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AKČNÍ NABÍDKA 
NOVÝCH  VOZŮ

ŠKODA FABIA 1,0 TSI/70 kW
Klimatizace, el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, 
mlhové světlomety, malý kožený paket, palubní počítač, 
rádio, centrální zamykání, rezervní kolo, prodloužená 
záruka 5 let/100 000 km

Cena již od 236 000 Kč*. Zákaznická výhoda je  
88 000 Kč. Akce platí do odvolání, a to na skladové
vozy i na vozy do výroby.

ŠKODA RAPID 1,0 TSI/70 kW
Klimatizace, el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, 
mlhové světlomety, malý kožený paket, palubní počítač, 
rádio, centrální zamykání, rezervní kolo, prodloužená 
záruka 5 let/100 000 km

Cena již od 248 000 Kč*. Zákaznická výhoda je  
60 000 Kč. Akce platí do odvolání, a to na skladové  
vozy i na vozy do výroby.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s., provozovna Olomouc
Hněvotínská 658/54a
Tel.: 585 758 321, e-mail: prodej@auto-hegr.cz

Auto Hégr, a. s., provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b
Tel.: 583 301 007, e-mail: prodej@sumperk.auto-hegr.cz

www.auto-hegr.cz
Kombinovaná spotřeba a emise 
CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

*  Cena platí v případě protiúčtu  
nebo šrotace vozu jakékoliv značky  
a financování ŠKODA Financial Services

zvýhodnění

až 88 000 Kč

Auto Hegr 188x130mm.indd   1 26.07.18   9:57
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HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT – PODZIM 2018Zpřístupnění školních hřišť 
pro veřejnost v září

Škola pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

ZŠ Rožňavská 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Holečkova 16:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Rooseveltova 15:00–19:00 

 / zahrada
  9:00–19:00 

 / zahrada
ZŠ Tererovo nám. 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Mozartova 16:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Holice 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Demlova 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Helsinská 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Heyrovského 16:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Zeyerova 15:30–19:00   9:00–19:00
ZŠ Spojenců 16:30–19:00   9:00–19:00
ZŠ Svatoplukova 16:30–19:00   9:00–19:00
ZŠ Řezníčkova 15:00–19:00   9:00–19:00
ZŠ Nedvědova 16:00–19:00   9:00–19:00
Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit 
sportovní potřeby, jako jsou míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, 
hokejky, míčky na stolní tenis či volejbalové sítě.  Hřiště pro předškoláky při 
mateřské škole na ulici Ignáta Herrmanna na Lazcích.

Škola pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

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

DATUM KMČ STANOVIŠTĚ
6. října 2018 Tabulový Vrch roh ulic Kmochova a Jílová
  roh ulic Hněvotínská a Stupkova
 Nemilany ulice Povelská (u obchodu)
 Nedvězí ulice Jilemnického (u obchodu)
13. října 2018 Lazce roh ulic Urxova a Na Letné
  roh ulic Veleslavínova a Václava III.
 Řepčín roh ulic Řepčínská a Břetislavova
 Topolany roh ulic Bílkova a U Parčíku (u památníku)
20. října 2018 Holice ulice U Cukrovaru (kotelna)
  roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)
 Bělidla ulice Táboritů (u školy)
 Staré Hodolany roh ulic Trocnovská a Purkyňova
27. října 2018 Chválkovice roh ulic Selské náměstí a Na Zákopě
 Nový Svět ulice Přichystalova (u obchodu)
 Týneček ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)
 Pavlovičky roh ulic Sladovní a Gorkého
3. listopadu 2018 Olomouc západ ulice Wolkerova (u žel. přejezdu) 
  tř. Svornosti (bývalý ELIT) 
 Nová Ulice roh ulic Mošnerova a Za Vodojemem
  roh ulic Hraniční a Čajkovského (u parkoviště) 

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, 
a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště 
přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den po 13:00 hodině budou odvezeny. Důrazně žádáme 
naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze na určených stanovištích v tomto vyhrazeném čase a předávali jej 
výhradně pracovníkům svozové firmy.
Sběrový dvůr v Neředíně – za krematoriem, tel. 603 192 579. Sběrový dvůr v Hodolanech – Chelčického ulice,  
tel. 603 192 578. Provozní doba od pondělí do soboty: 9:00–13:00, 13:30–17:00, neděle: 9:00–13:00 hodin.
Možnost uložení stavebního odpadu a odpadu s obsahem azbestu za úplatu ve sběrovém dvoře ve Chválkovicích  
– ulice U Panelárny. Provozní doba je každý pracovní den od 6:00 do 13:00 hodin, tel.: 585 427 198.
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Krása města 
je v jeho  
obyvatelích

Vážení a milí 
čtenáři,

stejně jako se 
pilná včela ne-
omylně vrací do 
svého úlu, tak 
i my se po hor-
kých dnech do-
volené, cestování a odpočinku vrací-
me do naší Olomouce. Mezi své známé, 
přátele a všední povinnosti. Vracíme se 
na místa, která důvěrně známe, a často 
jsme rádi i za ty drobné nedokonalosti, 
které nám dřív tolik vadily, ale teď nás 
ujišťují, že jsme opravdu doma.

Poznal jsem atmosféru mnoha měst 
u nás i za hranicemi. Letos mě okouzli-
la Vídeň. Odlesk 600 let trvající rakous-
ké monarchie. Hučící úl lidiček všech 
barev, který ještě nepodlehl hysterii 
z terorismu. Honosná vídeňská radni-
ce je přístupná zdarma komukoli, bez 
i s průvodcem.  Podvečer na dunajském 
ostrově plném mladých, v jejichž očích 
se zrcadlí touha najít někoho, s kým bu-
dou šťastni. Poloprázdné ulice za ran-
ního rozbřesku odhalují svou kamen-
nou krásu. V kavárnách, v divadlech, 
u prostřených stolů nepřetržitý tok slov 
a myšlenek splétá nitky našich vztahů 
a hledá cestu k poznání a naplnění smy-
slu našich životů.

S městy je to podobné jako se ženami. 
Některá jsou krásná a působivá na prv-
ní pohled, ale pak zjistíte, že pro prak-
tický život se vlastně nehodí. O většinu 
se nejen ve volbách perou muži, kteří si 
myslí, že teprve pod jejich vládou bu-
dou šťastná a krásná zároveň. Ti zku-
šení však vědí, že pravá krása města je 
v jeho obyvatelích.

Milí Olomoučané, přeji Vám pohodo-
vý návrat do všedních dnů, krásný pod-
zim a pokoj v duši!

 Ladislav Šnevajs
	 	 náměstek	primátora

EDITORIAL
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Ruskou okupaci v Olomouci 
připomínají nové pamětní desky

V den výročí padesáti let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, v úterý 21. srpna, byla na průčelí Domu armády v ulici 1. máje odhalena pa-
mětní deska Pavla Dostála. Dům armády je totiž místem, kde v 60. letech Pavel Dostál začínal svou uměleckou dráhu. Odhalení pamětní desky se zúčastnili 
představitelé města Olomouce, zástupci Armády ČR, rodina Pavla Dostála. Zástupci Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky Olomouc ve 
stejný den odhalili na budově pedagogické fakulty pamětní desku připomínající 50. výročí okupace Československa Sovětskou armádou a dalšími čtyřmi vojsky 
Varšavské smlouvy.   Foto | BM

Olomouc je stále 
oblíbenějším cílem turistů   

Obliba Olomouce jako turistického cíle 
jak u českých, tak i zahraničních návštěv-
níků stále roste.  Za 1. pololetí letošního 
roku se zvýšil počet ubytovaných hostů ve 
městě v porovnání s 1. pol. 2017 o 15,6 % 
a počet přenocování o 20 %. 

Za první pololetí 2018 přespalo dle dat 
ČSÚ v olomouckých hotelech a penzionech 
celkem 94 359 hostů, z toho 55 667 z Čes-
ka a 38 692 ze zahraničí. Z těchto čísel je 
znatelné, že roste zájem českých turistů 
o návštěvu atraktivních míst v rámci Čes-
ké republiky. 

Nejvíce zahraničních návštěvníků 
k nám přijelo opět ze Slovenska, dále pak 
z Německa a Polska.  Na čtvrtém místě se 
objevili hosté z Ruska, následují Ukrajinci, 
Rakušané a hosté z Velké Británie či Špa-
nělska. Délka přenocování u ubytovaných 
hostů zůstává v porovnání s 1. pol. 2017 
neměnná, a to 1,6 dne. U zahraničních ná-
vštěvníků se mírně zvýšila, a to na 1,7 dne. 

Podle statistik návštěvnosti za rok 2017 
navštívilo nejvíce turistů Zoologickou za-
hradu Olomouc (339 tis. návštěvníků), ná-
sleduje Aquapark Olomouc s 211 tis., dále 
pak hrad Bouzov se 111 tis. návštěvníky, 
z olomouckých míst ještě stojí za zmínku 
Vlastivědné muzeum nebo Pevnost pozná-
ní, obě s 85 tis. návštěvníky.  (red)

Haptický model radnice se dočkal renovace

Zpět na svém místě je haptický model 
z lipového dřeva znázorňující historickou 
budovu olomoucké radnice. Po nutné re-
novaci restaurátora Otakara Ručka opět 
pomáhá lidem se zrakovým postižením 
a zároveň zdobí chodbu radniční budovy.

„Olomouc se dlouhodobě věnuje tomu, 
aby vytvářela přívětivé prostředí pro 
všechny kategorie handicapovaných spo-
luobčanů. V tomto případě jde o formu, 
kterou dokážeme přiblížit památky nevido-
mým. Věřím však, že haptický model, který 

je veřejně přístupný a je k vidění v chodbě 
radnice, dokáže zaujmout turisty i návštěv-
níky města,“ věří primátor Antonín Staněk. 

V letošním roce se postupně renovuje 
všech sedm dřevěných haptických mo-
delů, které byly pořízeny v letech 2001 
a 2002. Restaurátorský zásah čeká také 
modely kostelů sv. Mořice, sv. Michala 
a sv. Gorazda. Kromě modelu radnice je 
již po renovaci zpět na svém místě i model 
baziliky Navštívení Panny Marie na Sva-
tém Kopečku.   (red)

Model radnice byl zrenovován v rámci projektu TyfloCentra Olomouc, který pomáhá při odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením Foto | BM

Volby do zastupitelstev obcí byly 
vyhlášeny prezidentem republiky  
na 5. a 6. října 2018.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a který je v den 
voleb v této obci, městě přihlášen 
k trvalému pobytu.

Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství. Totožnost 
a státní občanství prokážou občané 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné.

Úprava hlasovacího lístku v těchto 
volbách bude náročná na čas 
i pozornost, hlasovací lístek je dobré si 
připravit dopředu doma.

Hlasování na voličský průkaz není 
v těchto volbách možné.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
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Město získává dotaci na projekt Spokojená Olomouc
Olomouc získala podporu v rámci 
Národního programu Životní prostředí 
Ministerstva životního prostředí na téma 
„Čistá mobilita“. Cílem výzvy je zvýšit 
povědomí obyvatel o problematice čisté 
mobility a rozvíjet jejich postoje potřebné 
pro odpovědné jednání a chování 
v souladu s životním prostředím.

INZERCE

„Požádali jsme o poskytnutí této pod-
pory s projektem nazvaným Spokojená 
Olomouc, který popisuje jak analýzu sou-
časného stavu, tak plánovanou kampaň 
a aktivity s ní spojené,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Aleš Jakubec a dodal, že 
projekt Spokojená Olomouc navazuje na 
již schválený dokument Plán udržitelné 
městské mobility Olomouc (PUMMO). 
Ten na základě odborných analýz a ve 
spolupráci s obyvateli města a experty se-
stavil seznam opatření v oblasti mobility, 
jejichž realizace povede ke zlepšení kvali-
ty života ve městě.

Částka, kterou má projekt Spokojená 
Olomouc k dispozici, byla vyčíslena při-
bližně na 1,2 milionu korun. Z toho bude 
80 procent financováno právě z uvede-
ného programu prostřednictvím Stát-
ního fondu životního prostředí České 
republiky.

Projekt bude probíhat až do konce le-
tošního října. „Čeká nás akce Rodina na 
cestách, která je pravidelně pořádaná 
centrem Semafor, tentokrát dne 14. září, 
dále 21. září akce v rámci evropského týd-
ne mobility, besedy s občany a další akti-
vity,“ doplnil Aleš Jakubec. 

Veškeré aktuální informace lze najít 
na webových stránkách http://spokojena.
olomouc.eu/, lze se také připojit na face-
booku @spokojenaolomouc.   (mf)

spokojena.olomouc.eu

RODINA 
NA CESTÁCH 
A DEN 
S POLICIÍ ČR
Dopravně preventivní akce plná zábavy 
a soutěží pro celou rodinu

Poučení:
Simulované dopravní nehody
 
Prezentace:
• AUTO HLAVÁČEK – 
„Testovací jízdy vozů Škoda“
• kola, koloběžky, cyklodoplňky
• drony – ukázky natáčení 
   létajícími stroji
• historická závodní kola 
   a policejní vozy
• projekt Spokojená Olomouc

Prevence:
Simulátory nárazu a otočení vozu, 
cyklo a autotrenažéry, měření 
rychlosti, alkoholtestry, soutěže 
v brždění vozidla a slalom 
s alkoholovými brýlemi, psovodi 
a pyrotechnici PČR 

Pohyb:
Kola, koloběžky, handbike, 
cyklokuriozity, slackline, Segway –  

vše ZDARMA !!!    

Pobavení:
nafukovací atrakce, 
dětský koutek

14. září 2018 od 14:00 do 19:00
areál CENTRA SEMAFOR 
a parkoviště „u letadla“

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky 
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

více na : centrum -semafor.cz           CENTRUM SEMAFOR
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NAVŠTIVTE 
GEMINI OČNÍ OPTIKU 

NA ULICI 1. MÁJE

BRÝLE JIŽ OD 750 KČ 
MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA 
ODBORNÉ PORADENSTVÍ 

www.geminioptika.cz

geminiocnioptika geminiocnioptika 

Na ulici 1. máje 830/12 
vedle Restaurace Goliáš

pondělí–pátek | 8.30–17.00
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Kritickou situací pro život v řece 
Moravě by mohla být kombinace 
letošního extrémního sucha a prací na 
protipovodňových opatřeních. Odborníci 
už v srpnu preventivně přestěhovali 
množství vodních živočichů mimo oblast, 
kde stavební práce probíhají. Současně, 
a to bez ohledu na stavební činnost, byl 
na katastru několika obcí na Olomoucku 
vyhlášen zákaz čerpání povrchových vod. 

Kvůli suchu a protipovodňovým opatřením platí 
zákaz odběru povrchové vody

„Za uplynulých dvacet let bylo v říč-
ním systému Moravy v Olomouci včetně 
přítoků prokázáno celkem 22 druhů ryb. 
Pokud je potřeba ryby, škeble a raky při 
budování protipovodňových opatření 
přestěhovat a zachránit, jsou osloveni 
specialisté,“ vysvětluje vedoucí odboru ži-
votního prostředí magistrátu Petr Loyka. 

Zákaz odběru povrchové vody 
s platností do 31. října 2018

Každá etapa protipovodňových opat-
ření v Olomouci je připravována v sou-
ladu s veřejným zájmem ochrany pří-
rody. Povodí Moravy i město Olomouc 
se snaží o zapojení řeky do organismu 
města a vytvoření vhodného prostředí 
pro vodní živočichy. Ale právě II. B eta-
pa je v sevřeném místě se dvěma mos-
ty, kde nelze stavebně postupovat jinak. 
Při realizaci II. B etapy tak společnost 
Ecological Consulting, a.s., zajišťující 
činnost biologického dozoru, již zachrá-
nila a na náhradní lokalitu v blízkosti 
mostu u Černovíra převezla cca sto raků 
říčních, stovky škeblí říčních a desítky 

velevrubů. Do realizace protipovodňo-
vých opatření výrazně vstoupilo srpnové 
sucho a extrémně vysoké teploty ve dne 
i v noci, proto ochrana oživení Moravy 
i přítoků patří mezi priority, a to nejen 
v místě aktuálně budovaných protipo-
vodňových opatření. 

V souvislosti s dlouhotrvajícím bez-
deštným obdobím, vysokými teplotami, 
poklesem hladiny povrchových vod, kdy 
dochází ke kyslíkovému deficitu a v dů-
sledku toho k úhynu ryb ve vodních to-
cích, vzhledem k hygienickým závadám 
a zhoršení životního prostředí vydal vo-
doprávní úřad v srpnu ve veřejném zájmu 
opatření obecné povahy. Tímto opat-
řením zakázal odběr povrchových vod 

z vodních toků Trusovický potok, Dolan-
ský potok, Bystřice a jejich přítoků.

Tento zákaz se vztahuje jak na obecné 
nakládání s povrchovými vodami, tedy 
odběr vody bez zvláštního technického 
zařízení, tak na odběr povrchových vod 
na základě platných povolení k nakládání 
s vodami pomocí zvláštního technického 
zařízení, jako je čerpadlo nebo trkač. Jed-
ná se o území obcí Bohuňovice, Bělkovice-
-Lašťany, Dolany, Hlubočky, Velká Bystři-
ce, Bystrovany, Olomouc (k. ú. Olomouc 
město, Hodolany, Bělidla, Chválkovice). 

Pokud bude vodoprávním úřadem zjiš-
těno, že došlo k porušení tohoto opatření, 
bude s dotčenou osobou zahájeno pře-
stupkové řízení. 	(red)

Radní navrhli kvůli komplikacím při stavbě finanční úlevy  
pro obyvatele ulic Nábřeží a Blahoslavova

Návrhy opatření, která mají ulevit oby-
vatelům ulic, v nichž se nejsilněji proje-
vují důsledky stavebního ruchu při proti-
povodňových opatřeních, schválila Rada 
města Olomouce. „Chtěl jsem, aby město 
dalo jasně najevo, že jsme si vědomi ztí-
žené situace obyvatel obou ulic podél 
břehu řeky Moravy,“ vysvětlil náměstek 
primátora Martin Major, který oba návr-
hy předložil. Návrhy ještě musí schválit 
zastupitelstvo. 

Obyvatelé ulic Blahoslavova a Nábřeží 
jsou realizací protipovodňových opatření 
dotčeni zdaleka nejvíce. Už v současné 
době je ulice Nábřeží kvůli výkopovým 
pracím fakticky neprůjezdná. Podobně na 

tom bude také ulice Blahoslavova. „Vzhle-
dem k mimořádné situaci jsou tito občané 
po dobu čtyř let omezeni v užívání svých 
nemovitostí a jsou dotčeni také hlukem 
a prachem z probíhajících stavebních pra-
cí. Naše návrhy znamenají jen malou úle-
vu, možnosti samosprávy jsou ale velmi 
omezené,“ dodal náměstek Major. 

První z návrhů se týká osvobození od 
poplatku za odpad, druhé pak snížení 
daně z nemovitosti na nejnižší možnou 
částku, jak ji stanovuje zákon. 

„Konkrétní úprava se týká osvobození 
od platby za odpad pro obyvatele s trvalým 
pobytem hlášeným na adrese ulic Nábře-
ží a Blahoslavova, tedy i pro poplatníky, 

kteří na základě nájemní smlouvy užíva-
jí bytovou jednotku na těchto uvedených 
adresách,“ popisuje zásadní změnu Mar-
tin Major. „Toto osvobození je dočasné 
a bude trvat po dobu realizace protipo-
vodňových opatření.“ 

Druhý předložený návrh dočasně 
zmírní tvrdost obecně závazné vyhláš-
ky města o dani z nemovitosti. Změnou 
v obecně závazné vyhlášce je úleva pro 
majitele nemovitostí v ulicích Blahosla-
vova a Nábřeží, kdy koeficient, kterým 
se násobí základní sazby daně, se mění 
z 3,5 na hodnotu 1,6. Jedná se o maximál-
ní snížení sazby, které umožňuje znění  
zákona.  (mf)

Specializovaná firma zachránila z oblasti stavby protipovodňových opatření stovky živočichů, které ohrožoval nízký stav vody Foto | archiv Ecological Consulting
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Sportuj v Olomouci – sportovní 
dění ve městě přehledně
S novým školním rokem byl do ostrého 
provozu spuštěn projekt Sportuj 
v Olomouci s cílem umožnit občanům 
snadnější a přehlednější orientaci 
v nabídce sportovních událostí ve 
městě. Také zatraktivnění známých 
i méně známých sportů na území města. 
Sportuj v Olomouci reaguje na problémy 
menších klubů a skupin, které pořádají 
zajímavé sportovní akce, ale nemají 
dostatek finančních prostředků na jejich 
propagaci. Právě jim by měl projekt 
Sportuj v Olomouci přilákat nové členy 
i fanoušky.

Pro koho je projekt určen?
Webový portál www.sportujvolomou-

ci.cz a stejnojmenná mobilní aplikace pro 
chytré telefony jsou určeny pro všech-
ny, kteří mají zájem o sportovní akce na 
území města Olomouce, ať už chtějí sami 
aktivně sportovat, jít se dívat na zápas 
svého oblíbeného týmu, hledají sportov-
ní aktivity pro své děti, nebo chtějí být 
pouze informováni o sportovním dění ve 
městě. Cílem projektu je zároveň zatrak-
tivnit sport v Olomouci, představit jed-
notlivé sportovní kluby a skupiny široké 
veřejnosti a pomoci organizátorům akcí 
s jejich propagací.

Informace o klubech,  
aktivitách a událostech

Na oficiálních stránkách www.sportuj- 
volomouci.cz a v mobilní aplikaci najdou 
uživatelé přehledně a jednoduše infor-
mace o sportovních klubech, skupinách 
a sportovištích působících na území měs-
ta Olomouce, včetně jejich popisu, kon-
taktu, otevírací doby, a pořádaných udá-
lostech. Jednotlivé informace tak nemusí 
složitě dohledávat z několika zdrojů. Tyto 
události jsou dále rozděleny na TOP udá-
losti, kterých se účastní několik stovek až 
tisíců lidí, ať už jako diváci, nebo aktivní 
sportovci. Dále rodiče najdou speciální 
sekci s nabídkou sportu pro děti. Občané 
si mohou také vybrat, jestli chtějí nalézt 
možnosti kde sportovat, jít se na sport 
podívat, nebo být pouze informováni 
o sportovním dění. 

Hotnews
Projekt Sportuj v Olomouci podporuje 

také fanoušky jednotlivých klubů a sku-
pin, kteří mohou dostávat informace 
o novinkách z první ruky. K tomu slou-
ží notifikace v mobilní aplikaci, která je 
dostupná pro chytré telefony s operační-
mi systémy Android a iOS. Uživateli tak 
přicházejí notifikace ze zvolených klubů 
nebo skupin, také z událostí, kterých se 

účastní. Uživatel tak má neustálý přehled 
o novinkách, plánovaných akcích nebo 
změnách, které tímto způsobem organi-
zátor akce efektivně sdělí okruhu fanouš-
ků a účastníků. Jednotlivé události si 
navíc může jednoduše stáhnout do kalen-
dáře a mít je neustále na očích.

Sportuj v Olomouci  
není pouze seznam klubů a událostí

Sportuj v Olomouci však není pouhý 
seznam klubů a událostí, ale jednotlivým 
klubům pomáhá s propagací, s efektivní 
komunikací s fanoušky a také se správou 
klubu a jednotlivých týmů. Kluby, které 
již systém používají, si chválí zejména 
evidenci docházky na tréninky, zápasy 
a komunikaci s rodiči hráčů bez nutnosti 
používání sms, e-mailů nebo dalších ko-
munikačních kanálů. Další využívanou 
funkcí je také organizování turnajů s on-
line výsledky zápasů.

Sportuj v Olomouci  
je pro všechny milovníky sportu 

Nezáleží na tom, jestli jste vrcholový 
sportovec, začátečník, nebo sportovní fa-
noušek, jestli váš tým hraje nejvyšší sou-
těž, či hrajete jednou týdně pro radost. 
Sportuj v Olomouci je pro všechny. Staňte 
se i vy součástí olomoucké sportovní ko-
munity. Stažení mobilních aplikací i regis-
trace na portálu jsou zcela zdarma. Spor-
tujte s námi. Sportujte v Olomouci!	 (red)

www.sportujvolomouci.cz
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Jak zpříjemnit lidem život v Olomouci? Více stromů, větší  pocit bezpečí 
Bezpečí v ulicích, jejich čistotu i vzhled řada 
obyvatel bere jako naprostou samozřejmost. 
Na zajištění spokojeného a klidného života 
Olomoučanů se však denně podílejí stovky 
zaměstnanců městských společností, jako 
jsou technické služby, dopravní podnik, 
městská policie, nebo i sociální pracovníci 
a úředníci magistrátu. 

Letošní léto je jedním z nejsušších 
a nejteplejších v historii a podle toho také 
ulice města vypadají. „V takovém počasí 
si veřejnost více všímá chybějící zeleně, 
ale jsou také více na očích lidé bez do-
mova, kteří se ne vždy chovají spořáda-
ně. Mohu garantovat, že vedení města 
tyto problémy vnímá a dlouhodobě se na 
ně snaží reagovat. Neexistují ale rychlá 
a okamžitá řešení,“ uvedl primátor Olo-
mouce Antonín Staněk.  

230 nových stromů, rozkvetlé  
květináče na obou hlavních náměstích

V průběhu letošního jara začalo město 
s obnovou městského mobiliáře. Nových 
laviček a parkových stolů se dočkali na 
Svatém Kopečku na Sadovém náměstí 
i v parčíku mezi hospicem a krámky pod 
bazilikou. Nové lavičky byly doplněny 
také v centru města nebo v místních čás-
tech na základě požadavků jednotlivých 
komisí městských částí. Novinkou jsou 
lavičky z recyklovaného plastu, které se 
v závěru loňského roku objevily v Lošově 
nebo podél břehu Moravy u kojeneckého 
ústavu. Montáž mobiliáře včetně nezbyt-
né přípravy povrchů provádějí vždy Tech-
nické služby města Olomouce, a.s.

Nejen díky evropským penězům se 
městu podařilo výrazně rozšířit plo-
chy upravené veřejné zeleně. Napří-
klad v rámci projektu Zelená brána bylo 

vysazeno šedesát vzrostlých stromů na 
třídě Kosmonautů včetně zřízení záhonů 
s trvalkami a keři. „Dalších sto sedmde-
sát stromů a více než tisícovka keřů nově 
lemuje příjezd do Olomouce na Lipenské 
ulici,“ doplnil primátor Antonín Staněk. 

V centru města pak květiny ozdobily 
náměstí v podobě barevných pyramid 
nebo závěsných květináčů na veřejném 
osvětlení. Ještě během podzimu zmi-
zí zastaralé vyvýšené květinové záhony 
z třídy Svobody a nahradí je prozatímní 
terénní modelace. 

Nejlepší reklamou Flory  
by byla upravená veřejná prostranství

Olomouc by se podle názoru opozice 
měla stát opět městem květin a znač-
ka Flora by měla obnovit svoji bývalou 
slávu. „Poslední desetiletí zcela mylně 
politici spojují Floru převážně s fungo-
váním výstav. Ty se postupně proměňo-
valy v trhy, které sice byly ekonomicky 
soběstačné, ale dnes už nemají žádné 
opodstatnění. Mezitím se z veřejného 
prostoru vytrácí nejen květiny, ale i hod-
notný mobiliář nebo například umělec-
ká díla, která by kompozičně doplňova-
la zeleň. Zůstávají zanedbané záhony, 
chátrající lavičky, letité stopy vandalů. 
A přitom nejlepší reklamou Flory by byla 
upravená a kvetoucí veřejná prostran-
ství v celé Olomouci. Upravený veřejný 
prostor a květinová výsadba nejen v tu-
risticky frekventovaných lokalitách, ale 
i na sídlištích,“ rozvádí myšlenku opo-
ziční zastupitel Mirek Žbánek. 

Bezpečí je prvořadým  
požadavkem veřejnosti

Pocit bezpečí hodnotí lidé jako jeden 
z nejdůležitějších faktorů spokojeného 

života. Město Olomouc si před dvěma lety 
nechalo v rámci příprav Strategického 
plánu zpracovat tzv. pocitové mapy. Lidé 
pomocí dotazníků přímo do map zazna-
menávali, jaké pocity na kterém místě ve 
městě mají. 

Také díky tomu se mohli městští stráž-
níci lépe zaměřit na problematiku bezdo-
movectví. Podle sčítání sociálních pra-
covníků žije v Olomouci zhruba 700 lidí 
bez domova. „Samospráva i naši strážníci 
jsou často kritizováni veřejností, že nedo-
káží zajistit nápravu negativních projevů, 
které s sebou bezdomovectví přináší. Je 
důležité si ale uvědomit, že bezdomovec-
tví je především sociální problém, nikoli 
bezpečnostní. Je nezbytné rovněž zdů-
raznit, že ne každé jednání těchto lidí lze 
postihnout podle platné legislativy, tím 
méně pouhý fakt, že byť pod vlivem al-
koholu, jen fyzicky jsou na nějakém mís-
tě a nevábně zapáchají,“ posteskl si nad 
problémem primátor Antonín Staněk. 
„Problematiku ale řešíme a snažíme se 
nabídnout lidem bez domova adekvátní 
služby nebo pomocnou ruku. Navíc větši-
nu problémů s narušováním občanského 
soužití dělá skupinka zhruba 50 lidí, kteří 
mají bezdomovectví jako zažitý životní 
vzorec po mnoho let, jsou závislí na al-
koholu a nechtějí tento život změnit. Jsou 

Opravené Jihoslovanské mauzoleum je jedním z příkladů obnovy zanedbaného místa Foto | PS

Na začátku května vysadilo první stromy také vedení města. Ve zhruba půlkilometrové délce na třídě Kosmonautů je 70 nových stromů a tři tisíce keřů.  Foto | BM
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Jak zpříjemnit lidem život v Olomouci? Více stromů, větší  pocit bezpečí 
Antonína Staňka,  
primátora  
statutárního  
města Olomouce

Je podle vás zeleně ve městě 
hodně, nebo málo? 

Asi sotva někdy nastane situace, 
kdyby měli všichni pocit, že teď už 
je zeleně příliš. V Olomouci ale roz-
hodně není zeleně málo a navíc při-
bývají i nové stromy. Lidé vnímají cit-
livě jakékoliv kácení, ale když se kácí 
nemocné staré stromy nebo z parku 
mizí nevhodné dřeviny, má to vždy 
svůj důvod a stromy jsou pak nahra-
zovány novou vhodnou výsadbou. Jen 
za letošní rok jsme v Olomouci vysa-
dili stovky nových stromů, přibyla 
květinová výzdoba, mění se a zkráš-
lují některé příjezdové komunikace 
do města, chystá se úprava zeleně 
na třídě Svobody. Nejde to udělat ze 
dne na den, ale jsem si jistý tím, že se 
postupně Olomouc stane skutečným 
městem květin. 

Stát snižuje dotace neziskovým 
organizacím, najdou se v měst-
ském rozpočtu peníze na podpo-
ru například sociální prevence?

Město podporuje sociální prevenci 
dlouhodobě a především systematic-
ky. Máme vypracovaný komunitní 
plán sociálních služeb a také kata-
log poskytovatelů sociálních služeb. 
Obecně platí, že žádné město nemů-
že suplovat stát, my jsme ale schopni 
dlouhodobě podporovat ty organiza-
ce, které poskytují skutečně kvalitní 
a potřebné sociální služby, a dokáže-
me reagovat na vývoj jejich potřeb.

 
Může se do některých aktivit 
souvisejících se zkvalitňová-
ním života ve městě zapojit 
veřejnost?

Veřejnost pomáhá městu napří-
klad zapojením do různých prů-
zkumů, jako byly ty při vytváření 
pocitových map či jako jsou veřejné 
debaty v rámci přípravy na promě-
nu některé lokality ve městě. To jsou 
přesně ty momenty, kdy každý občan 
může říct, kde by si přál například 
zeleň či lavičky, kde chce, aby mohla 
parkovat auta, nebo kam by naopak 
směli jen pěší. Díky takové spolupráci 
pak může být město takové, jak si ho 
přejí jeho obyvatelé.

TŘI OTÁZKY PRO...

dobře známí terénním pracovníkům i po-
licii,“ dodává primátor Staněk. Velká vět-
šina lidí bez domova naopak žádné potíže 
nepůsobí. 

Podle primátora Staňka by mělo situa-
ci zlepšit jak zvýšení počtu strážníků, tak 
i otevření služebny na hlavním nádraží.  

Olomouc je z hlediska  
prevence na velmi dobré úrovni

Zajištění bezpečnosti a fungování 
městské policie chválí i opozice. Oceňuje 
zejména bezvadně pracující komisi pro 
prevenci kriminality a bezpečnost i pod-
poru sociální péče. „Přesto nebudu jako 
zastupitel zavírat oči před realitou. Pro-
tože pracuji přímo v budově hlavního ná-
draží, denně se setkávám s narušováním 
veřejného pořádku, kterého se dopouští 

místní komunita bezdomovců a feťáků. 
Sám jsem s nimi měl několikrát konflikt, 
když jsem je upozorňoval, ať neobtěžují 
cestující u automatu na jízdenky nebo si 
nedělají záchod z veřejného prostranství. 
Jejich drzost a agresivita stoupá, frekven-
ce prohřešků narůstá, stejně jako znalost 
způsobů, jak ignorovat strážníky. Víme 
velmi dobře, kde se zdržují a zanechávají 
po sobě nepořádek. Jak mi potvrdil i ře-
ditel městské policie, současná legislativa 
nám neumožňuje efektivně proti těmto je-
dincům zakročit. Jenže tady prostě platí li-
dové přísloví „na hrubý pytel hrubá zápla-
ta“. Těch nejvíc problémových je kolem 10 
% z celkového počtu cca 700 bezdomovců 
v Olomouci. Jsou to zpravidla recidivisté, 
lidé s různými druhy závislostí, kteří ne-
mají žádný zájem změnit svůj styl života. 
Netvrdím, že budeme v Olomouci výrazně 
úspěšnější než v jiných městech, kde se 
s těmito pobudy také potýkají, ale shodli 
jsme se s panem primátorem na nutnosti 
zvýšených opatření, která město bude za-
vádět,“ popsal společné jednání s vedením 
města opoziční zastupitel Mirek Žbánek. 
Sám si ale uvědomuje, že řešení situace 
není jednoduché a rychlé.

„Považuji za důležité, aby nové vede-
ní, které vzejde z říjnových voleb, začalo 
tento problém intenzivně řešit. Mluvil 
jsem s mými kolegy z krajského zastu-
pitelstva i poslanci a nalezl podporu pro 
prosazování legislativních změn, které 
obcím umožní lépe s tímto nešvarem 
bojovat. Podporuji navýšení počtu měst-
ských strážníků i rozšíření a moderni-
zaci kamerových systémů. Jednal jsem 
s vedením dopravního podniku o jejich 
koncepci zvýšení přepravního pořádku, 
s primátory a starosty jiných měst jsme 
si vyměňovali zkušenosti se zaváděním 
dalších opatření, jako jsou zábrany na la-
vičkách proti povalování nebo likvidace 
nelegálních tábořišť. Ty známe i u nás, 
například poblíž Klášterního Hradiska 
nebo v některých zahrádkářských osa-
dách. Otevřel jsem kontroverzní téma, 
ale cítím podporu nejen občanů, ale 
i kolegů z ostatních politických stran 
a zaměstnanců města. To je dobrý signál 
pro další společnou práci,“ dodal Mirek  
Žbánek.

- nenabízejte těmto lidem finanční prostředky,
- pokud chcete pomoct, nabídněte jídlo,
- v případě, že na vás pokřikují – nereagujte (ve většině případů jsou tito lidé pod vlivem alkoholu),
- nepouštějte se s těmito lidmi do sporu, zpravidla se shlukují ve skupině a jsou v přesile,
- při osobním kontaktu dbejte opatrnosti, tito lidé mohou být nositeli infekčních onemocnění,
- při vstupu do bytových domů nepouštějte tyto osoby dovnitř,
- ohlaste protiprávní jednání (požívání alkoholu na veřejnosti, znečišťování veřejného  
prostranství atd.) a vyčkejte do příjezdu hlídky jako svědci

PREVENTIVNÍ RADY PŘI SETKÁNÍ S BEZDOMOVCI:

Opravené Jihoslovanské mauzoleum je jedním z příkladů obnovy zanedbaného místa Foto | PS
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Místa přátelská rodinám – představujeme  
FAMILY POINT místo pro rodinu® a Caffe Opera

V příšítím vydání představíme 
Centrum pro rodiny s dvojčaty 

a vícerčaty a Family Office Olomouc.

FAMILY POINT místo pro rodinu®
Síť Family pointů má dlouholetou tra-

dici a v Olomouci pracuje od roku 2017. 
Jedná se o nízkoprahové a bezbariérové 
zařízení, které nabízí zázemí pro rodi-
ny s dětmi. Téměř 
v centru Olomou-
ce (ul. Zámečnická 
1151/7) se můžete 
ocitnout na Ostro-
vě pro rodinu, kte-
rý kromě zázemí 
Family pointu místa pro rodinu® nabízí 
širokou škálu služeb pro rodiny s dětmi. 
„Jedná se o prostor pro setkávání, kde 
můžete své děti nakojit/nakrmit, přeba-
lit, využít hracího koutku, odpočinout 
si, načerpat informace ohledně proro-
dinných aktivit v Olomouckém kraji, 
využít základní poradenství, a to vše 
zcela zdarma. Mimo to nabízíme širokou 
škálu vzdělávacích aktivit,“ uvedla Šár-
ka Gajdošová, manažerka olomouckého 
centra, která zodpověděla i naše otázky. 

V čem jste jedineční?
Přidanou hodnotou našeho olomouc-

kého kontaktního Family pointu místa 
pro rodinu® je soustředění se na zdravý 

a ekologický životní styl. To je patrné již 
z našeho vybavení, které je čistě z pří-
rodních materiálů, a vaše děti u nás 
najdou hračky také pouze z přírodních 
materiálů. V tomto duchu taktéž pod-

porujeme rodiny 
a šíříme osvětu.  

Jaké máte 
plány do 
budoucna?

Family point je 
jen jeden z našich projektů. Tento rok 
začínáme realizovat projekt Náhrad-
ní příbuzný a věříme, že v příštím roce 
bude projekt schopen uspokojit poža-
davky široké veřejnosti. Dále plánujeme 
využít více náš venkovní prostor k akti-
vitám pro rodiny např. vytvořením bosé-
ho chodníku. Důležité je pro nás udržet 
a zlepšovat stávající služby. Jako výzvu 
vidím propojování organizací poskytu-
jících prorodinné aktivity, a to nejen na 
úrovni vzájemné propagace, ale hlavně 
společného vytváření služeb, programů 
a sdílení. Spousta rodičů ráda využívá 
sociální sítě, a i zde jsme udělali krok 
blíže k nim. Vytvořili jsme na facebooku 
skupinu Rodičovské souznění, kde se 

můžete setkat se zástupci rodinných 
center a organizací přátelských rodině, 
najdete zde nejrůznější pozvánky, ale 
hlavně je to prostor pro diskuzi a pod-
něty od uživatelů služeb pro rodiny. Prá-
vě vás rodiče chceme podpořit v tom, 
abyste se zapojili do procesu rozhodo-
vání a tvoření prorodinných aktivit (co 
si společně vytvoříme, to v našem městě 
můžeme mít). 

Přijďte se za námi podívat. Jsme tady 
pro vás každý všední den v čase od 9:00 
do 18:00 hodin. Můžete u nás bezplatně 
zaparkovat, zaskotačit na trampolíně 
a mnoho dalšího. Zkrátka není třeba 
o tom mnoho psát, ale přijít a zažít si 
kouzlo tohoto jedinečného místa. Více 
informací a kontakty na nás najdete na 
webových stránkách http://www.olo-
mouc.familypoint.cz a nezapomeňte se 
podívat na kalendář akcí. 

Vnímáte město Olomouc jako 
město pro rodinu? V čem by se 
mohlo zlepšit?

Město Olomouc nabízí opravdu pest-
rou škálu prorodinných aktivit a my se 
mimo jiné snažíme o nich předat kom-
plexní informace.  

Caffe Opera
Caffe Opera navazuje na tradici a his-

torii kavárny, která se v těchto prosto-
rách nacházela desítky let. 

„V dnešní hektické době se snažíme 
vytvářet pro naše zákazníky místo se 
servisem pro příjemné pozastavení a po-
hodovou chvíli, stráve-
nou u kvalitního jídla, 
lahodné kávy a domá-
cích cukrářských vý-
robků. Naší prioritou 
jsou kvalitní suroviny 
a vlastní výroba (těsto-
viny, zákusky, zmrzlina, 
dorty,…),“ říká za Caffe 
Opera Gina Lípová.

V čem jste originální?
V první řadě se zaměřujeme na kva-

litu. Naše služby doplňuje vyhlášený 
dětský koutek pro maminky s dětmi.  
Prolézací atrakce, skluzavka, tabule pro 
malování křídou, hračky a mnoho dal-
ších vychytávek, kterými se děti zabaví 
a maminky si mohou v klidu dát dobrou 
kávu nebo oblíbený zákusek. Prostory 
jsou hojně využívány také k oslavě na-
rozenin, kterou je Caffe Opera schopna 
připravit na klíč. Pro nejmenší děti mají 

maminky k dispozici přebalovací pult, 
mikrovlnou troubu i samostatné WC pro 
své děti. V létě rodiny určitě ocení i mož-
nost posezení na vnitřní zahrádce, která 
je propojena s dětským koutkem, zde je 
prostor i pro kočárky.

Chceme i nadále vytvářet příjemné 
prostředí, s určitým 
kouzlem a pohodou 
a věříme, že i naši zá-
kazníci si při návštěvě 
našeho podniku od-
náší kousek radosti 
a spokojenosti.

Jaké máte plány do 
budoucna?

Máme velké plány a vize do budouc-
na. Ať už se týkají interiéru, služeb, nebo 
kvality produktů. Určitě se můžete tě-
šit na nové výrobky od našich cukrářek, 
na pravidelně obměňovaný jídelní lístek 
a v neposlední řadě také na postupné zvy-
šování úrovně našich služeb. Každý rok si 
dáváme malé cíle, které nakonec vedou 
ke zvýšení spokojenosti našich hostů.

Vnímáte město Olomouc jako 
město pro rodinu? V čem by se 
mohlo zlepšit?

Město Olomouc má samo o sobě vel-
ké kouzlo. Je to nádherné město s mno-
ha příležitostmi jak pro jedince, tak pro 
rodiny. Má atmosféru, tradici, možnosti 
a přívětivost, za kterou jsme z Brna do 
Olomouce přišli i my. Sami jsme velká 
rodina, proto mohu z vlastní zkušenosti 
říct, že nám tady k životu nic nechybí.

Jsme velice vděčni, že tuto atmosfé-
ru mohou vnímat naši hosté také u nás 
a v letním období třeba i z naší venkovní 
zahrádky. 

Olomouc je město s řadou historických 
skvostů, které doplňují různé kulturní 
a jiné akce přímo na náměstí. Hojná ná-
vštěva rodin s dětmi ve mně budí pře-
svědčení, že Olomouc je přívětivá pro 
tuto skupinu obyvatel. Snad jen zeleň na 
náměstí chybí. Pro klidné posezení ve stí-
nu stromů…. 

Tohle je pro nás Olomouc. 
Město plné kouzla a překvapení pro 

každého.



Probíhající a  předpokládané uzavírky 
na území statutárního města Olomouce 
září 2018

Do 12. 11. 
úplná uzavírka ulice Smetanova
Do 10. 9. 
částečná uzavírka ulice Jungmannova
Od 3. 9. do 7. 10. 
úplná uzavírka ul. Dobnerova 
ve 4 etapách
Do 12. 9. 
úplná uzavírka ul. Zeyerova
Do 30. 9. 
částečná uzavírka ul. I. P. Pavlova
Od 15. 9. do 17. 9. 
částečná uzavírka ul. Masarykova
Od 3. 9. do 7. 9. 
úplná uzavírka ul. Bystrovanská

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

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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SLAVNOSTNÍ  OTEVŘENÍ  LÁVKY  A  CYKLOSTEZKY  HOLICE-NOVÝ SVĚT
Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření lávky a cyklostezky z Holice na Nový Svět, 
které se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018 v 10:00 hodin v místě napojení lávky na cyklostezku směrem do Holického lesa.

Součástí slavnostního otevření bude také vysazení  Stromu svobody 1918–2018 ve spolupráci s Nadací Partnerství
a prohlídka lesní galerie připravené žáky ZŠ Olomouc-Holice.
 

Na setkání se těší

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce  Ing. Antonín Daňa, člen představenstva Porr, a. s.

Město bude mít park Marie Terezie
Olomoucký park přiléhající k ulici 

Dobrovského a k nábřeží Přemyslovců, 
který Olomoučané znají jako parčík pod 
dómem, dostane oficiálně nové jméno. 
Připomene historii tohoto místa, jehož 
dnešní podobu velmi ovlivnilo přebudo-
vání Olomouce na významnou barokní 
bastionovou pevnost.

Radní hlasovali pro návrh pojme-
novat zdejší zelenou plochu parkem 
Marie Terezie. „Právě za této panovni-
ce totiž získala městská fortifikace ba-
rokní charakter, přičemž jedním z po-
sledních dochovaných prvků tohoto 

opevnění je Locatelliho bastion, kolem 
kterého je nově pojmenovaný park roz-
ložený,“ upřesnil náměstek primátora 
Pavel Urbášek. Park se nachází v bez-
prostřední blízkosti hradeb, na jeho 
místě v době existence pevnosti býval 
především vodní příkop a další součásti 
fortifikace.

Návrh bude předložen na nejbližším 
jednání Zastupitelstva města Olomouce. 
Smyslem jednotného názvu parku bude 
zvýšit jeho význam, a navíc i zjednodu-
šit orientaci zejména turistům, kteří se 
pohybují v této části města.   (red)
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PRO NAŠE PRODEJNY CHODURA 
OLOMOUC A VELKÁ BYSTŘICE

HLEDÁME
PRODAVAČE/KU MASA A UZENIN

náborový příspěvek 10.000,- Kč
výhodné platové podmínky + další bene� ty

Kontakt: Ing. Milan Ho� man, Žaneta Galoczová
e-mail: milan.ho� man@chodura.cz, tel.: 604 297 088
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Tramvajová trať na Povel a Nové Sady:  
start II. etapy je už za dveřmi
Tři zastávky a skoro 1,5 kilometru nové 
trati přes tři frekventované ulice přinese 
obyvatelům sídlišť na jihu Olomouce  
II. etapa tramvajové trati Nové Sady 
a Povel. Spuštění její stavby je už nyní 
na dohled. Na podzim může začít výběr 
zhotovitele stavby. 

„Druhá etapa tramvajové trati už zís-
kala klíčové územní rozhodnutí,“ říká in-
vestiční náměstek primátora Filip Žáček. 
„Teď musíme jako investor získat ještě 
stavební povolení a současně už může na 
podzim začít i příprava výběru zhotovite-
le stavby,“ dodává. 

Podstatné je, že jsou na celé trase vy-
jasněné i majetkoprávní vztahy. „Všech-
ny důležité majetkoprávní vztahy v bu-
doucí trase jsou už vyřešené. V průběhu 
přípravy dokumentace pro stavební říze-
ní bylo nutné dořešit ještě majetkopráv-
ní vztahy na pozemcích Olomouckého 
kraje a je možné, že ještě proběhnou jed-
nání s vlastníky některých inženýrských 
sítí,“ popisuje situaci Filip Žáček. 

V roce 2016 muselo vedení města slo-
žitě vyjednat dohodu s majiteli domu  
v Rooseveltově ulici. Výkupní cena byla 
tehdy dohodnuta na 5 milionů korun. 
Vloni se stejně náročně dojednávala 
kupní smlouva na poslední soukromé 
pozemky z vlastnictví nadnárodní ob-
chodní společnosti. 

Druhá etapa dovede tramvaje z Roose- 
veltovy ulice přes Zikovu do uli-
ce Schweitzerova, vzniknou na ní tři 
nové zastávky. Její délka bude zhruba 
1300 metrů, je tedy srovnatelná s délkou 

první etapy (1394 metrů). Náklady na 
II. etapu tramvajové trati jsou odha-
dovány na 400 milionů korun, záleží 
ale i na výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. Stejně jako v přípa-
dě první etapy bude město i zde usilovat 
o získání dotačních prostředků. Tři za-
stávky II. etapy už mají i názvy – tram-
vaje budou zastavovat na zastávkách Zi-
kova, Rožňavská a U Kapličky.

Zatímco se stavba II. etapy rychle blíží, 
v přípravě je už i III. etapa, která dovede 
tramvaj až do Slavonína. Ta je nyní ve fázi 
řešení majetkoprávních vztahů a pro-
jekčních příprav. Obě etapy tak napojí 
na tramvajovou dopravu lokalitu s něko-
lika desítkami tisíc obyvatel. Dotažením 
projektů do konce se naplní vize rozvoje 
tramvajové dopravy, které jsou zde již 
zhruba 40 let.   (red)

Návrh křížení tramvajové trati na ulici Schweitzerova Foto | vizualizace Stavoprojekt

Křižovatka na ulici Zikova a plánovaná konečná zastávka U Kapličky Foto | vizualizace Stavoprojekt 



Poplatek za odpad zůstane na stejné výši
Za svoz komunálního odpadu budou 
Olomoučané i v roce 2019 platit stejně 
jako v předešlých šesti letech, tedy 
660 korun. Rada města chce ponechat výši 
poplatku beze změn. Nově navíc navrhuje 
osvobodit od platby obyvatele ulic Nábřeží 
a Blahoslavova, kteří jsou nejvíce dotčeni 
rozsáhlou výstavbou protipovodňových 
opatření. Návrh obecně závazné vyhlášky 
musí schválit zastupitelstvo.
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Rada města navrhne zastupitelstvu 
schválit výši poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů ve stejné výši jako loni. Ve stej-
ném rozsahu navrhují radní ponechat 
i stávající úlevy z poplatků, avšak s jed-
nou zásadní výjimkou. „Vyhláška obsahu-
je podstatnou změnu, která odráží situaci 
související se stavbou protipovodňových 
opatření ve městě. Konkrétní úprava se 
týká osvobození od platby za odpad pro 
obyvatele s trvalým pobytem hlášeným 
na adrese ulic Nábřeží a Blahoslavova, 
tzn. i pro poplatníky, kteří na základě ná-
jemní smlouvy užívají bytovou jednotku 
na těchto uvedených adresách,“ popisu-
je zásadní změnu náměstek primátora 

Martin Major (podrobnosti	na	straně	6,	
pozn.	redakce).

V případě ostatních poplatníků chtě-
jí radní i pro příští rok ponechat částku, 
na kterou byli Olomoučané zvyklí v po-
sledních šesti letech. Poplatek za odpad 
se v Olomouci zvyšoval naposledy v roce 
2013. Částka platná od roku 2004 se 
tehdy zvedla ze 492 korun na stávajících 
660 korun.

Poplatek za komunální odpad, který 
se každý rok stanovuje samostatně, zo-
hledňuje skutečné náklady města spojené 
se sběrem a svozem netříděného komu-
nálního odpadu. Výběr poplatku za rok 
2018, konkrétně k letošnímu červenci, 
činil 51 774 463 korun. Celkové náklady 
na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu v roce 2017 dosáhly částky 
59 776 346 korun.    (red)

Poplatek za svoz odpadu se v Olomouci nezvyšuje od roku 2013 Foto | archiv MMOL
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Bazilika na Svatém Kopečku projde rekonstrukcí  
a i neznámá místa se otevřou turistům
Areál baziliky na Svatém Kopečku 
u Olomouce, letos prohlášené 
národní kulturní památkou, čeká 
rozsáhlá rekonstrukce. Cílem projektu, 
financovaného z Integrovaného operačního 
programu (IROP) – Integrované teritoriální 
investice Olomoucké aglomerace (ITI OA), 
je nejen obnova kulturní památky, ale i její 
plnohodnotné využití veřejností.

„Svatý Kopeček opět bude zářit novotou 
a nejen místní obyvatelé získají možnost 
pořádání kulturních, duchovních a spole-
čenských akcí v důstojném prostředí. Jsem 
rád, že po několika letech příprav se začíná 
realizovat, a věřím, že více než 100miliono-
vou dotaci všichni návštěvníci i domorodci 
na konci roku 2019 ocení,“ komentuje za-
hájení stavebních a restaurátorských prací 
náměstek primátora Ladislav Šnevajs, kte-
rý stojí u zrodu projektu od jeho počátku. 
Práce budou probíhat nejen v samotné ba-
zilice Navštívení Panny Marie, ale i v pro-
storách Svatých schodů, v pravém dvorním 
křídle kláštera, v historických, tzv. repre-
zentačních sálech nebo v ambitech. Ačkoli 
jde o tak rozsáhlou rekonstrukci, nebude 
areál veřejnosti uzavřen a konat se budou 
i bohoslužby. 

Opravy se dočkají interiéry  
i okolí baziliky

Objekt čeká rekonstrukce oken a dveří, 
oprava omítek, fasád, rekonstruovány bu-
dou elektroinstalace, vytápění, osvětlení 
i ozvučení v objektu. Důležitou součástí 
bude i instalace nových zabezpečovacích 
a protipožárních systémů. Převážnou část 
plánovaných prací představují restaurátor-
ské umělecké práce, uskuteční se obnova 
sochařských i malířských děl, podlahy, vit-
ráží, rekonstruován bude také mobiliář, ol-
táře i kazatelna. V rámci realizace projektu 
dojde i na hlavní nádvoří s ambity a vnitřní 

zahradu. Budou odstraněny novodobé 
a nevyhovující povrchy, které nahradí 
nové, lépe odpovídající historické podstatě 
i významu objektu. Prostor doplní mobi-
liář historizujícího typu, tak aby mohl být 
užíván veřejností. Součástí úprav na hlav-
ním nádvoří je i restaurování sousoší sv. 
Norberta, které je nyní v havarijním stavu. 
Obnovou venkovních prostor a úpravami 
ambitů získá areál nové přístupové plochy 
pro pohyb a využití návštěvníků.

Historickou knihovnu 
poprvé uvidí i veřejnost

Součástí projektu je i rekonstrukce pro-
stor muzea Matice svatokopecké a obnova 
historické knihovny. Po restaurování do-
stanou prostory muzea nové kvalitní vit-
ríny, které umožní umístění vzácných ex-
ponátů, a historický knihovnický nábytek. 
Takto obnovená knihovna bude vybavena 
z knihovního fondu Strahovského klášte-
ra. Původní svatokopecké knihovní svazky 
jsou dnes totiž součástí Vědecké knihovny 

v Olomouci, na Svatý Kopeček bude proto 
umístěn knihovní fond odpovídající svým 
obsahem, zaměřením a datem vzniku 
tomu původnímu, případně knihovní fond, 
který se Svatým Kopečkem jinak úzce sou-
visí. Z fondů Strahovského kláštera budou 
také doplněny exponáty do muzea Matice 
svatokopecké. 

„Projekt nabídne nové návštěvnické tra-
sy a umožní i celoroční návštěvnický pro-
voz památky. Veřejnosti se otevřou nové, 
doposud uzavřené, nepřístupné nebo ne-
využívané části areálu, jako například pro-
story Svatých schodů, kaple, sakristie nebo 
již zmíněné prostory historické knihovny,“ 
dodává Ladislav Šnevajs. „Počítá se také 
s odstraněním nejrůznějších přístupových 
bariér, instalací bezbariérových prvků, 
řešena bude také návaznost jednotlivých 
prostor, plánuje se obnovení východního 
vstupu do baziliky.“ Cílem projektu obno-
vy je totiž nejen obnova národní kulturní 
památky, ale i její plnohodnotné využití 
veřejností.    (red)

Veřejnosti bude nově zpřístupněn francouzský sál. Na snímku je před poškozením během II. světové války. Foto | Archiv Matice svatokopecké

Zajímá vás problematika stavebního úřadu a územního plánování? 
Pak hledáme právě vás!
Nemáte pracovní zkušenosti? Nevadí. 
Už nějaké máte? Skvělé! 
Staňte se odborníkem, který dokáže poradit.

Odbor koncepce a rozvoje a odbor stavební Magistrátu města Olomouce hledá nové kolegy na aktuálně volné pracovní pozice:

Urbanista/urbanistka
Odborný stavební referent/referentka
Odborný referent/referentka silničního hospodářství

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
Perspektivní pracovní pozice  |  Výborné zaškolení  |  Možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje  |  Příjemné pracovní prostředí  |  Pružnou pracovní dobu  |  Přátelský kolektiv  |  Zajímavé benefi ty

 Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu
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KASKÁDY HRANICE
ž i v o t  s  t e r a s o u

KASKÁDY HRANICE
ž i v o t  s  t e r a s o u

Kaskády Hranice první etapa s.r.o. 
Dr. Skaláka 1459/7, Přerov I-Město
750 02 Přerov

Kateřina Říhošková

       739 648 001

PROSTORNÉ TERASY
VYSOKÁ MÍRA SOUKROMÍ
KLIDNÁ LOKALITA 
BYDLENÍ V ZELENI
NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
KVALITNÍ MATERIÁLY
GARÁŽOVÁ PARKOVÁNÍ
DOBRÁ DOSTUPNOST
ŠKOLY A ŠKOLKY, NEMOCNICE A 
HYPERMARKET V OKOLÍ

Mezi nejvýše ceněné výhody moderního 
souboru 3 bytových domů patří:

www.arteraprojekt.cz

Prodejní centrum

Kontaktní osoba

+
+
+
+
+
+
+
+
+

KASKÁDY HRANICE
ž i v o t  s  t e r a s o u

ARTERAPROJEKTŽIVOT S TERASOU  více na   WWW.KASKADYHRANICE.CZ
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Dny evropského dědictví 
oslaví i „fakultka“

Pevnost Tafelbert je unikátní také v tom, že byla využívána jako vězení Foto | FNO

Při příležitosti Dnů evropského dědictví zpřístupní Fakult-
ní nemocnice Olomouc architektonicky atraktivní prostory, 
které vypovídají jednak o její bohaté historii, jednak o sou-
časnosti jednoho z nejmodernějších zdravotnických pracovišť 
v České republice. Ve čtvrtek 6. září od 14:00 do 18:00 hodin 
si zájemci mohou prohlédnout nejstarší pavilon, tedy budovu 
Franze Josefa. S průvodci pak budou moci zavítat do fortové 
pevnosti Tafelberg a nové budovy II. interní kliniky – gastro-
enterologie a geriatrie.   (red)

www.ded.olomouc.eu
www.fnol.cz

V listopadu otevíráme novou restauraci

•  kuchaři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35 200 Kč

•  pracovníci na výdej jídel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24 200 Kč

•  číšníci/servírky   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24 200 Kč

Měsíční mzda po zkušební době včetně premií a příplatků + 13. mzda navíc.

Hodili by se nám

Pracujte v Globusu

Kontaktujte naše personální 
oddělení: a.bittnerova@globus.cz 
nebo volejte 585 700 116.

PRACUJTE TAM, KDE co slíbíme, skutečně dodržíme.
V našich restauracích si potrpíme na českou klasiku. 
Vaříme z čerstvých surovin a používáme nejmodernější technologie.

www.globus.cz/
kariera 

Inz_Globus_185x40_OLOM.indd   1 24.08.18   14:23
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

2. 9., 19:00  Slavnostní zahájení sezony 2018/2019, galavečer 
3. 9., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, A 
4. 9., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, B
5. 9., 19:00  Josef Stelibský, Antonín Procházka – Hledám děvče na boogie woogie
 Revuální opereta
6. 9., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna
 Opera ve dvou dějstvích, Senioři -30%
8. 9., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra 
9. 9., 14:30  Giuseppe Verdi – Ernani
 Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, NO
10. 9., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero
 Perla klasického baletu 
11. 9., 19:00  Rudolf Piskáček – Perly panny Serafínky
 Lidová hra o třech dějstvích. Opereta
12. 9., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero. Balet, C 
13. 9., 19:00  Franz Lehár – Země úsměvů
 Romantická opereta ve třech dějstvích 
14. 9., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon. 
 Život nelze ušít na míru. Činohra, premiéra, P
15. 9., 16:00  Oskar Nedbal – Vinobraní
 Opereta ve třech dějstvích, ZO 
16. 9., 19:00  Zkrocení zlé ženy
 Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách. Balet
17. 9., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, K 
18. 9., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy. Muzikál, L
19. 9., 19:00  Alexej Davidovič Mačavariani – Othello
 Vojevůdce, který podlehl žárlivosti. Balet 
20. 9., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost
 Bavte se, nic se neděje. Činohra 
21. 9., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale
 Komická opera, V 
22. 9., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, X
23. 9., 16:00 Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, YO 
27. 9., 19:00  Bohuslav Martinů – Řecké pašije
 Opera o čtyřech jednáních v českém znění. Senioři -30 %, D
28. 9., 19:00  Sergej Rachmaninov, Fryderyk Chopin – Dáma s kaméliemi
 Kurtizána vykoupená láskou a smrtí. Balet 
29. 9., 19:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský, 
 Zdeněk Podskalský ml. - Noc na Karlštejně. Romantická komedie plná 
 známých a oblíbených melodií. Muzikál, rodinné divadlo
30. 9., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra 
1. 10., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, A
2. 10., 19:00  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra, senioři -30%
3. 10., 19:00  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, ST
4. 10., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra 
5. 10., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený. Česká lidová opereta. Premiéra, P
6. 10., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený. Česká lidová opereta, X 
7. 10., 10:00  Příběhy vodníka Česílka – Divadlo D5 Praha. Pohádka, RPP
7. 10., 14:00  Příběhy vodníka Česílka – Divadlo D5 Praha. Pohádka, OPP

 www.moravskedivadlo.czThe Predator © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved  І  Po čem muži touží © Féniex � lm 2018
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music
olomouc
2018

9 / 10—
23 / 10
2018

 10. mezinárodní
festival 
soudobé hudby

www.musicolomouc.cz

Úterý, 9/10 1800

ENSEMBLE MONDRIAN CH

Úterý, 9/10 2030

ISANG YUN TRIO CZ

*Neděle, 14/10 1900

ALEKSANDER WNUK PL

Úterý, 16/10 1900

TRIO HELIX CZ

Neděle, 21/10 1900

LICHTZWANG CZ

Pondělí, 22/10 1900

CATCH TRIO D

Úterý, 23/10 2030

ORCHESTR BERG CZ

Umělecké centrum UP
*Divadlo na Cucky
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

27. 9., 19:00 A1/ Zahajujeme slavnostně, zahajujeme karnevalem!
 A. Dvořák Karneval, předehra op. 92
 L. van Beethoven Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61
 R. Strauss Smrt a vykoupení, symfonická báseň op. 24 
 sólista  Ivan Ženatý housle 
 dirigent   Petr Vronský 

28. 9., 19:00 R1/Zahajujeme slavnostně, zahajujeme karnevalem!
 A. Dvořák Karneval, předehra op. 92
 L. van Beethoven Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61
 R. Strauss Smrt a vykoupení, symfonická báseň op. 24 
 sólista  Ivan Ženatý housle 
 dirigent  Petr Vronský 

4. 10., 19:00 P1/Koncerty mladých olomouckých talentů
 W. A. Mozart Figarova svatba, předehra k opeře
 W. A. Mozart árie Despiny z opery Così fan tutte
 A. Vivaldi La notte RV 439
 B. Smetana Skočná z opery Prodaná nevěsta  
 B. Smetana árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta
 B. Martinů Koncert pro cembalo a malý orchestr H 246
 E. Séjouré Koncert pro marimbu a smyčcový orchestr
 A. Dvořák Slovanský tanec č. 8 g moll
 sólisté  Hedvika Žádniková – zpěv, ZUŠ Iši Krejčího
   Alena Kučerová – zobcová flétna, ZUŠ „Žerotín“
   Julie Hrivíková – cembalo, Konzervatoř Evangelické  
   akademie
   Ladislav Bilan ml. – marimba, člen MFO
 dirigent   Tomáš Stanček

Koncerty se konají v Redutě, vstupenky na webu www.mfo.cz na stránce příslušného 
koncertu nebo v infocentru v podloubí radnice 1 týden před konáním koncertu.

  3. září – 8. října

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

4. 9., 10:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Co umění umí
 Jak zpívá voda? Workshop pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby. 
 DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč. DOSPĚLÝ DOPROVOD ZDARMA
 Rezervace nutná: Terezie Čermáková, cermakova@muo.cz, 585 514 299
4. 9., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Co umění umí
 Jak zpívá voda? Workshop pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby. 
 DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč. DOSPĚLÝ DOPROVOD ZDARMA
 Rezervace nutná: Terezie Čermáková, cermakova@muo.cz, 585 514 299
6. 9., 18:30 Mozarteum: Zde se nacházíte / Václavské náměstí v proměnách  
 času. Vernisáž výstavy. VSTUP VOLNÝ

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
6. 9., 19:00 Divadlo hudby: Jan Komárek a kol.: Kabaret Velázquez
 Pohybově-výtvarné divadlo. VSTUPNÉ 180/120 Kč
7. 9., 19:00 Terasa CAFÉ 87: Plum Dumplings
 Koncert. VSTUP VOLNÝ
8.–9. 9., 10:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ještě než zavřou... 
 Zdíkův palác před rekonstrukcí. Samoobslužný program pro děti a dospělé. 
 VSTUP VOLNÝ
8. 9., 14:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Zde se nacházíte / Václavské  
 náměstí v proměnách času. Komentovaná prohlídka výstavy s jejím 
 kurátorem Miroslavem Kindlem. VSTUP VOLNÝ
8. 9., 10:00 Kino CENTRAL: Poslední prohlídka bývalého kina Central před jeho 
 rekonstrukcí. S historií, přítomností i buducností kina Central vás seznámí 
 Alexandr Jeništa. VSTUP VOLNÝ
8.–9. 9., 21:16 Muzeum moderního umění: 9:16 pm gallery
 Videoart galerie umístěná ve výloze Muzea umění Olomouc
 VSTUP VOLNÝ
9. 9., 10:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Zde se nacházíte / Václavské 
 náměstí v proměnách času. Komentovaná prohlídka výstavy s jejím 
 kurátorem Miroslavem Kindlem. VSTUP VOLNÝ
9. 9., 14:00 Kino CENTRAL: Poslední prohlídka bývalého kina Central před jeho 
 rekonstrukcí. S historií, přítomností i buducností kina Central vás seznámí 
 Alexandr Jeništa. VSTUP VOLNÝ
9. 9., 14:00 Divadlo hudby: Loutka + hřiště = Loutkoviště
 Divadelní workshop. VSTUP VOLNÝ

12. 9., 18:30 Divadlo hudby: Štefan Berec: Kompozice rodiny
 425. vernisáž v Divadle hudby. VSTUP VOLNÝ 
13. 9., 19:00 Divadlo hudby: Olivy: úvodní výstřel sezony
 Divadelní improvizace. VSTUPNÉ 150/100 Kč 
14. 9., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... 
 Začínáme operetkou. Koncert. VSTUPNÉ 50 Kč
14. 9., 18:30 CAFÉ 87: MaraSCauD: Po nocích
 Dernisáž výstavy za přítomnosti okouzlující autorky, představitelky 
 evropského expresionismu Marascaud. VSTUP VOLNÝ.
18. 9., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje 
 Hostem Vladimíra Hrabala je olomoucký architekt Pavel Pospíšil
 VSTUPNÉ 50 Kč
18. 9., 19:00 Mozarteum: Earth: Den na zázračné planetě
 FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Současný artový film.  
 VSTUPNÉ 60/30 Kč
19. 9., 17:00 Mozarteum: Populismus v evropské a české politice
 Přednáška Martina Mejstříka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.  
 VSTUP VOLNÝ
20. 9., 17:00 Chrám Panny Marie Sněžné: Krzysztof Penderecki: Credo
 Koncert k zahájení výstavy Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardní 
 umění ve střední Evropě a zahájení festivalu Podzimního festivalu duchovní 
 hudby. VSTUPNÉ 750/500/250 Kč
21. 9., 10:00 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908-1928 
 | Avantgardní umění ve střední Evropě. Velkolepá výstava mapující 
 umění střední Evropy v přelomové době let 1908 až 1928. 

 www.olmuart.cz

25. 9., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | Rozbít a rozložit
 Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. 
 DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč | DOSPĚLÝ DOPROVOD ZDARMA. 
 Rezervace nutná: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299
25. 9., 19:00 Mozarteum: Bacon. Umělec & člověk | Osobnosti světového 
 malířství 
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. VSTUP VOLNÝ
25. 9., 19:00 Divadlo hudby: LONGITAL
 Koncert. VSTUPNÉ 200/150 Kč
26. 9., 18:00 Divadlo hudby: Dobrovolnictví včera, dnes a zítra
 Vojtěch Vodseďálek spolu s dalšími hosty, mezi kterými bude například 
 Tatiana Matulayová, představí hodnoty, benefity i rizika dobrovolnictví. 
 VSTUP VOLNÝ
27.9., 19:00 Divadlo hudby: BuranTeatr: Svět je báječné místo
 Pohybové divadlo VSTUPNÉ 200/150 Kč | předplatné 
2. 10., 19:00 Mozarteum: Obávaný
 FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Legendy. 
 VSTUPNÉ 60/30 Kč
3. 10., 19:00 Mozarteum: Květná zahrada v Kroměříži (1666–1675)
 Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Přednáškový cyklus  
 Martina Pavlíčka. VSTUP VOLNÝ

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC
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Z PROGRAMU VYBÍRÁME: 

Zvířátková školička 
Na nejmenší návštěvníky knihovny 

a jejich rodiče se v oddělení pro děti a mlá-
dež na náměstí Republiky těší knihovnice 
ve středu 5. září v 10:00 hodin. Tentokrát 
se necháme inspirovat knížkami pro ba-
tolata se zvířecí tematikou.  

Olomoucký literární kalendář 
Knihovna spolu s neziskovou společ-

ností EuForAll, o.s., pokračuje v budově 
na náměstí Republiky v cyklu besed vě-
novaných literatuře a umění. Pravidelné 
i méně pravidelné literární „svátky“ bu-
dou námětem povídání Petry Kožušníko-
vé ve čtvrtek 6. září v 16:00 hodin v budo-
vě na náměstí Republiky.  

Balicí dílna
Šikovní školáci mohou přijít na po-

bočku Brněnská v úterý 11. září od 13:00 

Knihovna se zapojí do Dnů evropského dědictví

Historie výroby piva od nejstarších 
dob po současnost

Letošní Týden knihoven s tématem 
lokální historie zahájí přednáška Mgr. 
Martina Buchlovského, archiváře a mu-
zejního kurátora, v úterý 2. října v 17:00 
hodin v budově na náměstí Republiky. 
Přiblíží historii výroby piva v jednotli-
vých částech světa se zvláštním zamě-
řením na evropský kontext a zdejší „pi-
vovarské země“.  Doporučujeme včasnou 
rezervaci na dospele@kmol.cz.

Výstavy

Architektura ve službách první 
republiky

Regionální část výstavy připravené 
Národním památkovým ústavem, která 
je věnovaná Olomouckému kraji, nabízí 
foyer pobočky Brněnská v září a říjnu. 

do 17:00 hodin a pod vedením zkušené 
knihovnice si obalit své učebnice, sešity 
či vlastní knížky. 

Klub deskových her
Klub deskových her zve nejen své 

členy (ti mají přednost), ale všechny 
fanoušky bez ohledu na věk v pondě-
lí 17. září od 16:00 do 19:00 hodin do 
budovy na náměstí Republiky. Může-
te si přinést i vlastní hry a změřit síly 
s ostatními. Přihlásit se lze na e-mailu 
deskovky@kmol.cz nebo v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

Setkání s hvězdnou oblohou
Pobočka Jungmannova srdečně zve 

ve čtvrtek 27. září v 16:30 na setkání 
s hvězdami, souhvězdími a planetami, 
které můžeme pozorovat na noční ob-
loze. Průvodcem nám bude olomoucký 
astronom amatér a člen Spolku Hvěz-
dárna Olomouc – Josef Masničák. 

V pátek 7. září od 12:00 do 17:00 hodin 
a v sobotu 8. září od 10:00 do 17:00 ho-
din si můžete posedět a počíst v Čítárně 
u kašny (Tritonů) na náměstí Republiky. 
V sobotu 8. září bude od 8:00 až do 16:00 
hodin zpřístupněna historická budova 

na náměstí Republiky, kde návštěvní-
ci mohou zhlédnout řadu prezentací 
a výstavek, uspět v kvízu Poznejte svoji 
knihovnu či využít bezplatné registrace 
(do konce roku 2018) do knihovny. Na 
pobočce Brněnská, (tzv. Hrubanově vile) 

budou v sobotu 8. září od 10:00 do 16:00 
připraveny komentované prohlídky v do-
bových kostýmech zahrnující zajímavosti 
o historii vily získané od pamětníků a po-
vídání o osobnosti architekta Rudolfa 
Stockara Bernkopfa.   (red)

Program Dnů evropského 
dědictví v Arcibiskupském paláci
SOBOTA 8. ZÁŘÍ, 9:00–19:00

• krátké komentované prohlídky s průvodci v kostýmech 
a hudebním doprovodem, 9:00–19:00, poslední prohlíd-
ka v 18:20

• komentované prohlídky výstavy „Kardinál Lev Skrben-
ský z Hříště“, 10:00 a 11:00, galerie, provede spoluautor 
výstavy Matěj Vymětal

• přednáška věnovaná osobnosti Lva kardinála Skrben-
ského z Hříště, 15:00, Andělský sál, přednáší Jitka Jono-
vá, CMTF UP Olomouc

• slavnostní koncert ke Dnům evropského dědictví, začá-
tek 17:00, Slavnostní dvorana, Martin Hroch – cembalo, 
Jana Hrochová – mezzosoprán

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ, 10:00–17:00
• krátké komentované prohlídky s průvodci v kostýmech 

a hudebním doprovodem, 10:00–17:00, poslední pro-
hlídka v 16:20

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA
Arcibiskupství olomoucké srdečně zve širokou veřejnost 

na autorské čtení dvou nových sbírek poezie Chvěje se svět 
a Probuď se, srdce, jejichž autorem je olomoucký básník Jiří 
Koplík. Setkání se koná 4. října od 17:30 v Arcibiskupském 
paláci (Wurmova 9). Vstup volný.

www.arcibiskupskypalac.cz

www.kmol.cz



Století 1918–2018 v Olomouckém kraji
Putovní výstava, kterou připravilo Vlastivědné muzeum 
v Olomouci od 1. září, je určena široké veřejnosti, především pak 
žákům základních a studentům středních škol Olomouckého kraje. 
Jejím cílem je seznámit návštěvníky s posledním stoletím vývoje 
olomouckého regionu a prostřednictvím významných osobností 
20. respektive 21. století v nich probudit hrdost na místo, které si 
vybrali k žití. 
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„Výstava nabídne unikátní možnost nahlédnout zpět do časů, 
kdy dnešní senioři byli ještě dětmi, a naopak dnešním mladým 
vysvětlí, jak se žilo v minulosti a jak historické události ovlivnily 
jejich vlastní životy,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav 
Okleštěk, pod jehož záštitou se výstava koná.

Výstava sestává z osmnácti velkoformátových panelů, z nichž 
první dva přinášejí informace o historickém vývoji Olomouckého 
kraje a krajské metropole. Dalších pět panelů je věnováno jed-
notlivým regionům kraje (Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, 
Šumpersko a Jesenicko). Následujících osm panelů pojednává 
o proměnách společnosti v období sta let, přičemž je prostor vě-
nován jednotlivým aspektům jejího vývoje: politickému a du-
chovnímu životu, vědě a výzkumu, kultuře a umění, školství 
a vzdělanosti, hospodářství a podnikání, sportu a tělesné kultu-
ře. Každý panel obsahuje úvod do problematiky a následují me-
dailony tří až čtyř osobností, které jsou klíčové pro danou oblast 
života společnosti na území dnešního Olomouckého kraje, a je 
doplněn bohatým ikonografickým materiálem.

Poslední tři panely pojednávají o současnosti Olomouckého 
kraje – o jeho kultuře a společenském životě, sportu a tradiční 
lidové kultuře, přičemž přinášejí informace o nejvýznamnějších 
a hranice regionu přesahujících aktivitách kraje. 

Současně se výstava představí ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku, dalšími zastávkami se stanou Přerov, Jeseník, Prostějov 
a na začátku roku 2019 Vědecká knihovna v Olomouci. Pro žáky 
a studenty budou na výstavě k dispozici pracovní listy. www.vmo.cz

Lesy v Olomouckém kraji jsou lesy pro lidi
Lesníci Olomouckého kraje i tento rok 

připravili pro obyvatele Olomouce a jeho 
okolí úžasný den plný zajímavostí, her 
a prožitků pořádaných v rámci Dne stro-
mů. Tentokrát s mottem „Les je ochránce 
vod!“.

Smetanovy sady 6. října
11 až 17 hodin 

Cílem je zábavnou formou poukázat 
na význam a nepřeberné množství funkcí 
a rolí, které „zelené plíce modré planety 
Země“ lidem nezištně poskytují. Letošní 
8. ročník oblíbené akce se opět uskuteč-
ní v okolí restaurace Fontána v Rudolfo-
vě aleji ve Smetanových sadech v rámci 
Podzimních zahradnických trhů v sobotu 
6. října od 11:00 do 17:00 hodin.

Na akci si nejen děti vyzkouší kví-
zy a hry s lesnickou tematikou, sezná-
mí se se zodpovědnou prací lesníků 
a vlastníků lesa. Dozvíte se, kde se daří 
dubu a buku, kde naopak jedli nebo 
smrku, proč přibývá listnatých dřevin 
na úkor jehličnatých nebo že kácením 
stromů začíná obnova nového lesa. 

STOLETÍ 1918–2018 
V OLOMOUCKÉM KRAJI

Putovní výstava pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka

Vlastivědné muzeum v Olomouci
1. 9. – 7. 10. 2018

1 / 9
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SPOLEČNÉ STOLETÍ

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
CZECH AND SLOVAK 

CENTURY

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
SPOLOČNÉ STOROČIE

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

CZESKIE I SŁOWACKIE 
STULECIE 

1 9 1 8
1 0 0
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SIÈCLE TCHÈQUE 
ET SLOVAQUE
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DAS TSCHECHISCHE 
UND SLOWAKISCHE 
JAHRHUNDERT
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ЧЕШСКИЙ  
И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1918 100 2018

1918 100 2018 SPOLEČNÉ STOLETÍ

1918 100 2018 SPOLOČNÉ STOROČIE

1918 100 2018 CZECH AND SLOVAK CENTURY

1918 100 2018 DAS TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE JAHRHUNDERT

1918 100 2018 CZESKIE I SŁOWACKIE STULECIE

1918 100 2018 SIÈCLE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

1918 100 2018 ЧЕШСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ВЕК

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8

Manuál značky připomínek a oslav 
významných výročí roku 2018

Základní verzi značky tvoří vertikálně 
uspořádané letopočty 1918 a 2018 v modré 
barvě a číslovka 100 v červené barvě 
umístěná mezi nimi.

Tato verze je určena k užití v kontextu 
s dalšími značkami státních institucí, 
příspěvkových organizací a dalších veřejných 
subjektů, z jejichž názvu lze odvodit 
příslušnost k České/Slovenské republice.

V aplikacích, kde se značka vyskytuje 
samostatně, nebo kde není příslušnost 
k České/Slovenské republice patrná, 
použijeme značku s dodatkovým textem 
„Společné století“, resp. „Spoločné 
storočie“ a pro cizojazyčné verze 
ekvivalent „Czech and Slovak Century“. 

Základními jazyky dodatkového textu jsou 
čeština a slovenština. Pro aplikace v cizích 
jazycích existují příslušné jazykové verze. 

Překlad dodatkového textu pro jazyk, který 
tento manuál neuvádí, lze pořídit pouze 
se souhlasem správce značky — agentury 
CzechTourism  
(vyroci2018@czechtourism.cz)

Horizontální verze značky je vyhrazena 
pouze pro extrémní formáty, jako je 
například branding tužky, popřípadě banner. 
Dodatkový text je vysazen ve velikosti 
60 % velikosti číslic a vycentrovaný podle 
horizontální osy.

Všechny značky a symboly uvedené v manuálu jsou 
k dispozici ve formátech PDF, EPS a PNG.

Značka 

Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj 

Uvidíte přibližování dříví lanovkou, 
práci uměleckého řezbáře a živá zvířa-
ta. Vyzkoušíte si složit dům ze dřeva, 
rýžování drahokamů, odhadnete a ná-
sledně změříte výšku stromu, ověříte si 
znalosti o dřevinách, rostlinách a les-
ní zvěři. Uslyšíte myslivecké trubače 
a pohodovou dixielandovou kapelu.

Vstup je zdarma. Program je připra-
ven pro všechny generace. V průběhu dne 
se několikrát uskuteční losování o ceny, 
kterého se můžete zúčastnit v případě, 
že úspěšně zvládnete jednoduché úkoly 
na některých z více než 20 připravených 
stanovišť. Rovněž můžete získat výroční 
turistickou známku KČT.   (red)

Letos už poosmé ukážou lesníci, jak důležité jsou lesy pro život člověka Foto | RŠ

Výstavu finančně podpořily Ministerstvo kultury České re-
publiky a Olomoucký kraj a potrvá do 7. října.    (red)
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Dva koncerty, dva 
národy, jedna oslava

Univerzita opět připravila 
kurzy pro veřejnost

Díky podpoře statutárního města Olomouce bude Univerzita 
Palackého také letošní podzim pořádat kurzy pro širokou veřej-
nost, a to zdarma pro všechny účastníky.

„Připravené kurzy jsou svou povahou určeny širokému spektru 
zájemců všech věkových kategorií. Jsou navrženy tak, aby zájem-
cům laikům bez předchozí znalosti studované problematiky, při-
blížily aktuální témata přístupnou formou,“ uvedl řešitel projektu 
Jiří Pospíšil. Obsahové zaměření kurzů je podobné jako loni, ně-
která témata jsou však novinkou. Můžete se těšit na oblíbená prá-
va nebo finanční gramotnost, nezbytné informační technologie 
a problematiku užívání českého jazyka. Nově pak kurzy nabídnou 
témata zdravého stárnutí a umění komunikace. 

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů je nutné se přihlásit na 
internetové adrese kurzy.upol.cz. Na této adrese budou rovněž 
zveřejněny přesné termíny a další doplňující informace k jednotli-
vým kurzům.    (red)

Dvěma koncerty v přednádraží připomene Olomoucký kraj 
100. výročí založení Československa. Kromě hlavní akce v podání 
Košické státní filharmonie a jejích hostů připravili pořadatelé ješ-
tě „Československou párty“ pro mladé, na které vystoupí Pokáč, 
O5 & Radeček a Katarína Knechtová.  Prodej lístků na hlavní so-
botní akci začal už 20. srpna v síti prodejen Ticketportal. Na pá-
teční hudební přehlídku je vstup zdarma.

„Oslavy založení republiky jsou určeny pro všechny lidi, proto 
jsme se rozhodli uspořádat dva koncerty. Na své si přijdou fanouš-
ci moderní i vážné hudby,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk. Hudební akce zaměřená na mladší posluchače 
odstartuje v pátek 31. srpna v pět hodin odpoledne. Koncert se 
odehraje mezi budovou hlavního nádraží a hotelem Clarion.  

Sobotním koncertem provede diváky Tereza Kostková a sou-
částí večera bude i videoprojekce, která připomene důležité oka-
mžiky naší historie. Lidé dostanou k dispozici zhruba 1400 míst 
k sezení a těšit se mohou třeba na Miroslava Dvorského, Jarosla-
va Svěceného, Felixe Slováčka nebo Andreu Tögel Kalivodovou. 
Cena lístku vyjde na sto korun.  (red)

www.oslavastatnosti-ok.cz
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INZERCE

Salmův Palác
Horní náměstí 371/1
779 00 Olomouc

+420 727 840 558
olomouc@fund.cz
www.czech-fund.cz

INVESTUJTE
DO KOMERČNÍCH
NEMOVITOSTÍ
V ČR
Zhodnocení za rok 2017: +5,17 %, 
od založení: +13,75 %

Sdílíme pobočku s NEY spořitelní družstvo

Zprostředkovatelem investičních nástrojů je společnost EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o. Výše 
uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy 
v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména 
z povahy těchto investičních nástrojů, z  právních předpisů a  zvyklostí příslušných fi nančních trhů, 
resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení 
v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být 
ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do 
fondu provést. Výnos od založení je za období 23.02.2016–31.07.2018. Informace jsou čerpány ze 
statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association.
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Nová atrakce zoo – Králíkovství
Vyhledávaný kozí výběh v Zoo Olo-

mouc, kde se mohou návštěvníci dostat 
přímo mezi zvířata, nakrmit je krmením 
zakoupeným u vstupu nebo v automatech 
a také čtyřnohé obyvatele hladit, je obo-
hacen o novou atrakci. V jeho prostoru 
vyrostlo během června „KRÁLÍKOV-
STVÍ“, založené na stejném principu, 
jen s jiným osazenstvem. Děti i dospělí 
se v něm ocitnou mezi ušáky. Výběh byl 

Králíci jsou další atrakcí olomoucké zoo Foto | KB

nějakou dobu ve zkušebním provozu, 
protože nově vybudovaná zařízení umí 
někdy překvapit. Zvířata totiž mají trochu 
jiný pohled na svět než my lidé a bylo tře-
ba vypozorovat, jestli vše plní svůj účel. 
Jakmile králíci přijali nová obydlí za svá, 
mohli začít prozkoumávat výběh a sezna-
movat se s návštěvníky. Hned si padli do 
oka a Králíkovství je další atrakcí umož-
ňující přímý kontakt se zvířaty.   (red)
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Volby do Zastupitelstva města Olomouce
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  

a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Okrsek Volební místnost Popis okrsku
1 ZŠ, Aksamitova 6
Aksamitova, Blažejské náměstí, Camilla Sitteho, Dolní náměstí, 
Havelkova, Kapucínská, Kateřinská, Kozí, Křivá, Lafayettova, 
Michalské stromořadí, Mlýnská, Ostrovní, Šantova, Šemberova, 
Uhelná, U Výpadu, Wittgensteinova 
2 ZŠ, 8. května 29
Barvířská, Divadelní, Horní náměstí, nám. Národních hrdinů, 
Opletalova, Pavelčákova, Riegrova, Švédská, Úzká, 28. října, 
8. května 
3 MŠ, Na Hradě 2
Hrnčířská, Mahlerova, Michalská, Na Hradě, Ostružnická, Panská, 
Purkrabská, Školní, Univerzitní, Ztracená, Žerotínovo náměstí 
4 ZŠ, 8. května 29
Dobrovského lichá 15-43, Franklinova, Hanáckého pluku, Kačení, 
Koželužská, Pekařská, Slovenská, Sokolovská, Studentská, 
U Hradeb, U Stadionu, Vodární, Zámečnická 
5 Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Akademická, Biskupské náměstí, Denisova, Dómská, Komenského 
lichá 1-13, sudá 4-6, Kosinova, Křížkovského, Mariánská, 
Mlčochova, nábř. Přemyslovců, nám. Republiky, Pekární, Václavské 
náměstí, Wurmova, 1. máje 
6 Obchodní akademie, tř. Spojenců 11
Havlíčkova, Javoříčská, Nerudova, Nešverova, Palachovo náměstí, 
Remešova, tř. Svobody, Vídeňská 
7 ZŠ, tř. Spojenců 8
Bezručova, Dánská, Hynaisova, Kollárovo náměstí, Legionářská, 
Palackého lichá 1-21, sudá 4-14, Pöttingeova, Švermova, 
tř. Spojenců, Tylova, U Husova sboru, Vančurova 
8 Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Brožíkova, Erbenova, Kašparova, Litovelská, Lolkova, Na Šibeníku, 
Na Trati lichá 9-57, 12, Olbrachtova, Palackého lichá 23-25, sudá 20-24, 
Pod Lipami, Před Lipami, Sobieského, Václavkova, Wellnerova 
9 ZŠ, tř. Spojenců 8
Boženy Němcové, Grégrova, Karolíny Světlé, Krapkova, Marie 
Pospíšilové, Růženy Svobodové, U Místní dráhy 
10 ZŠ, Mozartova 48
Na Vozovce, Polívkova

Okrsek Volební místnost Popis okrsku
11 ZŠ, Mozartova 48
Dvořákova lichá 27-45, sudá 42-48, Foerstrova sudá 2-16, 
Janáčkova, Mozartova lichá 39-85, sudá 28-48, Petelinova, Sukova, 
Škroupova 
12 ZŠ a MŠ, logopedická, tř. Svornosti 37
Dvořákova lichá 3-23, sudá 6-36, Mozartova lichá 3-37, sudá 4-24, 
Resslova, tř. Svornosti lichá 1-45, sudá 2-38 
13 ZŠ a MŠ, logopedická, tř. Svornosti 37
Brandlova, Foerstrova sudá 18-70, Škrétova, tř. Míru lichá 1-33,  
Za Zlatou koulí, Žilinská 
14 ZŠ, Mozartova 48
Albertova, Štítného, Wolkerova
15 KD, Polská 57
Polská sudá 2-70, Poupětova, U Botanické zahrady, U Pivovaru, 
Varšavské náměstí, Zamenhofova 
16 KD, Polská 57
Ibsenova, Jihoslovanská, K Sídlišti, Mišákova, Polská lichá 33-97, 
Schweitzerova lichá 3-49, sudá 6-50, Tolstého, Velkomoravská lichá 
17-47 
17 Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Alšova, Českobratrská, Husitská, Húskova, Kališnická, Mánesova, 
Myslbekova, Republikánská, Špálova, Valdenská, Velkomoravská 
lichá 51-65, 50 

18 Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Domovina, Jakoubka ze Stříbra, Krakovská, Polská lichá 1-31, 
Rokycanova, Rooseveltova lichá 1-65, sudá 8-50, Švýcarské nábřeží, 
V Kotlině, Za Poštou 
19 Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
17. listopadu, Blahoslavova, Dobrovského sudá 2-8, Husova, Jiřího 
z Poděbrad, Komenského lichá 17-31, s 8-22, Masarykova třída 
lichá 1, sudá 2-8, Šmeralova, U Reálky, Žižkovo nám.
20 ZŠ, Helsinská 6
Aloise Rašína, Čechova, Edvarda Beneše, Gen. Píky, Grónská, 
Helsinská, Norská, Pražská, Rumunská
21 ZŠ, Helsinská 6
Politických vězňů, tř. Míru lichá 37-135, sudá 2-104, sudá 120

Okrsek Volební místnost Popis okrsku
22 ZŠ, Helsinská 6
Generála Fajtla, Jožky Jabůrkové, Keltská, Klusalova, Letců, 
Lomená, Na Vršku, Na Vyhlídce, Pilotů, Pod Letištěm, Pod Strání, 
Římská, Slovanská, U Dvora, U Letiště, Západní
23 ZŠ, Tererovo nám. 1
Čapka Choda, Dělnická lichá 25-31, sudá 44-50, Foerstrova  
lichá 51-71, Tererovo nám., U Kovárny
24 ZŠ, Tererovo nám. 1
Tř. Svornosti lichá 47-57, sudá 40-54
25 ZŠ, Tererovo nám. 1
Stiborova lichá 17-37, sudá 2-34
26 ZŠ, Tererovo nám. 1
Stiborova lichá 1-13, Zelená
27 ZŠ, Tererovo nám. 1
Kmochova lichá čísla
28 ZŠ, Tererovo nám. 1
Kmochova sudá čísla
29 ZŠ, Stupkova 16
Foerstrova lichá 1-49
30 ZŠ, Mozartova 48
Dobnerova, Hněvotínská, Jana Zrzavého, Junácká, Na Chmelnici, 
Na Tabulovém vrchu, Profesora Fuky, Skřivánčí
31 ZŠ, Stupkova 16
Jílová
32 ZŠ, Stupkova 16
Einsteinova, Járy da Cimrmana, Karafiátová, Okružní lichá 37-39, 
Růžová
33 ZŠ, Stupkova 16
Fragnerova, Rošického, Stupkova, V Hlinkách
34 Gymnázium, Čajkovského 9
Antonína Morese, Balcárkova, Františka Šantavého,  
I. P. Pavlova lichá 7-129, sudá 6-22, sudá 78-126,  
Karla Mareše, Kšírova, Nad Lánem, Puškinova, Samota, 
Thomayerova, Valašská, Vojanova, Za Nemocnicí,  
Zirmova

Hlasování na voličský průkaz není v těchto volbách  možné. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, přijímáme  
na tel. č. 603 808 646 nebo na e-mailu odb.sc@olomouc.eu 

Hlasovací lístek
Ve volbách do Zastupitelstva města Olomouce byly zaregistrovány kandidátní listiny šestnácti volebních stran s celkem 

688 kandidáty. Hlasovací lístek bude vytištěn oboustranně. Úprava hlasovacího lístku v těchto volbách bude náročná  
na čas i pozornost. Proto doporučujeme voličům, aby si hlasovací lístek upravili předem doma. 

Seznamy voličů 
Stálý seznam voličů vede Magistrát města Olomouce pro voliče, občany ČR, kteří jsou v Olomouci přihlášeni k trvalému pobytu 

a alespoň ve druhý den voleb (tj. 6. 10. 2018) dosáhli věku nejméně 18 let. 
Dodatek stálého seznamu voličů

Právo volit do Zastupitelstva města Olomouce má i občan jiného členského státu EU, a to za podmínky, že je v den voleb v Olomouci 
přihlášen k trvalému, popř. přechodnému pobytu a alespoň ve druhý den voleb (tj. 6. 10. 2018) dosáhl věku nejméně 18 let. 

Tito cizinci, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.  Žádost o zápis do 
dodatku může volič - občan jiného státu EU - podat Magistrátu města Olomouce, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů 

a cestovních dokladů,  Palackého 14, Olomouc, a to nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.
 

Každý volič si může v úředních hodinách na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 14, 
Olomouc ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, a  může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. 
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Okrsek Volební místnost Popis okrsku
35 Gymnázium, Čajkovského 9
Bacherova, Mošnerova, Okružní vyjma lichá 37-39
36 Gymnázium, Čajkovského 9
Brněnská, Pionýrská

37 Gymnázium, Čajkovského 9
Čajkovského, Horní lán, Hraniční lichá čísla
38 Topolany, Nedbalova 8
Bílkova, Bratří Čapků, Julia Pelikána, Nedbalova, Třešňová, 
U Parčíku, U Sv. Jana
39 ZŠ, Nedvědova 17
Bieblova, Finská, Kpt. Jaroše, Nedvědova,  
Velkomoravská sudá 8-20

40 ZŠ, Heyrovského 33
Heyrovského lichá čísla
41 ZŠ, Heyrovského 33
Heyrovského sudá čísla, Janského
42 ZŠ, Nedvědova 17
Heleny Malířové, Kischova, Lužická, Sienkiewiczova
43 ZŠ, Holečkova 10
Bulharská, Holečkova, Nešporova, Schweitzerova lichá 77-121, 
V Křovinách
44 ZŠ, Nedvědova 17
Jeremiášova, Schweitzerova sudá 52-76
45 ZŠ, Rožňavská 21
Družební, Rožňavská
46 ZŠ, Rožňavská 21
Voskovcova, Werichova lichá 19-31
47 Dps, Peškova 1
Andělská, Dolní Novosadská, Lesní, Loudova, Na Loučkách, 
Na Pažitu, Nebeská, Peškova, Samota, Slavonínská, 
Střední Novosadská, Teichmannova, U Kapličky, Vratislavova
48 Centrum denních služeb, Rooseveltova 88a
Zikova
49 ZŠ, Holečkova 10
Radova, Trnkova lichá čísla
50 ZŠ, Holečkova 10
Trnkova sudá čísla
51 Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Jeronýmova, Novosadský dvůr, Rooseveltova lichá 79-123,  
sudá 86-122, U Dětského domova, U Rybářských stavů
52 ZŠ, Slavonín, Zolova 2
Cihlářská, Dykova, Hakenova, Janíčkova lichá 1-25, Josefa Beka, 
K Lesíku, Kyselovská, Macharova, Na Stráni, Pod Kostelem, 
Povelská č.o. L 61, Požárníků, Topolová, U Zahrádek, Ve Vrbinách, 
Za Kostelem
53 ZŠ, Nemilany, Raisova 1
Božkova, Bylinková, Bystřinova, Česká čtvrť, Hviezdoslavova, 
Janíčkova lichá 39-41, Kopretinová, Kožušanská, Lidická, Návětrná, 
Povelská vyjma č.o. L 61, Raisova, Rudolfa Chorého, Samota, 
Sportovní, U Nemilanky, U Sokolovny, Za Sokolovnou,  
Za Zahradami, Zákřovská
54 Spol. středisko Nedvězí, Jilemnického 29
Jilemnického, Kolmá, Kubisova, Neklanova, Peckova, Prašná, 
Rybniční, Soví, Štúrova, U Romzy, V Polích, Václava Buriana, Větrná
55 ZŠ, Nový Svět, Přichystalova 20
Boční, Borůvková, Brusinková, Holická lichá 29-51, sudá 20-70, 
Jahodová, Malinová, Ostružinová, Ručilova, Rybízová, Sudova, 
Šípková, Šlechtitelů, Technologická, U Městského dvora

56 VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Božetěchova 3 
Babíčkova, Božetěchova, Fibichova, Hálkova, Štursova, Tovární, 
Vejdovského
57 ZŠ, Hálkova 4
Jeremenkova, Jungmannova, Smetanova
58 ZŠ, Hálkova 4
tř. Kosmonautů

Okrsek Volební místnost Popis okrsku
59 ZŠ, Zeyerova 28
Březinova, Masarykova třída lichá 23-61, sudá 24-60, Nezvalova
60 ZŠ, Zeyerova 28
Blanická, Kavaleristů, Křižíkova, Na Bystřičce, Neumannova, 
Vrchlického, Zeyerova

61 ZŠ, Řezníčkova 1
Barákova, Bartošova, Dvorská, Geislerova, Hybešova, Jiráskova, 
Ostravská, Rejskova, Sladkovského lichá 1-41, Smrčkova, Stará Víska, 
Táborská, Tovačovského, Trocnovská, Tyršova, U Ambulatoria, Želivského
62 ZŠ, Řezníčkova 1
Farského, Horova, K Mrazírnám, Klimeckého, Lermontovova, 
Přáslavská, Purkyňova, Starého, Šafaříkova, U Lávky
63 ZŠ, Řezníčkova 1
Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Hellerova, Hodolanská, 
Chelčického, Příčná, Řezníčkova, Šmerdova
64 ZŠ, Řezníčkova 1
Lipenská, Máchalova, Na Výsluní, Pavelkova, Průchodní, Rolsberská, 
Vaníčkova, Za Humny
65 ZŠ, Holice, náves Svobody 41
Emy Destinové, Hamerská, Hanácká, Hollarova, Jaselská, Moravská, 
Na Krejnici, Přerovská, Revoluční, Staškova, Týnecká, U Hřiště, 
U Pekárny, U Potoka, Zahradní
66 ZŠ, Holice, náves Svobody 41
Americká, Brunclíkova, Holice č. ev. 46E, č. p. 383, Ječmínkova, 
Keplerova, Krokova, Na Dílkách, Na Zábraní, náves Svobody, 
Nový Dvůr, Partyzánská, Partyzánská – samota, Průmyslová, 
Přemysla Oráče, Slunečná, Stará Přerovská, U Solných  
mlýnů
67 ZŠ, Holice, náves Svobody 41
Holice č. p. 221, č. p. 724, Holická 72, Pode Mlýnem,  
Sladkovského lichá 43-73, sudá 2, sudá 32-40, U Cukrovaru
68 Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Charkovská, Masarykova třída lichá 3-21, sudá 10-22, Nábřeží, 
Praskova, U Soutoku, Wanklova
69 Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13
Dr. Milady Horákové, Dukelská, Gorazdovo nám., Kpt. Nálepky, 
Starodružiníků
70 Slovanské gymnázium, Pasteurova 19
Černá cesta, Kaštanová, Klášterní Hradisko č. p. 146-147, 
Pasteurova, Sokolovská

71 ZŠ, Černovír, Petřkova 3
Benýškova, Čelakovského, Černovír č. p. 296, Černovírská, 
Frajtovo nám., Heydukova, Hlušovická, Jablonského, Lamblova, 
Malé Vlčiny, Na Hrázi, Na Partkách, Na Sezníku, Na Vlčinci, Peřinova, 
Petřkova, Polní, Samota, Severní, Stratilova, Sušilovo nám., U Háje, 
U Hradiska, U Staré Moravy, U Stavu, Žitná
72 ZŠ, Táboritů 25
Bělidelská, Bendlova, Beneše Třebízského, Bratří Wolfů, 
Bystrovanská, Divišova, Chválkovice č. p. 690, Jana Koziny,  
Libušina, Matěje z Janova, Milíčova, Na Bojišti, Ondřejova,  
Prokopa Holého, Roháče z Dubé, Táboritů, U Panelárny,  
Zikmundova
73 ZŠ, Gorkého 39
Čadova, Edisonova, Františka Hofšnajdra, Gorkého,  
Hildebrandova, Chválkovice č. p. 579, Chválkovická lichá 1-63, 
sudá 2-112, Kampelíkova, Lindnerova, Luční, Na Zákopě, 
Pavlovická, Samota, Sibiřská, Sladovní, U Podjezdu, Veverkova,  
Za Kolejemi, Za Mlýnem, Za Školou, Železniční
74 Penzion, Chválkovice, Švabinského 3
Chodská, Chválkovice 61e, Chválkovická lichá od 65, sudá od 114,  
Kubatova, Na Luhu, Na Rybníčku, Na Trávníku, Pastoušky,  
Selské nám., Skopalíkova, Stejskalova, Šubova, Švabinského, 
U Pazderny
75 ZŠ, Řepčínská 54
Balbínova, Břetislavova, Gogolova, Horní Hejčínská,  
Křelovská, Kusá, Máchova, Martinova, Mojmírova,  
Na Zahrádkách, Nová Hejčínská, Oldřichova, Rubešova, Řepčín  
č. p. 122, Řepčínská, Samota, Střední Hejčínská, Svatoplukova, 
Zengrova

Okrsek Volební místnost Popis okrsku
76 Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Cyrilská, Erenburgova, Jaromírova, Matochova, Metodějská,  
Na Trati lichá 59-91, sudá 78-82, nám. Cyrilometodějské, Ovesná, 
Pešinova, třída Jiřího Pelikána, Vitáskova, Zrinského
77 Gymnázium Hejčín, Tomkova 45
Dolní Hejčínská, Jarmily Glazarové, Ladova, Mrštíkovo nám., 
Štolbova, Tomkova, U Mlýnského potoka
78 Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
Boleslavova, Bořivojova, Dobrovského sudá 10-28, Helceletova, 
Kubíčkova, Lazecká lichá 1-39, sudá 2-22, Na Struze, Na Střelnici, 
U Morávky, U Sportovní haly, Vlkova
79 ZŠ, Demlova 18
Černochova, Demlova, Dlouhá, Hanušova, Klicperova, Krameriova, 
Václava III., Veleslavínova
80 ZŠ, Demlova 18
Jiříčkova, Knechtlova, Na Letné, Zamykalova
81 ZŠ, Demlova 18
Herrmannova, Řezáčova, Urxova
82 ZŠ, Demlova 18
Florykova, Lazecká lichá 43-123, sudá 24-114, Samota, Sládkova, 
Synkova, Tvrdíkova, Vahalíkova

83 ZŠ, Gagarinova 19
Akátová, Aldova, Arnoldova, Bukovanská, Dolní Úlehla, Dvorského 
č. ev. 14E, č. p. 209, Elišky Junkové, Gagarinova, Hany Kvapilové, 
Horní Úlehla, Janouškova, Jesenická, K Dolečku, Ke Stromkům, 
Myslivecká, Na Kopci, Na Padělkách, Na Příhonu, Pplk. Sochora, 
Turečkova, U Cihelny, U Gregoráku, U Kříže, U Prachárny, V Kukle, 
V Rynkách, Vítězství

84 ZŠ, Svatý Kopeček, Dvorského 33
Darwinova, Dvorského vyjma č. ev. 14E, č. p. 209, E. F. Buriana, 
Haškova, Holubova, Jasmínová, Ježkova, K Hájence, Kovařovicova, 
Krejčího, Křičkova, Menšíkova, nám. Sadové, návrší Jana Pavla II., 
Pod Hvězdou, Radíkovská, Samota, Šeříková, Šlikova, U Ovčačky, 
Ústavní
85 KD, Lošov, Svolinského 65
Hliník, Josefa Sienela, K Mlýnku, Kluče, Koperníkova, Kovářská, 
Lenhartova, Liškovská, Na Lukách, Na Pusté, Ořechová, Pod Hvězdárnou, 
Pod Lesem, Samota, Strmá, Svolinského, U Hráze, Zlaté doly
86 Spol. střed Radíkov, Náprstkova 1
Beskydská, Dolanská, Lošovská, Malinovského, Marie Pujmanové, 
Na Pevnůstce, Na Suchých loukách, Náprstkova, Pod Bořím, 
Přehradní, U Skalky, Vrchní, Zedníkova
87 Hasičská zbrojnice, Chomoutov, Horecká 2
Baarova, Ctiradova, Čapky-Drahlovského, Dalimilova, Horecká, 
Hrachoviska, Javorová, Krátká, Lužní, Olšová, Písečná, Štěpánovská, 
U Silnice, Vrbová, Výstavní, Za Moravou
88 MŠ, Týneček, Blodkovo náměstí 15
B. Martinů, Blodkovo náměstí, Chaloupky, Nohejlova, Ševčíkova, 
Šternberská
89 ZŠ, Rožňavská 21
Fischerova, Handkeho
90 ZŠ, Helsinská 6
Dělnická lichá 1-23, sudá 2-42, Družstevní, Neředínská, Okružní  
lichá 37-39, Úvoz
91 Gymnázium, Čajkovského 9
I. P. Pavlova sudá 24-62, Za Vodojemem
92 ZŠ, Rožňavská 21
Werichova vyjma lichá 19-31
93 Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79
Rooseveltova sudá 78-84, Skupova
94 ZŠ, Slavonín, Zolova 2
Arbesova, Bryksova, Buzulucká, Durychova, Františka Řeháka, 
Hajnova, Hraniční sudá čísla, I. P. Pavlova l 131, Jižní, Kafkova, 
Klostermannova, Konradova, Machátova, Na Statkách, Poláčkova, 
Přečkova, Rudolfa Smahela, Samota, Wintrova, Zolova
95 ZŠ, Nový Svět, Přichystalova 20
Kanadská, Kolumbova, Nálevkova, Pittsburská, Přichystalova, 
Reaganova, Rybářská, Vikingská
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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
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz RV
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INZERCE

NEJLEPŠÍ CENY KUCHYNÍ A SPOTŘEBIČŮ 
V REGIONU

AUTORIZOVANÝ PRODEJ
Wellnerova 3B, OLOMOUC

tel.: 777 575 870
info@kuchynske-studio.cz
www.kuchynske-studio.cz

1bm od 4200 Kč
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Městská policie zasahovala v JITRU 
a dočasně zatkla ředitelku
Poprvé jsme Městskou policii Olomouc 
volali, když jsme v areálu JITRA našli mrtvou 
kunu a měli jsme strach, jestli není nakažená 
nějakou přenosnou nemocí. Podruhé už byl 
„zásah“ městské policie příjemnější, protože 
jsme si ho sami domluvili.

Klienti JITRA si mohli vyzkoušet 
protiúderový komplet, který používá po-
řádková jednotka například při zásazích 
proti agresivním fotbalovým fanouškům, 
a ověřit si, že odolá opravdu pořádné 
ráně. Velký úspěch měla prohlídka poli-
cejního automobilu s houkačkou a majá-
kem, laserová střelnice se sklopným ter-
čem i skládačky s policejní tematikou. 

Klienty JITRA zajímalo, jaký je rozdíl 
mezi městskou a republikovou policií, 
jaké má městská policie možnosti v ome-
zování nepřizpůsobivých bezdomovců, 
a byli zklamáni, že velmi malé. Ptali se 
nejen na to, jak předejít úrazům na sil-
nici, ale i na postup při zneškodňování 
ozbrojeného pachatele nebo na odchyt 
toulavých psů a koček.
	 Dana	Vaňková,	JITRO	Olomouc,	o.p.s.	

Paní ředitelka se nechala nejprve zamknout do pout a krátce po osvobození 
přijala pozvání na návštěvu klientů JITRA do sídla městské policie. To mezi 
klienty vyvolalo vlnu nadšení.  Foto | DV

Děti se opět vydají na 
Bezpečnou cestu do školy

V areálu Výstaviště Flora se letos už 
podvanácté připravuje tradiční rodin-
ná akce Bezpečná cesta do školy. Akce 
odstartuje v neděli 16. září ve 13:00 ho-
din. Součástí nabitého programu bude 
i oblíbený veletrh volnočasových aktivit 
pro děti a mládež.  Bezpečné cesty do 
školy, za kterou stojí Nadace Bezpečná 
Olomouc, se každoročně účastní kolem 
3 tisíc lidí.

Děti i rodiče se můžou těšit na hry, 
soutěže o hodnotné ceny, různá vystou-
pení v podání olomouckých zájmových 
kroužků a nespočet poučných zážitků. 
Svou často až napínavou a nebezpečnou 
práci přiblíží zástupci složek záchran-
ného integrovaného systému, jako jsou 
policisté, hasiči a záchranáři. 

Cílem akce je naučit děti všímat si oko-
lí, vnímat dopravní prostředí a orien- 
tovat se v něm, vytvořit správné návyky 
při pohybu na silnicích a v dopravě, se-
známit je s možným nebezpečím a rizi-
kovými oblastmi a vést je k opatrnosti. 
Výsledkem toho všeho by mělo být vý-
razné snížení počtu dopravních nehod 
s účastí dětí.  (red)

www.nbo.cz 
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POZVÁNKA
na 4. zasedání kulatého stolu Olomouckého kraje
Sociální služby pro seniory Olomouc p. o., Zikova 618/14, Olomouc
Ve čtvrtek 20. září 2018 od 13:00 hodin

Téma: Sociální služby pro seniory
Program:

1. Zahájení zasedání
2. Prohlídka – Chráněné bydlení, PhDr. Karla Boháčková, ředitelka p. o.
3. Seznámení s projektem, Bc. Václav Zatloukal, MPSV
4. Stáří a sociální služby, Mgr. Kateřina Nováková, metodik 
5. Seznámení s projektem „Zastav a vydechni“ pro neformální pečující, 

Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS., vedoucí Centra denních služeb
6. Prohlídka Centra denních služeb, Rooseveltova 384/88a, PhDr. Karla Boháčková, 

ředitelka p. o.
7. Závěr zasedání 

INZERCE

ODBĚRY KRVE V UŠATÉM DOMĚ BEZ ČEKÁNÍ!

Můžete přijít na základě doporučení od svého praktického 
či odborného lékaře (s vyplněnou žádankou) nebo sami na 
preventivní vyšetření jako takzvaný samoplátce. Test OGTT 
pro nastávající maminky po předchozí domluvě.

bez čekání 

odběry pro děti i dospělé

po–pá 7.00 –12.00 
 12.30–13.30

Ušatý dům, Wellnerova 3 (přízemí), 779 00 Olomouc

www.facebook.com/synlabczech

92x130_olomouc.indd   1 14.08.18   21:17
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Hledáte práci v příjemném  
kolektivu jako všeobecná sestra?
Nebaví Vás již dále pracovat na směny a přitom si 
vydělat stejné peníze? Chcete mít k dispozici flexibilní 
pracovní dobu a další benefity? Hledáte práci na plný 
úvazek?

Pokud jste všeobecná sestra se zkušenostmi, schopná 
pracovat samostatně a navíc aktivní řidička, tak možná 
hledáme právě Vás.

Nabízíme práci v agentuře domácí péče, která zajišťuje 
komplexní zdravotní péči od narození až do konce života 
již celých 24 let. Péči provádí zkušený personál, který se 
neustále dále vzdělává a školí. 

Péče probíhá v domácím prostředí dle indikace lékaře 
z nemocnice (po dobu 14 dnů) a dále pak dle indikace 
praktického lékaře. Spolupracujeme s odbornými lékaři 
(diabetolog, kardiolog, …). Pečujeme také o umírající 
klienty ve spolupráci s paliativním lékařem a praktickým 
lékařem.

V případě zájmu o tuto práci nás neváhejte kontaktovat, 
veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním  
čísle: 585 411 742, e-mail: info@pomadol.cz nebo navštivte 
naše webové stránky www.pomadol.cz.
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v Olomouci ještě 13. září 1952, tedy dva týdny po jeho trojná-
sobném olympijském vítězství.  Na Andrově stadionu se na-
mačkalo 15 000 diváků, kteří přišli, aby vzdali hold atletovi, 
který se stal legendou světového sportu.

Další léta přinesla 
olomouckým atletům 
řadu změn. Rok 1948 
přinesl do tělovýcho-
vy a sportu zásadní 
změny, které se pro-
mítly i do atletiky.  
Ruší se dosavadní 
organizační struk-
tura s cílem přimk-
nout oddíly k výrobě. 
Změny postihly i at-
letický oddíl, který 
byl přejmenován na 
Slovan Národní výbor 
Olomouc. Na přelomu 
sezony 1962/63 atleti 
přešli pod křídla Lo-
komotivy Olomouc. 
Nová jednota pak 
olomoucké atlety po 
dlouhá léta finančně 
i personálně podporo-
vala, neboť byla zaští-
těna Správou Střední 
dráhy. Změny se do-
tkly také sportovišť, 
kde atleti provozovali 
svoji činnost. Atletic-
ký ovál v délce 300 
yardů v areálu Soko-
la Olomouc již nevyhovoval náročným ligovým utkáním, pro 
která byla předepsána 400 m dráha. Atleti museli proto o li-
gové body bojovat na cizích stadionech. Azyl nakonec našli na 
nově vybudovaném stadionu v Zábřehu a rovněž na olomouc-
kém stadionu Míru, kde v září 1967 došlo k dokončení přestav-
by atletické dráhy. Koncem roku 1977 byla zahájena dlouho 
očekávaná výstavba moderního stadionu se 400 m okruhem 
a osmi dráhami v prostoru bývalého sokolského koupaliště. 
Nový atletický stadion (vedle původního sokolského stadionu) 
byl slavnostně otevřen 7. května 1979 na konci téhož roku byla 
zahájena výstavba kryté 120 m dlouhé atletické dráhy včetně 
šaten, sociálního zázemí, skladu, posilovny a kanceláří. Nový 
stadion a hala znamenaly zásadní změnu podmínek pro tré-
ninky nejenom vrcholových atletů, ale zejména umožnil, širší 
rozvoj atletiky dětí a mládeže, což přineslo v následujících le-
tech výrazné mládežnické úspěchy na přeborech ČSSR i mezi-
národních závodech.

Současně nové prostředí umožnilo pořádat významné atle-
tické soutěže a toto úsilí vyvrcholilo v roce 1985, kdy bylo uspo-
řádáno mistrovství světa železničářů v atletice USIC za účasti 
více než 500 atletek a atletů z 26 členských států organizace 
USIC. V barvách České republiky závodili i členové či odcho-
vanci olomoucké atletiky Zdeněk Rakowski, Jan Bártek a Ivan 
Uvízl, který získal stříbrnou medaili v běhu na 10 000 m.
	 Drahoslav	Dočkal
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85. výročí atletiky v Olomouci  
– 2. část – léta 1945-1989

Po válečných letech se v roce 1947 pomalu začínají dosta-
vovat úspěchy. Stále více se prosazuje mladá generace, jež 
postupně získává pozice, na kterých dříve figurovali někdejší 
kolegové atletického Sokola Olomouc. V přeboru ČOS vyhrál 
Jaroslav Slavíček 3 000 m překážek v čase 10:25,8 min. Na 
této trati později dosáhl vynikající úspěchy.  Jako náš první 
atlet v roce 1954 zaběhl tři kilometry pod devět minut. Mezi 
lety 1949 až 1955 reprezentoval Československo na čtrnácti 
mezistátních utkáních. Mezi jeho největší úspěchy patří zlatá 
medaile z šampionátu v Berlíně z roku 1951 v běhu na 3 000 m. 
Bral též dvě bronzové placky na Světových atletických hrách 
v Budapešti a Berlíně. Výčet zdarů devadesátileté olomoucké 
legendy pak doplňuje i prvenství v roce 1955 z tradičního Ku-
soczinského memoriálu.

Závěr sezony roku 1947 byl impozantní. Na sokolském sta-
dionu v Olomouci se uskutečnily závody naší republikové elity, 
velké skupiny Švédů i vycházející hvězdy vytrvaleckých tratí 
Emila Zátopka. Kolem 300 yardů dlouhé dráhy olomouckého 
sokolského stadionu se tehdy tísnilo 5 000 diváků, kteří byli 
svědky kvalitních výkonů. Zátopek zvítězil v běhu na 3 000 m 
časem 8:12,2 min. Tento fenomenální vytrvalec startoval 

Květen 1945 přinesl lidem obrovskou úlevu a vše se začalo vracet 
do předválečných kolejí. Činnost obnovil Sokol a s ním i atletický 
oddíl, jehož členové našli v průběhu válečných let azyl v LTC 
Olomouc. První atletické závody po osvobození se uskutečnily 
23. června 1945 na sokolském stadionu.

Olomoucký atlet Jaroslav Slavíček Foto | archiv AK

www.atletikaolomouc.cz
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Pétanque: Mozartovy koule  
vyhrála česká reprezentantka
Kdokoliv z příchozích se mohl v sobotu 
11. srpna zúčastnit olomouckého turnaje 
v pétanque nazvaného Mozartovy koule. 
A někteří amatérští hráči toho skutečně 
využili – na ostřílené borce si ale nepřišli, 
štěstí nováčkům tentokrát nepřálo.

Česká reprezentantka Jana Krpcová 
z Krumsína na Prostějovsku potvrdila 
svou formu a v týmu se svým manželem 
Miroslavem a Františkem Kaplánkem si 
zajistila vítězství. „Jsem opravdu šťast-
ná,“ neskrývala Krpcová dojetí, když se 
jí před zraky diváků v amfiteátru Ko-
runní pevnůstky podařilo obhájit loň-
ské prvenství. Právě tato hráčka bude 
v září reprezentovat Českou republiku 
na mistrovství Evropy ve francouzském 
Palavas-les-Flots.

Na turnaj pořádaný olomouckým 
klubem Kulový blesk zavítali letos také 
hráči z Polska a Slovenska, ale poprvé 
i ze Slovinska a z Ruska. Počet 38 týmů 
sice vyrovnal loňský rekord, jenže pře-
možitel Krpcové se na místě nenašel. 
Už do odpoledního play-off postupovala 
z prvního místa, čímž vyvrátila pověru, 

INZERCE

že první tým po základní části celé klání 
nevyhrává.

Název turnaje Mozartovy koule odka-
zuje k tomu, že Olomouc je jedním z měst 
sdružených v projektu Mozart Ways. 
Díky pobytu hudebního génia na Hané 
se tak řadí například k Praze, Salcburku, 
Vídni či Milánu. Záštitu nad turnajem 
měl primátor statutárního města Olo-
mouce Antonín Staněk.   (red)

Letošního ročníku soutěže se zúčastnili i hráči z Polska, Slovenska, Slovinska 
i Ruska Foto | PK

1.  Jana Krpcová
 Miroslav Krpec  
 František Kaplánek 

2.  Tomáš Kutý
 Martin Skopal  
 Vladimír Matuška

3.  Irena Voříšková
 Jiří Voňka  
 Jan Michálek

MEDAILISTÉ
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Technické služby: 260 hektarů trávníků,  
13 tisíc světel, stovky kilometrů chodníků a silnic
Kdo se v Olomouci stará o to, aby se dalo 
po chodnících chodit, na trávnících rostla 
tráva, veřejné lampy svítily a fungoval 
svoz odpadu? Kdo zajišťuje základní 
služby, které sice nejsou na první pohled 
moc nápadné, ale přitom jsou pro život 
ve městě zcela nezbytné? O všechny tyto 
důležité funkce se starají Technické služby 
města Olomouce, a.s. 

K jejim činnostem patří veřejně pro-
spěšné služby, především v oblasti na-
kládání s odpady, údržby a oprav ko-
munikací včetně jejich čištění a zimní 
údržby, v oblasti údržby a oprav veřejné-
ho osvětlení a světelných signalizačních 
zařízení a také v oblasti údržby veřejné 
zeleně. TSMO dnes nabízejí lidem i snad-
ný komunikační nástroj k nahlašování 
různých nedostatků a závad ve městě. 
Stoprocentním akcionářem společnosti 
TSMO je statutární město Olomouc. 

Provozovna odpadového hospo-
dářství zabezpečuje svoz všech druhů 
odpadů, jejich třídění, předání k dal-
šímu zpracování a využití, příp. jejich 
odstranění včetně objemných a nebez-
pečných odpadů. Tyto činnosti provádí 
v souladu s platnou legislativou jak pro 
statutární město Olomouc, tak i pro 
okolní obce a podnikatelské subjekty. Na 
území města Olomouce zajišťují TSMO 
svoz z více než 31 tisíc nádob na od-
pad. Z toho 16 600 kusů jsou nádoby na 
směsný komunální odpad. Zbylé množ-
ství jsou nádoby na tříděný odpad, a to 
nejen na veřejně dostupných stanoviš-
tích, ale také nádoby rozdané občanům 
do domácností (na bioodpad, plast, pa-
pír). Olomoučané mohou ukládat na 
veřejných stanovištích plasty, papír, 
sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, 
použité jedlé oleje, drobné vysloužilé 
elektrospotřebiče a textil. V roce 2017 
svezla společnost celkem 28 355 tun 
směsných odpadů. K energetickému 
využití bylo předáno celkem 20 360 tun 
odpadů společnosti SAKO Brno a. s. 
Z tříděných odpadů provozovna svezla 
celkem 2 617 tun plastů, 3 171 tun pa-
píru, 3 346 tun skla a 128 t nápojových 
kartonů z více než 700 stanovišť. 

Provozovna místních komuni-
kací, čištění a zimní údržby na území 
statutárního města Olomouce prová-
dí údržbu na 646 kilometrů silnic 
a chodníků. Zimní údržba byla prová-
děna v rozsahu schváleného operačního 
plánu, kdy se udržuje celkem 289 km 
silnic a 329 km chodníků. Vloni reali-
zovala provozovna pro město Olomouc 
mimo zakázky hrazené ze smlouvy 

Pro hlášení poruch a závad občané města 
již řadu let mohou využívat jednoduchý 
formulář Hlášení závad na webové stránce 
TSMO, a.s., www.tsmo.cz. Ve formuláři vyplní 
provozovnu, které se hlášená závada týká, 
dále ulici, číslo nejbližšího sloupu veřejného 
osvětlení, specifikují závadu a uvedou základní 
kontaktní údaj. Ten je důležitý pro případy, kdy 
je nutné upřesnění nahlášení závady.

JAK HLÁSIT V OLOMOUCI ZÁVADY? 

k zabezpečení veřejně prospěšných slu-
žeb také např. akce „Chomoutov – Ště-
pánovská - přechod pro pěší“, „Holice 
– Keplerova – přechody pro pěší“ nebo 
„Pítka Horní a Dolní náměstí“. 

Provozovna veřejné zeleně udr-
žuje cca 260 hektarů travnatých 
ploch, z toho cca 173 ha intenzivně udr-
žovaných ploch trávníků v rovině, se-
čených traktorovými sekačkami, 58 ha 
intenzivně udržovaných ploch trávníků 
ve svahu a nerovném terénu, sečených 
ručně křovinořezy, a 13 ha komunikační 
zeleně, sečené nejméně 2x ročně příko-
povým ramenem. Provozovna veřejné 
zeleně dále provádí údržbu 51 tisíc m² 
pravidelně řezaných živých plotů 
a obhospodařuje 77 pískovišť s pra-
videlnou každoroční výměnou písku 
a 82 hřišť a herních koutků.

Provozovna veřejného osvětlení 
a světelných signalizačních zaří-
zení se stará o téměř 13 tisíc světel-
ných bodů a 40 křižovatek. V roce 
2017 provedla společnost ve spoluprá-
ci s městem a složkami integrovaného 
záchranného systému (IZS) označení 
jednotlivých sloupů veřejného osvětle-
ní v Olomouci. Každý sloup má vlastní 
štítek s unikátním číslem, které určuje 
přesnou polohu sloupu, celkem bylo na 
sloupy veřejného osvětlení umístěno 
11 331 štítků. Takto označené sloupy 
znamenají velkou pomoc při určení mís-
ta pro jednotlivé složky IZS a slouží i při 
ohlašování závad. 

Vloni začala příprava projektu Odpa-
dové centrum Chválkovice v areálu 

U Panelárny, kde se předpokládá vybu-
dování nové třídicí linky, moderního 
sběrového dvoru pro občany, úložiště 
odpadů, manipulačních a odkládacích 
ploch. TSMO se pravidelně zapojují do 
různých akcí a projektů zaměřených na 
zlepšení životního prostředí ve městě 
Olomouci, například do projektu „Ukliď-
me svět, ukliďme Česko“, jehož cílem je 
boj proti černým skládkám. Smyslem je 
zapojit co nejvíce dobrovolníků a uklidit 
černé skládky a volně pohozené odpadky 
z našich měst a přírody.   	(mf)
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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.

TOMÁŠ PEJPEK  (ProOlomouc) 

Ohlédnutí za dalším rozpáleným létem 

Horko, vedro, výheň. Olomouc má za sebou další tropické léto a není důvod si myslet, 
že to v  budoucnu bude jiné. Musíme se zkrátka horku přizpůsobit. Nástrojů má město 
několik. Je nutné obrátit kormidlo investic k udržitelným formám dopravy. Letní město 
ucpané auty, jejichž spotřeba stoupá nejen kvůli popojíždění v  kolonách, ale i  kvůli 
zapnuté klimatizaci, znamená prach a špatné mikroklima v ulicích.

Autům musí konkurovat nabídka pohodlné, plynulé a  rychlé městské hromadné 
dopravy. Ve vozech však stále chybí klimatizace, značná část tramvajového parku není 
nízkopodlažní a všechny autobusy bohužel jezdí na naftu, čímž ovzduší ještě zhoršují. Za 
těchto okolností přesedne z auta do autobusu nebo tramvaje málokdo. A co teprve, když 
jste senior a musíte do fakultky na kontrolu. V tropickém vedru máte na výběr šplhat o holi 
dlouhou cestu do kopce, nebo čekat ve vedru na zastávce půl hodiny na autobus.

Mnohem víc je třeba investovat do vybudování cyklostezek napříč městem. 
Nepropojené fragmenty tras pro cyklisty, které často končí před křižovatkami, obyvatele 
k  jízdě na kole příliš nelákají. V  neposlední řadě je potřeba přestat ve městě přehlížet 
chodce. Olomoučtí chodci dnes zdlouhavě čekají na křižovatkách na zelenou, zatímco auta 
kolem nich proudí. Při rekonstrukcích ulic, jako v například v případě třídy 1. máje, byly 
upřednostňována auta na úkor potřeb chodců.

To nejdůležitější ale na závěr. Prioritou městské politiky se vzhledem k  probíhající 
klimatické změně musí stát zeleň: stromy, lepší využití dešťové vody, větší zapojení 
vegetace do „života“ města a  s  tím spojené benefity – lepší zastínění, snížení teplot 
v letním období, zvýšení vlhkosti v ulicích, snížení hlučnosti... Cestou k tomu je rozšiřování 
a  propojování ploch městské a  příměstské zeleně. Kdo v  létě prošel ‚vypelichanou‘ 
Masarykovou třídou také ví, že musíme vrátit stromy do ulic. Obnova uličních alejí není 
žádným novým výmyslem, ale návratem k  normálnímu stavu věcí z  doby, kdy naši 
předkové pěstovali promyšlený urbanismus. 

Abychom se mohli o své stromy dobře starat, je třeba k tomu mít prostředky. Pořizování 
a obnova městské zeleně nemusí být nedostupně drahá v případě, že město bude mít 
svou vlastní stromovou školku. Opět to není nic nového. Mimo jiné se tím i  předejde 
tomu, že nakoupíme za drahé peníze stromy z druhého konce kontinentu a spolu s nimi si 
přivlečeme i cizokrajnou chorobu (viz 1. fáze revitalizace Rudolfovy aleje). Stromy vzrostlé 
zde budou přizpůsobenější místnímu klimatu i škůdcům a budou dobře sloužit mnoho 
generací.

DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ  (Občané pro Olomouc ) 

Srpen 1968  
– nezapomínáme

Letos je tomu přesně 50 let, co vojska Varšavské smlouvy překročila hranice 
tehdejšího Československa, aby ukončila demokratizující vývoj v  naší zemi. 
Představitelé Sovětského svazu stejně jako po druhé světové válce nesnesli 
pomyšlení na to, že bychom se vydali svou vlastní cestou a že bychom na jejich 
politice přestali být závislí. Stejně jako v roce 1947, kdy nám pod nejrůznějšími 
pohrůžkami zakázali účast na Marshallově plánu nebo zabránili v  uzavření 
mezinárodní smlouvy mezi Československem a Francií, tak i v roce 1968 nemohli 
dopustit, že bychom svou politiku prosazovali jako suverénní stát. V  roce 1948 
se Sovětskému svazu podařilo naši poslušnost vynutit prostřednictvím našich 
vlastních lidí – především komunistické strany, o 20 let později použili své tanky 
a tanky dalších 4 na SSSR závislých států.  

Naděje, které spousta lidí do vývoje pražského jara vkládala, byly brzy 
potlačeny a  občané byli sraženi na kolena. Nastala normalizace – doba 
šedi, poslušnosti a  nevystupování z  řady. Lidé nejprve proti vstupu vojsk 
protestovali,postupně však převážil onen pověstný „klid na práci“. Naučili jsme 
se žít dvojí životy – jeden veřejně a  druhý v  soukromí. Naučili jsme se, které 
názory nesmíme veřejně říkat, pokud jsme chtěli mít pokoj a pokud jsme chtěli, 
aby naše děti mohly studovat to, co chtějí.

Je potřeba si tyto neslavné momenty naší historie připomínat. Cítím, že 
čím delší doba od těchto událostí uplynula, tím je prožité příkoří vzdálenější 
a snadněji zpochybňované. Bylo by chybou, kdybychom nad touto historií mávli 
rukou. Musíme neustále opakovat, že to, co se v srpnu 68 stalo, byl bezprecedentní 
zásah cizího státu do našich suverénních práv, který se neobešel bez obětí na 
životech a  zmaření statisíců životů těch, kteří buď republiku museli na dlouhá 
léta opustit, nebo zde zůstali a byli nejrůznějším způsobem pronásledováni. 

Dnes, po téměř 30 letech svobody, si již tehdejší životy už moc představit 
neumíme. Musíme si ale uvědomovat, že svoboda není automatická a  že je 
potřeba ji aktivně chránit a pečovat o ni. Protože, jak řekl Johann Wolfgang von 
Goethe: „Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře.“

MIROSLAV SKÁCEL    (KSČM) 

Kapitola 2014–2018

Vážení občané Olomouce,
jsou to již čtyři roky, co bylo zvoleno tehdy nové Olomoucké zastupitelstvo. V jeho 

řadách pracovali čtyři naši členové, konkrétně Miroslav Behro, Miroslav Marek, Miroslav 
Skácel a Jiří Zima. Na prvním zasedání zastupitelstva jsme si dali za cíl, že se budeme 
držet našich levicových zásad a staneme se konstruktivní opozicí koalice, kterou jsme, 
řekl bych trefně, nazvali kočkopsem. Neměli jsme početní převahu, ale chtěli jsme se 
aktivně zapojit do dění ve městě a zajistit důslednou kontrolu hospodaření s veřejnými 
zdroji (M. Marek se stal předsedou finančního výboru, M. Skácel pak členem kontrolního 
výboru). Další prioritou pro nás byl a  vždy bude rozvoj městské hromadné dopravy, 
veřejně dostupných sportovních aktivit, zajištění kvalitního a  moderního vzdělávání 
(včetně předškolního vzdělávání v  mateřských školách), dostupná a  kvalitní kultura 
na amatérské i profesionální úrovni, a především zvýšení bezpečnosti občanů zejména 
prostřednictvím aktivní prevence. Dělali jsme, co jsme mohli. Hlasovali jsme s koalicí 
a bylo nám to veřejnostní vyčítáno, hlasovali jsme proti koalici a bylo nám to veřejností 
vyčítáno, hlasovali jsme soudržně i  každý jinak. Zkrátka řečeno, snažili jsme se vždy 
k  dané problematice přistupovat individuálně, podle nejlepšího vědomí a  svědomí 
každého z  nás. Nejsme zastupitelských klubem jednoho muže, nejsme ani stranou 
jednoho muže. To je to, co nám umožnilo být opravdu konstruktivní opozicí po celé 
volební období. Téměř v každém vydání Olomouckých listů byl náš příspěvek, který se 
týkal občanů, jejich problémů, starostí a nesplněných přání. Mnohokrát jsme vyslyšeli 
požadavky občanů, které jsme přednesli na různých komisích nebo zastupitelstvu. 
Musím přiznat, že ne vždy byli naše připomínky odsouhlaseny. Taková už je politika, ale 
s čistým svědomím mohu říct, že jsme pro splnění našich a hlavně Vašich přání dělali, 
co jsme mohli. 

Odpusťte mi předchozí krátké zamyšlení, ale považuji za fér zhodnotit, co se nám 
v doznívajícím volebním období podařilo a co ne. Tento prostor je opozičním stranám 
poskytnut, aby se vyjádřili k  aktuálnímu tématu, já se to tentokrát pokusil pojmout 
trochu jinak. Dovolte mi snad jen závěrem poděkovat Vám, občanům města, za názory, 
náměti, podporu i připomínky. 

Děkuji a přeji nám všem současným zastupitelům důstojné dokončení volebního 
období bez populistických předvolebních rozhodnutí a  novému vedení města pak 
mnoho úspěchu v jejich jistě náročné práci.
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

(1. část tajenky) je uskupení německých vokálních (2. část tajenky), kteří převádějí rockové a popové (3. část tajenky) do gregoriánského stylu. Tajenku křížovky zasílejte do 24. 9. 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 – vyznání růžím. Vylosovanou výherckyní je: Blanka Novotná z Olomouce.

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

Uzávěrka 24. 9. 2018, distribuce 8. 10. 2018.

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

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto 
údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
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Robin Hood
pátek 7. září | 19.30 | Horní náměstí
open air představení Moravského divadla Olomouc  
slavnostní předávání Cen primátora 

Koncerty
sobota 8. září | 10.00–23.00 | Horní náměstí
10.00 The Gardeners
14.00 Zpívánky strýčka Líčka 
15.00 Sugar & Spice
16.00 Lake Malawi
17:30 soutěž kapel
18.30 Hope Astronaut
20.00 Celeste Buckingham
21.30 Nylon Jail

Doprovodný program
sobota 8. září | 9.00–22.00 | Horní náměstí 
místní pivovary, regionální vína a občerstvení
Věda a technika na dosah | vědecko-řemeslné dílny
Cirk Atum | představení nového cirkusu 
FlerJarmark & Knižní trhy

Soutěž kapel & fi lmové projekce
3.–7. září | 18.00–22.00 | Letní kino
soutěž kapel a promítání fi lmů 

Dny otevřených památek 
8.–9. září
zpřístupnění památek, institucí a zajímavých objektů
komentované prohlídky & doprovodný program

Komentované prohlídky & procházky
3.–9. září
netradiční prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými 
osobnostmi

Otevřená radnice
sobota 8. září | 10.00–16.00 
prohlídka reprezentativních prostor radnice | otevření zasedací 
místnosti a pracovny primátora, kaple, obřadní síně | expozice 

Budoucnost EU – podpora kultury pro zachování 
demokratických hodnot v EU
čtvrtek 6. září | 18.00 | Café 87
veřejná debata

Kulturní rozmanitosti Evropy – výstava 
6.–9 září | 9.00–17.00 | nádvoří radnice
výstava prací žáků základních škol

Olomoucké lafayettovské slavnosti 
1.–16. září | 19.00 | Správní archív Armády ČR
V. ročník divadelních her v autentických kulisách
Causa Karel Sabina
sobota 1. září | 19.00
Lafayette – Hrdina dvou světadílů
neděle 9. září | 19.00
Líbánky (nejen) na Hané – Ze života Josefa 
Mánesa
neděle 16. září | 19.00

Architektura ve službách první republiky
3. září–31. října | Knihovny města Olomouce, 
pobočka Brněnská
výstava o olomoucké architektuře 1. republiky

Sculpture Line
6.–30. září | Smetanovy sady, oranžérie
doprovodná výstava mezinárodního sochařského festivalu 

Letní čítárna u kašny
pátek 7. září | 12.00–17.00 & sobota 8. září | 
10.00–17.00 | Náměstí Republiky
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce

Pohádka o popleteném kouzelníkovi 
pátek 7. září | 16:00 | nádvoří radnice
premiéra nové pohádky Divadla Tramtárie 

PechaKucha Night Olomouc 
pátek 7. září | 20.20 | Smetanovy sady, oranžérie
prezentace na téma architektury a designu

FlerJarmark
7.–8. září | 9:00–18.00 | Horní náměstí
trh s ručně vyrobenými výrobky 

Flora Olomouc
8.–9. září | Smetanovy sady
komentované prohlídky olomouckých parků, večerní 
prohlídky skleníků, otevření zrenovované oranžerie

StreetArt Festival 
10.–14. září | Lafayettova ulice
11. ročník exhibice graffi ti & street-art

Hledej želvu
8. srpna – 4. září | Olomouc
prázdninová hra 

Dny evropského dědictví | PROGRAM
3.–9. září 2018 | ded.olomouc.eu
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