 
parkovacích míst. Rozšíření umožňuje územní plán, návrh je ale přesto konfliktní. Má 
jít o velký blok, téměř monofukční a nenavazující na okolí. Stavba má překrýt asi 80 
m Mlýnského potoka a  zastavět jeden jeho břeh, ačkoliv tam územní plán přikazuje 
přístupné nábřeží s cyklostezkou. Spolu s ostatními odpůrci prodeje jsme argumentovali, 
že je třeba napřed s investorem vyjednat rozumnou podobu obchodního centra a pak 
teprve mu prodat pozemek. Po dlouhé a  ostré diskuzi „prošel“ prodej o  2 hlasy, pro 
prodej hlasovaly ČSSD, ODS, část ANO a KSČM. 

 Zastupitelé také velkou většinou schválili koupi Androva stadionu a zajistili 
takprvoligové Sigmě v příštích 12 letech odhadem přes 25 mil. korun ročně. Zastánci 
transakce argumentovali ambicemi města, ochranou „sportovní infrastruktury“ i tím, 
že spolu se stadionem radnice kupuje okolní veřejné plochy. Namítali jsme, že město 
by se mělo napřed starat o majetek, který už má (nejen o vodovody, ale i o zanedbané 
městské třídy, přechody atd.) a  investovat vyváženě do základních veřejných služeb. 
Když zůstaneme jen u podpory sportu a necháme stranou zimní stadión, výdaje města 
na jeden profesionální fotbalový klub budou stejně vysoké jako je dnes podpora všech 
sportovních klubů a sportovních akcí dohromady. Jak konkrétně chce koalice Andrův 
stadión a zimní stadión spravovat, to bude na programu zastupitelstva nejspíš příště.

REAKCE ČTENÁŘE OLOMOUCKÝCH LISTŮ
Re: Kozí ulička

Dovoluji si zareagovat na článek pana Michala Krejčího 
uveřejněný v Radničních listech 3/2018. Tento pán srovnává 
Riegrovu ulici s  Kozí uličkou. Nevím, zda dotyčný pán 
v Olomouci žije, či ji snad poprvé v životě navštívil a prošel 
si centrum města. 

Nechápu totiž, jak může přirovnávat poměrně širokou 
Riegrovu ulici, jednu z hlavních vstupních ulic na náměstí, 
ve které je spousta obchodů a  jiných podniků, k úzké Kozí 
uličce.

 V Kozí uličce bydlí lidé, do svých domovů mají jedinou možnost vstupu – Kozí 
uličku. Také větrat mohou mnozí pouze okny nad touto úzkou ulicí. Nejsou zde 
obchody ani stravovací zařízení čili ulička slouží pouze obyvatelům přilehlých domů 
ke vstupu do obydlí. 

Průchod do Purkrabské ulice je možný hned vedlejší ulicí Kapucínskou, uzavření 
Kozí uličky tak nezpůsobuje žádné výrazné komplikace chodcům. Úzká, tmavší ulička 
ale přímo vybízí k úkrytu pro vykonání tělesných potřeb, pro útočiště bezdomovcům 
nebo uživatelům návykových látek. Její uzavření na straně Dolního Náměstí má tedy 
opravdu smysl.

Každý obyvatel Olomouce jistě uzná, že větší množství lidí se pohybuje na Dolním 
Náměstí, minimum v  Purkrabské ulici. Téměř každý obyvatel Olomouce se ocitl na 
Dolním Náměstí například v době Adventu či jiných svátků a ví, kolik lidí se v okolí Kozí 
uličky touto dobou nalézá. Kolik lidí obklopuje stánky s punčem a jinými alkoholickými 
nápoji a jaké jsou následky konzumace těchto „životabudičů“. Navíc, brána, kterou pan 
Michal Krejčí kritizuje, je na vstupu do Kozí uličky z náměstí namontována již desetiletí! 
Zřejmě již v  minulých stoletích se chtěli obyvatelé Kozí uličky chránit před vandaly, 
zloději a nepořádkem.  

 Zamyslím-li se tedy nad informacemi, kterých se čtenářům dostalo v článku pana 
Michala Krejčího, dospívám k závěru, že tento pán záměrně zkresluje a překrucuje fakta, 
snaží se patrně zmanipulovat názor čtenářů. Co ho k  tomu vede, netuším. Zakončím 
slovy pana Krejčího – uklízet, uklízet a uklízet, také před vlastním prahem, nezkreslovat 
fakta, nemanipulovat názory lidí. Pokud je to možné, prosím o uveřejnění mé reakce.

Děkuji, s pozdravem Kateřina Dorazilová, Olomouc.

BENEFIČNÍ KONCERT
NA OPRAVU HEJČÍNSKÝCH VARHAN

čtvrtek 12. dubna 2018 v 18:00 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci - Hejčíně

účinkují:
Komorní orchestr Konzervatoř EA 

a jeho hosté
Olomouc Guitar Consort

BaroKEA
Studenti pěveckého oddělení

řídí Joel Hána
na programu:

T. Susato, A. Vivaldi, G. F. Händel, 
G. B. Pergolesi, W. A. Mozart (výstupy z opery Kouzelná �étna)

www.facebook.com/varhanyhejcin
www.oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz
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Přijďte na novodobou premiéru barokní opery Antonia Caldary L´Amor non ha legge (v překladu - tajenka) 
na Olomoucké barokní slavnosti! Vstupenky na všechna představení jsou již v prodeji.“ Tajenku křížovky zasílejte 
do 23. 4. 2018 na adresu Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14, nebo e-mailem 
na krizovka@olomouckelisty.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – Olomoucké listy“. Stejně označte i poštovní 
obálku. Výherci zašleme dárek. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat.
Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu. Tajenka 
z minulého čísla: Wolfganga Amadea Mozarta. Vylosovanou výherkyní je: Jana Zaňátová z Olomouce.

JANA JURÁKOVÁ   

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

NAPIŠTE NÁM

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 23. 4. 2018, distribuce 7. 5. 2018.

INZERTNÍ MANAŽEŘI
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Objektivem čtenáře
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Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě Olomouc- 
kých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední události kolem 
vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z vašich procházek městem či v okolí Olomouce. Ty nejzajímavější snímky vybereme 
a zveřejníme je na této straně časopisu*. Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, 
posílejte na e-mailovou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 30. dubna. Do předmětu elektronické zprávy uveďte  
„Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Fotka z únorové akce plavání otužilců v Moravě, následující dny pak Morava zamrzla. Snímek zaslala Alena Vinklerová.

Fotografie z letošního masopustního průvodu v Neředíně zaslal Lumír Jakša

3. března vyfotografoval nostalgický parní vlak tažený lokomotivou řady 314, nazývanou Kocour, při zastávce na nádraží 
Olomouc – Nová Ulice náš čtenář Jaroslav Lešanský.

Adolf Utěšený zachytil svoje oblíbené místo v olomouckých parcích – zvoničku ve výpadu.

Jarní prázdniny na Poděbradech. Někdo na bruslích, jiný na kole. Fotografii zaslala Eva Prášilová.



INZERCE

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? 
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete 
pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. Jednoduše
si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké 
měsíční splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. 
Navštivte nás a vyberte si z nabídky vozů ŠKODA.

skodabezstarosti.cz

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA RAPID SPACEBACK Ambition, 1.0 TSI/70 kW v ceně 355 200 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 
20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 4 490 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA Pojištění zahrnující povinné i havarijní pojištění. 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.

ŠKODA RAPID
SPACEBACK
OPERATIVNÍ LEASING
BEZ STAROSTÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s.
Hněvotínská 658/54a,
779 00  Olomouc
Tel.: 585 758 321
www.auto-hegr.cz

za Kč/měs.4 990
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 

vozu ŠKODA RAPID SPACEBACK: 
4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km
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