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Zpřístupnění školních  
hřišť v červnu 

Škola pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

ZŠ Demlova 15:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Helsinská 15:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Heyrovského 16:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Holečkova 16:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Holice 15:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Mozartova 16:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Rooseveltova 15:00–19:00

/zahrada
 9:00–19:00  
/ zahrada

ZŠ Rožňavská 15:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Tererovo nám. 15:00–20:00  9:00–20:00
ZŠ Zeyerova 15:30–20:00  9:00–20:00
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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

Nabídněte
historické fotografi e
Pro výstavu ke 100. výročí založení republiky 
hledáme dobové fotografi e. Pokud máte doma 
fotografi e města nebo událostí z období první 
republiky, můžete je přinést do Informačního 
centra v podloubí radnice do 15. června 2018 od 
9:00 do 19:00 hodin. Snímky budou naskenovány 
a na místě nepoškozené vráceny zpět. Za 
poskytnuté fotografi e obdržíte drobný dárek.
Vybrané fotografi e se objeví na velkoplošných 
panelech výstavy k výročí republiky od 17. října 
2018 na Horním a Dolním náměstí. Fotografi e 
se rovněž stanou součástí chystaného katalogu 
a budou publikovány na webových stránkách 
města. 

 www.olomouc.eu

Nabídka pronájmu garážových stání
Správa nemovitostí Olomouc, a.s., nabízí pronájem 26 nově vybudovaných garážo-

vých stání v objektu JALTA, I. P. Pavlova 69, Olomouc – Nová Ulice. Pronájem možný 
od srpna 2018. Výše měsíčního nájemného činí 1000 Kč bez DPH. 

Žádosti přijímáme na bytovém odd. Správy nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 
202/2, Olomouc. Telefon 585 238 106, 585 238 129.

ZŠ Svatoplukova 16:30–20:00  9:00–20:00
ZŠ Spojenců 16:30–19:00  9:00–19:00
ZŠ Řezníčkova 15:00–20:00  9:00–20:00

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  9:00–20:00
MŠ Svatoplukova 16:30–19:00  9:00–19:00
ZŠ Řezníčkova 15:00–20:00  9:00–20:00

www.sno.cz
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EDITORIAL

Rok plný 
výročí

Vážení čtenáři,
milí Olomoučané,

náš měsíčník 
se k vám dostává 
v průběhu Svátků 
města, které pro 
řadu z nás nebudou 
jen „obyčejným“ 
připomenutím patronky našeho města sva-
té Pavlíny, ale ponesou se i v symbolice 100. 
výročí vzniku republiky, které si letos připo-
mínáme. Je to natolik významné výročí, že 
protne snad každou významnou společen-
skou událost pořádanou v tomto roce.

Možná si někteří položí otázku, proč tolik 
„povyku“ kvůli jednomu výročí? Snad proto, 
že rok 1918 byl nejen pro naše město, ale i náš 
národ natolik důležitým krokem vpřed, jenž 
prostě nemůže být zapomenut. Byl to krok 
směrem, který z nás postupně učinil sebe-
vědomého partnera ostatním evropským ze-
mím a také Olomouci přinesl mnohé pozitivní 
momenty. Například připojení řady okolních 
původně samostatných obcí do podoby velké 
Olomouce, jak ji známe dnes.

Letošní svátky města však nejsou jen o sv. 
Pavlíně nebo „rozjezdu“ akcí k 100. výročí 
vzniku republiky.  Nesou se i v duchu při-
pomínky ustavení městských samospráv 
v někdejší monarchii v polovině 19. století. 
S touto reformou se tak volba představitelů 
města přenesla i do Olomouce a právě zmiňo-
vaného roku 1918 nahradili někdejší němec-
ké představitele, starosty, ti čeští. Po prvních 
svobodných komunálních volbách roku 1919 
se prvním voleným českým starostou stává 
sociální demokrat Karel Mareš.

Rok „osmiček“, který letos žijeme, v sobě, 
ať už chceme, nebo ne, skrývá řadu zajíma-
vých výročí a budeme se s nimi postupně se-
tkávat při rozličných příležitostech. Městská 
samospráva pro vás připravila řadu zajíma-
vých možností, které nám umožní si zejména 
100. výročí od vzniku Československa důstoj-
ně připomenout.

Věřím, že se na některé z těchto akcí spo-
lečně setkáme a přeji všem čtenářům klidné 
a hlavně prosluněné jarní i letní dny.

 Filip Žáček
 náměstek primátora
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Den vítězství si Olomouc 
připomněla na tradičních místech 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc se uskuteční 
již podeváté (poprvé se konal 26. června 
2010) 
Kapacita závodu: 6 300 běžců  
(z toho 500 ve štafetových bězích) 
Ocenění IAAF: Zlatá známka 
Doprovodné akce: dm rodinný běh, Moravia 
Sport Expo, Marathon Music Festival 
Čas vítězky roku 2015 Mary Keitany 1:06:38 
je druhý nejrychlejší čas roku 2015. Prvním 
je bývalý světový rekord Florence Kiplagat 
z Barcelony.
Rekord závodu muži: Geoffrey Ronoh /KEN/ 
1:00:17, 2014 
Rekord závodu ženy: Mary Keitany /KEN/ 
1:06:38, 2015

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Na třech místech ve městě si lidé mohli 8. května připomenout konec II. světové války. První pietní akt se odehrál u památníku obětem světových válek v Řepčíně 
ve Svatoplukově ulici, druhý u památníku Rudé armády v Čechových sadech. Největší oslavy konce války se uskutečnily na Ústředním hřbitově v Neředíně za účasti 
představitelů města a kraje, Armády ČR, vojenských veteránů a pamětníků událostí, zástupců Univerzity Palackého a dalších organizací.  Foto | BM

Město zezelená a v létě bude plné květin

www.runczech.com

Olomoučané třídí  
odpad nejlépe v kraji

Symbolickou keramickou popelni-
ci získalo město Olomouc v soutěži za 
nejlepší třídění odpadů v kategorii měst 
nad 15 tisíc obyvatel.  

„Ocenění si velmi vážíme, dlouho-
době se snažíme systém odpadového 
hospodářství ve městě zdokonalovat 
a vycházet vstříc požadavkům občanů. 
V minulosti například domácnosti ob-
držely tašky na třídění odpadů a do ro-
dinné zástavby ve městě jsme poskytli 
nádoby na třídění papíru a plastu,“ uve-
dl při převzetí ceny náměstek primátora 
Aleš Jakubec. 

Velká pozornost je věnována také eko-
logické výchově na školách, ale i v rámci 
osvěty se propagace třídění zaměřuje 
na všechny věkové skupiny obyvatel. 
„Úspěch města je závislý na chování jeho 
obyvatel. Děkujeme proto všem, kdo po-
ctivě třídí,“ zdůraznil náměstek Ladislav 
Šnevajs, který ocenění společně s ná-
městkem Jakubcem přebíral.  (red)

Soutěž každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj a obalová společnost EKO-KOM. 
Ocenění převzali v polovině května zástupci Olomouce – náměstci primátora 
Ladislav Šnevajs a Aleš Jakubec.  Foto | archiv

Výrazně více květin v ulicích, rozkvet-
lá náměstí a nově vysázené stromy na 
příjezdových cestách do Olomouce. Do 
barevnější a přívětivější podoby se měs-
to začalo proměňovat začátkem května 
díky projektu Zelená brána a dalším 
konceptům, které počítají s květinovými 
výsadbami i obnovou veřejné zeleně. Do 
příjemnějšího vzhledu ulic a veřejných 
prostranství investuje město společně 
s Výstavištěm Flora Olomouc miliony 
korun.

„Olomouc se dlouho chlubí označením 
město květin, poslední dobou se však od 
květinové výzdoby ulic z různých důvodů 
upustilo. Je to ale škoda a my bychom to 
nyní chtěli napravit. Výsledky obyvatelé 
a návštěvníci Olomouce uvidí už v létě. 
Děje se tak v rámci dlouhodobě připravo-
vaných projektů, které mají v daleko vět-
ší míře než dosud vrátit do města zeleň 
a květinové výsadby,“ objasnil vznik hned 
několika projektů na ozelenění města pri-
mátor Antonín Staněk.

Rozkvete nejen samotné centrum, ale 
i důležité komunikace. „V rámci projektu 
Zelená brána přibude 170 stromů a více 
než 1 000 kvetoucích keřů na dvoukilo-
metrovém úseku ulice Lipenské. Třídu 
Kosmonautů bude lemovat nově vysa-
zený zhruba půlkilometrový úsek aleje 
s jerlíny, javory či okrasnými třešněmi. 
Celkově 71 vysazených stromů zde dopl-
ní na 3 000 keřů,“ popsal náměstek pri-
mátora Aleš Jakubec s tím, že náklady 

na projekt Zelená brána jsou 3,2 milionu 
korun.

Nad rámec projektu získá nové květi-
nové záhony s letničkami třída Kosmo-
nautů – i přednádražní prostor. Zelený 
pás v Brněnské ulici pokryje květinový 
koberec a dřevěné vyvýšené záhony na 
třídě Svobody zmizí a nahradí je terénní 
modelace s výsadbou trvalek. Na Horní 
náměstí se po roce vrátí květinové py-
ramidy v národních barvách jako pocta 
stému výročí vzniku Československé 
republiky. Stejné barvy budou mít pře-
vislé muškáty na oknech radnice. Dolní 
náměstí zkrášlí květiny na sloupech ve-
řejného osvětlení.   (red)

V  rámci projektu Zelená brána zasadili první stromy na třídě Kosmonautů 
také představitelé města. Z evropských dotací získalo město na projekt více 
než dva miliony korun. Foto | BM
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Ve městě jsou další nové lavičky

INZERCE

RV
18

01
12

8/
01

V uplynulých dvou měsících se v ulicích 
města objevilo několik nových laviček. 
Dokončena tak byla obnova a doplnění 
městského mobiliáře v několika 
lokalitách.  

Lavičky byly rozmístěny podle potřeb 
a požadavků jednotlivých komisí měst-
ských částí. Osvědčené typy laviček, kte-
ré byly vybrány s ohledem na charakter 
území a již existující mobiliář v lokalitě, 
nebo lavičky z recyklovaného plastu už 
slouží lidem například na Frajtově ná-
městí v Černovíře, na návsi Svobody 

v Holici, v Lošově u hvězdárny, podél 
Moravy u kojeneckého ústavu nebo na 
třídě Svobody v centru města. 

Návštěvníci Svatého Kopečka ocení 
nové lavičky s parkovými stoly na Sa-
dovém náměstí v parčíku mezi hospi-
cem a krámky pod bazilikou Navštívení 
Panny Marie. Vyměněno bylo osm par-
kových stolů a šestnáct laviček s maxi-
málním zachováním stávajícího vzhledu 
i materiálového provedení. 

Montáž mobiliáře včetně nezbytné 
přípravy povrchů provedly Technické 
služby města Olomouce, a. s.  (red)
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01

od 18 000 Kč do 20 500 Kč + bonusy 
od 22 000 Kč do 24 600 Kč + bonusy

pokladní/prodavač

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:   
na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 607 040 218 • www.penny.cz

penny 
olomouc

naše penny teď může

 být i vaše penny!

 
připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

Soutěžte s Florou  
u příležitosti 60. výročí  

květinových výstav v Olomouci  
a vyhrajte vstupenky!

Otevřete vaše fotoalba a pojďte vzpomínat 
na květinové výstavy a romantiku 
olomouckých sadů od roku 1958. 

Vaše snímky posílejte  
na e-mail: info@flora-ol.cz  

nebo na adresu: Výstaviště Flora Olomouc, 
a.s., Wolkerova 17, 779 00 Olomouc, heslo: 

FOTOSOUTĚŽ
Soutěž probíhá od 1. 6. do 16. 8. 2018,  

kdy každý týden od 1. června odměníme 
autora jedné z fotografií dvěma 

vstupenkami na letní výstavu Flora 
Olomouc, ten také postoupí do finálového 

kola. Vyhodnocení soutěže se uskuteční 
v rámci letní výstavy Flora Olomouc 
a výherce získá 2 vstupenky na velký 

koncert k 60. výročí květinových výstav 
Flora Olomouc.
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Stavba protipovodňových opatření 
přinesla další zatěžkávací zkoušku, v níž 
zatím Olomouc obstála dobře. Most 
v Komenského ulici byl po opakovaných 
upozorněních 21. května uzavřen pro 
individuální automobilovou dopravu. 
V návaznosti na to čekala dopravu v centru 
města očekávaná zvýšená zátěž. Řidiči 
museli využít buď oficiální objízdnou trasu, 
nebo jinou alternativní cestu ke svým 
cílům. Radnice připravila objízdnou trasu 
a upravila stav vozovek v ulicích, kde se 
předpokládal zvýšený provoz, přesto ale byli 
od rána v pohotovosti pracovníci magistrátu 
i dopravní policisté. 

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

Most v Komenského ulici je neprůjezdný. Doprava ve městě to zvládla

Objízdná trasa vede dopravu od Chvál-
kovic ve směru přes ulici Divišovu, Ho-
dolanskou a Tovární na Velkomoravskou. 
Značná část řidičů ale první den nevyu-
žila objízdnou trasu a snažila se projet ji-
nými cestami přes centrum města. Nejen 
z tohoto důvodu byli od ranních hodin 
v pohotovosti v ulicích jak příslušní pra-
covníci magistrátu, tak i dopravní policis-
té. Dopad uzavření mostu v Komenského 
ulici na stav dopravy ve městě velmi peč-
livě sledovali a na základě těchto poznat-
ků průběžně přijímali další opatření.  

Kvůli zvýšenému náporu  
aut se měnily plány semaforů

V průběhu prvního dne po uzavření 
mostu byl upraven například signální 
plán na semaforech na křižovatce ulic To-
vární a Hodolanská u hodolanského diva-
dla tak, aby řidiči přijíždějící od Tovární 
ulice měli delší limit na odbočení dole-
va do Hodolan. Po prvních negativních 
zkušenostech byly vypnuty semafory 
na Žižkově náměstí a během dopoledne 
bylo naopak na několik hodin spuštěno 
signalizační zařízení na křižovatce ulic 

Masarykova a Jeremenkova. Policisté 
byli po celý týden v místech zvýšeného 
provozu, monitorovali situaci na hlavních 
křižovatkách a byli připraveni v případě 
potřeby opět řídit dopravu na nejexpono-
vanějších místech. Taková situace nastala 
například ve čtvrtek, kdy kvůli odstávce 
elektrické energie nebyly v provozu se-
mafory na křižovatce Velkomoravské 
a Rooseveltovy ulice, což při zvýšené zá-
těži znamenalo nutnost řídit zde dopravu.   

Situaci v ulici Komenského a v okolí 
po uzavření důležitého mostu ověřoval 
v prvním týdnu i náměstek olomoucké-
ho primátora Martin Major.  „V praxi se 
ukazuje, že po prvotním náporu v pon-
dělí ráno se dopravní situace dostává do 
přijatelného stavu,“ uvedl Martin Major. 
„Situaci ovšem i nadále každý den sledu-
jeme a jsme připraveni v případě potřeby 
provést další opatření, která by přispěla 
k plynulosti dopravy.“ V dalších dnech 
bylo patrné, že se většina řidičů vydala 
jinými trasami a dopravní situace v okolí 
stavby se rychle stabilizovala. 

 
Přibyla další parkovací místa

„Vnímám stavbu protipovodňových 
opatření jako velice důležitou, součas-
ně ale jako náročnou pro Olomoučany 
a zejména pro obyvatele ulic, kde stavba 
probíhá. Proto se snažíme situaci velmi 
podrobně sledovat a opravdu zodpovědně 
hledat spolu s investorem a zhotovitelem 
co nejméně zatěžující řešení a případně 
i různé kompenzace například v podo-
bě nových parkovacích ploch,“ doplnil 
náměstek Martin Major. V samotném 
místě stavby sice ubyla část parkova-
cích kapacit, nicméně v jiných blízkých 
lokalitách současně vznikla nová místa 

k zaparkování vozidel. To se týká napří-
klad nově vyznačeného parkoviště s kol-
mým stáním v Komenského ulici či no-
vých míst v Pasteurově ulici, parkovat lze 
nyní i v ulici na Letné a pro rezidenty ze 
dvou nejzatíženějších ulic byla otevřena 
možnost parkovat na nádvoří střední ze-
mědělské a zahradnické školy. 

Stavební firmy dále pokračují v přípra-
vě protipovodňových opatření a úpravách 
terénu na obou březích řeky, na levé stra-
ně u ulice Kavaleristů se už začne s bu-
dováním náspu. Část dění se přesunula 
do Husovy ulice a předpolí mostu, kde 
probíhá frézování vozovek a další přípra-
va na demolici mostního objektu. Na ve-
dle budovanou provizorní lávku pro pěší 
a cyklisty už přeložili stavebníci kabely 
a plynovodní potrubí. Pokračuje i frézo-
vání vozovek a přeložky sítí v ulicích Ka-
pitána Nálepky, Blahoslavova a Nábřeží.

Most v Komenského ulici zůstává až 
do konce června otevřený pro autobusy 
MHD a pro vozidla IZS, stejně jako pro 
pěší a cyklisty. Těm bude od července 
sloužit nová provizorní lávka.  (mf)

V  jednom regionálním periodiku se ne-
dávno objevila zpráva o  „vymazání textu“ 
pojednávajícího o  IV. etapě protipovodňo-
vých opatření z  webové stránky, která se 
věnuje těmto stavbám. Není tomu tak, za 
nemožností otevřít daný text stála pouze 
technická chyba na serveru. Text i s mapkou 
je k dohledání na původním místě a na plá-
nech včetně IV. etapy se nic nemění.  

UPOZORNĚNÍ

Po uzavření mostu mohou pěší a cyklisté používat vedlejší provizorní lávku Foto | MF

Náhradní lávka slouží i pro přenos inženýrských sítí Foto | MF
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Překonejte sami sebe a zaběhněte 
si Mattoni 1/2Maraton Olomouc. 
Pocit v cíli bude k nezaplacení 
Běhání přináší každému jedinečnou 
možnost překonávat sám sebe. Připravit se, 
vytrvat a dokončit tento závod je jedinečný 
zážitek, který si budete pamatovat. 
Přijďte si užít senzační atmosféru jednoho 
z nejoblíbenějších půlmaratonů v České 
republice. Již devátý ročník přivítá v roce 
2018 starobylá perla Moravy. 

Více než 6 300 běžců probíhá kolem 
skvostů barokní architektury na sezna-
mu UNESCO. Tomu se dokáže vyrovnat 
jen proslulá moravská pohostinnost, 
které se tu běžcům vždy dostává. „Rych-
lá trať, na kterou jsou běžci v Olomouci 
zvyklí, zůstane zachována s jedinou ma-
lou změnou poblíž centra města. Zároveň 
letos dojde k navýšení počtu startovních 
čísel,“ říká manažer závodu Tomáš Cou-
fal. Závod odstartuje čtvrtou červnovou 
sobotu v 18:30 z Horního náměstí.

RunCzech myslí i na ty nejmenší. Ho-
dinu a půl před startem hlavního závodu 
vyběhnou do ulic celé rodiny v rámci dm 
rodinného běhu. Tříkilometrovou trasu 
zvládnou všichni, od miminek v kočár-
ku po babičky a dědečky. Na každého 

závodníka navíc čeká tričko a startovní 
číslo a v cíli opravdová medaile. Úžasný 
zážitek pro děti a zahřátí vašich svalů 
před závodem.

Už od pátku 22. června budou mít 
běžci možnost si vyzvednout své star-
tovní číslo v Moravia Sport Expo. Jed-
ná se o veletrh aktivního a zdravého 

životního stylu, kde si můžete nakoupit 
nové běžecké vybavení a kde se předsta-
ví aktivity několika desítek olomouckých 
sportovních a volnočasových organiza-
cí. Vyzkoušejte si třeba CrossFit, rugby 
nebo jachting.

Velké sportovní výkony přispějí také 
na dobrou věc. Ve spolupráci se spolkem 
Trend vozíčkářů Olomouc proběhne 
i letos ve Smetanových sadech unikátní 
12hodinová vozíčkářská štafeta.  (red)

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2018
sobota, 23. června, Horní náměstí

www.facebook.com/runczech
www.runczech.com

Půlmaraton a dm rodinný běh poběží letos dohromady 10 000 závodníků. Hlavní závod odstartuje v 18:30 hodin Foto | Run Czech
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Dopravní omezení jsou platná v sobotu 23. června 2018. Veškerá dopravní omezení 
jsou vydaná pro akci Mattoni 1/2Maraton Olomouc, jehož součástí jsou tyto závody: 
1/2Maraton, Štafety, 2Run a dm rodinný běh. 

Dopravní opatření po dobu konání záv odu Mattoni 1/2Maraton OlomoucUžijte si závod 
i jako diváci

Vážení Olomoučané,

v sobotu 23. června 2018 se měs-
to Olomouc opět stane centrem bě-
žeckého dění. Devátý ročník závo-
du Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 
konaný dle pravidel Mezinárodní 
asociace atletických federací IAAF 
a za podpory města Olomouc, se již 
od začátku řadí mezi světovou elitu 
dálkových běhů, a stal se tak nejob-
líbenější běžeckou akcí na Moravě. 
Letos se olomouckého závodu aktiv-
ně zúčastní 10 000 běžců z celého 
světa, z toho 3 700 účastníků rodin-
ného běhu. To vše s sebou přináší 
i určitá omezení v podobě doprav-
ních uzavírek.

Přijměte, prosím, s pochopením 
nezbytná dopravní omezení, k nimž 
v den konání závodu dojde. Záro-
veň vás tímto zvu do ulic k aktivní 
účasti, sledování závodu, poslechu 
některé z 15 kapel nebo navštivte 
veletrh aktivního a zdravého život-
ního stylu Moravia Sport Expo, kte-
rý je letos opět obohacen o Veletrh 
olomouckých sportovních oddílů 
s možností vyzkoušet si konkrétní 
disciplíny. 

Antonín Staněk
primátor statutárního města 

Olomouce

Carlo Capalbo
předseda organizačního  

výboru RunCzech

Uzavírka platí po celé trase závodu 
od 16:00 do 24:00, níže uvedené časy 
jsou proto orientační, pořadatel vyvine 
maximální snahu o dodržení časů níže 
a co nejrychlejší otevření trasy pro 
obyvatele města:

17. listopadu 16:00–22:30
od třídy Svobody po Žižkovo náměstí
8. května 17:00–22:30 
Aksamitova 16:00–19:00 
(úsek tř. Svobody – Kateřinská)
Černá cesta 17:00–20:45
Dobrovského 17:00–22:30  
Dolní Hejčínská 17:00–21:15 
(úsek Ladova – Na Střelnici) 
Dolní náměstí 8:00–24:00
(část náměstí uzavřena již 22. 6. 
od 15:00)
Dr. Milady Horákové 17:00–20:45
Havlíčkova 17:00–22:00

(úsek Krapkova – tř. Svobody)
Heydukova 17:00–20:45 
Horní náměstí 8:00–24:00
(část náměstí uzavřena již 22. 6. 
od 15:00)
Hynaisova 17:00–22:00
Jablonského 17:00–20:45 
Jiřího z Poděbrad 17:00–22:00
Kaštanová 17:00–20:45
Kateřinská 16:00–19:30 
Krapkova 17:00–21:30 
Ladova 17:00–21:15 
Lazecká 17:00–21:15 
Masarykova třída 17:00–22:00 
Michalské stromořadí 16:00– 19:00
Na Střelnici 17:00–21:30 
Palackého 17:00–21:30
Pasteurova 17:00–20:45
(úsek Kaštanová – Jiřího z Poděbrad) 
Riegrova 8:00–23:30 
Sokolovská 17:00–20:45 

Studentská 17:00–21:30 
Tomkova 17:00–21:00
(úsek Ladova – Jarmily Glazarové) 
Pokračování Tomkovy 17:00–21:00
(spojnice Hejčín–Černovír) 
Pöttingova 17:00–21:30
tř. Kosmonautů 17:00–22:00
(úsek Wittgensteinova–Jeremenkova 
ve směru do centra) 
tř. Svobody 17:00–22:00
(úsek Havlíčkova – 17. listopadu) 
U Reálky 16:00–22:00
Zámečnická 17:00–22:30
Žižkovo náměstí 17:00–22:00

Zákaz zastavení se vztahuje na celou 
trasu závodu. Prosíme, přeparkujte 
své vozidlo s dostatečným předstihem 
a předejdete tak zbytečným nepříjem-
nostem spojeným s odtahem vašeho 
vozidla.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACÍ: V SOBOTU 23. 6. 2018 PLATÍ PO CELÝ DEN ZÁKAZ ZASTAVENÍ NA TRASE ZÁVODU

 www.runczech.com 



Antonína Staňka, 
primátora
statutárního 
města Olomouce.

Jak vnímáte přínos závodu pro 
Olomouc?

Jde o jedinečnou sportovní událost,  
která se těší velké oblibě veřejnosti, 
zájmu elitních běžců a vysoké prestiži 
při organizaci závodu. Jde o dlouho-
době zavedenou a atraktivní akci, kte-
rá městu přináší jen samé přednosti. 
Ať už v podobě  skvělé propagace, nebo 
v podpoře hotelových, turistických či 
gastronomických služeb.

Letošní ročník je v pořadí devátý. 
Jaká je budoucnost půlmaratonu 
v Olomouci? Bude město zajímavé 
pro běžce i v příštích letech?

Troufám si říci, že olomoucký půl-
maraton patří k nejoblíbenějším zá-
vodům v České republice pro svou 
atmosféru, kdy trasa vede historic-
kým centrem města. Každoročně se 
účastníci i fanoušci přesvědčují o tom, 
že Olomouc jim může nabídnout vždy 
něco nového. 

Co byste popřál závodníkům?
Cením si toho, že olomoucký půlma-

raton láká každoročně více a více účast-
níků. Věřím, že i letošní ročník přinese 
všem závodníkům neopakovatelnou 
atmosféru a že si ji náležitě užijí.
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TŘI OTÁZKY PRO...Dopravní opatření po dobu konání záv odu Mattoni 1/2Maraton Olomouc

1. Lokalita tř. Spojenců, 
Kollárovo nám. – Dopravní 
omezení 17:30–22:30. Vjezd 
a výjezd z této oblasti nebude 
možný od 17:30 do 22:30, poté 
bude možný výjezd přes ulici 
Bezručova – tř. Svobody – 
17. listopadu / Havlíčkova

2. Lokalita Kavaleristů, 
Na Bystřičce, Křižíkova, 
Zeyerova, Nezvalova, 
Březinova, U Soutoku, 
Šmeralova, Blahoslavova, 
Jiřího z Poděbrad, U Reálky 
– Vjezd a výjezd z této oblasti 
nebude možný od 17:30 do 22:30. 
Příčný přejezd bude umožněn do 
18:30 a od 22:00 ulicemi Zeyerova, 
Hálkova a Vejdovského 

3. Lokalita Kašparova, 
Václavkova, Wellnerova, 

Brožíkova, Lolkova – Výjezd 
možný po celou dobu závodu přes 
ulice Hynaisova, Wellnerova, 
Palackého, Litovelská 

4. Lokalita Lazce – Dopravní 
omezení 17:30–22:00, vjezd 
a výjezd z této oblasti bude možný 
mimo 17:30–21:45 přes ulici 
Lazecká ve směru na Chomoutov. 
Od 22:00 bude možný vjezd / 
výjezd ulicí Studentská – Na 
Střelnici / Dobrovského 

5. Lokalita Hejčín – Dolní 
Hejčínská, Štolbova, Mrštíkovo 
nám., U Mlýnského potoka – vjezd 
a výjezd z této oblasti nebude 
možný od 17:30 do 21:45.

6. Lokalita Černovír, Kláštěrní 
Hradisko – vjezd a výjezd z této 
oblasti v době od 17:30 do 21:15 
možný provizorně ulicí U Hradiska 

– Černá cesta, popř. Na Vlčinci – 
Černá cesta

7. Lokalita Koželužská, 
Sokolská, Hanáckého pluku, 
Zámečnická, Slovenská, 
U Hradeb – vjezd a výjezd z této 
oblasti nebude možný od 17:30 
do 22:30, poté možný výjezd 
ulicí Sokolská – Legionářská 
– Hynaisova

Velkomoravská – Foerstrova 
je po celou dobu v provozu 

Policie ČR obsazuje významné 
křižovatky po trase závodu 
od 17:00 do 23:00.

Dopravu bude koordinovat
Policie ČR.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ

Dopravně-informační bezplatná telefonní linka 800 165 102 je k dispozici  
ve čtvrtek 21. 6. a pátek 22. 6. od 9:00 do 17:00 hodin a v den závodu v sobotu  
23. 6. 2018 od 9:00 do 22:00 hodin. Sledujte Mattoni 1/2 Maraton Olomouc v přímém 
přenosu v sobotu 23. 6. od 18:20 do cca 20:00 hodin na ČT sport.
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Představujeme práci Komise městské části Olomouc–Týneček 
Vlasta Kauerová: Týnečku chybí přechod

Zhruba pětistovka obyvatel a sto padesát domů. Taková je podle údajů z posledního sčítání 
lidu situace v olomoucké městské části s číslem 27, Týnečku. Městská část na severním okraji 
Olomouce, kterou rozděluje hlavní tah z města na Šternberk, byla v letech 1850 až 1974 
samostatnou obcí. Komisi vede předsedkyně Vlasta Kauerová, která odpovídala na otázky 
redakce Olomouckých listů v posledním díle seriálu o olomouckých městských částech.

V Týnečku pořádají pravidelné akce, na kterých se většinou nejlépe vyřádí děti  Foto | archiv KMČ

Paní předsedkyně, daří se vám 
vycházet vstříc požadavkům 
občanů Týnečku?

Vzhledem ke specifickému charakte-
ru naší městské části, v níž si udržujeme 
ráz spíše okraje města a lidé se zde hodně 
osobně znají, nejsme asi nijak zvlášť ná-
roční – jsme rádi, že máme vcelku dobré 
spojení s městem díky městské dopravě, 
komunikace se nám daří udržovat v rela-
tivně dobrém stavu a snažíme se zlepšit 
i  stav místní veřejné zeleně. Park u auto-
busové zastávky je nově částečně osazen, 
úpravy čekají i pomník padlých a snažíme 
se zkvalitnit i dětské hřiště pro nejmenší. 
Co nás ale trápí, je stav chodníku směrem 
do Chválkovic, který vede po okraji silnice 
na Šternberk, kde se díky soukromému 
vlastníkovi přilehlých pozemků, které za-
nedbává, nedaří realizovat kvalitní údržbu 
a chodník zarůstá trávou. Situaci řešíme 
díky aktivitě členů Sokola a člena KMČ, 
kteří vzrostlou zeleň pravidelně sekají. Co 
nás potěšilo, je nově realizovaná cyklostez-
ka z Chválkovic do Týnečka okolo fortu, 
která se stala oblíbenou trasou především 
pro mladé rodiny s dětmi. 

Jaké investiční akce vás v nejbližší 
době čekají?

U nás je problém, že to nejnutnější, co 
opravdu postrádáme – přechod přes výpa-
dovku na Šternberk - v nejbližší době prav-
děpodobně nebude realizováno, neboť fi-
nanční náklady na tuto investiční akci činí 
okolo 10 milionů korun, a to kvůli dalším 

vyvolaným stavebním úpravám. Takže 
jsme rádi, že se v letošním roce alespoň 
podaří realizovat poměrně rozsáhlé nové 
oplocení okolo stávajícího hřiště, a bude-
me pokračovat v opravách komunikací. 
Rovněž plánujeme osazení dalších laviček 
a odpadkových košů.  

Jaké akce pořádáte pro své 
spoluobčany, jaká bývá účast?

Městská část Týneček bývala samostat-
nou obcí a k Olomouci byla připojena až 
v roce 1974. Před revolucí zde byl bohatý 
spolkový život – hasiči, svaz zahrádká-
řů, místní TJ Sokol, Červený kříž. Dnes 
je zde pouze aktivní TJ Sokol, se kterým 
byla v posledních letech navázána velmi 
dobrá spolupráce, díky níž se konají velmi 
oblíbené akce – stavění a kácení máje spo-
jené s pálením čarodějnic, dále rozloučení 
s prázdninami, kde je připraven bohatý 
program pro velké i malé návštěvníky. 
Akce vrcholí každoročně velkým ohňostro-
jem. Drobnějšího rázu je lampiónový prů-
vod dětí a rozsvěcení vánočního stromečku 
na  místním hřišti spojené s mikulášskou 
nadílkou, kulturní  program zajišťují i děti 
z naší MŠ. Nově pamatujeme i na starší 
občany, konají se velikonoční a vánoční 
posezení pro seniory s hudbou, které or-
ganizují členky naší komise. Co se účasti 
týče, je vždy velká, neboť je to příležitost se 
vzájemně potkat i se sousedy a známými 
z druhého konce Týnečka. A není výjim-
kou, že se akcí účastní i lidé z jiných částí 
města.  Takže si myslím, že u nás si každý 

vybere. Velké poděkování patří členům So-
kola i mým kolegům z KMČ, kteří tyto akce 
ve svém volném čase zajišťují.

Jakými způsoby informujete 
občany o činnosti komise?

Bohužel možnost informovat občany 
je dnes omezena, obecní rozhlas je mimo 
provoz, ale v dohledné době je přislíbena 
ze strany města jeho obnova tak, jako na 
celém území města. Důležité informace 
se snažíme dávat do dvou vývěsek, avšak 
místa je v nich málo, takže naši členo-
vé roznáší například pozvánky přímo do 
všech schránek. A samozřejmě využíváme 
i oficiální webové stránky komise, avšak 
zde informace hledají spíše mladší ročníky 
našich občanů. 

S jakými požadavky se na 
vás nejčastěji obracejí vaši 
spoluobčané?

Co nás hodně trápí, je nemožnost ná-
kupu přímo v naší městské části, v loň-
ském roce byl zrušen soukromý obchod 
s potravinami, což je problém zvláště pro 
starší občany. Město zde bohužel nemá ve 
svém vlastnictví žádnou budovu, kde by se 
dal obchod provozovat, takže zůstane asi 
jediným řešením pokusit se dohodnout, 
aby k nám zajížděla pojízdná prodejna. Do 
nejbližší prodejny jsou nyní naši občané 
nuceni jezdit do Pavloviček či obchodního 
domu  Senimo. Mezi našimi občany se ne-
našel zájemce, který by obchod provozoval 
ve svém domě, jak tomu bylo dříve. Bylo 
období, kdy jsme zde měli obchody s potra-
vinami dokonce dva. Druhým problémem 
je silniční tah na Šternberk, který nelze 
v naší části jinak bezpečně přejít, neboť zde 
chybí jakýkoliv přechod, což jsem již zmi-
ňovala výše.    (red)



Probíhající a předpo-
kládané uzavírky na 
území statutárního 
města Olomouce

Do 30. 6. částečná uzavírka ul. Brněnská
19.–20. 6. úplná uzavírka ul. Brněnská ve 
směru do centra
Do 31. 7. úplná uzavírka ulice Keplerova
Do 20. 7. částečné a úplné uzavírky ulic 
Jiříčkova, Zamykalova, Knechtlova, 
Demlova, Dlouhá a Krameriova
Do 30. 9. 2019 úplná uzavírka ul. Sokolovská, 
Na Letné, Husova, Nábřeží
Do 30. 9. 2019 zjednosměrnění ul. 
Kpt. Nálepky
Do 16. 7. úplná uzavírka ul. Pešinova
Do 31. 8. částečná uzavírka ul. Jablonského
Do 22. 6. částečná uzavírka ul. Smetanova 
a Fibichova
4.–25. 6. částečná uzavírka ul. Smetanova
16.–19. 6. úplná uzavírka ul. Křelovská
18. 6. – 9. 7. částečná uzavírka ul. Jungman-
nova a Hálkova
20.–22. 6. úplná uzavírka ul. U Botanické 
zahrady (žel. přejezd)

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

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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Kelčice 144, 798 08
Vranovice-Kelčice

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Pece na vypalování keramiky
V rámci rozšíření pracovního týmu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

STAVĚČ PECÍ
ELEKTRIKÁŘ

ELEKTROTECHNIK
POMOCNÝ PRACOVNÍK ELEKTRIKÁŘE

TECHNOLOG
SKLADNÍK – ADMIN. PRACOVNÍK

NABÍZÍME
• perspektivní dlouhodobé zaměstnání  

ve firmě se zahraniční účastí
• odpovídající ohodnocení
• firemní benefity: závodní stravování/stravenky, 

firemní akce
• práci v zajímavém oboru 

Životopisy zasílejte na e-mail vedeni@kittec.cz

Platit parkování webovou aplikací 
je pohodlné a výhodné
Řidiči parkující v olomoucké zóně 
placeného parkování mají tři možnosti 
úhrady parkovacího poplatku – hotově 
nebo kartou v automatu, prostřednictvím 
SMS a webovou aplikací. Ta byla úspěšně 
zavedena letos na jaře a je považována za 
nejvýhodnější.

„Jelikož se jedná o webovou aplikaci, 
není nutná její instalace ani aktualiza-
ce a zvládne ji použít jakékoliv zařízení 
s připojením k webu. Pouze při prvním 
použití musí řidič zadat číslo platební 
karty, které může chránit vlastním hes-
lem,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš 
Jakubec. Do zadané e-mailové schránky 
pak řidič obdrží parkovací lístek a potvr-
zení o platbě. Uživatel může v aplikaci 
navíc zadat registrační značky až pro tři 
vozidla i více platebních nebo palivových 
CCS karet, z nichž je parkování hrazeno. 

Výhodou aplikace, na rozdíl od SMS, je 
možnost platit od druhé hodiny stání ve 
dvacetiminutových intervalech.  (kon)

www.parkovani.olomouc.eu 
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Pavilon Kalahari v zoo otevřel bránu veřejnosti

Olomouc se představila 
jako chytré město

Osvědčené systémy, ale i novinky, které usnadňují život oby-
vatelům Olomouce, představil v polovině května na konferenci 
Smart Region Tour 2018 náměstek primátora Aleš Jakubec. 

Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na 
zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů 
pro efektivnější správu měst. „Nové smart technologie pronikají 
do strategických plánů měst a snaží se získávat, propojovat a vy-
užívat informace k lepšímu hospodaření s energií nebo s časem,“ 
řekl náměstek Jakubec.

Jako příklad uvedl zavedení inteligentních zastávek v Olomou-
ci v roce 2007. „Jejich instalace dále pokračuje. Lidem přinášejí 
přesné informace, nám umožňují preferovat hromadnou dopra-
vu v dynamickém řízení křižovatek,“ poznamenal Jakubec. Do 
stejné kategorie spadají „vymoženosti“ jako nákup jízdenek nebo 
placení parkování pomocí SMS nebo přes webovou aplikaci. Chyt-
ré technologie město používá i například k monitoringu intenzity 
dopravy či úrovně emisí nebo hlukového modelu. V letošním roce 
vylepší řízení dopravy nová digitální dopravní ústředna, která 
bude o aktuálním stavu informovat řidiče prostřednictvím infor-
mačního portálu. Do budoucna počítá město například i s moni-
toringem obsazenosti placených parkovacích míst v ulicích. (red)

Interiér pavilonu obývají africká zvířata a podle toho taky musí vypadat jejich prostředí – písek, kameny a teplá zákoutí Foto | KB 

S rekonstrukcí historické 
oranžerie pomůže město

Už od roku 2015 postupně probíhá rekonstrukce výjimečné-
ho objektu, který je dokladem parkové architektury 19. století. 
Letos bude oprava dokončena a historická oranžerie se stane 
chloubou olomouckých Smetanových sadů. V nejbližších měsí-
cích bude pokračovat poslední část prací, se kterými výstavišti 
Flora finančně pomůže i město Olomouc.

Město nyní Floře pomůže formou individuální dotace. „Z roz-
počtu statutárního města Olomouce poskytneme dotaci ve výši 
6 170 000 korun. Nijak jej to nově nezatíží, protože jsme s penězi 
na tuto investici počítali již při prosincovém schvalování rozpoč-
tu,“ upřesnil investiční náměstek primátora Filip Žáček. Sama 
Flora pak z vlastních zdrojů investuje 2,9 milionu korun a men-
ší částky v řádu stovek tisíc korun jí na dokončení rekonstrukce 
přidá i Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj. Celkové ná-
klady na obnovu dosáhnou zhruba 16 milionů korun. Letos je tře-
ba provést repliky historických oken, instalaci vytápění, rekon-
strukci dveří a cihelné dlažby. „Po dokončení rekonstrukce bude 
historická oranžerie sloužit jako místo setkávání a jako prostor 
pro společenský a kulturní život, tak jako tomu ostatně bývalo 
kdysi i při původním využití oranžerie,“ nastínil budoucí využití 
náměstek primátora Aleš Jakubec.    (red)

Nový pavilon olomoucké zoologické 
zahrady představující africkou faunu se 
pro veřejnost otevřel 11. května. Zvířata 
se v novém prostředí začala zabydlovat 
už v průběhu dubna, a do představení 
veřejnosti tak měla dostatek času na 
prozkoumání svého nového domova. 
Pavilon Kalahari je jen jednou z několika 
novinek, kterými chce v letošním roce 
Zoo Olomouc upoutat pozornost dalších 
návštěvníků.

Stavební práce trvaly více než rok a ná-
klady dosáhly 15 milionů korun. Na finan-
cování se podílelo město Olomouc a zoolo-
gická zahrada.  „Snažíme se i za pomoci 
investic z městského rozpočtu pomáhat 
zoologické zahradě, aby mohla pravidelně 
přicházet s něčím novým. Sama zoo nám 
to usnadňuje tím, že je schopna nemalou 
část nákladů na takové akce pokrýt ze své-
ho vlastního rozpočtu,“ uvedl investiční 
náměstek primátora Filip Žáček. 

Pavilon obsadila nejen známá zvířata, 
jako jsou surikaty nebo damani. Novin-
kou jsou snovači, hrabáči, kruhochvosti, 

mnohonožky a afričtí plazi. Stěhování 
zvířat a úpravu okolí komplikovalo poča-
sí, kdy po zimě zůstala dlouho zamrznutá 
půda a poté následoval déšť a bahno ome-
zující zásah techniky, která byla nutná pro 
dosypání zeminy, písku a doplnění velkých 
kamenů, aby mohla zvířata předvést své 
schopnosti a typické chování. „Od počátku 
jsme věřili, že moderní pavilon s africkými 
zvířaty olomouckou zoologickou zahradu 
obohatí a pro návštěvníky bude atraktiv-
ní novinkou. Pohled na dokončený a plně 
zabydlený pavilon Kalahari potvrzuje, že 
tomu tak je,“ reagoval na otevření nového 
prostoru primátor Antonín Staněk. 

Do pavilonu ještě dorazí medojed, jehož 
místo zatím zůstává neobsazeno. Velikým 
lákadlem pro návštěvníky je bezesporu 
hrabáč kapský. „Jsem nadšený z hrabáče 
– je tak škaredý, až je krásný. Snad nebu-
de pořád jenom spát, aby si ho návštěvnící 
užili. On je totiž noční tvor, ale naštěstí je 
vidět do jeho umělé jeskyně hned u skla,“ 
popisuje unikátního tvora náměstek zod-
povědný za zoo Aleš Jakubec. 

Zoologická zahrada má ještě v letošním 
roce v plánu zásadní rekonstrukci a mo-
dernizace obří voliéry či otevření další 
části safari, tentokrát věnované severní 
Americe.   (red)
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Významnou spo-
lečnou investici do do-
pravní infrastruktury 
chystá na letní prázd-
niny město Olomouc 
a Dopravní podnik 
města Olomouce. Je-
jím cílem je rekon-
struovat tramvajovou 
trať v Brněnské ulici 
a současně investovat 
i do podchodu pod silnicí k fakultní  nemocnici. Kompletní re-
konstrukce bude zahrnovat nové zastřešení, opláštění, prosklení 
a osvětlení části s výstupem k nemocnici.

Rekonstrukce se bude týkat tramvajové trati od oblouku v Br-
něnské ulici až po zastávku Fakultní nemocnice. Protože je město 
Olomouc majitelem podchodu, který rovněž vzhledem k jeho sta-
vu plánovalo opravit, stalo se spoluzadavatelem této veřejné za-
kázky. „Z provozních důvodů bylo pro nás důležité, aby obě rekon-
strukce probíhaly současně, proto jsme celou akci řešili společně 
s Dopravním podnikem. Naší prioritou je, aby jakákoli omezení 
na této frekventované tramvajové trati byla co nejkratší a jen po 
nezbytně nutnou dobu,“ uvedl investiční náměstek primátora Fi-
lip Žáček. S investicí do podchodu pomůže městu i dotace ve výši 
až 10,9 milionu korun při celkových předpokládaných nákladech 
na podchod kolem 16 milionů korun včetně DPH.

Výluka tramvají od 1. 7. do 28. 8.
Výluka tramvajového provozu je plánována na termín od 1. čer-

vence do 28. srpna 2018. Nicméně práce na samotném podchodu 
začnou již o několik týdnů dříve a měly by skončit do října.  (red)

Tramvajovou trať i podchod 
v Brněnské ulici čeká obnova
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Začnou další opravy Jihoslovanského mauzolea
Exteriér a interiér kaple mauzolea 
jihoslovanských vojínů v Bezručových 
sadech projde rekonstrukcí v rámci další 
fáze oprav památníku. Stavební práce se 
rozběhnou v letošním roce a pokračovat 
budou do podzimu 2019. Celkové náklady 
opravy předpokládají částku 5,5 milionu 
korun. S opravou Jihoslovanského 
mauzolea začalo město v roce 2016.

„V rámci první části projde letos opra-
vou exteriér kaple. Stavební firma bude 
rekonstruovat střechu podloubí a kupoli 
kaple, omítky a nově osadí schodišťové 
stupně. Restaurátoři se pustí do opra-
vy kovových výplní, podlahy a obnovou 
projdou i sloupy z umělého kamene při 
vstupu do loubí kaple, které bude nově 
nasvětleno. Čelní stěnu kaple navíc nově 
ozdobí informační tabule o historii mau-
zolea,“ popsal stavební práce investiční 
náměstek Filip Žáček. Kromě toho budou 
opravy znamenat také kompletní obno-
vu elektroinstalace, objekt bude napojen 
na zabezpečovací zařízení i kamerový 
systém. V průběhu příštího roku začnou 
restaurátoři s opravami uvnitř samotné 
kaple. Obnoví malbu kaple včetně nových 
omítek v interiéru i systém odvětrávání.

„Cílem rekonstrukce je navrátit 
mauzoleu jeho původní podobu. S jeho 
opravou nám budou stejně jako u před-
cházejících fází obnovy památníku po-
máhat dotační prostředky z programu 
Ministerstva obrany na zabezpečení péče 

Mauzoleum je místem posledního odpočinku více než tisícovky jugoslávských vojáků, kteří zemřeli v moravských vojenských nemocnicích během 1. světové 
války. Autorem sochařské výzdoby je známý olomoucký sochař Julius Pelikán.  Foto | JA

o válečné hroby,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Ladislav Šnevajs. „Dobrá péče 
o místa posledního odpočinku je přiroze-
nou povinností kulturního dědictví,“ do-
dal k plánované fázi rekonstrukce mau-
zolea náměstek Šnevajs. (red)
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Představujeme partnerské město Subotica
Subotica je přibližně stotisícové město 
vzdálené asi 10 km od maďarských hranic 
v srbské autonomní oblasti Vojvodina.  Je 
obchodním, průmyslovým, zemědělským 
a kulturním centrem regionu. V rámci 
populace je zde nejrozmanitější 
zastoupení národnostních menšin: téměř 
polovinu obyvatel Subotice tvoří Maďaři, 
čtvrtinu Chorvati, zbytek Srbové a další 
menšiny.   

Město, jehož osídlení spadá do doby 
před třemi tisíci lety, bylo pod nadvládou 
Turků a Habsburků a po první světové 
válce se stalo součástí Jugoslávie. Váleč-
né boje ovlivnily vzhled města, naposledy 
v důsledku konfliktu na Balkáně v deva-
desátých letech. V Subotici nalezneme 
mnoho historických památek, přičemž 
nejpozoruhodnější je secesní architektu-
ra ze začátku 20. století.

Partnerství začalo kvůli obnově země, 
pokračovalo kulturní spoluprací 

Smlouva o spolupráci se Suboticí byla 
podepsaná v roce 1998, hlavním iniciá-
torem bylo přitom olomoucké Sdružení 
podnikatelů pro kontakt s Jugoslávií.  
Díky němu se české firmy angažovaly 
v devadesátých letech na obnově infra-
struktury válkou zničeného regionu, a to 
například výstavbou plynovodu. Záro-
veň proběhlo pod patronací Regionál-
ní agentury pro rozvoj Střední Moravy 
a Obchodní hospodářské komory Olo-
mouc setkání podnikatelů s prezentací 
firem. Olomoucký kraj zároveň uzavřel 

Dnů evropského dědictví. V obou měs-
tech vystoupily folklórní soubory, a za-
tímco olomoučtí výtvarníci se opakovaně 
účastnili malířské kolonie u jezera Palič, 
umělci ze Subotice zkrášlili domy v Ná-
měšti na Hané v rámci sympozia „Fres-
ka“. Na jarní etapě Flory v roce 2008 se 
prezentovala firma zaměřená na údržbu 
zeleně a subotické informační turistické 
středisko, stejnou příležitost dostala Olo-
mouc v roce 2015 na energetickém veletr-
hu v Subotici. 

Olomouc byla pro Subotici inspirací
Kontakty se rozvíjely i v oblasti sportu, 

basketbalový tým ze Subotice se účastnil 
turnaje v Olomouci a své síly na olomouc-
kém 1/2maratonu si změřili vícekrát 
i běžci ze Subotice. Na začátku spoluprá-
ce obě města spojoval i sportovní projekt 
„United Games“. 

Ve vazbě na Velvyslanectví Srbska 
v České republice se Subotica vždy zají-
mala o osudy Jihoslovanského mauzolea, 
které nakonec přešlo do správy města 
Olomouce. V souvislosti se zahájením 
první etapy jeho rekonstrukce pozvalo 
v září 2016 vedení města Olomouce velvy-
slance všech zemí z území bývalé Jugoslá-
vie na prohlídku objektu s následným 
slavnostním večerem organizovaným ve 
spolupráci s Filmovým klubem Vsetín. 

V posledních letech spolupráce stag-
nuje vzhledem k malému zájmu srbské 
strany. Olomouc nicméně v krizových le-
tech naplnila smysl přátelství a dokázala, 
že podobně, jak sama po revoluci čerpala 
rady ze západu, dokáže být pro jiné země 
inspirací. (red)

spolupráci s autonomní oblastí Vojvodina 
a významně se nejrůznějšími formami 
podílel na pomoci tomuto partnerskému 
regionu.

Kromě výměny oficiálních představi-
telů města u příležitosti místních oslav se 
spolupráci dařilo rozvíjet především v ob-
lasti kultury. O možných společných zá-
měrech jednali ředitelé obou filharmonií. 
Na podzim 2013 se oficiální delegace ze 
Subotice zúčastnila národního zahájení 

Panoráma Subotice formovaly různé kultury. Budova radnice s věží je postavena ve stylu maďarské secese Foto | 2× IC Subotica

Subotica má podobně jako Olomouc kolem 100 tisíc obyvatel. Téměř třetina z nich mluví maďarsky. 
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Olomoucké archivy vydávají tajemství
Speciální webové stránky, které už druhým 
rokem představují laické veřejnosti 
digitalizované archiválie se vztahem 
k Olomouci, vydávají stále nová tajemství.  
Na webu je v tuto chvíli už dvacet kapitol, 
věnovaných nejstarším listinám, například 
svolení krále Přemysla Otakara II. se stavbou 
radnice, i kuriozitám, jako byla třeba 
kauza vraha a gangstera Martina Leciána. 
Nejnovější přidané dokumenty představují 
vznik a opravy olomouckého orloje. 

Dějiny olomouckého orloje jsou v mno-
ha ohledech zajímavé a plné záhad. Na jeho 
vzniku či vylepšování se podílela celá řada 
osobností, včetně Pavla Fabricia, slavného 
doktora a císařského matematika ze 16. sto-
letí. Jeho dopis městské radě a řada dalších 
dokumentů byly nyní zveřejněny na webu 
věnovanému olomouckým archiváliím.

Císařský astronom žádal  
při opravě orloje o zapůjčení domu  

V první kapitole dokumentů z dějin orlo-
je najdeme například zprávu renesančního 
humanisty Štěpána Taurina o městě, včet-
ně zmínky o unikátních hodinách z roku 
1519, legendy o vzniku astronomických 
hodin či právě sérii dokumentů, zachy-
cující opravu orloje v 70. letech 16. století. 

INZERCE
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VYKUPUJEME 
staré hodinky – i poškozené, 

hračky, věci z období socialismu, 
bankovky, mince, vojenské 

předměty, zlato, stříbro

VÝKUPNA
Dolní Náměstí 26, Olomouc

Otevřeno denně od 9 do17 hodin 
Telefon: 601 171 525

Olomoucký orloj, který vznikl někdy v prv-
ní polovině 15. století, byl později častokrát 
opravován a přestavován. V 16. století se 
do přestavby jeho stroje pustil všestranně 
talentovaný učenec, císařský matematik, 
botanik a astronom Paulus nebo Pavel 
Fabricius. Mezi dokumenty je obsáhlá 

smlouva, kterou radní s Fabriciem uzavřeli 
v létě roku 1573, či pozdější koresponden-
ce. V dopise ze 4. dubna 1574 píše Fabri- 
cius purkmistrovi, rychtáři a radním, že až 
znovu přijede do města, potřeboval by zde 
mít nějaké bydlení. „A kdyby to tak mohlo 
být, že až přijedu do Olomouce, abych měl 
vlastní pokoj – když by se nenacházel zcela 
blízko, nijak by mi na tom nezáleželo. Tak 
by mi to bylo milé. Při hradební zdi má 
pan Meepeck dům, ten je v každém čase 
uprázdněný. Byl bych s ním zcela spoko-
jen,“ píše v listě špičkový učenec Fabricius. 
S konšely se tehdy astronom na všem do-
hodl k oboustranné spokojenosti, protože 
po něm v Olomouci zůstala skvělá práce, 
mimo jiné i unikátní planisféra o průměru 
skoro 1,5 metru.

Ačkoliv je přesné datum vybudování 
olomouckého orloje neznámé, historici se 
shodují v tom, že pravděpodobně pochá-
zí z 15. století a je podobně starý nebo jen 
o málo mladší než orloj v Praze (1410). Za-
jímavé je, že v Olomouci v době husitských 
válek bydlel několik let někdejší rektor 
pražské univerzity Mistr Jan Šindel, který 
byl autorem matematických výpočtů pro 
pražský orloj.  (red)

RV
18

00
16

0/
02

www.archivy.olomouc.eu

Ukazovací soukolí k  astronomickému číselníku olomouckého orloje. Sní-
mek z Expozice orloje v prostorách olomoucké radnice. Expozice byla zřízena 
v roce 2011 podle scénáře Anežky Šimkové Foto | JF
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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KOUPÍM DŮM SE ZAHRADOU 
DO 30 km OD OLOMOUCE

CENA A STAV NEROZHODUJE
Tel.: 775 915 032
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Kulturní program 

 www.moravskedivadlo.cz

5. 6., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, L
6. 6., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. Činohra  
7. 6., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
8. 6., 19:00  Woody Allen – Central Park West
 Zapomenutý klenot konverzační komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby  
 Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat  
 a zakoupit on-line.
8. 6., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale. Komická opera. Premiéra, P
9. 6., 8:30  Protančíme dopolednem 4 - ZUŠ Žerotín
 Prodej vstupenek od 9. května 2018
9. 6., 11:15  Protančíme dopolednem 4 - ZUŠ Žerotín
 Prodej vstupenek od 9. května 2018
9. 6., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale. Komická opera, X  
10. 6., 14:30  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra. Rodinné divadlo, NO 
11. 6., 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.
11. 6., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero. Balet, K  
12. 6., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst  
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra   
13. 6., 19:00  Woody Allen – Central Park West
 Zapomenutý klenot konverzační komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby  
 Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat  
 a zakoupit on-line.
13. 6., 19:00  Zkrocení zlé ženy
 Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách. Balet
14. 6., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny. Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, D
15. 6., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, V
16. 6., 16:00  Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna
 Opera ve dvou dějstvích, ZO
17. 6., 19:00  Michaela Doleželová & Roman Vencl – Najdeme se na Ztracené
 Kujme pikle, dokud jsou žhavé. Činohra, derniéra  
18. 6., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale. Komická opera, A  
19. 6., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny
 Kde je humor, je i naděje. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, 
 vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat 
 a zakoupit on-line.
19. 6., 19:00  Giuseppe Verdi – Ernani
 Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, senioři -30 %, B 
20. 6., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, C
21. 6., 19:00  Aram Chačaturjan – Spartakus
 Balet z historie antického Říma
24. 6., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra. Změna hracího dne ABO skupiny X
25. 6., 19:00  Franz Lehár – Země úsměvů
 Romantická opereta ve třech dějstvích
26. 6., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra. Senioři -30 %, L 
27. 6., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero
 Perla klasického baletu
28. 6., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra 
29. 6., 19:00  Penelope Skinnerová – Léto na kole
 Manželství potřebuje tajemství. Činohra, derniéra

MORAVSKÉ DIVADLO 

INZERCE

 
 

OPERNÍ KONCERT 

   
 

 
 

Zámek VALTICE – jízdárna 
24. 6. 2018 v 16 hod. 

 
 
 
 

slavné árie z oper Giuseppe Verdiho a Zdeňka Fibicha a jako moravská premiéra 
velkolepý “Templářský pochod” z opery Templáři na Moravě od Karla Šebora 

 

 
 

Vstupenky za 280 Kč (v den koncertu 330 Kč) v předprodeji  
v Turistickém informačním centru Valtice. 

Tel: +420 519 352 978, +420 734 256 709. E-mail: tic@valtice.eu 
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

 4. června – 2. července

5. 6., 10:00  Arcidiecézní muzeum Olomouc: Co umění umí | Kousek ráje na zemi  
 Workshop pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby. VSTUP VOLNÝ
 Rezervace nutná: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
5. 6., 16:00  Arcidiecézní muzeum Olomouc: Co umění umí | Kousek ráje na zemi
5. 6., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje
 Hostem Vladimíra Hrabala je zahradní železničář Karel Váňa. VSTUPNÉ 50 Kč
5. 6., 19:00 Mozarteum: Dokud nás svatba nerozdělí. FILMART Arcidiecézního  
 muzea Olomouc / z cyklu Současný artový film. VSTUPNÉ 60 / 30 Kč
6. 6., 17:00 Mozarteum: Církve v novém československém státě. Přednáška  
 Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie věd a Zdeňka R. Nešpora  
 ze Sociologického ústavu Akademie věd. VSTUP VOLNÝ
6. 6., 17:00 MMU: Abstrakce.PL. Komentovaná prohlídka s kurátorem Ladislavem  
 Daňkem. VSTUP VOLNÝ. 
7. 6., 19:00 Divadlo hudby: Slovanský tyátr: Ššš! Fanda Dudák. Studentské divadlo  
 – činohra, repríza. VSTUPNÉ 100 Kč
8. 6., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West. Moravské divadlo  
 Olomouc, činohra, repríza. VSTUPNÉ 200 Kč
9. 6., 14:00 Muzeum moderního umění: Inge Kosková | Výprava za tóny 
 Workshop je určen pro zájemce od 18 let. VSTUPNÉ 100 / 50 Kč
 Rezervace nutná: David Hrbek | hrbek@muo.cz | 585 514 213
11. 6., 19:00 Divadlo hudby: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne
 Moravské divadlo Olomouc, činohra, repríza. VSTUPNÉ 200 Kč
12. 6., 17:00 Muzeum moderního umění: Inge Kosková | Kresby
 Komentovaná prohlídka výstavy Kreseb Inge Koskové s autorkou a kurátorem  
 Ivo Binderem. VSTUP VOLNÝ 
13. 6., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West
 Moravské divadlo Olomouc, činohra, repríza. VSTUPNÉ 200 Kč
14. 6., 19:00 Divadlo hudby: Improshow Olivy. Divadelní improvizace. VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
15. 6., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... Setkání po letech. Koncert, účinkují  
 Hana Kostelecká, Lea Vítková a Milada Jedličková. VSTUPNÉ 50 Kč
16. 6., 14:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Nový život starým kresbám
 Rodinný workshop k výstavě Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství  
 olomouckého. VSTUPNÉ 100 / 50 Kč. 
 Rezervace nutná: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@muo.cz
19. 6., 17:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Kresby starých mistrů ze sbírky  
 Arcibiskupství olomouckého. Komentovaná prohlídka s restaurátorkou  
 prací na papíře Veronikou K. Wankovou. VSTUP VOLNÝ
19. 6., 19:00 Divadlo hudby: M. Doleželová – R. Vencl: Královny
 Moravské divadlo Olomouc, činohra, repríza. VSTUPNÉ 200 Kč
20. 6., 18:00 Divadlo hudby: Mžitky. Promítání filmu Andrzeje Wajdy doprovázejícího  
 výstavu Abstrakce.PL. VSTUP VOLNÝ
27. 6., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Barborou Polákovou. Talk show. 
 VSTUPNÉ 100 Kč. V případě pěkného počasí proběhne rozhovor netradičně  
 na terase kavárny Muzea umění.

www.muo.cz

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

Olomoucké 
barokní slavnosti

8.–29. července 2018

Předprodej:  UPoint, Horní nám. 12, Olomouc

A. Vivaldi, C. Monteverdi, V. Zouhar, T. Hanzlík, 
A. Caldara, Molière, J. B. Lully, F. A. Míča, W. A. Mozart

Vstupenky online:

INZERCE

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC | TÝDEN S VASARELYM
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22.–29. 6. Muzeum umění Olomouc: TÝDEN S VASARELYM
Přednášky, výtvarné workshopy, zážitkové animace pro dospělé i speciální programy 
pro školní skupiny. Informace: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299. 
David Hrbek | hrbek@muo.cz | 585 514 213 
24. 6., 14:00 Muzeum moderního umění: Geometrie v prostoru. Rodinný sochařský 
workshop. VSTUP VOLNÝ. Lektorka: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
26. 6., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | Město radosti
Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. VSTUP VOLNÝ. 
Rezervace nutná: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
26. 6., 19:00 Mozarteum: Vasarely
Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. 
VSTUP VOLNÝ
NABÍDKA PRO ŠKOLY:
22.–29. 6. Muzeum moderního umění | Galerie: Abeceda tvarů a barev
Animační program pro 1. st. ZŠ od 2. třídy. 
Lektorka: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
22.–29. 6. Muzeum moderního umění | Galerie: Vasarely (v) budoucnosti
Digitální dílna pro 2. stupeň ZŠ. Lektorka: Lenka Trantírková | 585 514 213| trantirkova@muo.cz 
22.–29. 6. Muzeum moderního umění | Galerie: TER F2. TÝDEN S VASARELYM 
Animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ. Lektor: David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz

15. 6., 19:00 Závěrečný koncert mezinárodních dirigentských kurzů
 L. van Beethoven  Egmont 
 L. van Beethoven  Symfonie č. 3 Es dur Eroica
 F. Mendelssohn-Bartholdy Koncert pro housle a orchestr e moll
 C. Debussy  Faunovo odpoledne
 P. I. Čajkovskij  Symfonie č. 4 f moll
 sólista   Evgeny Klenov (Rusko)/housle 
 dirigenti    účastníci kurzů 
Vstup volný
30. 6., 19:00 Autorské a dirigentské kurzy (USA)
 Pocta skladatelům filmové hudby
 „Hollywood Classics“
 hudba z filmů Hvězdné války, Titanic, Čelisti, Psycho, Doktor Živago, 
 E. T. Mimozemšťan, Harry Potter, Jurský park
 dirigenti   účastníci kurzů  
Vstupné 100/50 Kč (sleva pro studenty, ZTP a abonenty MFO)
Koncerty se konají v Redutě, vstupenky v síti Ticketportal nebo v infocentru v podloubí 
radnice 1 týden před konáním koncertu. 
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Knihovna hledá nadějné spisovatele prvotin

Z PROGRAMU VYBÍRÁME: 

Britské pohádky, legendy  
a nadpřirozené postavy

Absolventka historie a anglické filolo-
gie Tereza Kalousková nás provede v úterý 
5. června v 17:00 hodin v budově na ná-
městí Republiky britskými pohádkami. 
Potkáme se s čarodějnicemi a moudrými 
čaroději, draky, selkie a elfy. Jak to bylo 
s králem Artušem? Co dělá zlá macecha 
ve variaci Jeníčka a Mařenky s nevlastní-
mi dětmi? Doporučujeme rezervaci na tel. 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz.

Pět mrtvých psů  
v jezuitském konviktu

Olomoucký autor Michal Sýkora, jehož 
detektivky se staly předlohou několika 
televizních minisérií s detektivy od Nej-
světější Trojice, zve své příznivce ve středu 
6. června v 17:00 hodin do kaple Božího 
těla v jezuitském konviktu v Univerzitní 
ulici č. 3. Dotkne se Případu pro exorcistu, 
Modrých stínů i Pěti mrtvých psů. A právě 
z této napínavé knihy bude Michal Sýkora 
v nezvyklém barokním prostředí číst.

Anna Zemánková  
a její zázračná květena

Na náměstí Republiky budeme ve čtvr-
tek 7. června v 16:00 hodin hostit vnučku 

malířky, kreslířky a olomoucké rodačky 
Anny Zemánkové – pražskou kunsthisto-
ričku Terezii Zemánkovou.  Příjemné po-
vídání o olomoucké rodačce doplní nový 
film obdivující její nadčasovou tvorbu 
a účastníci besedy se seznámí s její velkou 
monografií, vydanou v českém, anglickém 
a francouzském jazyce v nakladatelství 
Kant u příležitosti loňské profilové výsta-
vy v Galerii Ĺ art brut ve švýcarském měs-
tě Lausanne.

Hráčské kluby pokračují
Síťovačka – počítačové hry po síti – se 

opět rozjede na náměstí Republiky v úterý 
12. června od 15:00 do 17:00 hodin se hrou 
Trackmania Nations Forever. Rezervovat 
místo si můžete v oddělení pro dospělé 
čtenáře, pokud nemáte čtenářský průkaz, 
zaregistrujte se. Klub deskových her zve 
v úterý 19. června od 16:00 do 19:00 ho-
din v budově na náměstí Republiky všech-
ny fanoušky bez ohledu na věk na Krycí 
jména, Temná znamení, Trans Amerika, 
Scotland Yard, Istanbul a další. Můžete si 
přinést i vlastní hry a změřit síly s ostatní-
mi. Přihlásit se lze na deskovky@kmol.cz 
nebo v dospělém oddělení.

Cesta za pokladem
Od čtvrtka 20. června až do 20. září 

se mohou přihlášené pirátské posádky  www.kmol.cz

(naši mladí čtenáři) zapojit v oddělení 
pro děti a mládež v budově na náměs-
tí Republiky do prázdninové soutěže, 
přičemž úkoly budou zveřejňovány jak 
v knihovně, tak na webových stránkách 
www.kmol.cz.

VÝSTAVY

Michala Zothová – Tři směry
Reprodukce děl tří odlišných autorů 

– impresionisty Clauda Moneta, čes-
kého pohádkového malíře Josefa Lady 
a nizozemského malíře perspektivních 
paradoxů M. C. Eschera - nabízí do srp-
na výstava Michaly Zothové na pobočce 
Brněnská. 

Zbyněk Zácha – Blues rock jazz 
Prostory na náměstí Republiky do 

konce června oživují fotografie blueso-
vých, rockových či jazzových koncertů 
a hudebníků. Strhující okamžiky plné 
emocí a mnohdy téměř sportovních vý-
konů fotí Z. Zácha na regionálních hu-
debních festivalech. Focení muziky je 
pro něj spojením jeho vnímání světa 
skrze hudbu a obrazy světel a stínů, tónů 
a emocí, které se v nás tímto probouzí.

Romantické arboretum láká rodiny s dětmi i budoucí manžele

Knihovna města Olomouce vyhlašuje 
v pořadí už 12. ročník věkově a tematic-
ky neomezené literární soutěže Prvotiny 
2018. Neváhejte a posílejte své dosud 
nezveřejněné práce v oblasti poezie (pět 
básní) nebo prózy (20 stran, v delším 
textu označte soutěžní pasáže) opatřené 
jménem, rokem narození a kontaktem na 

adresu prvotiny@kmol.cz nebo je můžete 
odevzdat v kterékoliv pobočce knihovny 
do 31. srpna 2018. 

Tak šel čas... 1918, 1938, 1948, 1968  
– výzva pro Olomoučany

Máte doma fotografie z let 1918, 1938, 
1948 a 1968? Chcete se podělit o své 

vzpomínky s ostatními? Neváhejte, 
přineste nebo zašlete fotografii či doku-
ment týkající se osmičkových let našich 
dějin do 30. června do kteréhokoliv od-
dělení či na pobočku knihovny a podí-
lejte se tím na výstavě, kterou oživíme 
prostory závěrem roku.

 (red)

Arboretum v Bílé Lhotě, národní přírodní památka, jejímž 
majitelem je Olomoucký kraj a správcem Vlastivědné muzeum 
v Olomouci, se rozkládá na jižně orientovaném svahu na ploše 
necelých tří hektarů. Nachází se zde asi 300 různých druhů 
a kultivarů dřevin, například keřovité tisy v různých barvách 
a tvarech, túje, smrky, duby, různobarevné buky, cypřišky, ja-
vory, borovice, břízy, douglasky a lípy. 

V arboretu je pěstována i řada vzácných a sbírkových dře-
vin – například japonské javory, vilíny a magnolie. Jsou zde 
zastoupeny dřeviny z jižní Evropy (hlavně z Balkánu) a z Asie 
(Číny, Koreje, Mandžuska, Japonska a Sibiře), mnoho dřevin 
pochází také z různých oblastí Severní Ameriky (z Kanady 
a USA) a z Mexika. Arboretum je nejen oblíbeným místem ro-
dinných výletů, ale díky své romantické atmosféře také stále 
populárnějším místem svatebních obřadů. Přijďte se o kráse 
tohoto zeleného ráje přesvědčit i vy.   (red)

www.arboretumbilalhota.cz Správcem tříhektarového arboreta v Bílé Lhotě je Vlastivědné muzeum v Olomouci Foto | PR
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Vzácné kresby starých mistrů 
opět pohromadě

Expozice Příběh kamene otevřela již pošesté své brány 

Podivuhodné příběhy skrývá vzác-
ná sbírka kreseb Arcibiskupství olo-
mouckého nejen tím, co jednotlivé listy 
zobrazují, ale i svým vlastním osudem. 
Některé kousky například původně 
vlastnil popravený anglický král Ka-
rel I. V průběhu druhé světové války 
zase zmizely dvě kresby italských mis-
trů 16. století – v roce 1952 je od sou-
kromého sběratele koupila Národní 
galerie v Praze, která je nyní zapůjčila 
do Olomouce. Po více než sedmdesáti 
letech tak bude ojedinělý soubor opět 
pohromadě na výstavě v Muzeu umění. 

Sbírka představuje svými 67 listy po-
četně nejmenší sbírkový soubor dochovaný na Arcibiskupském 
zámku v Kroměříži. V kolekci převažují italské práce 16. a prv-
ní poloviny 17. století. Zastoupena jsou téměř všechna důleži-
tá centra tehdejšího výtvarného dění – Řím, Florencie, Siena, 
Bologna i Benátky. Mezi autory nalezneme taková jména jako 
Giovanni Bellini, Sebastiano del Piombo nebo Giulio Romano. 
Nedílnou součástí fondu je také soubor dobových kopií. 

Pro svou křehkou materiálovou podstatu jsou vzácná díla na 
papíře obvykle vystavována jen omezeně a za přísných světel-
ných podmínek nebo je v expozicích nahrazují faksimilie. Olo-
moucká výstava však představuje jedinečnou příležitost vidět 
tento vzácný soubor v jeho dochovaném rozsahu.  (red)

www.muo.cz

Expozice Příběh kamene je umístěna v přízemí bývalé jezuitské univerzity Foto | PR

V úterý 1. května otevřelo Vlastivědné 
muzeum v Olomouci již pošesté svou sezonní 
expozici geologie, archeologie a lapidária 
nazvanou Příběh kamene. 

Mezioborová expozice, která seznamu-
je zájemce o přírodní vědy a historii, ale 
i nadšené olomoucké patrioty s podobami 
a proměnami této základní materie v prů-
běhu milionů let, byla poprvé veřejnosti 
zpřístupněna v květnu 2013. Od té doby 
sem zavítalo na 70 000 návštěvníků. V kle-
nutých prostorách je kromě řady kamen-
ných artefaktů umístěno i unikátní, přes 
deset metrů dlouhé plavidlo z mladší doby 
železné, vyrobené z jednoho kusu kmene 
asi 200 let starého dubu. Prohlídku vysta-
vených exponátů, které všechny pocházejí 
ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, 
zpříjemní návštěvníkům několik interak-
tivních koutků, v nichž si mohou ověřit na-
byté poznatky, vyzkoušet kamenosochař-
ské nástroje nebo sestavit puzzle zhotovené 
podle jednoho z vystavených reliéfů.

Expozice v bývalé školní budově je-
zuitské univerzity v Denisově ulici č. 30 je 
přístupná do září, denně mimo pondělí od 
10:00 do 18:00 hodin.  (red)

www.vmo.cz
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Veletrh vědy  
v Pevnosti poznání zboří mýty 

Dětský den a fotbalový turnaj  
základních škol v parku Malého prince
Na neděli 24. června od 13:00 hodin 
připravuje Komise městské části Tabulový 
Vrch v parku Malého prince pro děti a jejich 
rodiče zábavné odpoledne plné soutěží 
a netradičních aktivit. 

Vedle zorbingového souboje a mož-
ného dobývání skákacího hradu si děti 
budou moci na obličej nechat vedle ty-
gříků, motýlků a dalších rozkošných 
zvířátek namalovat bojové indiánské 
symboly a vyrazit vstříc nástrahám če-
kajících na ně na jednotlivých soutěžních 
stanovištích. 

Pro rodiče bude připravena vytištěná 
publikace Tabulový Vrch v proměnách 
času, která představuje souhrn historic-
kých událostí a fotografií Tabulového Vr-
chu. Zároveň bude příležitost prodisku-
tovat s přítomnými náměstky primátora, 
zejména Filipem Žáčkem a Martinem 
Majorem, plány vedení města, jak roz-
víjet lokalitu Tabulový Vrch nebo zlepšit 
parkování...  

Součástí dne bude také tradiční fot-
balový turnaj zdejších základních škol, 
kdy proti sobě nastoupí týmy základní 
školy Stupkova, Terera a Mozartova. „Pro 

Koláž snímků z loňského dětského dne v parku Malého prince na Tabulovém Vrchu  Foto | MMOL

O l o m o u c k é 
g u l á š o v é 

s l a v n o s t i

www.gulas-fest.cz

10 druhů guláše
nabídka regionálních piv 
soutěže pro děti i dospělé

Tržnice v Olomouci
sobota 9. června  

od 8 do 18 hodin
Na akci si budete moci koupit také Dobroguláš a Dobrokávu.

Výtěžek z jejich prodeje podpoří projekty Dobrého místa pro život.

Podpořilo nás 
statutární město Olomouc

Partneři akce

všechny, kteří přijdou, máme připravený 
nějaký dáreček, takže nikdo neodejde 

s prázdnou,“ uvedl předseda komise 
městské části Josef Kaštil.   (red)

Pevnost poznání a Příro-
dovědecká fakulta Univerzi-
ty Palackého v Olomouci zve 
opět do fascinujícího světa 
vědy. Největší celouniver-
zitní popularizační akce se 
koná 15. a 16. června, letos 
se ponese v duchu: Boříme 
mýty!

Malí i velcí návštěvníci 
poznají prostřednictvím zá-
bavných interaktivních ex-
perimentů, soutěží či před-
stavení rozličné aspekty 
každodenního využití vědy 
a jejích poznatků. Zjistí, jest-
li je chemie opravdu nudná, 
zda se dá číst pod vodu, objeví řešení záludných hlavolamů 
nebo odhalí optické klamy a svůj barvocit. V programu nechybí 
virtuální realita, roboti, napínavé příběhy z právního prostředí, 
ukázka anatomie rostlin, výroba světlometu, laserová labora-
toř nebo pohybové aktivity. Akce je tradičně zdarma v budově 
přírodovědecké fakulty pouze v pátek od 9:00 do 15:00 hodin 
a v Pevnosti poznání v pátek od 9:00 do 15:00 hodin a v sobotu 
od 9:00 do 18:00 hodin. Podrobný program najdete na webo-
vých stránkách Pevnosti poznání.   (red)

www.pevnostpoznani.cz 

Veletrh vědy dokáže návštěvníkům, že chemie nemusí být 
nudná Foto | EH
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Štafetu na vozíku si může zkusit každý – přijďte
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc pořádá 
už 6. ročník Olomoucké štafety na vozíku, 
která je součástí doprovodného programu 
Mattoni 1/2Maratonu Olomouc 2018. 
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MALOOBCHOD, PRODEJ:
PVC Vinylové podlahy lepené
Click systém, Gerflor, Floor Forever, Tarkett, 
Fatra, Forbo, I.V.C.
PŘÍRODNÍ LINOLEUM Marmoleum, aj.
KORKOVÉ PODLAHY a obklady
PLOVOUCÍ PODLAHY laminátové i dřevěné
KOBERCE zátěžové i bytové
PARKETY dřevěné
PALUBKOVÉ PODLAHY smrk, borovice, dub, aj.

Akce proběhne ve Smetanových sa-
dech u restaurace Fontána jako 12hodi-
nové štafetové jízdy. Odstartují v pátek 
22. června v 10:00 a budou ukončeny ve 
22:00 hodin. Smyslem akce je propojení 
široké veřejnosti se světem lidí užíva-
jících vozík k běžnému pohybu formou 
zábavné štafety absolvované na invalid-
ním vozíku. Cílem je zapojit do jízdy co 
největší počet účastníků na vozíku, aby 
si i zdraví lidé uvědomili, jak těžké je 
zdolat 250metrový úsek pomocí koleček 
a svých rukou.  Důležitá není rychlost 
zdolání trasy, ale co největší počet zapo-
jených. Účastnit se mohou jednotlivci, 
skupiny, rodiny s dětmi, školy, zdraví 
nebo handicapovaní, sportovci, prostě 
každý, kdo má chuť podpořit dobrou věc 
bez rozdílu věku a sportovní kondice. 
Každý, kdo bude mít chuť usednout na 
invalidní vozík a projet trasu štafety, 
bude zapsán do startovní listiny účastní-
ků. Mimo sportovní zážitek čeká všech-
ny aktéry bohatý kulturní program, 
v 16:00 hodin vystoupí finalista soutěže 

Česko-Slovenské SuperStar 2013 Martin 
Šafařík, na kytaru zahraje a zazpívá za-
městnanec Trendu Libor Geier s kolegou 
Broňkem Chromým s doprovodem hous-
lí a další hosté, kteří zpestří akci zpěvem 
i hudbou. Jako doprovodný program se 
představí olomoučtí sledge-hokejisté.  

„Přijďte si zasportovat a třeba i po-
kořit loňský rekord účastníků v počtu 
736 jezdců. Důležité je nadšení pro akci 
a ochota pomoci, aby se nám podařilo 
štafetu absolvovat bez přerušení.  (red)

Loňského ročníku se zúčastnil rekordní počet jezdců. Na stránkách spolku si můžete dokonce zarezervovat čas vaší jízdy. Foto | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

 www.trendvozickaru.cz
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Město Olomouc otevírá nový klub pro seniory 
Novou možnost aktivního trávení volného 
času budou mít senioři v Olomouci– 
–Řepčíně. 21. června ve 14:00 na adrese 
Svatoplukova 11 v rekonstruovaných 
prostorách komise městské části otevírá 
statutární město Olomouc v pořadí 21. klub 
pro seniory.

Vedení města se tak rozhodlo s ohle-
dem na narůstající počet seniorů v Olo-
mouci a se snahou nabídnout starším 
občanům bezpečné zázemí pro společné 
setkávání a podporovat jejich aktivní 
způsob života v prostředí, které důvěrně 
znají, kde žili a žijí. Zaplní se tak pomy-
slné bílé místo, které v této lokalitě z hle-
diska podobné nabídky bylo. Činnost 
městských klubů pro seniory a zájem o ně 
je léty prověřenou tradicí, některé totiž 
fungují už více než 55 let. „Jsme rádi, že 
se nabídka pro seniory rozšiřuje. Město 
Olomouc je v této oblasti jedním z mála 
měst v České republice, které kluby pro 

Fimfárum – festival tvořivosti 
a fantazie lidí s postižením i bez 

Radíkovští hasiči  
zvou na 12. ročník  
Netradiční soutěže  

seniory zřizuje tak, aby byly pro občany 
dané lokality dostupné a oni mohli do 
klubu bezpečně docházet. Považte, že čís-
lo 21 je zcela mimořádné. Množství klu-
bů pro seniory a aktivity v nich ocenilo 
v roce 2017 také Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí, které vyhlásilo soutěž Obec 
přátelská seniorům, kde naše město zís-
kalo ve své kategorii 2. místo,“ připomněl 
náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Senioři se v klubu nejen setkávají
Kromě akcí, které pořádá pro kluby 

seniorů Magistrát města Olomouce, si 
jednotlivé kluby organizují svou náplň čin-
nosti podle zájmu a možností svých členů. 
Některé kluby raději navštěvují divadelní 
představení, někde si rádi zazpívají, jinde 
se hrají šachy, cestují vlakem po okolí, ně-
kde je oblíbená turistika. Ve všech klubech 
se pravidelně plánují besedy, přednášky, 
ale také poznávací zájezdy. „Na prvním se-
tkání seznámíme zájemce a návštěvníky, 

kteří si přijdou prohlédnout prostor klubu 
pro seniory a komise městské části, s tím, 
jak kluby fungují a na co se těšit. K dispo-
zici budou přihlášky do klubu a členství 
v něm je zdarma. Doufám, že chvíli pose-
díme u menšího občerstvení a probereme 
vzájemné představy. Jak bude klub úspěš-
ný, záleží hlavně na jeho členech. Pro klub 
sháníme také vedoucí, nebo vedoucího 
z řad seniorů, který by se vedení klubu za 
malou odměnu chopil,“ prozrazuje něco 
z prvního představení klubu plánovaného 
na 21. červen Yvona Kubjátová, vedoucí 
odboru sociálních služeb olomouckého 
magistrátu.  (red)

Více informací o klubech pro seniory 
naleznete na webových stránkách, 
zejména na www.facebook.com/

olomouckysenior/ a www.proseniory.
olomouc.eu, popřípadě vám je rádi 

poskytnou zaměstnanci Odboru sociálních 
služeb Magistrátu města Olomouce.

Netradiční soutěž je již pevně zapsaná 
do kalendářů všech hasičů. „Každý rok 
k nám dorazí více než 20 týmů, které se 
chtějí utkat s nástrahami naší trati. Sou-
těž je díky svým specifickým pravidlům 
známá za hranicemi okresu, kraje i České 
republiky. Pravidelně se účastní naši ka-
marádi ze slovenských Rusovců, byli tu 
Maďaři, Welšané, ale hlavně nás těší věr-
nost sborů z okolí Olomouce. Diváci vždy 
uvidí zajímavé souboje o sekundy, ale není 
nouze i o legraci,“ popisuje akci její autor 
Karel Morbitzer. Soutěž začíná v sobotu 
16. června v 10:00 hodin a výsledky ha-
siči vyhlásí po 16:00 hodině. Večer pak 
akce pokračuje hasičskou zábavou.  Akce 
se koná za podpory odboru ochrany olo-
mouckého magistrátu, sponzorů a partne-
rů SDH Radíkov.    (red)

SPOLU Olomouc, z.s., zve i letos děti 
a dospělé na festival tvořivosti a fantazie 
lidí s postižením i bez – Fimfárum. Cílem 
festivalu, jehož 22. ročník se koná od pát-
ku 22. června do neděle 24. června v pro-
storách Domu dětí a mládeže Olomouc na 
třídě 17. listopadu a blízkém okolí, je vytvo-
ření prostoru pro potkávání a vzájemné 
poznávání lidí se zdravotním postižením 
i bez. Motto letošního festivalu plného tvo-
řivých aktivit a zábavy zní: „S humorem 

a grácií navštívíme Asii“. Slavnostní zahá-
jení je naplánováno na pátek v 19:00 hodin 
v sále DDM Olomouc. Na účastníky čekají 
tvořivé dílny inspirované asijským konti-
nentem a v neděli festival ukončí dopole-
dní prohlídky města. Podrobný program 
festivalu s uvedením všech festivalových 
dílen bude zveřejněn na webových strán-
kách pořadatele.  (red)

 www.spoluolomouc.cz

Setkání plného tvořivosti a zábavy se každoročně účastní klienti z pobytových zařízení a stacionářů pro osoby se zdravotním postižením z celé ČR Foto | SPOLU Olomouc
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Campanella přivezla zlato
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Pěvecký sbor Campanella Olomouc se 
zúčastnil 66. evropského mezinárodního 
festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu 
(28. 4. – 2. 5. 2018). Festival navštívilo 
3100 zpěváků ze 23 zemí, v konkuren-
ci 27 sborů v kategorii zpěváků do 14 let 
získala Campanella 1. místo. Soutěž byla 
součástí týdenního koncertního turné 

Campanelly – sbor absolvoval další čtyři 
koncerty v Německu a v Holandsku. Cam-
panella v počtu 31 zpěváků pod umělec-
kým vedením sbormistryně Jany Synkové 
a za klavírního doprovodu Leny Pulcher-
tové tak úspěšně reprezentovala Českou 
republiku, Olomoucký kraj i město Olo-
mouc.  (red) www.nejstesami.eu 

Zpěváci z Olomouce zvítězili na mezinárodním festivalu a zazpívali na čtyřech koncertech Foto | IH

Nejste sami – mobilní hospic 
nabízí odlehčovací službu

Lidem, kteří se dlouhodobě starají 
doma o někoho těžce nemocného, pomů-
že nová služba mobilního hospice.  Pomoc 
s nemocným při osobní hygieně, podávání 
jídla nebo oblékání nabídnou kvalifikova-
né zdravotní sestry.

Služba je ulehčením i pro samotné pe-
čující – aby si mohli odpočinout, vyřídit 
neodkladné osobní záležitosti nebo se 
jen podělit o péči o nemocného člověka. 
Cílem této služby je předejít vyčerpání 
pečující osoby, a to jak psychickému, tak 
fyzickému. Dopřát pečujícímu odpoči- 
nek a umožnit klientovi zůstat v přiroze-
ném domácím prostředí se svojí rodinou. 
Pracovníci mobilního hospice pomohou 
zvládnout obtížnou životní situaci bez na-
rušení sociálních vazeb.

Podrobnější informace o službě nalez-
nete na webových stránkách organizace. 
V případě zájmu o službu volejte telefon 
703 134 603.  (red)
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Zastavme utrpení!
Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi provozuje v Křelově u Olomouce azyl pro akutní stavy 

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

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE
telefon: 604 310 280, e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz
PEJSKOVÉ JSOU OČKOVANÍ, ODBLEŠENÍ, ODČERVENÍ A KASTROVANÍ

Blek 
Je dvouletý labrador, vykoupený z velmi špatných 
podmínek. K cizím lidem je z počátku nedůvěřivý, 
není však agresivní nebo zlý, jen neví, co může čekat. 
Když si ho získáte pamlsky a tenisáky, stane se z něj 
závislák a vděčný mazel. Miluje procházky, je učenlivý 
a poslušný. Nemusí některé psy, s fenkami vychází 
dobře. Ocenil by domek se zahradou, s možností spaní 
doma. Více info na tel. 604 310 280.

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
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Spolupráce s Krakovem: Olomouc navštívili 
pedagogové z polské partnerské školy
Další konkrétní podobu má spolupráce 
Olomouce s Krakovem. Aktuálně ji 
rozvíjí učitelé z polské školy Zespół Szkół 
Poligraficzno-Medialnych im. Zenona 
Klemensiewicza, kteří do Olomouce 
přijeli na výměnu odborných zkušeností 
a navštívili olomouckou radnici.

„Olomouc stojí stejně jako Krakov 
na historických a duchovních tradicích. 
Jsme univerzitním městem s vědecký-
mi centry a historii vděčíme například 
za to, že zde absentuje těžký průmysl,” 
představil v úvodu Olomouc náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs.

Pedagogové z krakovské školy jsou 
v rámci rozvoje spolupráce, kterou měs-
to finančně podpořilo, na odborné stáži 
v partnerské Střední škole polygrafické 
Olomouc. „Jde hlavně o výměnu zkuše-
ností mezi vyučujícími odborných před-
mětů. Stejně tak je naše spolupráce zalo-
žena na zapojení žáků do výuky i aktivní 
účastí žáků v grafických mezinárodních 
soutěžích,“ vysvětlila ředitelka Střední 
polygrafické školy Olomouc Marcela Ha-
náková.  (red)

Polští učitelé se během svého pětidenního pobytu v Olomouci zúčastnili nejen výuky teoretických předmětů a odborného výcviku, ale také si prohlédli město. 
Snímek ze setkání s náměstkem primátora Ladislavem Šnevajsem (uprostřed) při prohlídce historické radnice. Foto | BM
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Čarodějnické dopoledne ve školce IT English Competition

Vyšší odborná škola a Střední průmy-
slová škola elektrotechnická Olomouc 
uspořádala 4. května nultý ročník soutěže 
IT English Competition. Soutěže, kterou 
finančně podpořilo statutární město Olo-
mouc, se zúčastnili žáci základních škol 
z Olomouce a okolí. Cílem organizátorů 
bylo podpořit zájem studentů o odbornou 
angličtinu týkající se IT oblasti, poskyt-
nout příležitost poměřit znalosti s jinými 
podobně orientovanými žáky a motivovat 
je k dalšímu studiu v oboru. 

Vítězi soutěže jsou David Hromada 
a Irena Gédušová ze ZŠ Hálkova, kteří si 
odnesli hodnotné výhry – mobilní telefo-
ny. Další soutěžící v pořadí pak obdrželi 
USB flash disk a certifikáty na absolvování 
ECDL testů. 

Josef Kolář, ředitel školy, VOŠ a SPŠE Olomouc

V pátek 27. dubna si děti z mateřské 
školy „Jezevčík", Radova 5, Olomouc, 
užily čarodějnické dopoledne. Absolvova-
ly čarodějnické zkoušky, které nebyly jen 
tak jednoduché. Však posuďte sami: kdo 
z vás by jen tak ochutnal ježibabí dobro-
ty, házel ještěrem či ropuchou, skočil přes 
oheň za zvuků čarovného bubnu anebo se 
proletěl na koštěti? Děti z naší mateřské 
školy to vše úspěšně zvládly a opět nás 
přesvědčily o své odvaze a chuti zúčastnit 

Zapojte se také do nově vznikající pracovní 
skupiny k dobrovolnictví v Olomouci

Dobrovolnictví je fenomén, který je přítomen v mnoha odvětvích lidské činnosti. Dobrovolníci 
se podílejí na ochraně přírody, pomáhají při sportovních aktivitách, úklidu veřejného prosto-
ru, realizují se rovněž ve zdravotnictví, v sociální či společenské oblasti. Svůj volný čas věnují 
pomoci seniorům, dětem, osobám se zdravotním postižením, ale také spolužákům, kolegům 
apod.
Rozvoj dobrovolnictví ve městě Olomouci
Město Olomouc má zájem se dobrovolnictví více věnovat. Uskutečnilo se proto setkání zá-
stupců několika organizací, které projevily zájem podílet se na koncepčním materiálu o dob-
rovolnictví v Olomouci. Úvodního setkání se zúčastnili zástupci Magistrátu města Olomouce, 
Maltézské pomoci, Amelie, Sdružení D, JIKY, Střediska rané péče Olomouc, Sociálních služeb 
pro seniory Olomouc, Charity Olomouc, Tyflocentra, SONS, Dobrovolnického centra UPOL 
a krajského úřadu. V diskuzi zazněla řada podnětů směřujících k důležité roli dobrovolnictví 
ve městě (formálního i neformálního), stejně jako k podpoře dobrovolnictví a oceňování dob-
rovolnické práce. Řada organizací hledá inspiraci, jak co nejlépe dobrovolníky získat, připravit, 
zapojit a celou oblast dobrovolnické práce také propagovat.
Olomoucké hejtmanství už sedm let podporuje o oceňuje dobrovolníky cenou Křesadlo. Důle-
žitým prvkem v Olomouci je také univerzita, kdy se 25 % studentů zapojí do dobrovolnických 
programů.
Jaký je další plán? Setkání 28. června – zapojte se také.
Dalším krokem, který bude předcházet tvorbě koncepce, jež se stane opěrným materiálem 
pro další jednání v  oblasti dobrovolnictví, je setkání všech, kterých se téma dobrovolnictví 
dotýká nebo je zajímá. Toto setkání se uskuteční 28. 6. 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti 
Odboru sociálních služeb Magistrátu města Olomouce, ve II. NP. „Vítáni jsou všichni -  zapojte 
se také, každý názor je důležitý, dobrovolnictví není pouze o sociálních službách,“ zve na jed-
nání vedoucí odboru sociálních služeb Yvona Kubjátová a doplňuje: „skupina by měla na svém 
jednání vytvořit použitelný základ analýzy pro tvorbu strategického dokumentu týkajícího se 
dobrovolnictví.“

Svou účast prosím potvrďte 
na e-mail richard.schwarz@olomouc.eu nebo tel. 585 562 490, 605 974 124.

POZVÁNKA Strážníci pomáhají seniorům

V rámci svých aktivit realizuje Pre-
ventivně informační skupina Městské 
policie Olomouc v letošním roce projekt 
Bezpečný domov. Cílem projektu je osvě-
ta v souvislosti s protiprávním jednáním 
páchaného na seniorech. Při besedách se 
strážníci zaměřují zejména na problema-
tiku osobní bezpečnosti a zabezpečení 
domácností. V rámci připravovaných se-
tkání budou posluchači seznámeni s vý-
hodami dveřních alarmů, které nejenže 
chrání vstupní dveře před nevítanými 
návštěvníky, ale v případě otevření vy-
šlou i hlasitý signál (cca 85 dB). Městská 
policie Olomouc tímto projektem reaguje 
na více než dvě desítky přijatých oznáme-
ní v roce 2017 v souvislosti s podomními 
prodejci, kteří se mnohdy pod různými 
záminkami snaží vloudit do bytu seniora. 
Prodejci mnohdy ani nedbají toho, že je 
podomní prodej na území statutárního 
města Olomouce zakázán nařízením číslo 
7/2013. Použitím dveřního alarmu tak lze 
alespoň minimalizovat jejich vniknutí do 
domácnosti seniora. (red)

se každé legrace. Na konci našeho krás-
ného dopoledne byly děti pasovány na 
opravdové čaroděje I. kategorie a domů 
si odnášely nejen krásné zážitky a zkuše-
nosti, ale také čarodějnické vysvědčení. 
Chtěli bychom touto cestou také podě-
kovat rodičům za nadšení pro naši akci 
s dětmi a za nádherné kostýmy, které jim 
jistě daly hodně práce.

Bc. Šárka Konečná a Veronika Flígrová, DiS. 
učitelky MŠ
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Olomoucká atletika slaví pětaosmdesát let – 1. díl
Osmdesátipětileté výročí v letošním 
roce oslaví Atletický klub Olomouc. 
Atletika v centru Hané má však mnohem 
delší historii. Začátky atletického hnutí 
v Olomouci sahají až do doby před první 
světovou válkou. Byli to především 
studenti, kteří navštěvovali vysoké školy 
v Praze nebo ve Vídni, kde se seznamovali 
s průkopnickými zkušenostmi atletického 
sportu. Po návratu domů předávali své 
zkušenosti o závodění v bězích, hodech 
a skocích svým vrstevníkům.

První zpráva o „lehkoatletických závo-
dech“ pochází z roku 1879. Veřejné cvičení 
Sokola Olomouc, které se konalo v zahradě 
Na nadsklepí na Nové ulici v rámci oslav 
desetiletého trvání jednoty, se zúčastnil 
i Miroslav Tyrš. Dochovaly se i záznamy 
o pořadí ve skoku do dálky. Vyhrál Mikyš-
ka z Valašského Meziříčí, který jako cenu 
obdržel dva rapíry. 

V roce 1912 zvítězil pozdější zakladatel 
olomoucké atletiky František Hoplíček na 
6. sokolském sletu ve vrhu koulí výkonem 
12,13 m. Později byl i držitelem českého re-
kordu v hodu diskem a náš stát reprezen-
toval v roce 2012 na olympijských hrách 
v Antverpách, kde výkonem 37,75 m vy-
bojoval sedmé místo. Ve dvacátých letech 
minulého století se olomoucká atletika 
provozovala především ve Sportovním 
klubu Olomouc na fotbalovém hřišti na 
Letné, který byl založen v roce 1913. Závo-
dilo se a trénovalo na hřišti SK Olomouc 
a dráhu si museli atletičtí nadšenci vymě-
řit a nalajnovat na škvárovém hřišti.  Mís-
to sprch posloužila sportovcům řeka Mo-
rava. Je skoro neuvěřitelné, že se v tomto 
prostředí a podmínkách uskutečnilo 1. říj-
na 1916 mistrovství Moravy v lehké atle-
tice. Na tomto místě se poprvé veřejnosti 

představily dívky v první poválečné sezo-
ně 6. července 1919 před velkou návštěvou 
a zájmem diváků. Další velkou akcí bylo 
mistrovství Moravy uspořádané téhož 
roku 6. července, kterého se zúčastnili zá-
vodníci ze čtrnácti klubů ČSR.

Průkopnický lehkoatletický oddíl SK 
Olomouc zanikl 9. října 1921.  Od roku 
1922 převzali kormidlo olomoucké atleti-
ky sokolové. ČSS Olomouc pořádal závody, 
víceboje a atletické vložky na ve-
řejných cvičeních a župních 
sletech. Vedle oddílu SK 
Olomouc a později i ČSS 
Olomouc atletiku pěs-
tovalo i vojsko.  Na 
nově vybudovaném 
olomouckém vojen-
ském hřišti došlo v roce 
1923 k významné udá-
losti. V běhu na 100 m 
zde startoval americký 
olympijský vítěz z roku 
1920 z Antverp Paddock 
společně s naší elitou v čele 
s držitelem našeho národního 
rekordu A. Linkem. Za velkých ova-
cí několika tisícovek nadšených diváků 
zvítězil právě Paddock efektním „tygřím“ 
skokem.

Významným historickým předělem 
olomoucké atletiky byl rok 1933, kdy byl 
v olomouckém Sokole založen odbor lehké 
atletiky za velkého úsilí tehdejších atletic-
kých funkcionářů a na sokolském hřišti 
byla vybudována atletická dráha v délce 
300 yardů (273 m) se čtyřmi dráhami. Zde 
dosahovali atleti Sokola Olomouc velkých 
úspěchů a stali se nejlepším atletickým 
družstvem, když zvítězilo na přeborech 
ČOS v Praze. Výstavbou dráhy na sokol-
ském stadionu a soustředěním veškeré 

atletiky pod hlavičkou Sokola vznikly ve 
třicátých letech ideální podmínky k pro-
vozování tohoto sportu a následovalo nej-
úspěšnější období olomoucké lehké atleti-
ky. V letech 1934 až 1941 se stala Olomouc 
baštou naší atletiky a většina družstev 
odjížděla z Hané s porážkou. Vyhledáva-
ný sokolský stadion byl 16. července 1936 
dějištěm mezinárodního mítinku za 
účasti jugoslávkých borců, který přilákal 

do ochozů neuvěřitelných 3000 di-
váků. Nejúspěšnější předvá-

lečné období bylo násilně 
přerušeno rozpuštěním 

Sokola v dubnu 1942. 
Atleti Sokola nesměli 
nadále jako družstvo 

startovat, ale činnost 
pokračovala pod novým 
názvem LTC Olomouc. At-

leti bojovali v Moravské lize, 
a i když družstvo mužů ne-

dosahovalo úrovně minulých 
let, začínala vyrůstat nová ge-
nerace nadějných dorostenců. 

Dne 1. září 1940 zažila Olomouc 
atletický svátek. Zdejší Sokol byl pově-

řen uspořádáním mezizemského utkání 
Morava–Čechy, které se uskutečnilo na 
nově vybudovaném Andrově stadionu 
se 400 m dlouhou běžeckou antukovou 
dráhou. Před šesti tisíci diváky zvítězili 
Moravané 69:54. Vítězství si připsali čle-
nové Sokola Olomouc Halečka v běhu na 
400 m (51,4 vt.), Díšek v běhu na 100 m 
(11,1 vt.) a Ries v hodu oštěpem (57,10 m). 
V posledních letech války se Andrův sta-
dion stal muničním skladištěm, což se mu 
stalo osudným. Tribuna byla vyhozena do 
povětří a byla rovněž poškozena i atletická 
dráha, která nebyla delší dobu v provozu.

 Jaroslav Polák

Tanečníci skupiny RYTMUS Olomouc sbírají zlaté medaile
Přes regionální a zemská mistrovství 

obou českých tanečních tour se probojova-
la s osmi choreografiemi až do závěrečných 
soutěží. Mistrovství ČR v dance formacích. 
Při své cestě za nominacemi na mistrov-
ství ČR si vybojovali dvanáct zlatých me-
dailí, deset stříbrných a osm bronzových 
medailí. Získali také titul mistra Moravy 
tour Taneční skupiny roku v show dance 
děti a modern dance dospělí. Gratulujeme. 
A teď již jen přejeme skvělé úspěchy při 
reprezentaci města Olomouce v Praze na 
mistrovství ČR. A připomínáme stránky 
www.rytmus-olomouc.com, kde najdete 
i pozvánku na představení „Rytmus tančí 
nejen dětem“ v červnu 2018 i pozvánku na 
červnové zápisy dětí na příští školní rok. 

 Těší se trenérky i tanečníci 
 taneční skupiny Rytmus Olomouc.



V Jablonci nad Nisou se konalo 
mistrovství ČR družstev 
starších žáků, dorostenek 
a žen. Judo klub Olomouc 
postavil tým v kategoriích 
dorostenek a žen. Starší žáci 
hostovali za spřátelený klub 
TJ Slezan Opava a pomohli 
mu k senzačnímu zlatu v tvrdé 
konkurenci dvanácti družstev.

Stejně jako opavský celek 
v žácích dosáhly na titul i do-
rostenky Olomouce. Ty s pře-
hledem uspěly postupně pro-
ti Kladnu, Jablonci, Ostravě 
a nejsilnějšímu celku SKKP 
Brno, který měl ve svém 
týmu řadu reprezentantek 
napříč republikou. Olomouc-
ké závodnice porazily favorizovaný tým 5:2 na zápasy a potvrdily tak dominanci v této 
kategorii z posledních let.

Družstvo žen skončilo po napínavém boji třetí, kdy chybělo málo k porážce pozděj-
ších vítězů z Teplic. Renata Zachová shodila v nastaveném čase svou kolegyni z repre-
zentačního družstva Věru Zemanovou, pátou z posledního juniorského mistrovství 
Evropy. Bohužel ani tento cenný skalp olomouckým závodnicím nestačil a prohrály 
3:2 na zápasy.  (deš)
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Olomouc hostí Světový 
pohár v parkuru
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je  tříletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400

Dorostenky obhájily zlato 
na mistrovství republiky družstev

INZERCE

Ve dnech 21. až 24. června proběhne 
v jezdeckém areálu Equine Sport Center 
pátý ročník Světového poháru v parku-
rovém skákání J&T BANKA CSI3*-W 
Olomouc 2018. Budou to čtyři dny plné 
závodního napětí, a to jen kousek od 
historického centra Olomouce. Jedná se 
o jednu z nejvýznamnějších parkurových 
událostí v České republice. Závody do-
plní, jako každoročně, doprovodný pro-
gram pro rodiny s dětmi.  (red)

Závodnice z Judo klub Olomouc na stupních vítězů Foto | archiv JKO
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Volejbalistky chtějí v příští  
sezoně měnit stříbra za zlato

Řidičské průkazy – kde požádáte, tam vyzvednete 
Ode dne 1. července vstoupí v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  
ve znění pozdějších předpisů.  
Občané tak nově mohou na příslušném pracovišti kterékoli obce s rozšířenou působností vyřídit:

• žádost o vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče a také paměťové karty řidiče,
• žádost o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění,
• žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového hodnocení,
• žádost o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem. 

Oddělení evidence řidičů Magistrátu města Olomouce občany upozorňuje, že fotografii budou dokládat pouze k žádosti o vydání mezinárodního  
řidičského průkazu. V ostatních případech si ji úřad zajistí sám. Žádost o vydání řidičského průkazu nebo žádost o udělení řidičského oprávnění občan 
nevyplňuje, tiskne se na přepážkovém pracovišti úřadu. 

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází rovněž ke změně správních poplatků. Vydání řidičského průkazu 200 Kč (mimo řidičský průkaz,  
kterému končí platnost), vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 700 Kč. 
Pro podání žádosti a vyzvednutí řidičského průkazu se lze objednat: www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky

www.olomouc.eu/zivotni-situace/osobni-doklady

Jako úspěšnou hodnotí právě uplynulou 
sezonu vedení Volejbalového klubu 
Univerzity Palackého Olomouc. 
Vysokoškolačky v ní vybojovaly třikrát 
stříbrné medaile – v domácí extralize, 
Českém poháru i Středoevropské lize 
MEVZA. 

Právě aspoň jedno zvládnuté tažení za 
zlatem chybělo hanáckému celku k úplné-
mu štěstí. A aby se to v příštím soutěžním 
ročníku změnilo, začal na něj univerzitní 
klub zbrojit už teď: z mistrovského Prostě-
jova přicházejí do Olomouce reprezentační 
blokařka Veronika Trnková a ještě nedáv-
ná opora národního týmu, libero Julie Ko-
vářová. „S kádrem, který jsme měli, jsme 
chtěli alespoň obhájit druhé místo v extra-
lize, což se povedlo, proto tento výsledek 

nemůžeme brát jako neúspěch. Za urči-
tých okolností šlo možná uhrát i víc, ty 
však nakonec nenastaly. Prostějov jsme 
každopádně ve finále chtěli potrápit ještě 
o něco víc, podařilo se nám to až ve tře-
tím utkání, které mohlo dopadnout i jinak 
než naší porážkou v tiebreaku. Myslím si 
ale, že i v prvních dvou zápasech se na náš 
volejbal dalo dívat,“ hodnotí již skončenou 
sezonu a finálovou sérii play-off trenér 
Olomouce Jiří Teplý.

Nyní podle něj přichází čas prosadit se 
po sportovní stránce ještě výše. „Chtěli 
bychom oslavit i nějaké to prvenství, ať 
už v domácím poháru, lize, nebo MEVZE. 
V evropských pohárech, které znovu plá-
nujeme hrát, si na to asi ještě nějaký čas 
počkáme, doma se to snad podaří,“ věří 
zkušený kouč.  (deš)

Potřetí za sebou oslavili olomoucké volejbalistky druhé místo v lize Foto | JP

Basketbal je krásný  
holčičí sport

Nejmladší U11 a mladší U12 minibas-
ketbalistky z OSK Olomouc si v dlouhodo-
bé soutěži vybojovaly účast na národních 
finále (mistrovství ČR), která se uskuteč-
nila 20.–22. dubna v Litoměřicích (U11)  
a 27.–29. dubna v Klatovech (U12).

Při účasti nejlepších celků z celé re-
publiky se olomoucká děvčata rozhodně 
neztratila. V kategorii U11 obsadila skvělé  
5. místo a olomoucké naděje skvělými vý-
kony dokázaly, že patří do nejužší české 
špičky. V kategorii U12 se zčásti projevila 
únava ke konci sezóny, ale ani konečné 
14. místo v ČR není rozhodně ostudou. 
Holky z Olomouce ukázaly, že oddíl pod 
vedením zkušených trenérů dokáže i ve 
skromnějších podmínkách, než mají velké 
bohaté kluby, vychovávat kvalitní sportov-
kyně, které se nebojí těžkých utkání a jsou 
velkým příslibem do budoucnosti.   (red)



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

Lesy, lesy, ach ty lesy... 

Vážení spoluobčané, blíží se komunální volby a  politické strany a  hnutí 
začínají postupně svým potenciálním voličům nabízet problémy, poukazují na 
ně a  nabízejí řešení.  Vznikají kauzy, nechci říci pseudokauzy, které přitahují 
pozornost voličů, a je třeba dokázat, že nám leží to či ono na srdci a jednáme vždy 
pro blaho občanů města… Mnohdy je toto snažení úsměvné, a  to z  pohledu 
mě, jako zastupitele, když vím, že k  dané problematice se po celé volební 
období nikdo z  iniciátorů nových kauz nevyjádřil a  nyní objevuje „ameriku“. 
Chápu, že volby jsou mnohdy prací PR agentur, které umí pracovat s emocemi 
lidí. Je to však to pravé ořechové?  V současné době je velmi populární téma – 
kůrovcová kalamita a  lesní hospodaření. Do této problematiky se zapojují laici 
i odborníci a mnohdy se snaží téma zpolitizovat.  Dovolte mně, abych jako člen 
dozorčí rady Společnosti Lesy města Olomouce, a.s., něco k  této problematice 
řekl. Prakticky už čtvrtým rokem v  řadě nás skutečně naplno zaměstnává 
tzv. nahodilá těžba. Takovou těžbu musíme provádět zejména v  porostech 
se zastoupením smrku. Hlavní příčinou chřadnutí smrkových porostů je totiž 
změna klimatu, což je živnou půdou pro rojení škůdce -  kůrovce. Les má funkci 
mimo jiné i hospodářskou a jako správní hospodáři se musíme i chovat. Proto se 
kácí a kácí, v zájmu efektivního hospodářského výsledku, neboť smrk napadený 
kůrovcem při včasném smýcení neztrácí své technologické vlastnosti a využívá 
se především ve stavebnictví. Dnes nemůžeme kritizovat lesníky před padesáti 
lety, že smrk byl většinovým zastoupením lesního porostu, neboť nikdo z nich 
nedokázal předpovídat, jaký bude vývoj klimatu i  společnosti.  Při této situaci 
se snažíme při obnově a zakládání nových porostů vytvářet směsi dřevin, které 
by měly zajistit do budoucna jejich stabilitu. Při obnově proto preferujeme 
listnaté dřeviny (dub, buk…) ve směsi s  dalšími listnáči nebo jehličnany 
(lípa, javor, habr, olše, modřín, jedle). Co říci závěrem?  Závěrem bych chtěl 
konstatovat – naším cílem je hospodařit v  lesích v  souladu s  principy trvale 
udržitelného hospodaření. Musíme zvýšeným úsilím tuto nepříznivou situaci 
vyřešit a snažit se zachovat a udržet plnění všech funkcí lesa. Olomouc je pátým 
největším obecním majitelem lesa v  ČR. Aktuální výměra lesního majetku 
je cca 3  850  hektarů. Za dobrou práci patří poděkování vedení a.s., všem 
zaměstnancům i smluvním partnerům, kteří v olomouckých lesích pracují.

PAVEL GRASSE (ProOlomouc) 

Spolupráce města a občanského spolku ano, ale….

Jaro 2018 se jistě zapíše do historie jak města Olomouce, tak i občanského spolku 
Za krásnou Olomouc. Dlouholetou snahu spolku ovlivňovat kvalitu architektury 
a  veřejného prostoru ve městě korunují v  posledních měsících dvě zásadní události, 
a zdá se, že spolek i město našly alespoň v jedné z nich společnou řeč. 

První je ryze symbolická, slavnostní znovuodhalení pamětní desky významného 
olomouckého rodáka, historika umění Rudolfa Eitelbergera von Edelberg (1817–1885), 
k  jehož odkazu se spolek Za krásnou Olomouc od svého založení hlásí. Zde došlo po 
letech k velmi úzké spolupráci s olomouckým magistrátem. Město spolkovou akci již od 
počátku podporovalo a přispělo 65 000 korun, celková částka na obnovu pamětní desky 
se vyšplhala na 190 000 korun. Nutno dodat, že na financování se podílelo několik 
významných institucí -  Vlastivědný spolek muzejní v Olomouci, FF Univerzity Palackého 
v Olomouci, Spolek při Moravské galerii v Brně, MAK – Uměleckoprůmyslové muzeum 
ve Vídni, členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc a dárci z řad nejširší veřejnosti. 
Všichni přispěvatelé si zaslouží velký dík. Od středy 18. dubna můžeme obnovenou 
pamětní desku vidět na nároží Domu armády (třída 1. máje a  ulice Pekární), což je 
Eitelbergerův rodný dům.

Druhá dlouholetá aktivita spolku Za krásnou Olomouc se už tak velké podpoře 
města netěší. Členové spolku společně s Iniciativou proti Šantovka Tower dlouhodobě 
aktivně upozorňují na škodlivost záměru developera postavit výškovou budovu 
v bezprostřední blízkosti Městské památkové rezervace Olomouc. Iniciativa nevystupuje 
proti výstavbě celé nově vznikající městské čtvrti, ale požaduje jen citlivý přístup 
ke geniu loci Olomouce. Kromě ochrany kulturně historických hodnot je důvodem 
výzvy i  ochrana ekonomického a  turistického potenciálu, který zachovalé, druhé 
nejvýznamnější historické jádro v  ČR představuje. Na tiskové konferenci 18. května 
rekapitulovali členové Iniciativy dosavadní vývoj kauzy Šantovka Tower a  vyzvali 
představitele města i  širokou a  odbornou veřejnost, aby se zasadili za obranu zájmů 
Olomouce. Členové Iniciativy jednají s olomouckými zastupiteli, apelují na primátora 
a krajskou radu, aby v souladu se zákony hájili veřejný zájem na zachování historického 
panoramatu. Rozhodující veřejné jednání zastupitelstva proběhne v pondělí 4. června 
2018. Vzhledem k pasivitě, s níž olomoucká radnice k odbornému problému Šantovka 
Tower přistupuje, se však nabízí otázka, zda spolupráce města s občanskými spolky ano, 
ale jen taková, která se radním hodí.

MICHAL KREJČÍ (Občané pro Olomouc) 

Kozí ulička – myslete prosím

Se zaujetím jsem si přečetl reakci paní Kateřiny Dorazilové na můj nedávný sloupek 
„Kozí ulička – otevřít prosím“. V předmětném textu jsem s nadsázkou navrhoval řešení 
vedoucí k  lepší čistotě města, jež v  praxi „úspěšně“ zavedli obyvatelé ul. Kozí, a  to 
pro všechny znečišťované ulice Olomouce. Tím revolučním opatřením je zamřížování 
vstupu do ulice branou a její celodenní uzavření z jedné strany. Sic jsem hned v druhém 
odstavci označil tento způsob řešení za absurdní, leč obávám se, že i  tak mohl 
v  některých případech zůstat poněkud nepochopen. Nicméně mi zveřejněná odezva 
dává příležitost věc ještě více ozřejmit, a tak za článek paní Kateřiny Dorazilové tímto 
děkuji a na její otázky odpovídám následovně.

Riegrovu ulici jsem s Kozí uličkou srovnával záměrně, byť se pravda svou šíří o něco 
liší, tak v dalším mají mnoho společného. Obě ulice vedou na významná náměstí a jsou 
nedílnou součástí historického centra města, spoluvytváří tak jeho genius loci. Obě 
ulice jsou v  majetku města, mají statut veřejně přístupné komunikace a  jako takové 
mají sloužit k veřejnému užívání, jehož základem je obousměrná průchodnost. Zatímco 
je Riegrova ul. plná obchodů a dalších služeb, tak v Kozí ul. je situace jiná. „Nejsou zde 
obchody ani stravovací zařízení čili ulička slouží pouze obyvatelům přilehlých domů ke 
vstupu do obydlí“, píše paní Kateřina Dorazilová. Má pravdu, jak by zde taky nějaký 
obchůdek mohl být, když je vstup do uličky obyvateli domu dlouhodobě uzavřen. Do 
neprůchozí ulice se zákazníci či turisté zrovna nehrnou. A  tak Kozí slouží jen těm co 
(si) ji zavřeli. Všichni ostatní, a těch je drtivá většina, mají utrum. Kozí uličkou zkrátka 
volně neprojdou.

Přesto se však situace z dlouhodobého pohledu zlepšuje. Vím to, neboť jako kluk 
z  Hradu jsem s  místní partou dětí do Kozí uličky v  80-tých letech chodil. Třeba na 
dobrodružné výpravy za tajemným Lennonem, jehož podobizna byla vyvedena nad 
jedním vchodem. Přístup byl, tako jako dnes, zajištěn jen z  Purkrabské, i  tehdy byla 
brána z  Dolního náměstí obvykle zavřena. Jen jsme se museli prodrat křovisky bezu 
a sem tam přelézt nějaký ten trám, jež podpíral rozpadající se domy. Mělo to sice své 
klukovské kouzlo, ale jsem rád, že Kozí ulička je dnes spravená a vypadá k světu. Je to 
zásluha jejích obyvatel a majitelů domů, jsem jim za to vděčný. Stejně tak chápu, že 
ve své ulici chtějí lidé čisto. Další lidé se zase chtějí do uličky podívat a projít se jí, je to 
i jejich Kozí. 

Nezamykejme ulice, ať s obchody či bez, mají sloužit nám všem.

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

11.15–22.00 hod
oživení ducha návsi historické vsi Povel, založené 

r. 1760 a zbořené r. 1987
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY
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Kdo z vystupujících na BRC Open Air je jedenáctinásobný držitel ceny Grammy?  (odpověď  je v tajence). 
Tajenku křížovky zasílejte do 12. 6. 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: „veselou pohádku“. Vylosovanou výherkyní je: Soňa Nezvalová 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 18. 6. 2018, distribuce 2. 7. 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 25. června. Do předmětu elektronické zprávy uveďte  
„Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Jaro na zahrádce v Dolanech – hnízdo plné ptáčat poslala Věra Angetterová.

Z večerní procházky po Olomouci zachytila pohled na sloup Nejsvětější Trojice Veronika Šášková.

Na fotbale bývá vždy plno a dobrá atmosféra. Fotku hodolanských fanoušků zaslal Jiří Novotný. Často se toulám po městě, protože miluji Olomouc. Amatéři v akci – tak pojmenovala snímek Jana Berrezouga.

Fotografii ze stavby provizorního mostu u Bristolu v rámci stavby protipovodňových opatření zaslala Alena Vinklerová.



INZERCE

Krakovská 14, 779 00 Olomouc, www.chocobonte.cz, tel.: 775 905 717
Poskytujeme náhradní plnění.

Rádi bychom Vám nabídli možnost netradiční prezentace Vaší fi rmy, pro ob-
chodní partnery nebo zaměstnance, formou kvalitní čokolády či ručně vyrábě-
ných pralinek, v originálním obalu s grafi ckou úpravou v designu Vaší fi rmy. 
Grafi ku Vám rádi zdarma připravíme. Originální obaly vyrábíme již od 30 ks.

Obdarujte své obchodní partnery
kvalitní čokoládou

Prezentujte svůj podnik vlastním obalem

ČOKOLÁDA

ve VAŠEM DESIGNU

RV
 RV

18
00

29
5/

22

Moravské inzertní noviny...
...patří do každé rodiny!

KDY?

Každé pondělí KDE?
Na novinových stáncích

CO?
Profi t s kulturní 

přílohou
Kdy-Kde-Co

KULTURNÍ TÝDENÍK

MORAVSKÉ INZERTNÍ NOVINY
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Legenda ve výrobě kuchyňských spotřebičů 
MORA MORAVIA hledá šikovné ruce 
mužů a žen na nové montážní linky
v Mariánském Údolí u Olomouce.

Těšit se můžete na spoustu benefi tů 
– příspěvky na dopravu, výběr ze sedmi 

jídel v naší jídelně, odměny na dovolenou 
a Vánoce nebo pět týdnů dovolené.

Tel.: 585 167 600, e-mail: personalni@mora.cz 

HLEDÁME

ŠIKOVNÉ

RUCE

www.pracemora.cz
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