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Zpřístupnění školních hřišť 
pro veřejnost v říjnu

Škola pracovní dny soboty, neděle 
a svátky

ZŠ Rožňavská 15:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Holečkova 16:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Rooseveltova 15:00–18:00 

 / zahrada
  9:00–18:00 

 / zahrada
ZŠ Tererovo nám. 15:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Mozartova 16:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Holice 15:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Demlova 15:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Heyrovského 16:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Zeyerova 15:30–18:00   9:00–18:00
ZŠ Spojenců 16:30–19:00   9:00–18:00
ZŠ Svatoplukova 16:30–18:00   9:00–18:00
ZŠ Řezníčkova 15:00–18:00   9:00–18:00
ZŠ Nedvědova 16:00–18:00   9:00–18:00
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 16:30–18:00  9:00–18:00
ZŠ Řezníčkova 15:00–18:00  9:00–18:00

■     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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

Výkupní bonus
25 000 Kč

Rozjeďte to s našimi bonusy

Přemýšlíte o novém autě a chcete prodat staré?

Pořiďte si nový vůz ŠKODA FABIA nebo vůz  
ŠKODA RAPID a získejte bonus 25 000 Kč  
při výkupu Vašeho stávajícího vozu nebo ŠKODA 
Předplacený servis STANDARD 5 let / 100 000 km 
v hodnotě 25 000 Kč ZDARMA. Navíc získáte 
prodlouženou záruku na 5 let do 100 000 km 
ZDARMA.

Pokud využijete i naši zvýhodněnou nabídku 
financování se ŠKODA Financial Services od 2,99 % 
p.a. získáte povinné ručení za 1 000 Kč / rok  
po celou dobu financování a sadu zimních kol 
ZDARMA.

Zobrazený vůz je ilustrativní.

NOVÝ VŮZ 

ŠKODA
S BONUSY

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TradeInBonus_188x130.indd   1 20.09.18   14:13
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AKTUALITY
▪ Hasiči oslavili jubileum republiky
▪ Restaurované sousoší se po letech vrátilo ke škole
▪ Stavba protipovodňových opatření pokračuje budováním pilot, chystá se i most
▪ Cenu primátora letos získal chirurg a předseda židovské obce

TÉMA MĚSÍCE
▪ Olomoucké parky omládnou, pokácenou zeleň nahradí výsadba nových stromů a keřů  

MÍSTA PŘÁTELSKÁ RODINÁM
▪ Místa přátelská rodinám – Family Office Olomouc a Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty  

ROZVOJ MĚSTA
▪ Dopravní ústředna odlehčí olomoucké dopravě
▪ Opravené lávky slouží veřejnosti
▪ U Hamrysu vzniká rekreační park, další je v plánu u hřbitova na Nové Ulici
▪ Dejte nám vědět, jak bezpečně se v Olomouci cítíte

KULTURA
▪ Mezinárodní festival soudobé hudby začíná 9. října
▪ Kulturní program od 8. října do 5. listopadu
▪ Knihovna města Olomouce – vybíráme z programu
▪ Rozlomená doba 1908–1928. Výstava, jakou střední Evropa ještě neviděla

VOLNÝ ČAS
▪ Tvarůžkový festival získal cenu kraje
▪ Skauti hledají nové členy. Proč by vás to jako rodiče mělo zajímat?
▪ Mobilizace 1938. Pevnost poznání zve na netradiční ohlédnutí do minulosti
▪ Inspirace, komunikace, spolupráce ve školství

KOMUNITNÍ ŽIVOT
▪ Bílou pastelkou podpoříte zrakově postižené
▪ Zasukované tkaničky opět pomáhají vozíčkářům

SPORT
▪ Letošní Hanácká laťka byla ve znamení loučení
▪ Cyklokrosaři odstartovali sezonu tradičně na závodech v Číně

ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE
▪ Tomáš Pejpek

ZÁBAVA
▪ Křížovka o ceny, sudoku

POZVÁNKA
▪ Pozvánka na oslavy
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Není vám 
Olomouc  
lhostejná?

Olomouc je 
jedním z nej-
krásnějších měst, 
jaká znám. Za 
poslední roky se 
výrazně posunu-
la a rozvinula. 
Velký podíl na 
tom má také Evropská unie, z jejíchž zdro-
jů jsme získali od roku 2004 více než 3 mi-
liardy korun.

Samozřejmě jsou zde „věci“, které se 
vám, stejně jako i mně nemusí líbit. Ale vše 
je o nás, o tom, jak moc se budeme chtít 
zabývat děním kolem nás. Víte, jaká byla 
účast v olomouckých komunálních vol-
bách v roce 2014? Bylo to pouhých 31,76 %. 
A naproti tomu číslo 63,71 %, které shrnuje 
volební účasti v posledních parlamentních 
volbách. Tohle je skutečnost, která mě trá-
pí. Méně než třetina voličů rozhoduje o po-
litické reprezentaci města. Proč nepřijde 
ke komunálním volbám aspoň tolik voličů 
jako k volbám parlamentním, tak jak je to 
běžné v malých obcích? Jsou snad tyto vol-
by méně důležité? Vidí to tak voliči? Víte 
vlastně, kdo nebo aspoň které strany jsou 
v zastupitelstvu?

Má zkušenost komunálního politika je, 
že člověk se začne o obecní dění většinou 
zajímat, až když ho začne něco moc trápit. 
A to je škoda. Možná je to chyba města, nás 
politiků, že nedokážeme občany motivo-
vat. Za uplynulé čtyři roky jsme zvali lidi 
na několik desítek veřejných projednávání.  
Například ke strategickému plánu rozvoje, 
k plánu městské mobility, k podobě něko-
lika veřejných prostranství. I když to jsou 
docela významné zásahy do budoucnosti 
města, pokaždé přišlo z našeho stotisícové-
ho města jen několik desítek lidí.

Vím, že v dnešní době je informací straš-
ně moc a není čas. Vím, že je těžké infor-
mace předat a že to město úplně neumí. 
Má prosba však je: Prosím, zajímejte se 
o veřejné dění. Nenechte za sebe rozhodo-
vat ostatní. Snad kacířsky podotýkám, po-
kud se ptáte, co město udělalo pro vás, co 
to obrátit a zeptat se, co jste udělali vy pro 
město?

Olomouc je krásné evropské, historické, 
univerzitní, kulturní, církevní, sportovní 
a volnočasové, rodinné, humanitní, sociál-
ní město. Hlavně se zde dobře žije. Važme 
si toho, prosím.

 Aleš Jakubec
  náměstek primátora

EDITORIAL
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Hasiči oslavili jubileum republiky

Zhruba pět desítek sborů dobrovolných hasičů z celého Olomouckého kraje se v sobotu 22. září sešlo na Horním náměstí v Olomouci. Důvodem byla společná oslava 
100. výročí vzniku Československa. Právě dobrovolní hasiči byli jedním z pilířů nově budovaného státu a i dnes jsou pro město i každou obec, v níž působí, mimořádně 
důležití. Po slavnostním nástupu a dekorování pamětními stuhami se hasiči přesunuli na stadion TJ Lokomotiva, kde pořádali hasičské závody.   Foto | MF

Kapacita tramvají EVO1 je 32 sedících a 75 stojících, sedmidveřová varianta pojme 
27 sedících a 85 stojících pasažérů Foto | BM

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., zajišťuje 
v rámci smlouvy s městem údržbu a správu 
Čechových, Smetanových a Bezručových 
sadů a parku pod dómem – nově Marie 
Terezie.

Celková plocha veřejných parků ve správě 
Výstaviště Flora Olomouc je 39,1 ha. 
Výměra parkové zeleně činí 37,2 ha, z toho 
31,4 ha připadá na trávníkové plochy. 
Ostatní plochy pokrývají komunikace 
a stavby.

Délka hlavních alejí dosahuje téměř 
2500 metrů a každý, kdo by se chtěl projít 
všemi ostatními pobočnými cestami, musí 
počítat s více než čtyřmi hodinami chůze.

Olomoucké historické parky vznikaly 
v průběhu 19. století. Jejich vznik a vývoj 
je spojen s budováním olomouckého 
vojenského opevnění. Společně s palmovým 
skleníkem, postaveným v letech 1927–1930, 
patří Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady 
k nemovitým kulturním památkám.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Olomoucí už jezdí klimatizované tramvaje s USB zásuvkami
Moderní vozy s typovým označením 

EVO1 a EVO1/o začaly jezdit v ulicích 
města na přelomu září a října. Plně níz-
kopodlažní vozy mají v prostoru pro 
cestující klimatizaci a umožňují nabíjení 
elektronických mobilních zařízení pro-
střednictvím USB zásuvek. Město získá 
celkem osm tramvají – pět s jednostran-
ným nastupováním a tři s oboustranným. 

Mezi nejzajímavější novinky ve vý-
bavě nových nízkopodlažních tramvají 
patří klimatizace v prostoru pro cestu-
jící a možnost nabíjení elektronických 
mobilních zařízení prostřednictvím USB 
zásuvek. Interiér tramvajových vozů je 
ošetřen speciálním nástřikem nanotech-
nologií pro odstranění zápachu a bakterií 
a okna jsou polepena ochrannou fólií pro-
ti vandalům. 

„Vybavení nových tramvajových vozů 
přináší mnohem větší komfort pro ces-
tující, což je v oblasti veřejné dopravy 
prioritou. Snažíme se tak zároveň při-
spívat k podpoře ekologického způsobu 

cestování městskou hromadnou dopra-
vou v Olomouci,“ zdůraznil investiční 
náměstek primátora Filip Žáček. Tram-
vaje jsou navíc vybaveny kamerovým 
systémem, který dokáže sledovat dění jak 
uvnitř, tak vně vozu. Nově jistě upoutá 
i vnější vzhled tramvaje, kdy je na vozi-
dlech polep znázorňující siluetu města 
Olomouce. Varianta EVO1 má čtvery 
dveře pro rychlejší odbavení cestujících, 
druhá varianta EVO1/o má na jedné 

 ” Vybavení nových 
tramvajových vozů 

přináší mnohem větší 
komfort pro cestující.

straně 
čtvery 
a na druhé 
troje dveře. 

Celková částka, kterou Dopravní 
podnik za nákup osmi tramvají zaplatí, 
je více než 175 milionů korun. Projekt 
je spolufinancován Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální roz-
voj prostřednictvím IROP ve výši 85 % 
uznatelných nákladů.   (red)

www.flora-ol.cz
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Restaurované sousoší se po letech vrátilo ke škole
Dílo předního představitele výtvarného 
života v Olomouci, akademického 
sochaře Vladimíra Navrátila, se po 
desítkách let vrátilo na své původní 
místo. Restaurované bronzové sousoší 
s názvem „Aby všechny děti světa“ opět 
zdobí prostranství před Základní školou 
Zeyerova.

INZERCE
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PŘIDÁŠ SE?

www.policie.cz
nabor.krpm@pcr.cz

Bližší kontakty:
Mgr. Veronika Hejtmánková 

tel. 974 766 405 e-mail: veronika.hejtmankova@pcr.cz
Mgr. Sylva Šálková 

tel. 974 761 406 e-mail: sylva.salkova@pcr.cz

Sekretariát odboru personálního  
tel. 974761409 e-mail: krpm.op.sekretariat@pcr.cz
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Sousoší z bronzu, které představuje 
tři děti z různých kontinentů držící se za 
ruce, vzniklo v roce 1960. „Před budovu 
školy, která svůj první školní rok zaháji-
la v září 1960, bylo sousoší instalováno 
o čtyři roky později. Nyní se vrací zpět, 
aby se znovu stalo součástí vstupního 
areálu školy, který tehdy vznikl v rámci 
veřejné výstavby v přednádražním pro-
storu,“ popsal při odhalení sochy náměs-
tek pro školství Pavel Urbášek.

V minulosti bylo sousoší z prostran-
ství před školou odstraněno a na dlouhá 
léta skončilo ve sklepení školy. K jeho po-
škození přispěl nátěr, nečistoty a násled-
ně i velká voda, která při ničivé povodni 
v roce 1997 vnikla do budovy školy a za-
plavila suterén. „Jsem rád, že se dílo, kte-
ré bylo koncipováno s ohledem na okolní 
architekturu, kterou výrazně dotvářelo, 

vrací na své původní místo. Pochází navíc 
z let, kdy se české výtvarné umění vyma-
ňovalo ze svírajícího krunýře socialistic-
kého realismu. Prostý námět s nádechem 

poezie každodennosti tak kontrastuje 
s předchozí oficialitou,“ ocenil navrácení 
sochy na původní místo historik umění 
Pavel Zatloukal.   (red)

Restaurované sousoší odhalili před ZŠ Zeyerova 10. září zástupci vedení města. Tvorbu Vladimíra Navrátila reprezentuje ve městě také pomník Boženy 
Němcové v Čechových sadech.  Foto | BM
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Už téměř půl roku pokračují stavební práce na protipovodňových opatřeních 
v centru Olomouce. Zatímco řidiči osobních vozidel si na změny v dopravě dávno 
zvykli, stále aktuální jsou problémy řešení některých linek městské hromadné 
dopravy, které projíždějí okolo staveniště. 

Stavba protipovodňových opatření  
pokračuje budováním pilot, chystá se i most

Lidé, kteří žijí u staveniště, jsou nespo-
kojeni také s velkou prašností a hlukem. 
Na druhou stranu je ale nereálné zkraco-
vat dobu práce na stavbě v jednotlivých 
dnech, protože pak by všechna protipo-
vodňová opatření trvala déle. 

Piloty v Blahoslavově ulici
Klíčové činnosti v rámci protipovod-

ňových úprav se nyní odehrávají na dvou 

místech. V Blahoslavově ulici se denně 
hloubí otvory a zarážejí piloty pro nové 
nábřeží. Tato práce je nesmírně zatěžu-
jící pro bezprostřední okolí, protože je 
především hlučná. Stavba má dle har-
monogramu povoleno pracovat denně od 
7 do 17 hodin, po posledních intervencích 
města se podařilo dohodnout, že alespoň 
v neděli bude práce začínat až v 9 hodin. 

Pokud jde o prašnost, v tomto směru 
stavba slíbila kropení komunikací, aby se 
prach usadil a neznečišťoval okolí. Pokud 
se tak neděje, občané si samozřejmě mo-
hou na takovou nečinnost stěžovat. 

U Bristolu se už chystá stavba mostu
Druhým důležitým místem, kde se 

nyní pracuje, je budoucí staveniště nové-
ho mostu v Komenského ulici u restaura-
ce Bristol. Zde už stavební firmy osazují 
štětové stěny neboli larseny, které umožní 
výstavbu základů a pilířů nového mostu. 

Problémem je sladění průběhu stav-
by a potřeb městské hromadné dopravy 
a vozidel integrovaného záchranného 
systému (sanitky, policie a hasiči). Stavba 
se snaží dosáhnout toho, aby například 

autobusy vůbec neprojížděly z ulice Pas-
teurova do ulice Sokolovské. Město na-
opak stále trvá na zajištění průjezdnosti 
tohoto místa, protože se pro linky MHD 
těžko hledá jiné řešení trasy. V tomto 
směru se tedy chystá další společné jed-
nání zástupců města, stavby a investora. 

Kdo zastaví cyklisty?
Město opakovaně připomínalo i pro-

blém hlučnosti provizorní lávky u Bris-
tolu, kde stále často projíždějí cyklisté, 
kteří nerespektují značku zákaz vjezdu 
cyklistům. Policie přitom není z kapacit-
ních důvodů schopna hlídat lávku 24 ho-
din denně. Lávku proto znovu prověřo-
val projektant, který navrhnul umístění 
retardérů, přičemž předpokládá, že re-
tardéry by cyklisty přiměly z kola sku-
tečně sestoupit. Stavba přislíbila i utaže-
ní konstrukce lávky, aby byly jednotlivé 
dřevěné desky pevnější, a hlučnost se 
tak snížila.

Město jednalo s policií také o možnos-
ti řídit opětovně dopravu na křižovatce 
Žižkova náměstí, ulice 17. listopadu a uli-
ce Husova. Policie zdejší situaci sleduje 
a podle jejích poznatků zatím stále není 
nutné dopravu řídit. Ve vyhrocených situa- 
cích by se ale na křižovatku policisté vy-
dali, byť je to pro ně z kapacitních důvodů 
obtížné.   (red)Cyklisté mají na lávce kolo vést Foto | AJ

V další fázi stavební firma osazuje štětové stěny, které poslouží pro vybudování základů nového mostu Foto | AJ
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Cenu primátora letos získal 
chirurg a předseda židovské obce
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Ceny primátora tvořily i letos jednu 
z významných položek slavnostního ve-
čera Dnů evropského dědictví. V pátek 
7. září předal primátor Antonín Staněk 
ocenění řediteli Fakultní nemocnice 
Olomouc Romanu Havlíkovi za přínos 
k rozvoji nemocnice a zvyšování od-
borné úrovně této instituce. Druhým 
oceněným byl předseda Židovské obce 
Olomouc Petr Papoušek, který cenu zís-
kal za aktivní přínos k rozvoji občanské 
společnosti, humanity, demokracie a po-
silování prestiže města. (red)

Cyklostezka Holickým lesem otevřena

Nová trasa o délce půl druhého kilo-
metru nově propojila dvě městské části 
Olomouce, spojila Holici a Nový Svět. 
Pomocí lávky bezpečně překonává i hlav-
ní železniční trať ve směru na Přerov. 
Pěší i cyklisty stezka převede přes areál 
Holického lesa a zamíří k univerzitnímu 
kampusu a průmyslové zóně v ulici Šlech-
titelů. Na stavbu za 44 milionů korun 
získalo město dotaci ve výši 39 milionů 
korun v rámci projektu ITI Olomoucké 
aglomerace.

„Jeden a půl kilometru dlouhá cyklo-
stezka vyrostla během šesti měsíců. Cyk-
listům i pěším tak zcela nově poskytuje 
bezpečné spojení třeba do práce v prů-
myslové zóně Keplerova a Šlechtitelů,“ 

uvedl investiční náměstek primátora Fi-
lip Žáček.

Zásadním přínosem z hlediska bezpeč-
nosti dopravního provozu je zcela nová láv-
ka s přemostěním o délce 35 metrů, která 
překonává hlavní železniční trati ve směru 
z Olomouce na Přerov a Ostravu. „Holice, 
jedna z nejvýznamnějších částí města, se 
po dlouhé době dočkala bezpečného pro-
pojení se zbytkem Olomouce pro cyklisty, 
pěší i in-line bruslaře. Je to významný po-
čin nejen pro milovníky bezmotorové do-
pravy, ale i pro ty, kteří mají rádi přírodu 
a chtějí v blízkosti Moravy a rostoucího luž-
ního lesa trávit více času,“ podtrhl význam 
budování rekreační zóny v jižní části města 
náměstek Ladislav Šnevajs.   (red)

Petr Papoušek 
předseda Židovské obce 
Olomouc

Cenu primátora obdržel 
za aktivní přínos k rozvoji 
občanské společnosti, humanity,  
demokracie a posilování prestiže města.

Roman Havlík  
ředitel Fakultní nemocnice 
Olomouc

Získal cenu primátora 
za přínos k rozvoji nemocnice 
a zvyšování odborné úrovně této  
instituce.

Součástí stezky o šířce tři metry je odpočívadlo, které později doplní i další odpočinkové prvky přímo na plochách lesoparku Foto | BM
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Olomoucké parky omládnou, pokácenou zeleň nahradí výsadba nových stromů a keřů 
Na podzim pokračuje v olomouckých parcích 
další etapa jejich obnovy, s čímž je spojené 
i nutné kácení přestárlé a nemocné zeleně. 
Během září pokáceli pracovníci výstaviště 
Flora vytipované listnaté stromy, do konce 
listopadu přijdou na řadu i jehličnany. 
Celkem bude ve Smetanových, Bezručových 
a Čechových sadech vykáceno na 
140 stromů, hned na podzim je ale nahradí 
nová výsadba. V plánu je do příštího léta 
vysadit v parcích 194 nových stromů a téměř 
sedm a půl tisíce keřů.

Projekt revitalizace historických olo-
mouckých parků probíhá postupně už 
několik let. Nejprve byla zpracována stu-
die obnovy, která vyhodnotila stav parků 
z hlediska dendrologického (stav dřevin), 
a poté se průzkumy zaměřily na zmapo-
vání biologické hodnoty parků. Následo-

valo zjištění technického stavu zejména 
inženýrských sítí, které musí být v sou-
ladu s budoucími výsadbami a dalšími 
opatřeními. Na přípravě projektu obno-
vy městských parků spolupracují odbor-
níci z odborů koncepce města, životního 

prostředí, dotací a zástupci ostatních 
organizací, jako jsou Národní památko-
vý ústav, Agentura pro ochranu přírody 
a krajiny a Hnutí Duha.  Zpracovaná 
studie obnovy stanovila základní prin-
cipy revitalizace parků, tak aby nalezla 
schůdnou cestu k ozdravení vegetačních 
prvků v parcích a vyhověla zásadním 
limitům ochrany přírody, památkové 
ochraně i rekreačním potřebám. 

„Opatření, která jsou nutná v parcích 
provést, vycházejí ze skutečnosti, že par-
ky obsahují zejména dřeviny o stáří ko-
lem 100 až 150 let, což představuje hra-
nici stárnutí až odumírání stromů. Tento 
stav laik často nemůže rozeznat, mnoh-
dy je skrytý v dutinách, uhnívajících 
kořenech, sníženým růstem a podobně. 
Aby se předešlo kolapsu parků, který 
by znamenal hromadné hynutí dřevin 

a absenci různověké novější generace, je 
potřeba kombinované technologie asa-
nací, zdravotních řezů a výsadeb. To vše 
se komplikuje protichůdnými požadav-
ky mezi rekreačním využíváním parků, 
ochranou přírody a zájmem urbanistic-
ké, architektonické a památkové hodno-
ty. Projekt revitalizace parků je složitým 
kompromisem a vyžaduje také respekt 
a toleranci ze strany občanů města,“ ob-
jasnil nutnost proměny parků zahradní 
architekt Radek Pavlačka ze společnosti 
Zahrada Olomouc. 

Obnova parků  
neznamená pouze kácení

Obměna vegetace v parcích nebude 
znamenat pouze kácení, ale i arboristické 
ošetření poškozených dřevin a násled-
nou výsadbu nových stromů a keřů. Při 
kácení musí odborníci nejdříve vyloučit 
osídlení zvláště chráněnými živočichy. 
Biologický dozor bude dohlížet na práci 
dřevorubců především při kácení listna-
tých stromů, u jehličnanů se už přítom-
nost chráněných živočichů nepředpo-
kládá. „Na vykácení jsou dle projektové 
dokumentace navrženy dřeviny, jejichž 
zdravotní stav nezaručuje dlouhodobou 
perspektivu na stanovišti, přičemž zhor-
šený zdravotní stav nemusí být vždy na 
první pohled zřejmý. Některé houbové 
infekce způsobují změny v mechanické 
pevnosti dřeva kořenů a bazálních částí 
kmenů. Tato houba svou činností působí 
změny ve struktuře dřeva, které větši-
nou vedou ke statickému selhání stromu, 

který je však normálně olistěný a z pohle-
du laika se jedná o zdravý strom. Tako-
véto stromy představují velké riziko pro 
provozní bezpečnost v parcích,“ přiblížil 
důvody kácení Zdeněk Šup, provozní ná-
městek pro zahradnickou činnost výsta-
viště Flora. Bezprostředně po vykácení 
neperspektivních dřevin začnou zahrad-
níci s výsadbou nových stromů a keřů. 
V podzimním období půjde především 
o listnaté stromy a keře, v jarním obdo-
bí bude pokračovat výsadba jehličnanů 
a stálezelených keřů.

Na obnovu parků  
získá město dotace

Obnova parků je finančně náročná 
a město má ve svém rozpočtu letos vy-
členěno 4 432 000 korun. „Koncem říj-
na ale podá Odbor evropských projektů 
Magistrátu města Olomouce žádost o po-
skytnutí dotací z operačního programu 
Životní prostředí Státního fondu život-
ního prostředí. Tato dotace by mohla 
pokrýt až 60 % veškerých vynaložených 
prostředků na uznatelné náklady obnovy 
vegetačních prvků v historických parcích 
– Čechových, Smetanových a Bezručo-
vých sadech,“ upřesnila Jitka Štěpánková 
z Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Olomouce. 

 ” Projekt revitalizace parků je složitým 
kompromisem a vyžaduje také respekt a toleranci ze 

strany občanů města.

Kácení v parcích probíhá po důsledném zhodnocení zdravotního stavu dřevin  
a pod biologickým dozorem, aby nedošlo k ohrožení chráněných živočichů Foto | archiv VFO

Některé stromy jsou nemocné na první pohled Foto | archiv VFO
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Olomoucké parky omládnou, pokácenou zeleň nahradí výsadba nových stromů a keřů 
Petra Loyku,  
vedoucího  
Odboru životního  
prostředí  
Magistrátu  
města Olomouce. 

Jaký je  
zdravotní  
stav stromů  
v parcích? 

Obecně platí, že parky jsou zrca-
dlem doby a vypovídají o životním 
prostředí, kulturnosti a ohleduplnos-
ti obyvatel. Zdravotní stav stromů 
v olomouckých historických parcích 
bohužel odpovídá stáří stromů a sta-
vu prostředí. Na jejich zdravotním 
stavu se negativně podílí jak přírodní 
vlivy – zejména výrazný pokles hla-
diny spodní vody a srážkový deficit 
posledních několika let, tak i pato-
genní organizmy. Městské parky jsou 
určeny k relaxaci obyvatel a jsou také 
místem jedinečné ukázky zahradnic-
ké kultury a tradic. S postupnou ob-
novou parkových stavebních prvků 
je realizována také obnova parkové 
vegetace. Projekt Obnova vegetačních 
prvků v historických parcích vede 
k eliminaci rizik a zlepšení zdravot-
ního stavu vegetace, sortiment vy-
sazovaných stromů reaguje na poža-
davek zvýšení odolnosti vůči vlivům 
prostředí, v neposlední řadě dochází 
k očištění historické parkové kompo-
zice a dotvoření kompozičně neřeše-
ných částí parků. 

Kolik stromů se bude kácet 
v jednotlivých parcích a proč?

V současné době historické parky 
mají přibližně 3500 stromů. Projekt 
navrhuje odstranit  dřeviny, jejichž 
zdravotní stav nezaručuje dlouhodo-
bou perspektivu na stanovišti. Zhor-
šený zdravotní stav nemusí být vždy 
na první pohled zřejmý. Konkrétně 
během podzimu a zimy bude odstra-
něno 142 dřevin, a to v Bezručových 
sadech 46 kusů dřevin, v Čechových 
sadech 61 kusů dřevin a ve Smetano-
vých sadech 35 kusů dřevin. Odstra-
nění stromů bude v souladu se zájmy 
ochrany přírody za  přítomnosti bio-
logického dozoru.

 
Kdy a v které části budou zahá-
jeny nové výsadby?

Samotný průběh výsadeb závisí na 
připravenosti jednotlivých míst a ad-
ministraci projektu. Předpokládáme 
zahájení výsadeb začátkem podzimu 
letošního roku. Celkem bude vysaze-
no 194 stromů a 7402 ks keřů.

TŘI OTÁZKY PRO...

Návštěvníky města  
vítá zeleň

V rámci projektu Ozelenění města byly 
letos na jaře založeny letničkové záho-
ny z přímého výsevu v pásu tramvajové 
trati na ulici Brněnská. Nejnápadnějšími 

z nich byly šáter, cínie, aksamitníky, slun-
covky, měsíčky a laskavce. Horní náměstí 
na začátku léta oživily květinové pyra-
midy a sloupy lamp veřejného osvětlení, 
části Dolního náměstí rozkvetly balko-
novými květinami. Květinové záhony ve 
vnitrobloku na třídě Kosmonautů dostaly 
podobu štěrkových trvalkových záhonů 
s denivkami, krásnoočky, šanty, mate-
řídouškou, rozchodníky, hvězdnicemi 
a dalšími zajímavými květinami. Po-
sledním prostranstvím, které se povedlo 
v rámci projektu rozkvést, je přednádraž-
ní prostor. Vybrané zvýšené záhony byly 
doplněny květinovou výzdobou. „Letnič-
ky letos zaplavily Olomouc. Soudobou 
prezentaci těchto směsí ukazujeme také 
na expozičních záhonech před pavilony 
G a H ve Smetanových sadech. Rozmani-
tost použitého sortimentu letniček a ze-
leniny zajišťuje dlouhou dobu kvetení. 
Krásu a výjimečnost Smetanových sadů 
podtrhuje budova nově opravené oranže-
rie, která se po tříleté rekonstrukci vráti-
la zpět do svého života,“ popsal provozní 
náměstek výstaviště Flora Zdeněk Šup. 

V rámci projektu Rozkvetlé památky 
ožilo centrum města netradiční barevnou 
květinovou výzdobou k 100letému výročí 
založení republiky. „Na podzim chceme 
do květinových záhonů v parcích i na tří-
dě Kosmonautů vysázet cibuloviny. Na 
třídě Svobody přeměníme zvýšené záho-
ny do prozatímních terénních modulací. 
Také tento prostor totiž bude komplexně 
řešen v rámci projektu úprav městské 
zeleně. Zatím jsme vysázeli nové keře 
a stromy u vstupů do Čechových a Sme-
tanových sadů,“ doplnil plány a novinky 
Zdeněk Šup.   (red)

Reprezentační směs letniček na expozičních záhonech před pavilony G a H ve Smetanových sadech zajišťuje dlouhou dobu kvetení Foto | BM

Kácení v parcích probíhá po důsledném zhodnocení zdravotního stavu dřevin  
a pod biologickým dozorem, aby nedošlo k ohrožení chráněných živočichů Foto | archiv VFO
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Místa přátelská rodinám – představujeme:
Family Office Olomouc a Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty

V příštím vydání představíme Človíčkov a RC Heřmánek, z.s.

Family Office Olomouc – rodina  
a práce pod jednou střechou

Od roku 2014 využívají rodiče malých 
dětí coworkingové prostory Family Offi-
ce Olomouc, které jim umožňují skloubit 
rodičovský a pracovní život. Pod jednou 
střechou mají rodiče k dispozici vybave-
nou kancelář s pěti sdílenými pracovními 
místy, vzdělávací místnost a psycholo-
gickou poradnu s možností 
využít hlídání dětí v přízemí 
budovy. 

Celý projekt „family frien-
dly“ coworkingového prosto-
ru vznikal na základě osob-
ních zkušeností a potřeb. Je 
mnoho rodičů malých dětí, kteří musí, 
potřebují nebo prostě chtějí pracovat při 
mateřské/rodičovské dovolené. „Přesně 
proto jsme založili v roce 2014 jedineč-
nou sdílenou kancelář Family Office Olo-
mouc, kde je klientům k dispozici vyba-
vená kancelář i vzdělávací a prezentační 
místnost pro 15 osob. Jedná se o podpůr-
ný projekt pro rodiče, kteří chtějí „někde“ 
začít svoje podnikání, ale nemají dosta-
tek prostředků na celoměsíční pronájem 
vlastních kanceláří,“ popsala zařízení 
koordinátorka centra Zuzana Hoferková.

V čem je vaše centrum originální?
Jedná se o unikátní projekt pro rodi-

če dětí, který reaguje na potřeby součas-
ných rodičů. Po Praze a Ostravě jsme tedy 
i v Olomouci rozšířili nabídku prorodin-
ných služeb, tak aby mohly rodiny lépe 
slaďovat rodinný a pracovní život. Na-
ším přáním je umožnit rodičům pracovat 
na pár hodin týdně i během mateřské/

rodičovské dovolené, pokud to tak cítí 
a chtějí. Je mnoho profesí, kdy opravdu 
nemůžete na 3 až 6 let „zmizet“, být bez 
kontaktu s profesí. Mnoho z nás se musí 
neustále vzdělávat. A s malými dětmi 
doma to jde někdy hodně těžko. Čím dál 
více maminek také během MD/RD začí-
ná s vlastním podnikáním, plní si své sny 
a přeje si, aby je jejich talent jednou uži-
vil. I pro tyhle rodiče jsme tu, aby u nás 
mohli začít. Současně nabízíme přednáš-
ky a semináře vedené zkušenými lektory, 
témata setkávání vychází z potřeb rodičů.  

Jaké máte plány do budoucna?
V současné době dokončujeme úpravy 

v menší konzultační místnosti v prosto-
rách Family Office Olomouc, kde chceme 
nabízet místo pro konzultace „mezi 4 oči-
ma“. Opět tak reagujeme na potřeby na-
šich klientů, kteří si žádají prostor v sou-
kromí. I nadále máme cíl dovybavovat 
a modernizovat pracovní prostory. Na-

ším přáním je, aby se klien- 
ti i dál u nás cítili příjem-
ně a načerpali tak nové síly 
pro náročný život s malými 
dětmi.. 

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

Určitě si velice vážíme podpory města 
Olomouce, díky které se nám podařilo 
projekt Family Office Olomouc uvést do 
života. Spolupráce s městem Olomouc 
a dalšími organizacemi (ziskovými i ne-
ziskovými) je pro nás zásadní. Jsme rádi, 
že náš coworkingový prostor je vnímán 
jako důležitá služba pro rodiny ve městě 
Olomouci. 

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty
Centrum pro rodiny s dvojčaty a ví-

cerčaty pomáhá rodinám v Olomouci už 
od roku 2010. Historie setkávání rodin 
však sahá ještě dál. Už v roce 1995 vzniká 
v Olomouci Klub dvojčat a vícerčat jako 
vůbec první na Moravě a po pražském 
klubu jako druhý v ČR, a to díky šikov-
ným maminkám dvojčat, které cítily po-
třebu pravidelně se scházet. 

V návaznosti na obrovský nárůst po-
rodů dvojčátek však začalo služby centra 
vyhledávat čím dál více rodin. „Dvojčata, 
kam se podíváš“, i to byl výsledek stále 
úspěšnější asistované reprodukce. „Zá-
jem o aktivity našeho Centra pro rodiny 
s dvojčaty byl najednou tak velký, že jsme 
v roce 2010 založili samostatnou nezisko-
vou organizaci a od té doby pomáháme 
rodinám s vícerčaty v těch nejrůznějších 
oblastech jejich životů. Poskytujeme služ-
by i podporu rodinám, které se na porod 
vícerčat teprve připravují, ale i rodinám 
se staršími dětmi,“ uvedla ředitelka cen-
tra Zuzana Staroštíková.  

V čem je vaše výjimečnost?
Jsme jediní na Moravě, kdo dlouho-

době, systematicky, odborně, a hlavně 

s radostí pomáhá rodinám s dvojčaty/
trojčaty, které to opravdu mnohdy nemají 
snadné. Nezřídka je jedno nebo obě děti 
s handicapem. Dvojčata se 
velmi často rodí předčas-
ně, rodiče pociťují velký 
strach a děti bojují o svůj 
život. Kromě dvojčat mají 
rodiny jedno i víc dalších 
dětí, které potřebují péči 
a náruč. A často mají rodi-
če plné ruce práce s dvoj-
čátky. Pro další děti se 
jen těžko hledají síly a čas. Naše práce je 
hledat možnosti, jak rodinám vypomoci 
– materiálně, finančně i reálnou pomocí 
v podobě dobrovolníka=asistenta. Díky 
spolupráci s dalšími organizacemi a in-
stitucemi se nám společně daří najít způ-
soby a formy pomoci. Několik úspěšných 
projektů nám umožnilo darovat finance 
na pomůcky, rehabilitační pobyty nebo 
vybavení mnoha rodinám v těžké životní 
situaci.

Jaké máte plány do budoucna?
Chceme nadále udržet nabídku služeb 

pro rodiny s vícerčaty a udržet kvalitní 
a stabilní pracovní tým Centra pro rodiny 

s dvojčaty. Práce nás baví, protože cítím, 
že naše úsilí má pro společnost opravdu 
smysl. 

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

Dlouhé roky se Cent-
rum pro rodiny s dvojčaty 
a vícerčaty aktivně podílí 
na tom, aby Olomouc byla 
opravdu „friendly“ měs-

tem pro rodinu. V posledních letech se 
nám daří. Velký posun vnímám v přizvá-
ní neziskových organizací (mateřských 
a rodinných center apod.) i komerčních 
subjektů do tvorby rodinné politiky měs-
ta. Pro mnoho z vás to může být jen další 
dokument „v šuplíku“. Pravdou je, že už 
nyní se nám díky tomuto dokumentu 
daří činit reálné kroky v péči o rodiny na 
území města Olomouce. Cítím ze stra-
ny města nejen podporu nás neziskovek 
(které služby a aktivity pro rodiny posky-
tujeme), ale i zájem o spolupráci. A toho si 
moc vážím! 

www.familyofficeolomouc.cz

www.dvojcata.net



Probíhající a předpokládané uzavírky 
na území statutárního města Olomouce 

11. 10. – 7. 12. úplná uzavírka silnice 
II/446 v úseku Olomouc–Chomoutov
do 14. 12. úplná uzavírka ulice Na Luhu
15. 10. – 14. 12. úplná uzavírka ulice Na 
Zákopě v úseku Selské nám. – Železniční
14. 10. – 18. 10. částečná uzavírka 
ul. Slavonínská
15. 10. – 30. 4. 2019 úplná uzavírka ulic 
Na Partkách a Severní
Do 12. 11. úplná uzavírka ulice 
Smetanova
Do 30. 9. 2019 úplná uzavírka ul. 
Sokolovská, Na Letné, Husova, Nábřeží

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

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz
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PROBLÉM

STAČÍ
UMÝT!

Představujeme Vám revoluční malířskou barvu Magnat Ceramic, která odolá 

i těm nejtěžším skvrnám od oleje, vína či kávy. Je k dispozici v široké škále 

odstínů. Stačí si vybrat. Cena 410 Kč, balení 2,5 l - vydatnost až 40m2.

PROZK s.r.o. Barvy a Tóny
Holická 49a, 779 00 Olomouc

Pondělí až pátek 7:00–17:00 hodin, sobota 8:00–12:00 hodin
tel.: 585 241 042   |   mobil: 602 704 354   |   e-mail: prodej@prozk.cz

www.prozk.cz
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Dopravní ústředna odlehčí olomoucké dopravě
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Město Olomouc spustilo testovací provoz 
nové dopravní řídicí ústředny, která 
přinese komfort pro všechny typy dopravy. 
Koordinovaným řízením křižovatek umožní 
plynulejší dopravní provoz ve městě, včetně 
možnosti úpravy signalizačních plánů 
podle aktuálních událostí či mimořádných 
situací. Součástí bude i mobilní aplikace 
pro předávání informací z městského 
dopravního centra všem řidičům.

„Stávající ústředna byla pouze dohle-
dová a téměř na hranici své životnosti 
i kapacity. Nové řídicí dopravní cent-
rum bude umět reagovat na aktuální 
situaci a upravit například světelnou 
signalizaci podle předem připravených 
scénářů. Výsledkem bude lepší průjezd-
nost městem nejen pro MHD, ale i pro 
automobily,“ uvedl náměstek primátora 
Aleš Jakubec.

Systém dopravního centra se skládá 
z inteligentního ovládání světelných 
křižovatek, monitoringu obsazenosti 
parkovišť pro veřejnost, možnosti při-
pojení dohledových kamer, ovládání 
proměnných značek a dalších doprav-
ních technologií, které jsou propojeny 
prostřednictvím Smart city aplikace 

Invipo. „Ta patří ke světové špičce v obo-
ru, a Olomouc se tak stane dalším měs-
tem s chytrým řízením dopravy,“ řekl za 
dodavatele ústředny Ivo Gajdošík.    (red)

K nové ústředně bude připojeno všech 42 světelných křižovatek. Dopravní 
situaci budou v reálném čase sledovat operátoři na velkoplošných obrazovkách. 
 Foto | BM
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Opravené lávky slouží veřejnosti

Opravy lávky u botanické zahrady a mostu na Jaselské ulici jsou ukončeny a od října slouží obě komunikace veřejnosti Foto | 4 x PŠ

Elektronická aukce
Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 18. 9. 2018 schválila záměr 
prodat uvedenou nemovitou věc z majetku statutárního města Olomouce formou 
veřejné elektronické aukce. Registrace zájemců do elektronické aukce je možná 
v době od 25. 9. 2018 od 10:00 hodin do 13. 11. 2018 do 10:00 hodin. Elektronický 
aukční portál pro registraci zájemců, včetně podmínek elektronických aukcí, je 
přístupný na internetových stránkách města Olomouce od 25. 9. 2018 od 10:00 
hodin do 13. 11. 2018 do 10:00 hodin.

Nemovitá věc  Minimální kupní cena v Kč           Termín aukčního kola

Část pozemku určeného               8 950 000 Kč   21. 11. 2018 
pro výstavbu staveb      v 9:00 hodin
pro bydlení v k. ú. Povel,  
obec Olomouc o výměře 3 080 m2        

Sběrový dvůr pro občany v Hodolanech 
na ul. Chelčického bude ve státní 
svátek 28. 10. 2018 uzavřen. Sběrový 
dvůr v Hodolanech bude v provozu od 
29. 10. 2018 ve standardním režimu, tzn. 
pondělí–sobota od 9:00 do 17:00 hod., 
polední přestávka od 13:00 do 13:30, 
neděle od 9:00 do 13:00 hod.
Sběrový dvůr pro občany v Neředíně za 
hřbitovem bude z důvodu lepší organizace 
dopravy a parkování návštěvníků hřbitova 
mimořádně uzavřen ve dnech  
27.–28. 10. 2018 a 3.–4. 11. 2018. Vyjma 
státního svátku 28. 10. 2018 lze v těchto 
dnech využít sběrový dvůr v Hodolanech 
na ulici Chelčického, který bude otevřen 
dle provozní doby.

OMEZENÍ PROVOZU SBĚROVÝCH DVORŮ 

Na opravu mostů a lávek pro letošní 
rok byla odboru správy městských ko-
munikací a MHD vyčleněna z rozpočtu 
města částka 12,8 milionu korun. Z této 
částky jsou opravovány lávky pro pěší 

Podchodem pod Brněnskou 
ulicí projdete do nemocnice

Podchod pro pěší pod frekventova-
nou Brněnskou ulicí v Olomouci je opět 
v provozu. U zastávky Fakultní nemocni-
ce procházel podchod náročnou čtyřmě-
síční rekonstrukcí. Město za ni zaplatilo 
16 milionů korun, ale více než 10 milio-
nů získalo z Integrovaného operačního 
programu.

„Jde o další důležitou investici do 
městské dopravní infrastruktury. Pod-
chod pro pěší pod vytíženou komunika-
cí, která je zároveň výpadovkou na Brno, 
spojuje městské části Povel a Novou Uli-
ci. Hojně je využíván i z toho důvodu, že 
slouží jako bezpečný způsob k tomu, jak 
se dostat do areálu Fakultní nemocnice 
Olomouc,“ objasnil investiční náměstek 
primátora Filip Žáček.

Stavební úpravy probíhaly ve všech 
částech podchodu, výsledkem je nové 
zastřešení, opláštění, okenní výplně 
podchodu a rampy tramvajových zastá-
vek. V podzemní části stavební úpravy 
zahrnovaly sanační práce na betono-
vých plochách. Podchod má nové osvět-
lení a omítky v zářivých žlutých barvách 
s úpravou, která má odolat případnému 
útoku vandalů.   (red)

přes Mlýnský potok z Bezručových sadů 
do botanické zahrady, lávka od tržnice 
k sokolovně, most přes Hamerský náhon 
na ulici Jaselská a most přes Mlýnský po-
tok v ulici V Kotlině.   (red)

Podchod byl vybudován v roce 1982 a společně s ním prošla rekonstrukcí 
i tramvajová trať v úseku od oblouku v Brněnské ulici až po zastávku Fakultní 
nemocnice Foto | BM

 www.olomouc.eu/eaukce



U Hamrysu vzniká rekreační park,  
další je v plánu u hřbitova na Nové Ulici

Dvaašedesát vzrostlých stromů a 466 keřů, nový a upravený 
trávník. V Olomouci brzy přibude více než hektarová plocha 
parkové zeleně. V těchto dnech už začíná malý park vyrůstat 
v těsném sousedství pískovny Hamrys na pomezí Nových Sadů 
a Slavonína.

INZERCE
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„Na počátku projektu byly podněty od místních obča-
nů. Lokalita vedle pískovny Hamrys je k účelu vybudování 
rekreační zelené plochy ve spojení s vodní plochou a cyk-
lostezkou optimální, proto jsem takovou myšlenku podpo-
řil,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček, který 
vznik projektu inicioval. „Na základě kvalitně zpracované 
dokumentace už byly zahájeny přípravné práce, konkrétně 
jde o terénní úpravy,“ upřesnil vedoucí odboru životního 
prostředí Petr Loyka.

Bude se jednat o klidovou rekreační lokalitu se stro-
my a keři. Vybudování parku je rozděleno do dvou etap. 
„V první etapě je zahrnuta příprava pozemku pro výsadbu, 
tedy terénní práce, urovnání povrchů a osetí travním osi-
vem,“ dodal Petr Loyka. Ve druhé etapě zde bude vysazeno 
62 vzrostlých stromů různých druhů a 466 kusů keřů. Veš-
keré práce provádí odborná zahradnická firma. Dokončeny 
budou v letošním roce s ohledem na klimatické podmínky. 
„Těším se, že tak obyvatelé města získají do budoucna dal-
ší příjemné místo k trávení volného času a že v Olomouci 
přibydou další stromy. To je v době, kdy nás trápí horká 
a suchá léta, jedno z důležitých opatření,“ uzavřel náměstek 
Filip Žáček. O zřízení nového parku rozhodla Rada města 

Celková výměra: 
1,05 ha (travnaté plochy 9.623 m2, výměra keřů 874 m2). 
Celková cena: 
743 tisíc korun (výsadba stromů a keřů, terénní úpravy, založení 
lučního porostu). 
Údržba všech vegetačních ploch po výsadbě: 
406 tisíc korun.

NOVÝ PARK U HAMRYSU

Olomouce již před několika měsíci a čekalo se jen na do-
končení projekčních příprav a žně, protože dotčenou část 
pozemku původně obhospodařovalo zemědělské družstvo. 

Oplocení určí hranice nového parčíku
Nevyužívaná část městského hřbitova na Nové Ulici se už 

také začala měnit v odpočinkovou zónu pro místní obyva-
tele. „V první etapě se jedná především o opravu cihlového 
oplocení hřbitovní zdi a brány s barokními prvky. Chystá 
se výměna pálené krytiny, doplnění nové zdi z cihel v kom-
binaci se železobetonovými hlavicemi. Vybudováno bude 
i nové oplocení z pletiva, které doplní výsadba živého plotu 
a nová brána,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip 
Žáček.

Stejně tak začnou i zemní práce, které budou předehrou 
k parkovým úpravám v následné druhé etapě. „Veřejný park 
do budoucna vznikne v dnešní severní části hřbitova, kde 
se nyní nachází pomník společného hrobu 544 německých 
obyvatel Olomouce, kteří přišli o život těsně po druhé světo-
vé válce,“ upřesnil náměstek primátora Aleš Jakubec s tím, 
že pomník bude přestěhován do nově oploceného areálu 
hřbitova.

Park bude s hřbitovem spojen velkou dřevěnou bránou 
a vizuálními průhledy do zdí. Finanční odhad na vybudo-
vání parku počítá s náklady ve výši deseti milionů korun.  
 (red)
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Od letošního dubna do března 2019 probíhá 
první ročník soutěže „Hejbni s elektrem pro 
lepší život“, do které se zapojily statutární 
města v České republice.
Zapojená města soutěží o největší celkové 
množství odevzdaných elektrospotřebičů 
prostřednictvím sběrných dvorů na jejich 
území, čímž aktivně přispívají k ochraně 
životního prostředí. Výhrou pro 3 nejlepší 
města je finanční odměna.

POMOZ OLOMOUCI – HEJBNI S ELEKTREM

Dejte nám vědět, jak bezpečně se v Olomouci cítíte

www.elektrowin.cz/hejbni.html

Sběr použitých olejů – kvalita třídění se v posledním roce zhoršuje
Speciální zelené nádoby s oranžovým 

víkem mohou Olomoučané používat od 
roku 2015. Jsou určené k ekologické likvi-
daci použitých rostlinných olejů a tuků 
z domácností. Nádoby jsou rozmístěny 
na celkem dvaceti sběrných stanovištích 
tříděného odpadu ve městě a jejich vývoz 
bezplatně zajišťuje společnost SK-OIL 
Morava.

„V poslední době se stále častěji ob-
jevují stížnosti svozové společnosti na 
nevhodný obsah sběrných nádob, který 
následně značně komplikuje možnosti 
recyklace jedlých olejů, v krajních přípa-
dech pak dokonce vede k nutnosti vyvézt 
obsah sběrných nádob společně se směs-
ným odpadem. Apelujeme proto na obča-
ny města, aby do sběrných nádob odklá-
dali pouze určené druhy odpadních olejů 
a tuků, a to vždy v pečlivě uzavřených 

Do sběrných nádob patří:
• použité jedlé, fritovací oleje a ztužené 

jedlé tuky v pečlivě uzavřených plasto-
vých obalech (např. PET lahve, kanyst-
ry, kbelíky)

Do sběrných nádob určitě nepatří:
• volně vylité oleje a tuky
• oleje ve skleněných nebo kovových 

obalech
• prázdné obaly od použitých olejů a tuků
• technické a motorové oleje a maziva
• nebezpečné odpady (olejové barvy, 

laky, ředidla apod.)
• veškeré ostatní druhy směsného nebo 

tříděného komunálního odpadu www.olomouctridi.cz

plastových nádobách, které zabrání vylití 
obsahu,“ uvedl referent odpadového hos-
podářství Petr Swaczyna.   (red)

V Olomouci probíhá 
online dotazníkové šetření 
zkoumající, jak bezpečně 
se obyvatelé Olomouce cítí. 
Zúčastnit se ho může kdokoliv. 

Dotazník, který mapuje to, 
zda se lidé cítí ve svém okolí 
bezpečně, můžete vyplnit na 
adrese www.mapybezpecnos-
ti.cz.  Díky dotazníku bude 
moci město určit, kde se oby-
vatelé Olomouce cítí bezpečně. 
U míst, kde se obyvatelé cítí 
méně bezpečně, bude město 
zkoumat, co může pro zlepšení 
udělat. Dotazník se ale neome-
zuje jen na obyvatele Olomouce, ale i na ty, 
kteří ve městě studují nebo pracují. Výsled-
ky dotazníků mohou sloužit pro městskou 
policii jako další zdroj informací o krimi-
nalitě a pro radnici může analýza sloužit 
jako podklad pro plánování rozvoje města 
a jeho dlouhodobé strategie.

Výzkum povede tým složený z vý-
zkumníků Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava a Univerzity 
Palackého v Olomouci. Jiří Pánek z Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci k výzkumu dodává: 
„Výzkumem pocitu bezpečí ve městech 

se na katedře rozvojových 
a environmentálních studií 
zabýváme již několik let. 
Výstupy z našich projektů 
jsou často využívány pro 
zlepšení kvality života v jed-
notlivých městech, a tím 
pádem naplňujeme roli uni-
verzity jako aktivního akté-
ra v životě města. Budeme 
rádi, když se do výzkumu 
zapojíte a odkaz na mapu 
budete šířit i ve svém okolí.“

Dotazníkové šetření zá-
roveň probíhá i v dalších 
městech – v Ostravě, Ko-
líně a v Praze 12. Výstupy 

z dotazníků budou zpracovány formou 
doporučení pro město. Zároveň bude vy-
pracována výzkumná metodika, kterou 
budou moci využívat i další města.  (red)

www.mapybezpecnosti.cz

Online mapová aplikace
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Mezinárodní festival soudobé hudby začíná 9. října

www.musicolomouc.cz

RV1801968/01

SANTOVKA.CZ

FASHION DAYS
19. – 21. října
casting LOOK BELLA, módní přehlídky, soutěže
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Sedm koncertů nabídne 10. jubilejní 
ročník mezinárodního festivalu soudobé 
hudby MusicOlomouc 2018, který 
pořádá Univerzita Palackého v Olomouci 
a spolek MusicOlomouc. Festival 
se uskuteční ve dnech 9.–23. října 
a během šesti festivalových dní zazní 
35 soudobých kompozic, většina v české 
či olomoucké premiéře. 

Pět skladeb vzniklo na objednávku 
festivalu a bude uvedeno v premiérách 
světových. V rámci festivalu se také usku-
teční výstava „10 let MusicOlomouc“ 
v prostorách katedry muzikologie FF UP. 

Festival zahájí přední ansámbl sou-
časné švýcarské hudební scény Mond-
rian Ensemble, držitel prestižního oce-
nění Schweizer Musikpreis za rok 2018, 
který se po úspěchu na MusicOlomouc 
2016 opět vrací. Dalším zahraničním 
interpretem bude polský perkusionis-
ta Aleksander Wnuk, jenž ve svých vy-
stoupeních využívá multimediální prvky 
a performance. Špičkový interpretační 
zážitek nabídne německé Catch Trio, 
které kromě zahraničních autorů před-
staví také skladbu v současnosti snad 
nejúspěšnějšího českého skladatele Mi-
roslava Srnky. 

Z českých interpretů a ansámblů sou-
dobé hudby vystoupí Isang Yun Trio a ve 
světové premiéře provede skladbu For-
getting Ravel mladého českého sklada-
tele Iana Mikysky. Koncert pražského 
Tria Helix bude převážně zaměřen na 
díla českých autorů současné hudby. 
Olomoucký ansámbl soudobé hudby  
Lichtzwang se tentokrát představí ve 
svém klasickém složení trubka, violon-
cello a klavír.

Závěrečný slavnostní koncert festi-
valu k 100. výročí vzniku ČSR s pod-
titulem „Nová tvorba českých autorů“ 
bude vrcholem letošního ročníku. Or-
chestr Berg zahraje díla mladší generace 

současných českých skladatelů. Na závěr 
zazní skladba Jóga Tomáše Reindla, do 
níž jsou zakomponováni 
i cvičící jogíni a reci-
tace v podání Petra 
Kubese. 

„Festival Mu-
sicOlomouc za 
deset let své exi-
stence dokázal, 
že i mimo klasic-
ká hudební centra, 
jako je Praha, Brno či 
Ostrava, je možné etablovat a úspěšně 
rozvíjet hudební festival tohoto typu. 
Vydobyl si významné místo mezi našimi 
festivaly soudobé hudby a má své nadše-
né a zaujaté publikum. Během deseti let 
se festival transformoval z akce se širo-
kým žánrovým rozkročením a základ-
nou v českém interpretačním prostředí 
ve festival avantgardnějšího zaměření, 
v jehož rámci jsou prezentovány špičko-
vé zahraniční soubory a jenž klade důraz 
na objednávání a premiéry skladeb čes-
kých i zahraničních autorů. Dramatur-
gie 10. ročníku je toho důkazem," říká 
ředitel festivalu Marek Keprt.  (red)

Festival zahájí švýcarská skupina Mondrian Ensemble
 Foto | archiv pořadatele

POZVÁNKA

NA FESTIVAL
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

9. 10., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. Činohra 
12. 10., 19:00  Aram Chačaturjan – Spartakus
 Balet z historie antického Říma. Rodinné divadlo
13. 10., 16:00 Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, ZO
14. 10., 16:00  Giacomo Puccini – Bohéma
 Opera ve čtyřech. YO 
15. 10., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale
 Komická opera, K 
16. 10., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra
17. 10., 19:00  Josef Stelibský, Antonín Procházka – Hledám děvče  
 na boogie woogie.  
 Revuální opereta  
18. 10., 19:00  Three4Dance – Petruška – Zrcadlení – Bolero
 Balet, D 
19. 10., 19:00  Woody Allen – Central Park West.
 Zapomenutý klenot konverzační komedie. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby  
 Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat  
 a zakoupit on-line. 
20. 10., 19:00  Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu
 Byl jsem vždy stínem, co druhým napovídá. Činohra
21. 10., 14:30  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, NO 
22. 10., 19:00  Giuseppe Verdi – Ernani
 Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, senioři -30 %, A
23. 10., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy
 Muzikál, B
24. 10., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený
 Česká lidová opereta, C  
25. 10., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová  
 – Vzpoura nevěst  
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra  
26. 10., 19:00 Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, V 
27. 10., 19:00  Koncert ke 100. výročí Československé republiky  
28. 10., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
29. 10., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost
 Bavte se, nic se neděje. Činohra  
30. 10., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, L 
1. 11., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. Hrajeme v Divadle  
 hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také  
 rezervovat a zakoupit on-line. 
2. 11., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. Hrajeme v Divadle  
 hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO, také  
 rezervovat a zakoupit on-line. 
2. 11., 19:00  Robert Balogh – The Beatles Celebration
 Navždy změnili dějiny pop music. Balet. Premiéra, P 
3. 11., 19:00  Robert Balogh – The Beatles Celebration
 Navždy změnili dějiny pop music. Balet, X 
4. 11., 10:00  Maxipes Fík – Divadlo Krapet Praha
 Pohádka, RPP 
4. 11., 14:00  Maxipes Fík – Divadlo Krapet Praha
 Pohádka, OPP  
5. 11., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna
 Opera ve dvou dějstvích 

11. 10., 19:00 A2/ Nenaplněná láska ve slovech a v hudbě
9:30 veřejná generální zkouška (Předprodej v MFO 3. 10., 9:00-13:00, doprodej  
v IC v podloubí radnice od 4. 10., vybrané řady v prodeji v síti  Ticketportal)
 L. van Beethoven  Egmont, předehra k tragédii J. W. Goetha op. 84
 G. Mahler Písně potulného tovaryše
 A. P. Borodin Symfonie č. 2 h moll „Bohatýrská“
 sólistka  Eliška Weissová zpěv 
 dirigent   Marek Prášil
26. 10., 19:00 Koncert k české státnosti, 100 let od vzniku samostatného státu
 B. Smetana Má vlast, cyklus symfonických básní
 dirigent   Stanislav Vavřínek   

Předplatné (500 Kč, studenti 250, Kč) lze zajistit 15.–17. 10. od 14 do 16 hodin ve festivalové 
kanceláři MFO nebo hodinu před začátkem koncertu 22. 10. 
22. 10., 19:00 Jan Bartoš  klavírní recitál
 J. Haydn, B. Smetana, L. Janáček
29. 10., 19:00 Koncert k 100. výročí založení Československa
 První dámy Masarykovy
 Doležalovo kvarteto, Valérie Zawadská mluvené slovo
 F. Škroup, A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček

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. Vstupenky 
na koncerty Spolku pro komorní hudbu v prodeji na místě hodinu před koncertem.

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

 www.moravskedivadlo.cz Zlatý podraz ©2018 Buc � lm, Jansta, Česká televize, Tipsport, Punkchart Films, Barrandov StudioZlatý podraz ©2018 Buc � lm, Jansta, Česká televize, Tipsport, Punkchart Films, Barrandov Studio

Venom ©& TM 2018 MARVEL

Od 4. října

Od 25. října
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MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

  8. října – 5. listopadu

9. 10., 10:00 CAFÉ 87: David Vávra: Okna kaváren. Doprovodná výstava k projektu  
 Rozlomená doba 1908-1928. VSTUP VOLNÝ. Výstava
13. 10., 11:30 Muzeum moderního umění: Homo artefactus animare
 Tvorba animovaného filmu. Rozlomená doba.  Workshop je určen dětem  
 od 9 do 15 let. VSTUP 50 Kč. Rezervace: 585 514 213, trantirkova@muo.cz
15.–17. 10. Mozarteum: Studio Damúza: Golem. Divadlo dětem
 Pro MŠ a nižší ročníky ZŠ. VSTUPNÉ 80 Kč. Začátky v 8:30 a 10:00
16. 10., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje  
 Hostem Vladimíra Hrabala je Tomáš Labounek, starosta TJ Sokol  
 Olomouc-Hodolany. VSTUPNÉ 50 Kč. Beseda
19. 10., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na… Malou oslavu velkého výročí  
 Koncert. VSTUPNÉ 50 Kč
19. 10., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West
 Moravské divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
22. 10., 19:30 Divadlo hudby: Divadlo LETÍ (Praha): Den závislosti
 Činohra. VSTUPNÉ 250/200 Kč
23. 10., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Plány a rámy
 Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. DĚTI VSTUPNÉ  
 20 Kč,  DOPROVOD VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: cermakova@muo.cz,  
 585 514 299
23. 10., 18:00 Divadlo hudby: Lenka Křesadlová: Květná zahrada v Kroměříži  
 – největší moravské výstaviště?!. Ekologický večer – přednáška/beseda.  
 VSTUP VOLNÝ
24. 10., 17:00 Mozarteum: (Nový) Hrádek v OlomouciPřednáška Pavla Šlézara  
 z Národního památkového ústavu Olomouc. VSTUP VOLNÝ
24. 10., 18:00 Divadlo hudby: Rozvojový večer na téma Kritické myšlení: jak  
 pracovat s informacemi? Přednáška / beseda ARPOK.  VSTUP VOLNÝ
25. 10., 16:45 Katedra dějin umění UP | Lectorium medium: Monika Rydiger  
 (Mezinárodní centrum kultury v Krakově): Město, prostor, dynamika  
 a polská avantgarda. Přednáška bude proslovena v angličtině, simultánní  
 překlad zajištěn. VSTUP VOLNÝ
25. 10., 18:30 Mozarteum: Marnotratný milovník barev | Stanislav Menšík  
 (1912–1970). Vernisáž výstavy s krátkým tanečním programem.  
 VSTUP VOLNÝ
25. 10., 19:00 Divadlo hudby: Olivy vs. Výstřel. Zápas v divadelní improvizaci.  
 VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
26. 10., 18:00 Divadlo hudby: Divadlo architektury s Pavlem Zatloukalem  
 Divadlo architektury. VSTUP VOLNÝ 
30. 10., 19:00 Mozarteum: Botticelli. Umělec & člověk. Osobnosti světového  
 malířství. Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. VSTUP VOLNÝ
31. 10., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908-1928  
 Avantgardní umění ve střední Evropě. Unikátní výstavou vás provede  
 kurátorka Šárka Belšíková. VSTUPNÉ 100/50 Kč. Kapacita omezena  
 na 15 návštěvníků. Rezervace: pokladna@muo.cz, 585 514 241 www.muo.cz

31. 10., 18:00 Divadlo hudby: Diller Scofidio + Renfro: Reimagining Lincoln  
 Center and the High Line. Kino architektury / dokumentární film.  
 VSTUP VOLNÝ
31. 10., 19:00 Mozarteum: Repertoár hraběte Questenberga 
 Michel Cardin – Festival Baroko 2018. VSTUPNÉ 150 Kč

8. 10., 17:30 Zdíkův palác: Masaryk a Svatá země. DŽK Olomouc 2018: vernisáž  
 výstavy a zahájení festivalu. VSTUP VOLNÝ 
8. 10., 19:00 Mozarteum: Daniel Meron: Izrael a Československo. DŽK Olomouc  
 2018: přednáška. VSTUP VOLNÝ 
9. 10., 17:00 Mozarteum: Eva Janáčová: Země zaslíbená. Česko – izraelští  
 výtvarníci. DŽK Olomouc 2018: přednáška. VSTUP VOLNÝ 
9. 10., 19:00 Divadlo hudby: Pressburger Klezmer Band. DŽK Olomouc 2018:  
 koncert. VSTUPNÉ 300 / 250 Kč
10. 10., 17:00 Mozarteum: Pavel Zatloukal: Engelmannova pozdní evropská  
 léta. DŽK Olomouc 2018: přednáška. VSTUP VOLNÝ 
10. 10., 19:00 Divadlo hudby: Johan | Centrum pro kulturní a sociální projekty:  
 Po Tvých hrobech šlapu. DŽK Olomouc 2018: divadlo.  
 VSTUPNÉ 200/150 Kč
11. 10., 17:00 Mozarteum: Michael Žantovský: Obnova československo-izraelských  
 vztahů po roce 1989. DŽK Olomouc 2018: přednáška. VSTUP VOLNÝ
11. 10., 19:00 Divadlo hudby: Justin Svoboda a Markéta Holá: Já, olomoucká  
 obec židovská. DŽK Olomouc 2018: storytelling. VSTUPNÉ 100 Kč
14. 10., 13:00  Divadlo hudby: Olomouc židovská. DŽK Olomouc 2018: Městská  
 hra / Urban game. VSTUP VOLNÝ. 
14. 10., 10:00 Židovská obec Olomouc: Den otevřených dveří. DŽK Olomouc 2018:  
 prohlídka. VSTUP VOLNÝ
14. 10., 16:00 Divadlo hudby: Studio Damúza: Hlupáci z Chelmu. DŽK Olomouc  
 2018: divadlo dětem. VSTUPNÉ 80 Kč
15. 10., 17:00 Divadlo hudby: Israel: A home movie (IZR, 2012, Eliav Lilty, 93́ ).  
 DŽK Olomouc 2018: Filmová sekce I. VSTUP VOLNÝ
15. 10., 19:00 Divadlo hudby: The Youth of 1948 (IZR, 2018, Noemi Schlosser, 30´)  
 a Above and Beyoned (USA, 2014, Roberta Grossmann, 90‘). 
 DŽK Olomouc 2018: Filmová sekce II. VSTUP VOLNÝ
16. 10., 19:00 Mozarteum: Foxtrot. DŽK Olomouc 2018: Filmová sekce III FILMART  
 Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Rozlomená doba. VSTUP VOLNÝ 
17. 10., 19:00 Divadlo hudby: Hynek Skoták: Furianti. DŽK Olomouc 2018: divadlo  
 – scénické čtení. VSTUPNÉ 100/80 Kč  
18. 10., 17:30 Divadlo hudby:  Israel – 70 Years Later | The Social Documentary  
 Project (IZR, 120´). DŽK Olomouc 2018: Filmová sekce IV. VSTUP VOLNÝ 

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

BAROKO 
2018

OLOMOUCKÝ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY

REPERTOÁR LOUTNOVÝCH SKLADEB  
PRO HRABĚTE QUESTENBERGA  
// MICHEL CARDIN – BAROKNÍ LOUTNISTA,  
KANADA // 31. 10. V 19 HODIN – MOZARTEUM  
ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA OLOMOUC
F. A. MÍČA: (1696–1744) – DUCHOVNÍ I SVĚTSKÉ  
KOMPOZICE PRO HRABĚTE QUESTENBERGA  
// ENSEMBLE DAMIAN // 4. 11. V 17 HODIN – HUSŮV 
SBOR OLOMOUC
DALŠÍ KONCERTY, INFORMACE A VSTUPNÉ 
NA WWW.ENSEMBLEDAMIAN.COM
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Počítačové kurzy zdarma 
Knihovna nabízí již několik let kurzy 

práce na počítači bez rozdílu věku, zdar-
ma a s příjemnými lektory – knihovníky. 
Mimo klasických setkání nad počítačem, 
internetem, elektronickou poštou či jedno-
duchými programy je možno se přihlásit 
také na celý balíček MS Office 2016 nebo 
na úpravu fotografií. Jed-
notlivci či celé skupinky se 
mohou domluvit na čísle 
585 545 129.

Ženou všemi smysly
V budově knihovny 

na náměstí Republiky pokřtí ve čtvrtek 
18. října v 17:00 hodin za účasti olomoucké 
autorky Markéty Sýkorové knížku poezie 
o ženách pro ženy. Čtení se ujme kmotra 
knihy – herečka Ivana Plíhalová. Podvečer 
pro ženy (i muže) doplní kytarové vystou-
pení a výstavka originálů ilustrací z knihy. 

Klub deskových her
Klub deskových her zve nejen své členy, 

ale všechny fanoušky bez ohledu na věk 
v pondělí 22. října od 16:00 do 19:00 ho-
din do budovy na náměstí Republiky na 
Mysterium, Koncept, Dominion, Šerif 

Knihovna města Olomouce – vybíráme z programu
literatuře a umění. Básnické sbírky vydané 
olomouckými básníky v roce 2017 a často 
opomíjené kritikou budou námětem poví-
dání Petry Kožušníkové ve čtvrtek 1. listo-
padu od 16:00 hodin v budově na náměstí 
Republiky.  

Výstavy

Architektura ve službách první 
republiky

Regionální část výstavy připravené Ná-
rodním památkovým ústavem, která se 
věnuje Olomouckému kraji, nabízí foyer 
pobočky Brněnská do konce října.

Ludvík Mazur – „Mozaika“
V prostorách pobočky Jungmannova 

lze zhlédnout až do konce října digitální 
fotografie v autorské úpravě olomouckého 
fotografa Ludvíka Mazura.  

Michal Skřipský – fotografie
V období října až prosince oživí prostory 

budovy na náměstí Republiky kolekce fo-
tografií vystihující průřez tvorbou Michala 
Skřipského. 

z Nottinghamu, Minutová říše – Legen-
dy a další. Můžete si přinést i vlastní hry 
a změřit síly s ostatními. Přihlásit se lze 
deskovky@kmol.cz nebo v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

Halloween v knihovně
Prázdninové úterý 30. října si v budově 

na náměstí Republiky děti 
připomenou halloween. 
Od 9:30 do 11:00 hodin 
budou v klubovně vyrábět 
hodné a zlé duchy nebo 
strašidelné záložky, odpo-
ledne od 13:30 do 15 hodin 

si mohou přijít poslechnout děsivé příběhy 
do oddělení pro děti a mládež.

Zábavně-strašidelné odpoledne je 
připraveno v úterý 30. října od 13:00 do 
17:00 hodin také na pobočce Brněnská. 
Děti mohou přijít i v halloweenském kostý-
mu. Od 17:00 hodin pak program pokraču-
je v tajemných půdních prostorách čtením 
krátkých hororových příběhů. 

Olomoucké básnické debuty
Knihovna spolu s neziskovou společnos-

tí EuForAll, o. s., pokračuje v budově na ná-
městí Republiky v cyklu besed věnovaných 

www.muo.cz

www.kmol.cz

od 24. září do 31. října 2018
v galerii Arcibiskupského paláce v Olomouci (Wurmova 9)

výstava je součástí prohlídkového okruhu
(září – denně mimo neděle, říjen – so a státní svátky)

JAN JEMELKA. ŘEČ BAREV
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Představením pro dospělé diváky, koncertem a programem 
pro děti vstoupilo v září Divadlo hudby, které je součástí Muzea 
umění Olomouc, do své jubilejní padesáté a současně poslední se-
zony. Diváci měli poslední příležitosti navštívit jedinečný komorní 
prostor, než do něj zasáhla rekonstrukce bývalého kina Central 
situovaného přímo pod sálem.

Rekonstrukce se nejdříve dotkla dopoledních loutkových před-
stavení určených dětem. „Od října jsme přesunuli celý dopolední 
program a veškeré produkce pro rodiče s dětmi do sálu Mozartea 
v budově Arcidiecézního muzea,“ uvedla produkční Michaela 
Johnová Čapková. Rodiče s dětmi i zde zažijí pohádkové dílny 
po nedělních představeních. Programovou novinkou bude týden 
loutkového divadla, který nabídne několik představení pro všech-
ny věkové kategorie. V listopadu například Víťa Marčík mladší 
zahraje Eliščiny pohádky pro mateřské školy, Malého prince pro 
základní školy a Iluminaci podle Rimbauda pro střední školy 
a dospělou veřejnost. „Podobný záměr máme i se souborem Buch-
ty a loutky,“ upřesnila Johnová Čapková. 

Večerní produkce v Divadle hudby bude možné navštěvovat 
až do března 2019, poté se program rovněž přesune do sálu Mo- 
zartea. V podzimní části sezony se mohou divadelní příznivci tě-
šit na pestré druhy a žánry, hosty budou soubory z Prahy, Brna 
či Zlína. „Cílem je představit olomouckým divákům podoby sou-
časného divadla přes invenčně pojaté inscenace. Komorní tituly 
vybíráme i s ohledem na to, aby co nejvíce vynikly v sále Divadla 
hudby a nabídly pádný důvod, proč si přijít naposledy užít prostor 
s neopakovatelnou atmosférou,“ vysvětlil dramaturg Petr Dvořák. 

Divadelní program, koncerty, filmové projekce i přednášky 
přemístí Muzeum umění Olomouc do nově zrekonstruovaného 
sálu bývalého kina Central v roce 2020.    (red)

Poslední sezona Divadla hudby
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Rozlomená doba 1908–1928.  
Výstava, jakou střední Evropa ještě neviděla

Více než 400 obrazů, soch, časopisů, 
knih, plakátů zapůjčených ze šesti desí-
tek institucí z deseti evropských zemí. 
To je velmi stručná statistika jedinečné 
výstavy Rozlomená doba 1908–1928 
- Avantgardy ve střední Evropě, která 
začala 20. září v Muzeu umění Olomouc 
a k vidění bude až do konce ledna příš-
tího roku.

Projekt se zaměřuje na vývoj avant-
gardního umění ve střední Evropě na po-
zadí dramatických událostí, které přines-
lo závěrečné desetiletí Rakouska-Uherska 
a úvodní desetiletí nástupnických států. 
Význam výstavy podtrhuje i to, že nad 
ní převzal záštitu předseda Evropského 
parlamentu Antonio Tajani a také minis-
tři kultury zemí V4 a Rakouska. 

„Ta výstava je napros-
to výjimečná. Nikde 

ve střední Evropě se 
nic podobného ne-
konalo, pokud tedy 
nepovažujeme za 
součást střední Ev-
ropy Mnichov. Tam 

před několika lety 
připravil obdobnou vý-

stavu velký mezinárodní 
tým odborníků ze Spojených států a Ev-
ropy,“ říká spoluautor olomoucké výstavy 
Karel Srp. 

V Muzeu umění se návštěvníci mo-
hou těšit na díla stovky autorů, mezi 

nimiž jsou Emil Filla, František Kupka, 
Max Oppenheimer, Marianne (My) Ull-
mann, Oskar Kokoschka, László Moho-
ly-Nagy, Lájos Kassák, Sándor Bortnyik, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), 
Władysław Strzemiński, Eugen Krón, 
Anton Jaszusch, Josip Seissel (Jo Klek), 
Marcel Janco, Vytautas Kairiūkštis 
a mnoho dalších. „Z jedinečné vzájem-
né konfrontace prezentovaných děl byli 

Vlastivědné muzeum mapuje příběh legií a jejich propagaci
Dvojitá výstava k 100. výročí vzniku 

samostatného československého státu 
připomíná návštěvníkům zejména pů-
sobení dvou jednotek československých 
legií v Rusku po válce úzce spojených 
s Olomoucí – 6. střeleckého pluku „Ha-
náckého“, jehož příslušníci se výrazně 
zapsali mj. do průběhu bitvy u Bachma-
če, a 2. jízdního pluku „Sibiřského“. 
Opomenuta nezůstala ani činnost česko-
slovenských legií ve Francii a Itálii.

Mnoho z exponátů vystavených 
v Handkeho sálu VMO pochází ze sbírky 
původního Muzea národního osvoboze-
ní, založeného v Olomouci samotnými 
legionáři ve 30. letech minulého století. 
Jeho existence však byla v krátké době 
hned dvakrát násilně přerušena, nejpr-
ve německými okupanty za II. světové 
války a poté vlastními lidmi po nástupu 
komunistické strany k moci roku 1948.

Vedle legionářských uniforem, sou-
částí výstroje a výzbroje legionářů 
a osobních předmětů, které je na jejich 

nelehké cestě provázely, budou na vý-
stavě k vidění i exponáty, které opustí 
muzejní depozitáře po dlouhých dese-
tiletích či vůbec poprvé. Návštěvníci 
se tak mohou těšit například na slavný 

kulomet „Maxim“ či unikátní model le-
gionářského vagónu, tzv. „těplušky“, vy-
robený po návratu do vlasti jedním z pří-
slušníků 6. střeleckého pluku. Sběratele 
mincí pak potěší kompletní kolekce ra-
kouských a československých bankovek 
v hodnotě několika milionů korun. 

Druhá z výstav je věnována dílu a život-
nímu odkazu jednoho z našich nejvýraz-
nějších a nejvšestrannějších výtvarných 
umělců první poloviny 20. století Voj-
těcha Preissiga. Širší veřejnosti je znám 
zejména jako tvůrce výrazově silných 
náborových plakátů určených pro čes-
koslovenské legie, zvláště pak ve Francii, 
které byly v roce 1918 vydány ve velkém 
množství také v pohlednicovém formátu 
a byly takto šířeny v řadách francouz-
ských a italských legionářů. Burcoval 
jimi veřejnost k boji za svobodu, kterému 
posléze, za nacistické okupace Českoslo-
venska, obětoval i svůj život. (red)

nadšeni i pracovníci zapůjčitelských in-
stitucí, kteří se účastnili instalace,“ do-
dává Šárka Belšíková, kurátorka z Muzea 
umění Olomouc. Souvisí to i s tím, že 
tato díla bylo velmi obtížné do Olomou-
ce dostat, protože mnohá z nich patří do 
stálých expozic, a je tedy téměř nemožné 
vidět je všechna pohromadě. (red)

www.muo.cz

20. ZÁŘÍ 

AŽ 27. LEDNA 

2019 

www.vmo.cz
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Tvarůžkový festival získal cenu kraje 
Statutární město Olomouc obsadilo první 
příčku Cen Olomouckého kraje 2018 
v kategorii Nejlepší gastronomická akce 
s Olomouckým tvarůžkovým festivalem.

Třetí ročník festivalu, který se konal 
v dubnu letošního roku, potvrdil, že tato 
akce je jednou z nejnavštěvovanějších 
akcí v Olomouci a má věhlas nejen v rám-
ci České republiky, ale také na Slovensku, 
v Rakousku, Polsku či Velké Británii.  

Hlavním partnerem festivalu jsou 
A.W. Loštice, jako jediní výrobci „voňa-
vého“ sýru v České republice.  Akce by se 
neobešla také bez spolupráce se Střední 
Moravou, sdružením cestovního ruchu či 
Garden Food Festivalem, kteří přebíra-
jí každoročně záštitu nad zúčastněnými 
restauracemi. V tomto roce se do projek-
tu zapojil i spolek Moravská cesta, který 
organizoval řemeslný jarmark. V rámci 
jarmarku jsou nabízeny různé regionální 
produkty pod značkou Haná – regionální 
produkt.    (red)

Florou proletí včely i Michael Jackson
Výstaviště Flora připravilo na závěr 

října další výstavnickou akci a na listo-
pad velký koncert k vyvrcholení oslav 
60. výročí zahájení květinových výstav 
v Olomouci. Mezinárodní včelařská vý-
stava spojená s konferencí zlepšovatelů 
a vynálezců ve včelařství se veřejnosti 
představí v pátek a v sobotu 19.–20. října 
od 9:00 do 18:00 hodin v pavilonu A Vý-
staviště Flora Olomouc. V rámci dopro-
vodného programu nebude chybět prodej 
včelařských potřeb a produktů, poradna 
pro včelaře a především po oba dva vý-
stavnické dny řada odborných předná-
šek. Akce je určena nejen odborníkům, 
ale i laické veřejnosti. www.flora-ol.cz

Hity krále popu  
budou vyvrcholením  
oslav Flory

Galakoncert Michael Jackson Sym-
phony bude velkolepým vyvrcholením 
sezony a oslav 60. výročí květinových 
výstav Flora Olomouc. Největší hity krále 
popu zazní v jedinečných aranžích Marti-
na Kumžáka a jeho Moondance Orchest-
ry ve spolupráci s Moravskou filharmonií. 
Koncert se uskuteční v neděli 4. listopadu 
od 19:30 hodin v pavilonu A ve Smetano-
vých sadech. Předprodej vstupenek je za-
hájen na portále Ticketstream.  (red) 

www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

Česko na 72 hodin rozkvete dobrovolnickými aktivitami mládeže
Tři dny plné dobrovolnických aktivit 

se v ČR konají už posedmé. Kdykoliv bě-
hem těchto 72 hodin (11.–14. října 2018) 
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolní-
ci po celém Česku pustí do aktivit, které 
pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. 
Výsledkem těchto projektů bude mnoho 
úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vyko-
nané práce a mnoho dalších pozitivních 
účinků.

Do projektu je samozřejmě možné se 
zapojit i jakkoliv jinak. Například vymy-
slet úklidovou akci, zazpívat seniorům 
či natřít autobusovou zastávku. „Nápadů 
je mnoho a ne vždy se k nějakému kroku 

rozhoupeme. Projekt 72 hodin je vhod-
nou příležitostí, jak udělat to, na co se 
už dlouho chystáte,“ nabádá Soňa Polak 

z České rady dětí a mládeže, která akci 
organizuje.

V Olomouci se například žáci ZŠ Ned-
vědova pustí do úklidu okolí školy a zazi-
mují zahradu i jezírko, TJ Sokol Nemilany 
zasadí lípu, kterou připomenou 100leté 
výročí založení republiky. Další dobrovol-
níci mají v plánu uklidit nemilanský lesík, 
v městské části Nedvězí chce další skupina 
uklidit okolí místního klubu pro seniory. 

Podrobný seznam dobrovolnických 
akcí a informace k projektu najdete na 
webových stránkách.   (red)

www.72hodin.cz

Loňský, třetí ročník festivalu přilákal do centra města více než 14 tisíc lidí Foto | JA

PŘÍŠTÍ 

ROČNÍK SE  

KONÁ VE DNECH  

27.–28. DUBNA 

2019



Dům dětí a mládeže Olomouc pořádá

sobota 13. 10.
  Poděbrady

• krátký běh

• opičí dráha

• jízda na kole
  nebo odrážedle
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Skauti hledají nové členy. Proč by 
vás to jako rodiče mělo zajímat?

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 24.09.18   15:08
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Nemůžete se rozhodnout, jakou z velké 
nabídky volnočasových aktivit zvolit pro 
vaši dceru nebo vašeho syna? Zapřemýš-
let o skautingu se vyplatí, je prověřený 
generacemi, ale zároveň 
reaguje na trendy v mo-
derním vzdělávání a nabízí 
atraktivní a aktuální pro-
gram. Vychovává, aniž by 
si toho holky a kluci všimli.

Na rozdíl od jed-
nostranně zaměřených kroužků si ve 
skautu můžou vaše děti vyzkoušet ši-
rokou paletu aktivit a činností. Hry, při 
kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší 
pozornost, rukodělné aktivity procviču-
jící jemnou motoriku, zpěv, tanec i diva-
dlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají 
okolí, tříbí charakter, zkouší různé sporty 
a technické vychytávky, poznávají historii 
a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší 
každému možnost najít oblast, ve které 
vyniká, a rozvíjet se v ní.  

Ve skautu vznikají díky společným 
zážitkům zdravé a silné přátelské vzta-
hy, často na celý život. Pevné a bezpečné 

místo tu najdou všechny děti, i ty, které 
jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté 
nebo mají nějaké znevýhodnění. Skau-
ting je postavený na spolupráci a podpo-

ře druhých, ne na soutěži. 
Kluky a holky ve skautu 
vedou o něco starší kama-
rádi s přirozenou autori-
tou, kteří se učí postupným 
přebíráním odpovědnosti. 
Znalosti si starší skauti 

a skautky průběžně rozšiřují prostřed-
nictvím vzdělávacích akcí a kurzů. I díky 
nim svedou připravit dobrodružný pro-
gram a nezapomenout u toho na bezpeč-
nost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, 
odměnou je jim jen dobrý pocit a radost 
dětí – i díky tomu je skauting finančně 
dostupný. 

Skauting ale není obyčejný kroužek na 
dvě hodiny v týdnu a je třeba si uvědomit, 
že od dětí vyžaduje více aktivity a času 
a od vás podporu. Třeba při balení svači-
ny na výpravu nebo výběru pohorek. (red)

www.olomouc.skauting.cz 

• v ceně startovného občerstvení  
pro každého závodníka

• diplomy, medaile a drobné ceny  
pro první tři ve všech kategoriích,

• nejmladšího účastníka a nejrychlejší  
čas v opičí dráze

• pro rodiče bude k dispozici  
občerstvení a příjemné posezení

• přijďte si užít den plný sportu  
a závodní atmosféry

KATEGORIE: ROK NAROZENÍ:
malošci (odrážedla)	 2015 a mladší
myšáci  2013 a mladší
přípravka	1	 2012–2011
přípravka	2	 2010–2009
předžactvo	 2008–2006

Startovné: 100,- Kč
Prezentace: 9:15–9:45

Start 1. kategorie: 10:00

Propozice k nalezení na www.ddmolomouc.cz
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www.pevnostpoznani.cz

Mobilizace 1938. Pevnost poznání  
zve na netradiční ohlédnutí do minulosti 

V Pevnosti poznání Univerzity Palackého si mohou návštěv-
níci do 14. října připomenout jednu z nejmytizovanějších udá-
lostí českých dějin, tzv. mnichovskou krizi. Zájemci se mohou 
těšit na modely opevnění, filmové týdeníky, ukázky vojenské 
techniky a tvůrčí dílny. 

Psal se rok 1938 a Československo se ocitlo v bezprostřed-
ním ohrožení nacistického Německa. „Budeme se bránit,“ za-
znělo z úst představitelů našeho státu. Události tak vyústily ve 
všeobecnou mobilizaci. Co všechno se okolo ní odehrálo, kolik 
a jakých pevností bylo na obranu pohraničí vybudováno a ja-
kou měla armáda techniku? Nejen na tyto otázky nabídne Pev-
nost poznání odpověď prostřednictvím bohatého programu. 
„Předvedeme modely předválečného pohraničního opevnění, 
olomouckého letiště a vojenské techniky. Díky úctyhodnému 
rozměru modelu olomouckého letiště si návštěvník utvoří de-
tailní obraz o předválečném československém letectvu a na 
objektech opevnění se seznámí s důmyslnými inovacemi na 
poli opevnění i ve vztahu s naší stálou expozicí. Ta představuje 
vývoj opevnění od středověku až po 19. století,“ pozval na pro-
gram Tomáš Arnold, koordinátor expozice Věda v pevnosti. 
Zájemci si také vyrobí řopíky (objekty opevnění) nebo proti-
tankové ježky (významný československý vynález). 

Dobové filmy, týdeníky a archivní záběry britské provenien-
ce ukážou mírně odlišný pohled na mnichovskou krizi, než na 
jaký jsme zvyklí. Díky tomu si návštěvníci uvědomí, jak si kaž-
dý stát, kterého se krize týkala, tuto dějinnou událost vykládal 
odlišně.    (red)

Dne 2. 11. 2018 proběhne ve Fakultní 
nemocnici Olomouc den otevřených dve-
ří poradny HOŘEC, která nabízí dopro-

vázení a podporu 
pozůstalým.

Program zahájí-
me ve 13:00 hodin 
v poradně, která 
se nyní nachází 

v areálu FNOL v přízemí nové budovy Y 
(II. interní klinika gastroenterologie 
a geriatrie).

Od 14:00 hodin bude v prostoru u ne-
mocniční kaple v monobloku A (v modré 
budově) prezentována  služba nemoc-
ničních kaplanů a poradny HOŘEC. Od 
15:30 zde proběhne tradiční vzpomínko-
vé setkání na zemřelé „Vzpomínat s lás-
kou“, jehož součástí bude krátké slovo 
a zamyšlení, varhanní preludium a rozží-
hání svící za ty, které nosíme v srdci.

„Poradna Hořec byla založena v roce 
2015, zajišťuje jednorázové, krátkodo-
bé i dlouhodobé poradenství; služba je 
poskytována zdarma,“ uvedla ThLic. 
Mgr. Jana Nováková, PhD., nemocniční 
kaplanka a poradkyně pro pozůstalé.

 Jana Březinová, poradna Hořec

Den otevřených dveří  
poradny HOŘEC Poslední říjnovou sobotu ovládnou 

Zoo Olomouc strašidla, duchové a jiné 
hrůzostrašné bytosti. Idylická podzim-
ní atmosféra, halloweenská výzdoba 
a dobroty pro zahřátí i mlsné jazýčky 
budou neodmyslitelnou součástí tradiční 
akce, při které se návštěvníci dodržující  
„dress code“ večera duchů mohou uchá-
zet o stupně vítězů při výběru MISS Děs. www.zoo-olomouc.cz

Zoo bude plná duchů a strašidel
Následovat bude křest obyvatel Králí-
kovství a ti, co se rádi bojí, se mohou po 
setmění pod voliérou „bábovka“ projít 
stezkou hrůzy.   Milovníci tajemna, pozor, 
nezapomeňte si vzít baterku nebo raději 
lampion, ať jste styloví! Akce začíná ve 
14:00 hodin.   (red)

Výzva 2018
Nabídněte městu vánoční strom

Obracíme se na občany a instituce města Olomouce se žádostí o nabídnutí vánočního stromu z vlastních 
pozemků pro olomoucké vánoční trhy na Horním náměstí, které je potřeba z různých důvodů pokácet: hrozí 
zřícení, kořeny prorůstají do základů domu apod.

■ jehličnaté stromy by měly mít výšku mezi 12–18 m 
■ termín zasílání nabídek: 19. října 2018

Kontakt:  
E-mail: odb.vvi@olomouc.eu 
Adresa: Magistrát města Olomouce, oddělení kultury, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
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Objednejte na fotokniha24.cz, vyzvedněte 
zdarma na adrese 1. máje 28, Olomouc.

SLEVA
30 %

Kód slevy: LM2018Ploché fotoknihy  
– novinka v ČR!
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ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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SATELITNÍ  DOTACE

tel.: +420 778 527 899    www.satelitnidotace.cz

✓ na montáž nové paraboly jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčněnebo naladění karet se 100 programy od 149 Kč měsíčně
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Společnost Flamengo květiny s.r.o.,  
provozující síť maloobchodních prodejen s květinami,  
přijme do své provozovny v Olomouci

Prodavačku/prodavače – floristku/ floristu
Nevyučené zaškolíme!

• zajímavé finanční ohodnocení
• zázemí stabilní společnosti

Nástup možný ihned. 
Bližší informace poskytne p. Knebl, tel.: 724 039 006
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Inspirace, komunikace, spolupráce ve školství
Inspirace, komunikace, spolupráce – tato tři 
slova vystihují podstatu projektu Místní akční 
plán neboli MAP II. Ještě bychom k nim mohli 
doplnit už ne tolik oblíbené slovo „plánování“, 
ale i to k projektu patří.

Projekt je zaměřen na širokou cílovou 
skupinu, ale nejvíce by z něj měli těžit uči-
telé MŠ a ZŠ, ředitelé, děti a žáci, ale i jejich 
rodiče, zřizovatelé škol a zástupci institucí 
neformálního vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v ma-
teřských a základních školách, posílit ko-
munikaci a spolupráci mezi učiteli navzá-
jem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Jednou ze zajímavých podporovaných 
aktivit projektu je mentoring a koučing 
mezi pedagogy, předávání zkušeností, 
vzájemná inspirace, tzv. dobrá praxe. Dále 
klademe důraz na společné aktivity mezi 
školami, tedy na spolupráci.  Aby moh-
ly vznikat všechny dokumenty sestavené 
na základě plánování potřeb a aktivit na 
jednotlivých školách, potřeb a specifik 
regionu atd., je třeba dobře komunikovat. 
Komunikovat nejen mezi učiteli navzá-
jem, mezi zřizovateli a řediteli, ale i s ro-
diči, institucemi neformálního vzdělává-
ní, s odborníky v dané oblasti, případně 
i žáky. Forem spolupráce a komunikace je 

v projektu několik, pro širokou veřejnost 
zejména z řad rodičů dětí na MŠ a ZŠ a pro 
učitele a pedagogy je především určen pro-
fil na facebooku – MAP Olomouc. Zveřej-
ňujeme zde nejen informace o aktivitách 
realizovaných v rámci projektu, ale i zají-
mavé a inspirující odkazy a náměty v ob-
lasti vzdělávání, uvítáme také vaše reakce, 
náměty a podněty tzv. z terénu. Pokud jste 
fanoušky sociálních sítí, staňte se našimi 
aktivními či pasivními sledujícími!

Do projektu jsou zapojeny téměř všech-
ny školy ve městě Olomouc (93 % MŠ a ZŠ), 

bez ohledu na zřizovatele. Více informací 
o projektu naleznete na webových strán-
kách http://map.olomouc.eu/, kde najdete 
i kontakty na hlavní členy týmu.  Nebo pro 
rychlou a neformální komunikaci a diskusi 
jsou vám k dispozici zmíněné FB stránky.
 Iva Hubálková

www.map.olomouc.eu

INZERCE
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Když vás to s kolegy baví,  
potkáváte se rádi i po práci
Týmová soutěž v ježdění na kole, firem-
ní hokejový tým, rodinný den, vzděláva-
cí program pro děti zaměstnanců nebo 
vlastní hudební festival? Pro někoho 
utopie, pro zaměstnance Honeywellu 
běžná věc. V  Hlubočkách u  Olomouce 
totiž vědí, že nestačí mít opravené šat-
ny a dobré jídlo v kantýně. Aby lidé cho-
dili do práce rádi, je potřeba dělat něco 
navíc.  

„Je pro nás důležité, aby se lidé v práci 
cítili dobře a aby tady byli spokojení. A to 
nejde bez dobrého kolektivu,“ vysvětluje 
Lucie Košáková, která má v Honeywell Ae-
rospace Olomouc zaměstnanecké aktivity 
na starosti. „Sázíme na to, že když poznáte 
kolegy i mimo práci, zjistíte, jací dooprav-
dy jsou, stanou se z dobrých vztahů vzta-
hy výborné. Právě proto pořádáme řadu 
sportovních, kulturních i  rodinných akcí,“ 
dodává. 

V průměru se jedná o 12 akcí ročně. Ně-
které, jako třeba cyklistická soutěž týmů 
Tour de Honeywell, Mikulášské bruslení 
nebo Family Day, mají ve firmě tradici už od 
roku 2011, jiné jsou pravidelně obměňová-
ny a přidávány na základě přání samotných 
zaměstnanců firmy. „Po každé akci mají 
zaměstnanci možnost vyplnit dotazník 
o  akci a  dát nám tak zpětnou vazbu, jak 
se jim akce líbila. V tomto dotazníku mají 
možnost vyjádřit své návrhy na zlepšení či 
připomínky,“ popisuje Košáková. 

Týmová soutěž pro cyklisty
Akce jsou nakombinovány tak, aby si 

z nich vybral každý – sportovec, máma od 
rodiny i milovník přírody. Nabídka akcí pro 
sportovce je asi nejširší, a  to nejen proto, 
že vedení společnosti se snaží podporovat 
zdraví zaměstnanců, ale také proto, že prá-
vě o sportovní akce je mezi lidmi ve firmě 
největší zájem. „Asi nejznámější a  nejob-
líbenější akcí je cyklistická soutěž týmů 
Tour de Honeywell, která volně navazuje 
na celonárodní akci Do práce na kole, které 
se jako firma také účastníme. A jsme v ní 
velmi úspěšní – v roce 2014 jsme získali titul 

nejlepšího cyklozaměstnavatele regionu 
a v roce 2015 dokonce titul nejlepšího cy-
klozaměstnavatele v celé České republice,“ 
vypočítává cyklistické úspěchy zaměstnan-
ců Košáková. Tour de Honeywell se každo-
ročně účastní přes 150 zaměstnanců. 

Na své si ale v Honeywellu přijdou nejen 
cyklisté. Pravidelně jsou zde pořádány také 
turnaje ve fotbale, volejbale a  stolním te-
nise. Hokejoví nadšenci pak mají možnost 
přidat se do hokejového týmu, který pravi-
delně vyzývá na souboj týmy společností 
působících v regionu.  

Hudební festival  
pro zaměstnance i jejich přátele

Společnost organizuje také velké množ-
ství akcí, kterých se můžou účastnit nejen 
zaměstnanci, ale také jejich rodiny nebo 
kamarádi. „Těmto akcím letos vévodil Ho-
neywell Day, což byl takový letní festival 
pro zaměstnance a jejich blízké. Na progra-
mu bylo  vystoupení jak známých kapel, tak  
i  hudebních skupin našich zaměstnanců, 
kteří se tak mohli předvést před kolegy. Ale 
nebylo to jen o hudbě, na své si mohli přijít 
i ti, kteří se rádi něco dozví a poznají, což 
jim nabídlo interaktivní muzeum vědy, kte-
ré bylo přístupné pro všechny účastníky,“ 
popisuje Košáková s tím, že akce přilákala 
skoro dva tisíce lidí. 

Stáž v NASA pro děti zaměstnanců
„Při vymýšlení akcí nezapomínáme ani 

na potomky našich zaměstnanců, pro kte-
ré jsme letos už po osmé pořádali výukový 
den plný zajímavostí z vědy a techniky,  ex-
perimentů a ukázek toho, jak to u nás v zá-
vodě funguje,“ upozorňuje Košáková. 

Pro potomky zaměstnanců mají v  Ho-
neywellu ještě jednu speciální nabídku. 
V  rámci globálního programu Honeywell 
Leadership Challenge Academy mají děti 
možnost zúčastnit se týdenní hrazené 

stáže organizované ve spolupráci s  ves-
mírným střediskem U. S. Space & Rocket 
Center v  Huntsvillu v  americké Alabamě 
a podívat se tak do největšího centra ves-
mírného výzkumu na světě.

„Naši zaměstnanci se navíc aktivně za-
pojují do dění v regionu.  Společně štědře  
podporujeme děti na dětské klinice v Olo-
mouci a v předvánočním období spolupra-
cujeme  s Fondem ohrožených dětí a Dět-
ským domovem v Olomouci a plníme přání 
dětem bez domova v  rámci akce Strom 
splněných přání, kde zaměstnanci každo-
ročně obdarují kolem stovky dětí,“ popisuje 
Košáková. „Snažíme se, aby naši zaměst-
nanci měli příležitost propojit svůj pracovní 
a  rodinný život a díky zpětné vazbě, kte-
rou od nich máme, si myslím, že se nám to 
úspěšně daří,“ dodává na závěr.
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ANKETA: Která firemní akce se Vám líbí nejvíc a proč?

Dušan Slimařík, Product Design Engineer
„Za mě určitě Výukový den, jelikož právě ten rozvíjí 
kreativitu zapojených osob, těch co připravují jed-
notlivá stanoviště, a hlavně taky proto, že rozšiřuje 
obzory naší budoucí generaci.”
 
Petr Burian, Process Engineer
„Každá z firemních akcí má svůj přínos, ale pokud 
mám vybrat pouze jednu, tak je to Den otevřených 
dveří. Myslím si, že je to moc dobrá příležitost, jak 
rodině a svým známým ukázat, kde trávím třetinu 
dne. S jakými zařízeními a technologiemi přicházím 
do styku, a především jaké části leteckých motorů se 
zde vyrábí.“
 
Jitka Bednaříková, Team Leader
„Bylo by pro mě snadnější, kdybych si mohla vybrat 
více akcí, jelikož je tady toho hodně, co HAO nabízí. 
Nejlepší ale podle mě, i zpětné vazby mé rodiny, byl 
Honeywell Day, který byl luxusně zorganizovaný, 
v krásném prostředí a s bohatým programem pro 
děti i dospělé.“
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Bílou pastelkou podpoříte zrakově postižené
Ve středu 17. října u příležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole proběhne už 
19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá 
pastelka. Pastelka bílé barvy připomíná 
bílou hůl a život zrakově postižených. 
Bílá hůl není jen symbolem slepoty, ale je 
především symbolem důstojného života 
nevidomých a důležitý prostředek na cestě 
k samostatnosti.

Občané Olomouce, stejně jako obyva-
telé jiných měst na celém území republi-
ky, budou mít příležitost koupit si bílou 
pastelku a podpořit služby pro zrakově 
postižené, které poskytuje obecně pro-
spěšná společnost Tyfloservis a zapsaný 
spolek Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČR. Regionální 
střediska obou organizací sídlí v Olo-
mouci na ulici I. P. Pavlova 69 (budova 
Jalta, tel.: 585 428 111). Bezplatné služby 
jsou dostupné všem, kteří mají v dospě-
lém věku vážné potíže s viděním. 

Dobrovolníci v tričkách s logem sbír-
ky budou nabízet veřejnosti ke koupi za 
30 Kč bílou pastelku (s bílou nebo i ba-
revnou tuhou). Výtěžek sbírky podpoří 
výuku dospělých zrakově postižených 
v celém Olomouckém kraji. Tyfloservis 
pomáhá zrakově postiženým při ná-
cviku nezbytných dovedností pro plno-
hodnotný život, např. výukou různých 

sebeobslužných dovedností, nácvikem 
orientace v prostoru, výukou čtení 
a psaní Braillova bodového písma, ná-
cvikem psaní na klávesnici bez zraku 
a výukou vlastnoručního podpisu. Sbír-
ka podpoří služby Sjednocené organiza-
ce nevidomých a slabozrakých ČR přímo 
v Olomouci i v podobě sociálně právního 

poradenství a nabídky volnočasových 
aktivit. Podpoří se rovněž celostátní 
projekty, např. výcvik vodicích psů a vy-
dávání časopisu pro nevidomé. V roce 
2017 činil výtěžek sbírky v celé republice 
2 760 152 Kč.   (red)

www.bilapastelka.cz 

OLOMOUC  23. ŘÍJNA 2018
9–17 hod. – Výstaviště Flora, pavilon A

KDE

BUrzA práCE A VzDěLáNÍ
UrčENA prO KAžDéhO:

	Kdo hledá práci (profesní životopisy s sebou)
	Kdo vybírá povolání pro sebe nebo své děti
	Kdo chce změnit své zaměstnání nebo kvalifikaci

VYSTAVOVATELé:

	Významní zaměstnavatelé Olomouckého kraje
	Střední a vysoké školy, které s nimi spolupracují

DOprOVODNÝ prOGrAM:

	Poradenství Úřadu práce ČR – volná místa, volba a 
změna povolání, rekvalifikace, práce v zemích EU

	Ukázka výběrového řízení  (Assessment centrum, 
v 10.30 hodin)

	Možnost prohlídky kamionu
	Praktické ukázky povolání a řemesel
	T-Profi – Talenty pro firmy (odborná soutěžní přehlídka)
	Pro žáky a studenty zábavné soutěže o ceny

VÍCE INFOrMACÍ NA:

	www.burzapav.cz

 

 
VSTUp

zDArMA
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8Hledejte práci tam, kde skutečně je
Tradiční akce pracovních nabídek Burza práce a vzdělávání 

nabídne široké veřejnosti další možnosti uplatnění. Akce, kte-
rou pořádá Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, 
Úřad práce ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, se uskuteční 
v úterý 23. října od 9:00 do 17:00 hodin v pavilonu A na Výsta-
višti Flora v Olomouci. Vstup je zdarma.  

Účast přislíbilo šest desítek nejvýznamnějších zaměstnava-
telů z Olomouckého kraje z nejrůznějších odvětví – počínaje 

zejména strojírenstvím, elektrotechnikou 
a optikou přes potravinářství, výrobu 

plastů, informatiku a stavebnictví až po 
společnosti z oblasti dopravy a spojů, 
obchodu, zdravotnictví a lázeňství. 
Chybět nebudou ani personalisté 
z armády a policejních složek; své 

zastoupení zde budou mít i statutární 
město Olomouc a Olomoucký kraj. Na 

burze představí svou vzdělávací nabídku 
i 25 vybraných středních a vysokých škol, 

o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem.
Burza je určena nejen nezaměstnaným a těm, kteří chtějí 

změnit práci, ale také čerstvým absolventům škol i stávajícím 
studentům. Všichni, kdo hledají práci, brigádu nebo firmu, 
s níž by mohli spolupracovat už při studiu, dostanou jedineč-
nou šanci kontaktovat na jednom místě a během jediného 
dne více zaměstnavatelů, případně si domluvit další jednání 
s těmi, se kterými najdou společnou řeč.   (red)

www.burzapav.cz 

ÚTERÝ 

23. ŘÍJNA 2018 

VSTUP ZDARMA



26        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    KOMUNITNÍ ŽIVOT   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Zasukované tkaničky opět pomáhají vozíčkářům
Olomoucký Spolek Trend vozíčkářů 
Olomouc v úterý 9. října pořádá druhé 
podzimní kolo tradiční veřejné sbírky 
Zasukované tkaničky. Olomoučtí na ní 
s pravidelností přispívají už 16 let.

Symbol zasukovaných tkaniček, jež 
mají představovat zasukovaný život či 
sounáležitost, je mezi místními dobře 
znám. Veškerý výtěžek sbírky slouží k fi-
nancování sociálních služeb pro klienty 
Spolku, jimiž jsou těžce tělesně postižení 
lidé různého věku.

Zasláním libovolné finanční částky 
na transparentní účet u Raiffeisenbank:  
č. 1000100014/5500.
Dárcovskou SMS zaslanou na číslo 
87777 s textem: DMS TKANICKA,  
cena SMS je 30 Kč, nově také 60 Kč  
a 90 Kč (nositel sbírky obdrží 29 Kč,  
59 Kč nebo 89 Kč).

JAK PODPOŘIT?

Se sbírkou každoročně pomáhají stu-
denti místních středních a vysokých škol 
společně s vozíčkáři, kteří jsou klienty po-
řádající organizace. Sbírku také podporují 
herci Moravského divadla či dobrovolníci 
ze studentských spolků. Všichni výběr-
čí s kasičkami budou zřetelně označeni 
symbolem sbírky a vybaveni potřebnými 

dokumenty, tak aby dárci neměli pochy-
by o regulérnosti sbírky, která je povolena 
Krajským úřadem Olomouckého kraje.

„Celková částka, kterou veřejnost pod-
pořila tuto sbírku v roce 2017, byla úžas-
ných 171 388 Kč. Spolek Trend vozíčkářů 
děkuje všem dárcům,“ uvedl předseda 
spolku Milan Langer.   (red)

Podané ruce pomohly sedmi desítkám lidí bez domova 
Předcházení, řešení nebo zmírnění so-

ciálního vyloučení lidí bez přístřeší nebo 
žijících v nevyhovujících podmínkách. To 
je hlavní cíl projektu nazva-
ného Podané ruce na cestě 
k udržitelnému bydlení. Za 
deset měsíců trvání se to 
v Olomouckém kraji zcela 
povedlo v 18 případech.

„Klienti s naší pomocí mo-
bilizují své vnitřní síly k život-
ní změně a ke změně bydlení. Také se doká-
žou vypořádat s psychickou zátěží, kterou 
tato zásadní změna představuje,“ přiblížil 

metodik projektu Jakub Lívanský. Projekt 
zahrnuje sociální práci i poradenství.

„Od května do konce srpna proběhlo 
s klienty 425 setkání. Větši-
na trvá okolo jedné hodiny, 
pokud s nimi jdeme i na pro-
hlídku bytu, tak déle. Uživa-
telé nejvíce potřebují pomo-
ci s vyhledáním vhodného 
bydlení, dále pak často řeší 
dluhovou problematiku, hle-

dají si zaměstnání nebo si vyřizují sociál- 
ní dávky a dávky hmotné nouze, na něž 
mají nárok. Jsou to lidé žijící v azylových www.podaneruce.cz

Nominujte dobrovolníky na 
cenu Křesadlo 2018

Tento rok se v Olomouckém kraji koná 
již osmý ročník udílení cen dobrovolníkům 
Křesadlo 2018. Jak zní motto akce, jedná 
se o „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají ne-
obyčejné věci “.

Nominaci kandidátů k ocenění provádí 
široká veřejnost, a to v sedmi kategoriích: 
sociální služby; děti, mládež, volnočasové 
aktivity; zdravotní oblast; ekologické ak-
tivity; spolková činnost; humanitární po-
moc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. 

Víte-li o někom, jehož dobrovolnická 
činnost by si zasloužila ocenění v některé 
ze jmenovaných oblastí, neváhejte navští-
vit webové stránky.  (red)

domech, na ubytovnách, psychiatrických 
léčebnách nebo v domech, které pro ně 
nejsou vyhovující z důvodu zhoršujícího 
se zdravotního stavu,“ popsal mentor Spo-
lečnosti Podané ruce Ivo Buček. Stará se 
o klienty z Olomouce, Šternberka, Konice 
a Zábřeha.

Podané ruce na cestě k udržitelnému 
bydlení budou zabraňovat prohlubování 
sociálního vyloučení v Olomouckém kraji 
ještě další dva roky. Projekt financuje ope-
rační program Zaměstnanost.   (red)

Sociální služby se představí veřejnosti
Ve středu 10. října připravila olo-

moucká organizace Sociální služby pro 
seniory Olomouc, p.o., na Zikově uli-
ci 14 tradiční den otevřených dveří. „Už 
podesáté se naše organizace zapojí do 
celorepublikové akce s názvem Týden 
sociálních služeb ČR, který vyhlašuje 
Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR. Rádi přivítáme zájemce ve všech 

Centrum denních služeb, sídlící na ulici Rooseveltova 88a, Olomouc
Chráněné bydlení, které se nachází na Zikově ulici 618/14, Olomouc
Pečovatelská služba na ulici Zikova 618/14.  Zájemci se však mohou obrátit také na 
zaměstnance pečovatelské služby, kteří budou k dispozici v domech s pečovatelskou 
službou, a to na adrese Politických vězňů 4, Příčná 6, Fischerova 4 a Přichystalova 68.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC, P.O.  www.sluzbyproseniory.cz

našich zařízeních, které naše organizace 
zřizuje,“ láká vedoucí Centra denních 
služeb Veronika Hojgrová. Zájemci tak 
mohou získat informace o jednotlivých 
službách, podmínkách pobytu, o aktivi-
začních činnostech, které se konají v za-
řízení, bude možné prohlédnout si vnitř-
ní i venkovní prostory služeb, výrobky 
uživatelů a bohatou fotogalerii.  (red)

www.kresadlo-ok.cz
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Letošní Hanácká laťka byla ve znamení loučení
Symbolické číslo 13 provázelo letošní 

ročník Hanácké laťky. Oblíbený podnik 
se na Horním náměstí konal potřinácté, 
o vítězství třináctka skokanů bojovala 
13. září. Zvítězil slovenský reprezentant 
Lukáš Beer výkonem 216 centimetrů. 
Druhý skončil Jaroslav Bába z TJ Dukla 
Praha výkonem 213 centimetrů a třetí 
místo vybojoval Josef Adámek výkonem 
207 centimetrů.

Závěrečné vyhlašování se pak nes-
lo v duchu nostalgie a loučení. Jaroslav 
Bába společně s olomouckou výškařskou 
legendou Daliborem Honem se v atletic-
kém dresu rozloučili se sportovní karié-
rou. Dalibor Hon jako zakladatel Hanác-
ké laťky v Olomouci s osobním rekordem 
221 cm, Jaroslav Bába pak jako účastník 
všech třinácti ročníků a sedminásobný 
vítěz tohoto závodu, stále držitel českého 
rekordu na dráze výkonem 236 cm. Pořá-
dající atletický klub oběma závodníkům 
poděkoval za skvělou reprezentaci atleti-
ky v Olomouci.  (deš) Zakladatel závodu Hanácká laťka Dalibor Hon ukončil letos sportovní kariéru osobním rekordem 221 cm Foto | JP

Akvabela Dvořáková  
bodovala na mistrovství světa

Letní prázdniny znamenají pro většinu 
dětí především oddych od školních p o -
vinností a pro některé sporty 
je období letních prázdnin 
i odpočinkem od každo-
denních tréninků. To však 
neplatí pro akvabely, které 
jsou součástí celorepubli-
kového reprezentačního vý-
běru. Mezi tato děvčata patří 
i Debora Dvořáková z domácího klubu SK 
UP Olomouc, oddílu synchronizovaného 
plavání. Pro Debi byla letošní sezona ob-
zvláště náročná. Věkem totiž stále patří do 
kategorie starších žákyň, ale díky svému 
talentu a píli byla zařazena i do výběru 
juniorské reprezentace. Letos ji tedy v létě 
čekaly hned dva vrcholy sezony – na konci 
června mistrovství Evropy juniorů ve fin-
ském Tampere a o měsíc později ještě neo-
ficiální mistrovství světa starších žákyň ve 
španělské Seville, kde byla Debi nepostra-
datelnou součástí české synchro výpravy, 
jelikož se před rozhodčími ukázala hned 
ve čtyřech disciplínách – a to ve figurách, 
dále pak v sólové, párové a týmové sestavě. 
V sólové sestavě obsadila skvělé 13. místo, 
s párovou sestavou se umístila na vynika-
jícím 13. místě a týmové sestavě nakonec 
patřilo krásné 12. místo. Nutno podotk-
nout, že Česká republika nikdy neměla na 
těchto mezinárodních závodech v sólové 
a párové sestavě tak úspěšné umístění. 
Příští rok Debi přechází do kategorie ju-
niorek a mistrovství Evropy se tentokrát 
bude konat v Praze.  (deš)

Olomoučtí atleti uspěli na mistrovství ČR 
Nejúspěšnější vystoupení v historii 

mají za sebou starší žáci a žákyně olo-
mouckého atletického klubu po uplynu-
lém mistrovství ČR na dráze, které se 
konalo koncem září v Jablonci nad Nisou.

Atletický klub Olomouc byl vyhlášen 
nejúspěšnějším klubem mistrovství, co 
se zisku medailí týče. 2 zlaté, 4 stříbrné 
a 3 bronzové medaile, k tomu jeden ná-
rodní rekord a pět překonaných oddílo-
vých rekordů. 

Medailový účet otevřela ve finále na 
60 m druhým místem Eva Kubíčko-
vá v novém oddílovém rekordu 7,70 s. 
V běhu na 1500 m překážek vybojoval 
bronzovou medaili Michal Hroch časem 
4:41,74 min., což znamenalo také vylep-
šení oddílového rekordu. V disku starších 
žákyň pak olomoucké závodnice překva-
pily všechny přihlížející trenéry a diváky. 
Katrin Brzyszkowská z SSK Vítkovice 
byla jasnou vítězkou v novém rekordu 
mistrovství výkonem 45,29 m. Na dru-
hém a třetím místě se pak srovnaly obě 
svěřenkyně olomouckého trenéra Viktora 
Znojila. Barbora Héžová předvedla v páté 
sérii výkon 36,77 m a stanovila tak nový 
oddílový rekord. Klára Klonová si vše ne-
chala do posledního pokusu a výkonem 
35,99 m vybojovala bronz. Zlatým hře-
bem sobotního soutěžního dne byla štafe-
ta na 4x 60 m starších žáků. Olomoucké 
kvarteto ve složení Kika Šimon, Sládek 
Krištof, Šalman Jan a Horák Vojtěch vy-
lepšilo svůj vlastní klubový národní re-
kord o čtyři setiny a časem 36,95 s bralo 
zlaté medaile. 

Druhý den mistrovství opět úřadovala 
Eva Kubíčková. Ve finále na 150 m si do-
běhla pro stříbrnou medaili časem 18,62 s. 
Na stejné trati si pak pro mistrovský titul 
doběhl Vojta Horák v novém osobáku 
a oddílovém rekordu 16,72 s. Skvělý finiš 
předvedl ve finálovém běhu na 3000 m 
Tomáš Přidal. Nejprve smazal velkou ztrá-
tu a na cílové rovince pak přespurtoval 
svého soupeře o celkové třetí místo. Jeho 
čas v cíli byl 9:45,91 min. Stejně jako prv-
ní den se i v neděli končilo štafetami na 
4x 300 m. Olomoučtí starší žáci ve složení 
Šalman, Sládek, Hroch a Horák se dlou-
ho drželi na prvním místě, nakonec však 
podlehli výborné štafetě z VSK Univerzita 
Brno, která zaběhla národní rekord výko-
nem 2:28,88 min. Olomoučtí závodníci 
tak brali stříbrné medaile v oddílovém re-
kordu 2:30,21 min.  (red)

Olomoučtí atleti přivezli z mistrovství několik medailí Foto | DD
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Cyklokrosaři odstartovali sezonu  
tradičně na závodech v Číně

RADY OLOMOUČANŮM

Vidět a být viděn 

Podzim už klepe na dveře a s ním se blíží i změny spojené s počasím, teplotami a také s krácením dne. V ranních 
hodinách bude komplikovat viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a právě v tomto období by měli chodci a cyklisté 
myslet více na své bezpečí při pohybu na pozemních komunikacích. Zejména v těchto dnech, více než kdy jindy, platí 
pravidlo „vidět a být viděn“.

Preventivní rady pro chodce a cyklisty:
• noste oblečení světlé nebo fluorescenční barvy
• používejte doplňky z retroreflexního materiálu (například reflexní pásky)
• cyklisté dbejte na řádný stav povinné výbavy svého jízdního kola

Povinná výbava jízdního kola:
• dvě na sobě nezávislé funkční brzdy
• přední odrazka bílé a zadní odrazka červené barvy
• oranžové odrazky na paprscích kol a na pedálech
• zadní svítilna červené barvy a přední světlomet bílé barvy (za snížené viditelnosti)

Po páté v řadě za sebou se letošní 
cyklokrosová sezona žebříčku UCI rozjela 
v Číně. Asijští pořadatelé našli novou 
lokalitu pro úvodní závod světové série 
kategorie C1, a to v blízkosti velkoměsta 
Chipzeng v regionu Aohan county v severní 
části čínského území nazývaného Inner 
Mongolia. 

Závodníky z 19 zemí včetně české re-
prezentace ve složení manažer Roman 
Brandýs, Emil Hekele a Iveta Zedníková 
čekala na naše evropské poměry hodně 
nezvyklá, 2,5 km dlouhá trať uměle vy-
tvořená na staveništi nové dálnice protí-
nající kopec v blízkosti velkoměsta.

K teplému počasí se v den závodu dru-
hou zářijovou neděli přidal velmi silný 
vítr, který nadělal spoustu starostí hlav-
ně pořadatelskému týmu. Ovšem čas 
startu byl dodržen, a tak se v nedělní od-
poledne na tvrdý, hodně točitý okruh se 
třemi prudkými výjezdy a místy i nebez-
pečnými sjezdy vydala nejdříve dvacítka 
žen. Česká reprezentantka se statečně 
popasovala se silným větrem a nakonec 
dokončila celý závod čítající šest okruhů 
v druhé polovině startovního pole.

Větší ambice měl v závodě mužů Elite 
ostřílený hanácký cyklokrosař Emil He-
kele, ten se taktickou jízdou z osmnáctého 
místa po startu propracoval na konečné 
jedenácté, což je na začátku sezony velmi 
dobré, především pro zisk prvních letoš-
ních bodů do rankingu UCI. V rámci pře-
depsaných 60 minut absolvoval peloton 
56 elitních mužů náročných deset okruhů 
za přítomnosti pěti tisíc diváků a televiz-
ních kamer čínského sportovního kanálu 

s živým vstupem českého manažera Ro-
mana Brandýse.

Ke druhému čínskému podniku se 
všichni zahraniční závodníci přesunuli 
dlouhým autobusovým transferem do ji-
hozápadní části Číny, do provincie Feng 
feng k pohoří Xiantang. Pod malebnými 
horskými čínskými zahradami a budhi-
stickými chrámy se odjel silně obsazený 

cyklokros, sice již nezařazen do žebříčku 
UCI, ale zato s pořádnou diváckou kuli-
sou. Celému čtvrtečnímu, pro místní svá-
tečnímu dnu předcházela tisková konfe-
rence na otevřeném prostranství v cílové 
aréně. Velkou ctí pro českou výpravu byla 
skutečnost, že ze zahraničních hostů byla 
vybrána americká douholetá šampionka, 
nyní startující za Belgii Kathrine Vanda-
ros a z mužů Čech Emil Hekele. Tito dva 
společně se dvěma čínskými cyklistický-
mi olympioniky zodpovídali více než ho-
dinu na dotazy stovek diváků a přímých 
účastníků konference. V závěru se potom 
osobně setkali manažer Roman Brandýs 
a šéf organizačního výběru Qiansen tro-
phy Yanxing song st. Ten přijal oficiální 
pozvání do České republiky a zúčastní 
se některého z cyklokrosových podniků 
v ČR.

Po slavnostních ceremoniích odstarto-
val v tropickém vedru peloton žen Elite, 
vítězství z Chipzengu zopakovala španěl-
ská mistryně Nuňo Palacio Aida, Iveta 
Zedníková dojela dvacátá. Na muže opět 
čekal závod na deset okruhů v maleb-
ném údolí mezi tropickými rostlinami 
na tuhém písčitém povrchu. Na cyklo-
kros nezvykle bylo povoleno občerstvení 
závodníků v depu. Toto dodalo závodu 
dramatický ráz. I v mužích obhájil prven-
ství z Chifengu Holanďan Gosse van der 
Meer. Za přítomnosti televizních kamer, 
které přenášely přímým přenosem závod 
do několika kanálů, dokázal Gosse van 
der Meer po souboji s italskými bratry 
Lorenzo a Niclolas Samparisi dospurto-
vat na prvním místě. Emil Hekele dojel 
na 23. místě.  (deš)

Šéf organizačního výboru Qiansen trophy Yanxing song st. s manažerem 
Romanem Brandýsem. Čínský protějšek přijal oficiální pozvání a zúčastní se 
některého z cyklokrosových závodů u nás Foto | archiv RB

 www.mp–olomouc.cz



Statutární město Olomouc
Komise pro občanské záležitosti

Vzpomínková tryzna za zesnulé
sobota 27. října 2018
ve 14.30 hodin
v obřadní síni krematoria v Olomouci

Slavnostní projev: Mgr. Yvona Kubjátová
Účinkují:  Mgr. Jaroslava Slepicová – recitace
  Jitka Romanovská – zpěv
  Mgr. Igor Dněprov – housle
  PhDr. Reginald Kefer – varhany

P r o g r a m:
J. B. Foerter Fantazie C-dur op. 14
J. S. Bach  Večerní píseň
J. Suk  Pohádka

Slavnostní projev
Zd. Fibich – L. Weninger Poem
J. Brahms   Chorálová předehra 
   Es ist  ein Ros éntsprungen
C. Loewe   Hodiny

Recitace   
B. G. De Sylva – L. Brown Sonny boy  
J. Williams   Melodie z filmu  
   Schindlerův seznam
J. Křt. Vaňhal  Fuga
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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, KSČM a Občané pro Olomouc nevyužili svůj prostor pro příspěvek.

TOMÁŠ PEJPEK  (ProOlomouc) 

Poděkování 

Vážení čtenáři Olomouckých listů,
děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali 

4 roky našim krátkým zprávám na zadních 
stránkách radničních novin. Z Vašich reakcí 
vím, že jste informace psané bez růžových 
býlí oceňovali. Olomoucké listy by měly být 
co nejvíc informačním servisem pro občany 
a co nejmíň reklamním plátkem vedení radnice. 
Pokud budeme po volbách členy zastupitelstva, 
budeme o to dál usilovat.

Přeji Vám, aby nově zvolené vedení radnice 
splnilo Vaše očekávání a splnilo volební sliby 
alespoň z větší části. V Olomouci je na čem 
pracovat a co zlepšovat a my s k tomu budeme 
snažit přispět.
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

Kdyby létání bylo jazykem lidstva, ...tajenka... Více info na: www.letistechrudim.cz
Tajenku křížovky zasílejte do 22. 10. 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: 1. část tajenky: GREGORIAN, 2. část tajenky: ZPĚVÁKŮ, 
3. část tajenky: SKLADBY. Vylosovanou výherkyní je: Dita Bezstarosti 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 22. 10. 2018, distribuce 5. 11. 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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Josef Zíma | Yvetta Simonová 
Tomáš Kočko & Orchestr | Pavel Dobeš
New Street Band
divadlo | filmy | výstavy | besedy | historická 
vozidla | ohňostroj | videomapping

web: www.100.olomouc.eu

26.–28. 
říjen
2018
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