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OMEZENÍ SVOZU BIOODPADU V ZIMNÍM OBDOBÍ

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním 
období omezen.

Termíny svozů bioodpadu: 

BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY 
NA PRODEJ PŘÍMO OD MAJITELE 
Jiráskova 297/14 v Olomouci-Hodolanech

• 9 bytů (dispozice: 1+1, 2+1, 3+kk, 3+1, 4+1) 
• 2 nebytové prostory 
• dům i byty jsou po rekonstrukci
• nečekají vás žádné platby do fondu na opravy domu
• v případě potřeby zajistíme výhodné financování  

koupě nemovitosti
• při prodeji nebudete platit žádné právní ani jiné poplatky.

Kontakt na majitele pro více informací nebo prohlídky: 
telefon: 602 752 358, e-mail: dumjiraskova@seznam.cz

VÝJIMEČNÁ
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KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU NA ADRESE: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485,
798 52 KONICE

Telefon:+420 731 413 134, +420 731 413 133

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
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Lokality
Poslední svoz 
ve 14denním 

intervalu
Leden/Únor

První svoz 
ve 14denním 

intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 11. 12. 2018 22. 1. 2019 5. 3. 2019

Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 12. 12. 2018 23. 1. 2019 6. 3. 2019

Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 13. 12. 2018 24. 1. 2019 7. 3. 2019

Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 14. 12. 2018 25. 1. 2019 8. 3. 2019

Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 17. 12. 2018 28. 1. 2019 11. 3. 2019

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 18. 12. 2018 29. 1. 2019 12. 3. 2019

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 19. 12. 2018 30. 1. 2019 13. 3. 2019

Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 20. 12. 2018 31. 1. 2019 14. 3. 2019

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 21. 12. 2018 1. 2. 2019 15. 3. 2019

Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený 
odpad nebude z provozních důvodů odvezen! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.

 www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod

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

Správa nemovitostí Olomouc, a.s., na-
bízí pronájem nově vybudovaných gará-
žových stání v objektu JALTA, I. P. Pav-
lova 69, Olomouc – Nová Ulice. Výše 
měsíčního nájemného činí 1 000 Kč bez 
DPH. Bližší informace na www.sno.cz. 

Žádosti přijímáme na bytovém odd. 
Správy nemovitostí Olomouc, a. s., Škol-
ní 202/2, Olomouc. Tel.: 585 238 106, 
585 238 129.  (red)

Město bude i letos vyhlašovat 
termíny pro podání žádosti 
o veřejnou finanční podporu pro 
rok 2019. Sledujte web a úřední 
desku. Bližší informace přineseme 
v dalším vydání Olomouckých 
listů.

www.olomouc.eu/urad-online/
dotace
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Vážení 
čtenáři, 
milí 
Olomoučané, 

zřejmě se di-
víte, že na místě 
pravidelně vy-
hrazeném poli-
tikům nevidíte 
žádnou známou 
tvář, kterou jste 
v průběhu uplynulých let vídali. Ale ne-
bojte se! Je to výjimečně. A jen proto, 
že termín vydání čísla Olomouckých listů, 
které držíte v ruce, kolidoval s datem usta-
vujícího jednání nově zvoleného zastupitel-
stva. A protože jsme nechtěli předjímat, jak 
dopadne volba nového vedení města, pri-
mátora a jeho náměstků, a nechtěli dávat 
přednost jednomu či druhému politikovi, 
přistoupili jsme k  řešení, že úvodník napí-
še editor.

Právě informace o podpisu nové ko- 
aliční smlouvy a o tom, že následující čty-
ři roky povede město koalice složená 
z hnutí ANO 2011, Občanské demokratic-
ké strany, Křesťanské demokratické unie – 
Československé strany lidové a hnutí spO-
Lečně, jsou tématem listopadového čísla. 
V příštím čísle Olomouckých listů vám blí-
že představíme nové zastupitele a Radu 
města Olomouce. 

Nové není jen vedení města, ale 
i Moravské divadlo (největší kulturní 
instituci v kraji) vede od 1. října nový ředi-
tel David Gerneš. Dozvíte se, že opravená 
oranžerie ve Smetanových sadech po le-
tech opět slouží veřejnosti a že novotou září 
i slavnostní sál Komenia. Novinkou 
je i první elektrobus ve vozovém par-
ku DPMO. Dočtete se, že věž olomouc-
ké radnice projde velkou rekonstrukcí, 
i o tom, co ukrývala její báň.

Obrazem si připomeneme oslavy výročí 
vzniku Československé republiky a samo-
zřejmě nebudou chybět různé pozvánky či 
odkazy na akce, které se v našem městě te-
prve chystají.

Věřím, že každý najde v Olomouckých 
listech informace, které potřebuje a které 
ho zaujmou.

Hezký podzim a mějte se moc hezky 
 

Martin Hála
editor

SLOVO EDITORA
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Olomouc má první elektrobus, 
jezdí na trase linky číslo 14 

Volby do olomouckého zastupitelstva 
se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 
a zúčastnilo se jich 16 zavedených 
politických stran i nových hnutí. 
Voliči vybírali všech 45 kandidátů do 
městského zastupitelstva. 

Volební účast v okrsku Olomouc dosáhla 
38,16 % (což je o 5 % více než před 
čtyřmi roky), k volebním urnám přišlo 
30 641 oprávněných voličů z celkového 
počtu 80 287. Ti odevzdali dohromady 
1 291 432 hlasů.

Nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 
– 344 398, a lídr jeho kandidátky 
Mirek Žbánek v počtu 8 237 hlasů. 
V olomouckém zastupitelstvu získalo 
hnutí 14 křesel.

Druhé v pořadí skončilo hnutí 
ProOlomouc se ziskem 6 křesel 
v zastupitelstvu s počtem hlasů 156 378.  
Jejich lídr Tomáš Pejpek obdržel od 
voličů 4 652 hlasů. I tak ale v celkovém 
součtu hlasů skončil na 15. pozici, až za 
kandidáty vítězného hnutí ANO 2011.

Svoje čtyři mandáty neobhájila  
TOP 09 a nezávislí, která získala 4,39 % 
hlasů, a v zastupitelstvu její kandidáti 
nezasednou.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

www.volby.cz

Nový elektrobus vyjel do ulic Olomouce v pondělí 29. října a nasazen je zkušebně na linku č. 14. Moderní nízkopodlažní autobus má baterie pro svůj provoz 
umístěny na střeše. Na jedno nabití ujede v městském provozu zhruba 150 km a cestující ocení jeho nízkou hlučnost a v létě i klimatizaci. Kapacita elektrobusu 
SOR NS 12 electric je 33 osob k sezení a 72 osob k stání, samozřejmostí je prostor pro invalidní vozík či kočárek. Cena vozidla je necelých 14 milionů korun,  
85 % nákladů bylo hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Foto | BM

Radniční věž se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci
Nejvyšší část historické olomoucké 

radnice, 75 metrů vysoká věž, projde 
důkladnou rekonstrukcí. Naváže tím na 

nedávno dokončenou 
obnovu střechy. Pů-

jde o mimořádně 
náročnou práci, 
protože věž je ob-
dobně historicky 
cenná jako střeš-
ní konstrukce. 

Její základní části 
pocházejí z počátku 

17. století, nejstarší části 
krovů jsou datovány dokonce až na po-
čátek 16. století.

V úterý 9. října dva mobilní jeřáby 
o výšce zhruba 84 metrů vynesly nad 
střechu klempíře, kteří zhodnotili stav 
věže a rozhodli o postupu rozebrání věže. 
Nejdříve byla sejmuta asi dvoumetrová 
tyč s praporcem, která byla na vrcholku 
radnice teprve od roku 1990, kdy nahra-
dila rudou hvězdu. Následně pak byla se-
jmuta část povrchového oplechování. 

Teprve poté mohl být další, asi dva-
náctimetrový díl špice včetně pozlacené 
báně demontován a vcelku transportován 

ze sedmdesátimetrové výše až na dlaž-
bu Horního náměstí. Věž byla snížena 
o přibližně patnáct metrů. Sejmuté sta-
vební prvky báně, která může případně 

obsahovat i zajímavé archivní materiály, 
následně prozkoumají památkáři. Vrchol 
věže pod odstraněnou špicí byl překryt 
a provizorně uzavřen.   (red)

CO OBSAHOVALA 

KOULE NA VRCHOLU 

RADNIČNÍ VĚŽE?

PODROBNOSTI  

NA STRANĚ 13

Radniční věž je nyní o 15 metrů nižší. Věž čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce Foto | JA
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Slavnostnímu sálu Komenia se vrátila původní krása
Dva a půl roku trvala rozsáhlá obnova 
unikátního freskového sálu, který je 
součástí Fakultní základní školy Komenium 
v Olomouci. Náročnou a přitom mimořádně 
citlivou prací restaurátorského týmu pod 
vedením Radomíra Surmy už prošel strop 
i všechny stěny sálu, opravená je i podlaha. 
Restaurátory zde sice čeká ještě několik 
jednotlivostí, nicméně sál už může být 
otevřen veřejnosti.

INZERCE
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Záměrem restaurování sálu bylo jeho 
uvedení do stavu, který by důstojně nava-
zoval na původní význam a podobu slav-
nostního reprezentativního prostoru. „Už 
když jsem se před pětadvaceti lety stal ředi-
telem této školy, přemýšlel jsem o tom, jak 
by se ten unikátní sál dal zachránit. Před 
lety to napoprvé nevyšlo, a tak jsem moc 
rád, že se to podařilo nyní,“ uvedl ředitel 
školy František Vlček, který před zhruba 
třemi lety seznámil představitele města 
s podobou slavnostního sálu. Vedení měs-
ta se tehdy rozhodlo řešit obnovu jako více 
etapový projekt. V první roce restaurátoři 
museli provést sanaci stropu a obnovit jeho 
výmalbu. Loni pak přišly na řadu fresky na 
velké zdi s okny. Letos pokračovali restau-
rátoři na obnově dalších zdí a balkónu. Na 

restaurátorský zásah ještě čekají například 
malované dveře a litinová mříž, vzniknout 
musí i repliky nástěnných svítidel. 

„Součástí výzdoby sálu je kolem dvou 
set padesáti postav, z čehož tvoří význam-
né procento, asi sto třicet postav, malé děti. 

Malíř José Hilber zde zachytil i významné 
představitele vědy a umění, přičemž každý 
z nich na fresce vystupuje vlastně jako uči-
tel, protože právě něco vysvětluje žákovi,“ 
řekl vedoucí týmu restaurátorů Radomír 
Surma.  (red)

V budoucnu by měl být slavnostní sál využit pro společenské akce školy i města, zájem o využití sálu má i Vlastivědné muzeum Olomouc a hudebníci, pro které 
je zajímavý díky výborné akustice. Určitě by se do něj už nikdy neměla vrátit tělocvična, která zde fungovala od 50. let 20. století Foto | BM
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Protipovodňová opatření v centru Olomouce pokračují už sedmým měsícem. Nejrušněji je 
v blízkosti mostu na křižovatce ulic Komenského a Pasteurova, projekčně je ale v přípravě 
už i druhý most na Masarykově třídě. Stavební práce probíhají na řadě míst, někde ale 
musí dočasně ustoupit. Důvodem je aktuální archeologický výzkum na břehu řeky. 

Protipovodňová opatření pokračují,  
nábřeží vydává i archeologická tajemství

Na stavbě protipovodňových opatření nacházejí archeologové řadu zajímavých nálezů Foto | MF

V těchto týdnech probíhalo nebo pro-
bíhá modelování pravobřežní bermy řeky 
v úseku u loděnice a kolejí UP, příprava 
a vrtání otvorů pro betonové piloty, pří-
prava stavby a betonáž nábřežních zdí 
a práce na založení nového mostu v Ko-
menského ulici.    

Most už dostává základy,  
na řadě jsou archeologové

Na obou stranách řeky Moravy u Bris-
tolu už více než měsíc připravují staveb-
níci základy mostu. Konkrétně tu vzniká 
beranění štětovnic a příprava základů pro 
nové pilíře. Na pravém břehu řeky jsou ale 
v tuto chvíli stavební práce z větší části po-
zastavené. Musí zde totiž nejprve proběh-
nout archeologický výzkum. 

Archeologové ze společnosti Archaia 
Olomouc mají první zajímavé nálezy. Úzce 
souvisejí s tím, že Olomouc bývala od dob 
Marie Terezie hlavní říšskou pohranič-
ní pevností. Nový objev odhalil obrovské 
množství křesadel do pušek, které byly po 
přezbrojení olomoucké posádky na mo-
dernější zbraně vyhozeny do řeky jako ne-
potřebné. Pazourková křesadla do pušek 
přestala armáda používat po přezbrojení 

v 1. polovině 19. století. V Olomouci jakož-
to významné pevnosti jich byly velké záso-
by, kterých se armáda zbavila jednoduše 
– vyvezla a vysypala je do řeky. 

Archeologové našli v břehu zhruba tři 
tuny těchto drobných kamínků. Kromě 
toho na dalších místech nábřeží postupně 
odhalují i různé další stavebně historické 
prvky. Zhotovitel mezitím pokračuje ve 
stavbě na jiných úsecích řeky. 

Příprava řešení pro autobusy MHD
Velkým tématem je vyřešení objízdné 

trasy pro autobusy MHD a vozidla inte-
grovaného záchranného systému, která 
jezdí dnes ulicemi Pasteurova a Sokolov-
ská směrem ke Hradisku a zpátky. Pro 
zhotovitele i pro obyvatele města je z hle-
diska plynulosti stavby a bezpečnosti ve-
řejnosti důležité odklonit trasu z křížení 
obou ulic na předpolí mostu. V současné 
době se diskutuje možnost vedení trasy 
přes areál vojenské nemocnice v Pasteuro-
vě ulici a přes areál střední školy.  

Představitelé státního podniku Po-
vodí Moravy už jednali s vedením školy 
i vojenské nemocnice o jejich souhlasu 
s průjezdem autobusů. Ačkoliv ještě není 

definitivně rozhodnuto, podle dostup-
ných informací vypadají jednání nadějně. 
Z pohledu Dopravního podniku města 
Olomouce by vedení autobusové linky 
přes areál obou institucí bylo nejlepším 
řešením. 

Osvětlení, nový most  
a další práce

Stavba samozřejmě ovlivňuje život lidí, 
kteří bydlí v jejím bezprostředním sou-
sedství. V tomto směru se momentálně 
projednávalo urychlené osazení nových 
lamp veřejného osvětlení v ulici Nábřeží. 
Původní lampy totiž už byly v rámci sta-
vebních prací odstraněny a na některých 
místech ulice je tam večer tma. V nejbliž-
ších dnech by se proto na rohu ulic Nábřeží 
a Kapitána Nálepky mělo objevit nové pro-
vizorní osvětlení.  

Podoby lamp veřejného osvětlení se 
týkají i další jednání, zaměřené na projek-
tovou dokumentaci k mostu na Masary-
kově třídě. Hlavní projektant komunikuje 
s autorem návrhu mostu, architektem An-
tonínem Novákem, jaký typ osvětlení má 
být na mostě použit, a to z důvodu, aby byl 
použitý model shodný s těmi, které budou 
stát na nábřeží a na předpolí budoucího 
mostu. Stavba tohoto druhého mostu se 
sice uskuteční až v roce 2020, nicméně 
projekční dokumentaci je třeba připravit 
s předstihem.   (mfo)
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Olomoučané si na Horním náměstí 
připomínali 100. výročí republiky
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Výraznou dominantou a zajímavým oživením města byly v průběhu října instalace na 
Horním náměstí. Socha olomouckého výtvarníka Jana Dostála Rounded symbolizovala 
etapy dějin naší republiky. Výstava velkoformátových fotografií pak zachytila dobu vzniku 
samostatného Československa v roce 1918. Železná plastika i výstava byly součástí oslav 
100. výročí vzniku republiky a na náměstí zůstaly do 28. října. 

Socha Jana Dostála vychází z primár-
ního geometrického tvaru kruhu, anglic-
ky „round“, a právě proto byl pro ni zvo-
len název Rounded. Je tvořena spojením 
jednotlivých dílů, jež utvářejí výsledný 
tvar rostoucí kružnice. „Nedokončený 
kruh, složený z mnoha různě velkých 
dílů, může symbolizovat jednotlivé eta-
py dějin republiky, jejíž výročí si letos 
připomínáme,“ řekl Radim Schubert, ve-
doucí oddělení kultury olomouckého ma-
gistrátu, a dodal, že dílo může mít i jiné 
interpretace.

Dvacet fotopanelů ukázalo  
život před sto lety

Dobu vzniku samostatného Českoslo-
venska v roce 1918 poodhalila venkov-
ní expozice na náměstí. Dvacet panelů 

dobových fotografií mohli lidé vidět do 
28. října, tedy do dne, kdy byla republika 
vyhlášena.

Dějinný kontext byl na výstavě zachy-
cen od posledních doteků monarchie. Ex-
pozice, kterou připravilo statutární město 
Olomouc, byla situována do míst, kde pro-
bíhala shromáždění lidu při vyhlášení sa-
mostatné republiky. Velkoformátové foto-
grafie doplnily i menší snímky z dobového 
tisku a krátké popisky a hesla vztahující se 
k danému období. Autoři výstavy Hana Ja-
kůbková a Karel Podolský chtěli veřejnos-
ti představit období od posledního císaře 
Karla I. v Olomouci po vlastní shromáž-
dění a události října a listopadu roku 1918 
až k návštěvě T. G. Masaryka v roce 1921. 
Jeden z panelů je pak věnován Olomouci na 
dobových pohlednicích.   (red) 

Po skončení oslav byla socha demontována a převezena do ateliéru Jana Dostála. S jeho dílem se můžete setkat v Olomouci i v Šemberově ulici, kde střechu 
domu zdobí jeho originální skulptura Vetřelec.  Foto | PS
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Koaliční smlouvu podepsali v úterý 16. října na radnici v Olomouci lídři (zleva) Ladislav Šnevajs /KDU-ČSL/, Mirek Žbánek, /ANO 2011/, Martin Major /ODS/ a Stanislav Flek /spOLečně/ Foto | BM

Následující čtyři roky povede město 
Olomouc koalice složená z hnutí ANO 
2011, Občanské demokratické strany, 
Křesťanské demokratické unie – 
– Československé strany lidové a hnutí 
spOLečně. Lídři těchto politických stran 
a hnutí podepsali 16. října Koaliční 
smlouvu pro statutární město Olomouc 
na volební období 2018–2022. V pořadí 
sedmým primátorem Olomouce bude lídr 
místního hnutí ANO 2011 Mirek Žbánek.

Nová koalice bude mít v pětačtyři-
cetičlenném Zastupitelstvu města Olo-
mouce sílu šestadvaceti hlasů. Olomouc 
hodlá směřovat mezi moderní a rozví-
jející se evropské metropole s vysokou 
kvalitou života. Koalice vznikla z povo-
lebního vyjednávání a předstupněm ko-
aliční smlouvy se stala smlouva o povo-
lební spolupráci uzavřená 10. října.  

Čtyři klíče symbolizují  
různé plány s městem 

Symbolem koalice se staly čtyři klí-
če. Představují novou správu města 
a na svazek je postupně připojily všech-
ny koaliční subjekty. „Klíč symbolizuje 
prosperitu města a směřování, na kte-
rém jsme se s kolegy vzájemně shodli. 
Byli bychom rádi, aby směr, kterým se 
tato koalice vydá, pokračoval i v ná-
sledujících volebních obdobích, proto-
že témata, která budeme otevírat, jsou 

důležitá a mají mnohaletý přesah,“ 
uvedl při vkládání klíče do společného 
svazku lídr hnutí ANO a budoucí pri-
mátor Mirek Žbánek. 

„Občanská demokratická strana má 
velké zkušenosti s řízením samosprá-
vy, proto připojuji klíč, který bude při-
nášet rozumná řešení pro každodenní 

ANO 2011 ODS

KDU–ČSL spOL

14 65

4 3 3

2

KOALICE

Olomouc povede po komunálních volbách nová  koalice – ANO 2011, ODS, KDU-ČSL a spOLečně
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PRIMÁTOR
Mirek Žbánek (ANO 2011) 

NÁMĚSTCI PRIMÁTORA
Martin Major (ODS)
Matouš Pelikán (KDU-ČSL) 
Pavel Hekela (spOLečně) 
Karel Konečný (ANO 2011) 
Markéta Záleská (ODS) 
Eva Kolářová (ANO 2011) 

NEUVOLNĚNÍ ČLENOVÉ RMO:
Miloslav Tichý (ANO 2011)
Milan Feranec (ANO 2011)
Jan Holpuch (ODS)
Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL)

Programové priority nové koalice se stanou 
základem pro Programové prohlášení Rady 
města Olomouce, které koaliční subjekty 
zveřejní do 31. ledna 2019. První ustavující 
zastupitelstvo se koná 5. listopadu. 

V příštím čísle Olomouckých listů 
představíme nové zastupitele a zvolenou 
Radu města Olomouce.

NOVÉ VEDENÍ MĚSTA

Symbolem nové koalice je čtveřice klíčů na jednom svazku  Foto | BM

ProOl Piráti + STAN

SPOZ+SPD KSČM

ČSSD

správu města,“ řekl při vkládání klíče 
do společného koaličního projektu lídr 
ODS Martin Major. Klíč dalšího koalič-
ního partnera, KDU-ČSL, představuje 

tradiční hodnoty. „K zachování tradič-
ních hodnot a myšlenek, na kterých se 
Olomouc po staletích utvářela,“ uve-
dl lídr KDU-ČSL Ladislav Šnevajs. 

Nováček koalice, hnutí spOLečně, při-
pojil klíč k transparentnosti města. 
„Tento klíč přidáváme ke svazku jako 
symbol otevřené radnice, která je tu pro 
Olomoučany, a k transparentnímu fun-
gování města,“ řekl lídr hnutí spOLečně 
Stanislav Flek.

Každá ze stran prosadí  
svoje programové priority

Politické strany a hnutí se dohodly 
na prosazování jednotlivých progra-
mových priorit, složení Rady města 
Olomouce a kompetencích uvolněných 
členů Rady města Olomouce. „Vyjed-
návání o koalici probíhalo velmi hlad-
ce, kultivovaně a koaliční subjekty na 
ně byly vždy perfektně připravené. Byli 
jsme schopni nalézat jak shodu, tak 
kompromis ve věcech, kde jsme se třeba 
v samotném volebním klání rozcházeli,“ 
potvrdil lídr hnutí ANO Mirek Žbánek.

Koaliční smlouva určuje rozděle-
ní radních a náměstků podle politické 
příslušnosti. V jedenáctičlenné Radě 
města Olomouce bude zasedat pět zá-
stupců hnutí ANO, tři radní z ODS, dva 
za KDU-ČSL a jednoho radního získalo 
hnutí spOLečně. Sedm členů rady měs-
ta je uvolněných, čtyři jsou neuvolnění.
 (red)

Pozn. redakce: Text byl připravován před ustavujícím 

zasedáním Zastupitelstva města Olomouce.

6 6

3 2

2

OPOZICE

Olomouc povede po komunálních volbách nová  koalice – ANO 2011, ODS, KDU-ČSL a spOLečně
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Místa přátelská rodinám – představujeme: 
Rodinné centrum Heřmánek a Človíčkov 

V příštím čísle představíme kavárnu V lese a Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, které seriál Představujeme uzavřou.

Rodinné centrum Heřmánek  

Rodinné centrum Heřmánek je mís-
tem, kde „běží čas pomaleji“, rodičovství 
neztrácí své kouzlo a svou nezastupitel-
nou hodnotu. Funguje v Olomouci už 
13 let. „Centrum vzniklo na dob-
rovolné bázi a postupně se pro-
fesionalizuje. Jeho posláním je 
podporovat rodiny, umožnit 
jim vzájemně se stýkat a vzdě-
lávat. Důležitou součástí aktivit 
je odborné poradenství v oblas-
ti vývoje a výchovy dětí a slaďová-
ní osobního, rodinného a profesního 
života, spolupráce s Univerzitou Palac-
kého a VOŠ Caritas v oblasti výzkumu 
a praxe,“ popsala ředitelka centra Petra 
Tenglerová.

V čem je „Heřmánek“ jedinečný?
Pracujeme v týmu, který spolupracuje 

s odborníky z řad psychologů a psychote-
rapeutů, speciálních pedagogů, fyziotera-
peutů, lékařů, ale také se spolupracovní-
ky z řad veřejnosti. Významnou měrou se 
na aktivitách RC Heřmánek podílejí také 
dobrovolníci, čehož si velmi vážíme. 

Jedinečnost Heřmánku vidíme v od-
vaze přijímat výzvy, zvyšovat úroveň na-
bízených služeb a přitom neztrácet nad-
šení a radost z práce s rodinami v rámci 
neziskového sektoru.

Máme otevřeno každý pracovní den 
a pořádáme také víkendové akce. V roce 

2017 využilo programy RC Heřmánek 
393 dospělých a 452 dětí v celkové roč-
ní časové dotaci 1526 hodin. Z dotazní-
kového šetření prováděného v roce 2017 
vyplynulo, že využití služeb RC Heřmá-
nek vnímalo 98 % respondentů jako pří-

nosné, 100 % respondentů hodnotí 
organizaci jako profesionální 

a nabídku služeb jako kvalitní.
  

Jaké máte plány do 
budoucna?

Chceme nadále pokračo-
vat v aktivní podpoře rodin. Na 

základě zkušeností a zpětné vazby  
klientů víme, jak potřebná je průběžná 
primární prevence, jak důležitou roli 
v ní hrají podpůrné skupiny rodičů, 
možnost setkání a výměna zkušeností 
osob v podobné životní situaci, dostup-
nost poradenství a včasné předání in-
formací o službách a institucích, které 
se profesionálně věnují konkrétním 
oblastem pomoci atd. Chceme nadále 
propojovat generace mj. programem 
,,Přečti“, v jehož rámci chodí senioři 
dobrovolně číst dětem pohádky do ma-
teřských škol v Olomouci a okolí.

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

Aktivně se účastníme komunitního 
plánování sociálních služeb města Olo-
mouce v pracovní skupině Děti, mládež 

a rodina a od roku 2014 také příprav 
koncepce rodinné politiky města Olo-
mouce, vidíme pozitivní vývoj v této 
oblasti.

Skutečnost, že např. při vytváření 
nové koncepce rodinné politiky města 
Olomouc pro období 2019–2021 přichá-
zejí zástupci města diskutovat s rodiči 
o tom, jaké jsou jejich reálné potřeby, co 
je „pálí“, vnímáme jako dobrý signál pro-
pojení a skutečné snahy zlepšovat život-
ní podmínky rodin v Olomouci.

Človíčkov Olomouc

Dětské koutky Človíč-
kov, působící od roku 
2007, jsou zaměřeny na 
trávení volného času 
pro děti a jejich rodiče. 
Pro děti je zde k dispozici 
hrací koutek s nepřeberným 
množstvím hraček a her, pro rodiče pak 
bar s příjemnou obsluhou, kvalitní kávou 
a občerstvením. Řídíme se heslem „zába-
va pro děti, odpočinek pro rodiče“. V Olo-
mouci najdete koutek v Galerii Moritz. Na 
naše otázky odpovídala paní Denisa Pa-
candová ze společnosti Miell s.r.o., která 
provozuje síť Človíčkova v republice.

V čem je vaše nabídka pro rodiny 
výjimečná?

Nabízíme realizace dětských oslav, 
celoroční animační programy a akce 

s možností pronájmu celého prostoru. Na 
vybraných provozovnách také pořádáme 
bazárek dětského oblečení. 

Jaké máte plány do budoucna?
Do budoucna plánujeme rozšířit na-

bídku akcí a animačních programů. 

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

Jsme potěšeni, že v Olomouci můžeme 
působit a tím rozšířit nabídku aktivit pro 
rodiče s dětmi.

www.rc-hermanek.cz

www.clovickov.cz



Probíhající a předpokládané uzavírky 
na území statutárního města Olomouce 

Do 7. 12. 
úplná uzavírka silnice II/446 v úseku 
Olomouc–Chomoutov
Do 14. 12. 
úplná uzavírka ulice Na Luhu
Do 14. 12. 
úplná uzavírka ulice Na Zákopě v úseku 
Selské nám. – Železniční
Do 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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AutoCentrum Olomouc

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1
779 00 Olomouc
Tel.: 585 750 369
www.vw-seat-olomouc.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

   TAKÉ UŽ SLYŠÍTE
          PŘICHÁZET
              ZIMU?

Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% zvýhodnění na 
vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zahrnující například 
gumové koberce či vany do zavazadlového prostoru.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 
nebo na www.skoda-auto.cz

Zimní servisní prohlídka za 249 Kč 
včetně zátěžového testu autobaterie

ZSA-2018-Service-92x130mm.indd   1 24.10.18   11:30
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Linka U se osvědčila, zůstane 
i v nových jízdních řádech 
Až se v prosinci změní jízdní řády 
olomouckého dopravního podniku,  
linka U v něm nadále zůstane. Na jaře 
roku 2019 proběhnou na této lince 
opětovně dopravní průzkumy a poté dojde 
k závěrečnému vyhodnocení využívání této 
linky cestujícími.

Označení U dostalo spojení Neředína 
a Nové Ulice při zkušebním provozu zahá-
jeném letos v květnu. Trasa připomíná na 
mapě tvar písmene U a tramvaj ji projede 
za 19 minut. Lidé si na novou linku zatím 
spíše zvykají.

„Přímých přepravních vztahů bylo 
v době sběru dat na konci května méně než 
přestupních. Proto se dá říci, že linka byla 
po svém zavedení využívána cestujícími 
spíše náhodně, a to těmi, kteří jedou první 
tramvají, která jim ze zastávky do centra či 
přestupní zastávky jede,“ popsala Jana Do-
koupilová, vedoucí oddělení městské hro-
madné dopravy olomouckého magistrátu.

Zavedení linky U zatím nic nemění na 
časových intervalech ostatních tramvajo-
vých spojů. Ze závěrů zpracovatele, kterým 

byla společnost Czech Consult, vyplývá, 
že průzkumy neprokázaly vhodnost pře-
trasování či zrušení linky číslo 6, tedy její 
odebrání z centra a zavedení linky U v pat-
náctiminutovém intervalu.  (red)

„Účko“ bude i nadále jezdit v hodinovém intervalu mezi 7.-18. hodinou. Mě-
síční provoz zkušební linky přijde zhruba na tři sta tisíc korun
 Foto | BM
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Do oprav silnic, chodníků a jejich okolí  
město letos investovalo 50 milionů korun

V letošním roce město vyhradilo 
z rozpočtu 60 milionů korun na obno-
vu a rekonstrukci silnic, chodníků a je-
jich příslušenství. Proinvestováno bylo 
50 milionů včetně DPH. Na velké opravy 
komunikací v majetku města bylo určeno 
20 milionů korun. Jejich náprava musela 
být řešena na základě zpracované pro-
jektové dokumentace v důsledku rozsa-
hu poruch a technické náročnosti jejich 

• Ul. Křelovská – Olomouc City, cyk-
lotrasa – I. etapa. Oprava části účelové 
komunikace propojující ul. Křelovskou 
s třídou Míru. Komunikace je doprav-
ně řešena jako cyklotrasa a je určena 
převážně pro bezmotorovou dopravu. 
Cena realizace 2,3 mil. Kč.

• Dobrovského – Oprava chodníku 
začínající od opraveného chodníku 
na ul. Na Střelnici (od ul. Bořivojova) 
a končící na křížení ulic Dobrovského 
a Boleslavova. Výměna krytu z litého 
asfaltu za betonovou dlažbu, sjednocení 
šířek chodníků, nové obruby, bezbarié-
rové úpravy. Cena realizace 1 mil. Kč.

• Dvořákova – Oprava chodníku v úse-
ku od ul. Foerstrova po ul. Na Vozovce. 
Cena realizace 1,5 mil. Kč.

• Tř. Svornosti – Oprava chodníků 
v úseku od ul. U Kovárny po ul. Děl-
nickou. Cena realizace 1,1 mil. Kč

• Autobusová zastávka Dvořáko-
va, směr Pražská – Rekonstrukce 
autobusové zastávky u ZŠ Mozartova 

+ oprava chodníků zajišťující pří-
stup k této zastávce. Cena realizace 
2 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaný 
termín ukončení prací je 30. listopadu.

• Tř. Spojenců, Dolní Hejčínská, 
ul. Hraniční – opravy komunikací 
a jejich příslušenství či oprava opěrné 
zídky na ul. Lidická. Jedná se o menší 
akce do 200 tis. Kč.

NĚKTERÉ MENŠÍ OPRAVY  
PROSTŘEDNICTVÍM TSMO a. s.
• Oprava komunikace v ul. Ladova 

– 620 tis. Kč 
• Předlažba chodníků v ul. Kara-

fiátova, Frágnerova a Růžová – 
500 tis. Kč

• Pokračování předlažeb chodníků 
na tř. Svornosti – 380 tis. Kč

• Pokračování předlažeb chodníků 
v ul. Dvořákova – 780 tis. Kč

• Předlažba chodníku v ul. Vídeň-
ská – bude realizována za 420 tis. Kč

 (red)

opravy. Zbývajících 30 milionů čerpaly 
Technické služby města Olomouce na 
drobnější opravy a údržbu komunikací. 
V rámci této položky byl objem oprav ur-
čených na preferované akce komisí měst-
ských částí limitován finanční částkou 
10,8 milionu korun, z čehož 2,7 milionu 
bylo proinvestováno na realizaci větších 
oprav (převážně chodníků) dle návrhu 
komisí a na základě jejich odsouhlasení 
Radou města Olomouce.

VELKÉ OPRAVY  
KOMUNIKACÍ:  
• Oprava ul. Dobnerova – stavební 

úpravy ul. Dobnerova v rozsahu od ul. 
Stupkova po ul. Na Chmelnici. Oprava 
vozovky, stavební úprava chodníku 
a dvou křižovatek včetně zřízení míst 
pro přecházení. Oblast dopravně 
řešena jako zóna 30. Akce navázala na 
dopravní infrastrukturu vybudovanou 
v rámci akce „Bytové domy Stupkova“. 
Cena realizace 7 mil. Kč.

milionů velké  
opravy20
milionů údržba 
komunikací30 Celková přeměna Dobnerovy ulice přišla na 7 milionů korun Foto | AJ

Olomouc má v parku vlastní podmořskou hlubinu – namalovanou
Při procházce Smetanovými sady 

návštěvníci jistě nepřehlédnou barev-
nou dominantu dříve nevzhledné zdi, 
kterou v říjnových dnech povýšili dva 
známí olomoučtí umělci. Nejen děti, ale 
i dospělí se tak mohou nechat unášet na 
vlně fantazie.

Graffiti s názvem „Bezbariérový útes“ 
zve návštěvníky Smetanových sadů do 
světa hlubin plného mořských hub, sa-
sanek, chobotnic, ježovek, čtverzubců 
a dalších mořských živočichů, ať už hro-
zivých, či vlídných. „Organizmy vycháze-
jí jak z reálného a bohužel vlivem lidské 
činnosti stále rychleji mizejícího světa, 

tak i z fantazie dětí a tvůrců graffiti,“ řekl 
pedagog ZUŠ M. Stibora a jeden z tvůrců 
Juraj Sosna. 

Ze strany ředitele Výstaviště Flora 
Olomouc Jiřího Uhlíře vzešel nápad, 

jak atraktivně vyřešit nevzhlednou po-
sprejovanou a oprýskanou plochu zdi 
mezi pavilonem E a technickými služ-
bami ve Smetanových sadech. Stěna se 
tak stala uměleckým dílem díky graffiti 
dvojice pedagogů ZUŠ Miloslava Stibo-
ra v Olomouci Lubomíra Otiska a Juraje 
Sosny. 

„Žáci naší školy měli možnost vymýš-
let témata a spolupracovat na návrhu, ať 
už pracovali s pastelkami a velkoformá-
tovými fotografiemi původní zdi, anebo 
návrhy vytvářeli v rámci výuky multimé-
dií v počítačových programech,“ dodal 
k projektu Sosna.   (red)



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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Zapojte se se školou do zdobení vánočních stromků
Školáci se mohou i letos zapojit do soutěže Zdobení vánočních 
stromků s Výstavištěm Flora. Zdobení  vlastními ozdobami bude 
probíhat 14. prosince v pavilonu A výstaviště. Vyhlášení výsledků 
o nejkrásnější výzdobu se uskuteční 18. prosince.
Uzávěrka přihlášek ZŠ do soutěže je do 30. listopadu. Přihlášky 
zasílejte na kontakt: jurica.lukas@flora-ol.cz.

Špička radniční věže skrývala zajímavé  
dokumenty z období po druhé světové válce

Sedm tubusů obsahovalo řadu dokumentů z průběhu oprav věže v 60. letech minulého století, dobové fotografie, plakáty, peníze, mince nebo i dopis pionýrů bu-
doucím následovníkům.  Foto | PK

Program olomouckých kin a Divadla Oldřicha 
Stibora v dubnu 1962, program varhanního 
koncertu nebo výsledek utkání v házené. To 
jsou některé z materiálů, které do vrcholku 
radniční věže vložili po její rekonstrukci. 

V roce 1961 začala oprava velké rad-
niční věže, a když ji v roce 1962 dokončo-
vali, do báně ve špici věže ukryli tehdejší 
pracovníci Městského národního výboru 
Olomouc stovky dokladů ze své doby. Teď 
je mají v rukou archiváři.

Po demontáži patnáctimetrové rad-
niční věže byla vrcholová báň ze špice 
otevřena pod dohledem zástupců památ-
kové péče a Státního okresního archivu 
Olomouc. Předpoklad unikátních nálezů 
a historických dokumentů se potvrdil – 
po otevření báně vyjmul stavbyvedoucí 
postupně sedm různě velkých kovových 
pouzder, v nichž byly pečlivě zabaleny 
a uloženy desítky fotografií, textů či na-
příklad plakátů. Mezi uloženými odkazy 
byly i trojrozměrné předměty, jako kni-
hy, tehdejší mince, pamětní medaile či  
odznaky.  (red)

Magistrát bude zjišťovat,  
čím lidé ve městě topí

Pracovníci odboru životního prostředí (OŽP) v těchto dnech 
zahájili v rámci utváření „Systému řízení kvality ovzduší ve měs-
tě Olomouci“ terénní průzkum a dotazníkový sběr dat o způsobu 
vytápění a o energetickém vybavení jak v rodinných domech, tak 

v bytových domech s lokálními topeništi. OŽP ve 
spolupráci se členy zpracovatelského týmu z VŠB-

-TU Ostrava vytipovali lokality, ve kterých ten-
to dotazníkový průzkum proběhne. Jedná se 
konkrétně o základní sídelní jednotky Lošov, 
Chválkovice, Kpt. Nálepky, Sady Flora a Sla-
vonín. Na sběru dat o lokálních topeništích se 

podílí také Katedra geografie UP v Olomouci. 
Chtěli bychom touto cestou veřejnost požádat 

o spolupráci a zodpovědný přístup k vyplňování 
těchto dotazníků. Data získaná dotazníkovým šetřením budou 
zpracována do podoby emisí vztažených na čtverce s uvedenými 
druhy zástavby, bude provedena aktualizace rozložení lokálních 
topenišť (předchozí sběr dat proběhl v roce 2009) a tímto budou 
získaná data připravena k následným analýzám (např. progra-
mům obsahujícím návrhová opatření v rámci aplikace informač-
ního Systému řízení kvality ovzduší ve městě Olomouci). (red)

ŽÁDÁME 

O SPOLUPRÁCI
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Jak podnikat na úplném začátku i jak podnikat v zahraničí

Jednotná kontaktní místa (zkráceně JKM) jsou pracoviště, která nabízí informace o možnos-
tech podnikání jak v České republice, tak v zemích EU, EHP a Švýcarské konfederace. Působí při 
obecních živnostenských úřadech ve všech krajských městech, včetně hlavního města Prahy. 
Nejen začátečníci v podnikání, ale i podnikatelé, kteří se zajímají o možnost podnikání v  ji-
ných zemích EU, EHP či Švýcarské konfederace, se na něj mohou bezplatně obrátit. Pracoviště 
mohou využít i zahraniční poskytovatelé služeb, kteří uvažují o podnikání v České republice. 
JKM poskytuje informace k podnikání i v anglickém jazyce. Pracoviště JKM v Olomouci je zá-
jemcům k dispozici v pracovních dnech kromě pátku. Bližší informace o úředních hodinách lze 
nalézt na webové stránce: www.olomouc.eu/jkm. 

KONTAKT:
Magistrát města Olomouce, odbor živnostenský
Palackého 14, 779 11 Olomouc
e-mail: jkm@olomouc.eu, telefon: 588 488 241, 588 488 240

JAK PODNIKAT 

www.www.olomouc.eu/jkm

Opravená oranžerie ve Smetanových sadech  
bude po letech opět sloužit veřejnosti
Oranžerie z roku 1866 byla koncem 
září po tříleté rekonstrukci znovu 
otevřena. Budova v sousedství 
restaurace Fontána a palmového 
skleníku ve Smetanových sadech 
přestala sloužit svému účelu v roce 
1926 a v minulosti byla určena 
k demolici. Nyní z ní bude galerie, 
koncertní sál nebo místo k setkávání 
lidí. Výstaviště počítá i s jejím využitím 
pro doprovodný program Flory 
Olomouc.

Rekonstrukce historické budovy byla 
rozdělena na čtyři etapy a vyžádala si 
celkové náklady 16 milionů korun. Na 
financování se kromě výstaviště podíle-
lo statutární město Olomouc, Olomouc- 
ký kraj a Ministerstvo kultury České 
republiky. „Z podstatné části byly prá-
ce na obnově oranžerie prováděny své-
pomocí – pracovníky výstaviště. Tím 
došlo k výrazné úspoře investičních 
nákladů, které by jinak byly až o třetinu 
vyšší,“ vysvětlil ředitel Uhlíř.

Obnovená oranžerie si zachovala svůj 
původní historický ráz a řemeslnou 

kvalitu. Návštěvníkům při svém ote-
vření nabídla doprovodnou výstavu 

sochařského umění festivalu Sculp-
ture Line a je připravena na celoroční 
využití.

Oranžerie postavená podle ver-
sailleské předlohy je kulturní památ-
kou. Původní dřevěná konstrukce byla 
do olomouckých městských sadů převe-
zena roku 1886 ze zámeckého parku ve 
Velké Bystřici, odkud byla církevními 
hodnostáři zakoupena za 400 zlatých. 
Tehdy se stala  zimovištěm 90 druhů 
exotických rostlin, než byla nahrazena 
modernějším palmovým skleníkem. Do 
roku 2012 proto sloužila jen jako pro-
vozní zázemí.  (red)

Oranžerie je kulturní památkou. Do Olomouce se dostala v roce 1886 ze zámeckého parku ve Velké Bystřici. Foto | PK

Advent v oranžerii
Letos poprvé se době adventu 23. až 25. listopadu otevřou dveře oranžerie všem milovníkům 
netradičně tradičních adventních dekorací k prodeji. Zájemci zde mohou navštívit tvořivou 
dílnu a za pomoci floristky Ireny Smutné si vyrobit vlastní vánoční výzdobu. Nebude chybět 
„zašívárna“ u kávy a dortů a především inspirace na vánoční dárky.
Výstava Tajemná Indonésie v palmovém skleníku nekončí
Unikátní exotická výstava Tajemná Indonésie – Nová Guinea – Tam Tamy času zůstává v pal-
movém skleníku ve Smetanových sadech až do 25. listopadu. Prodloužení termínu bylo 
ovlivněno velkým zájmem návštěvníků. Exotika s  atraktivní faunou a  flórou, tajemný tro-
pický prales či stromové chýše odhalují taje říše Indonésie, především však ostrova Nová 
Guinea. Dosud výstavu navštívilo na 12 tisíc obdivovatelů. Otevřeno: út–ne 9:30–16:00 hodin

Radnice zfialoví,  
připomene den rakoviny

Mezi nejzákeřnější onemocnění nej-
větším podílem úmrtí na celkový počet 
případů se řadí rakovina slinivky břišní. 

Ve čtvrtek 15. listopadu si lidé na 
celém světě připomenou nutnost boje 
proti této chorobě Světovým dnem ra-
koviny pankreatu (World pancreatic 
cancer day). Světová koalice proti ra-
kovině pankreatu, která sdružuje více 
než sedmdesát organizací třiceti zemí 
šesti kontinentů, jej pořádá proto, aby 
zvýšila o povědomí tomto onemocnění. 
Symbolem Světového dne rakoviny sli-
nivky břišní je fialová barva, do které se 
15. listopadu zahalí olomoucká radnice. 
Fakultní nemocnice uspořádá odborný 
seminář.   (red)
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Předprodej: v síti ticketstream.cz a on-line na ticketkultura.cz, www.topkoncerty.cz
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V Pevnosti poznání se bude vzpomínat 
na habsburskou monarchii
Netradiční vzpomínku na habsburskou 
říši připravila Pevnost poznání 
a Vědecká knihovna v Olomouci. 
Od 4. listopadu se mohou lidé podívat 
na výstavu nazvanou Sbohem, 
monarchie a zároveň navštívit pravou 
vídeňskou kavárnu. Bohatý interaktivní 
program připomene, že naše české země 
byly součástí velké říše, kterou obývaly 
rozmanité národy. 

Výstava Sbohem, monarchie, která 
ukazuje habsburské mocnářství v le-
tech 1804–1918, bude v expozici Pevnos-
ti poznání až do konce roku. Autorský 
tým veřejnost seznámí nejen s vládnoucí 
habsbursko-lotrinskou dynastií, ale rov-
něž s jejími obyvateli, přírodními pod-
mínkami či jednotlivými zeměmi, z nichž 
se říše skládala. Pomocí bohatého fondu 
ukáže pestrost mocnářství, jeho obrov-
skou rozlehlost, jednotící, ale i nesourodé 
prvky, jež obyvatele podunajské monar-
chie během dlouhého 19. století k sobě 
poutaly. „Letošní rok je plný významných 
výročí vztahujících se k historii českých 

zemí. K těm nejdůležitějším bezesporu pa-
tří 100. výročí založení československého 
státu. I když je ale obnovení samostatnosti 
českých zemí jedním ze základních mez-
níků ve vývoji české společnosti, neměli 
bychom zapomínat, že na tuto událost lze 
pohlížet i jinou optikou. Konec první svě-
tové války a vznik nástupnických států 
znamenal současně i konec jedné dlouhé 
dějinné éry – existence habsburské mo-
narchie,“ řekl Lubomír Novotný, kurátor 
výstavy z Vědecké knihovny v Olomouci. 

Málokdo si dnes uvědomí, že jsme byli 
součástí říše, která sahala až k Jaderské-
mu moři. A právě v prostředí, kde spolu 
žilo mnoho národů a etnik, vyrostli Češi 
v moderní evropský národ. I z toho dů-
vodu má smysl se ohlédnout zpátky a při-
pomenout svět, který v roce 1918 zmizel. 
„Návštěvníci budou moci zažít také uklid-
ňující pocit „belle époque“ při čtení novin, 
pití kvalitní kávy s vídeňským sachrem, 
doprovázené hudbou Johanna Strausse. 
Kromě toho připravíme řadu nových ex-
ponátů, například hravou časovou osu, 
tematické promítání nebo fotokoutek. 

Ve spolupráci s vědeckou výtvarkou při-
pravujeme i workshopy,“ doplnil Tomáš 
Arnold, koordinátor expozice Věda v pev-
nosti, kde se bude výstava odehrávat. (red)

POZVÁNKA

NA VÝSTAVU
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC  www.moravskedivadlo.cz

Kulturní program 

5. 11., 19:00  Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná flétna
 Opera ve dvou dějstvích 
6. 11., 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.
6. 11., 19:00  Zkrocení zlé ženy
 Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách. Balet. Senioři -30%
7. 11., 19:00  Karel Svoboda, Jiří Štaidl, Eduard Krečmar, Zdeněk Podskalský,  
 Zdeněk Podskalský ml. – Noc na Karlštejně
 Romantická komedie plná známých a oblíbených melodií. Muzikál

8. 11., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, D
9. 11., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, V
10. 11., 16:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, ZO 
11. 11., 14:30  Giacomo Puccini – Bohéma
 Opera ve čtyřech dějstvích, NO
13. 11., 19:00 Robert Balogh – The Beatles Celebration
 Navždy změnili dějiny pop music. Balet, B  
14. 11., 19:00  Giuseppe Verdi – Ernani
 Lyrické drama o čtyřech jednáních. Opera, ST 
15. 11., 19:00  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno 
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra 
16. 11., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. Činohra
18. 11., 16:00  Oskar Nedbal – Vinobraní
 Opereta ve třech dějstvích. Rodinné divadlo, YO
19. 11., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený
 Česká lidová opereta, A  
20. 11., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale
 Komická opera, L  
21. 11., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy
 Muzikál. Senioři -30% 
23. 11., 19:00 Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!  
 Činohra. Premiéra, P 
24. 11., 15:00  60 let folklorního souboru Dunajec   
24. 11., 19:00  60 let folklorního souboru Dunajec  
25. 11., 19:00  Jakub Nvota, Michaela Doleželová – Robin Hood
 Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Činohra
26. 11., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, K  
27. 11., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček
 Baletní pohádkový příběh   
28. 11., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, C   
29. 11., 19:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst  
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra   
1. 12., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, X  
2. 12., 10:00  Jan Karafiát – Broučci
 Baletní pohádka. Po představení rozsvícení vánočního  
 stromečku s mikulášskou nadílkou

Od 15. listopadu

Od 1. listopadu
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8. 11. P2 „Patriot” – Koncerty mladých olomouckých talentů
 MOZART  Idomeneo, předehra k opeře
 ROSETTI  Koncert Es dur č. 1 pro klarinet a orchestr,  
   II. věta – Allegro
 WIENIAWSKI Scherzo-Tarantella pro housle a orchestr
 DOMAŽLICKÝ Koncert pro kontrabasovou tubu a smyčcový  
   orchestr op. 53
 STRAUSS  Concertino pro klarinet, fagot a smyčcový orchestr
 BRAHMS  Variace na Haydnovo téma op. 56a
 Arnau Petřivalský housle, ZUŠ „Žerotín“
 Vít Andrýsek tuba, Konzervatoř Evangelické akademie
 Aleš Janeček klarinet, člen MFO
 Jan Dvořák fagot, člen MFO
 Aleš Podařil dirigent
19. 11. K1 Klavírní recitál Ivo Kahánka
 BEETHOVEN Sonáta pro klavír č. 8 c moll op. 13 „Patetická“
 CHOPIN  Scherza pro klavír: č. 1 h moll op. 20, č. 2 b moll op. 31,  
   č. 3 cis moll op. 39, č. 4 E dur op. 54
 Ivo Kahánek klavír
29. a 30. 11. A3 | R2 Janáček a jeho současníci
 JANÁČEK  Její pastorkyňa, suita z opery, arr. Tomáš Ille
 ELGAR  Koncert pro violoncello a orchestr e moll
 RACHMANINOV Symfonické tance op. 45
 Tomáš Jamník  violoncello
 Zbyněk Müller  dirigent
Koncerty se konají od 19.00 v Redutě. Vstupenky lze zakoupit na webu MFO  
(www.mfo.cz) na stránce příslušného koncertu, týden před koncertem v informačním centru 
v budově radnice na Horním náměstí anebo na pokladně v místě konání koncertu, vždy 
jednu hodinu před začátkem.

 
24. 11. Koncert vítězů Pěvecké soutěže Olomouc 2018 
 spoluúčinkuje orchestr Moravského divadla Olomouc
Koncerty Spolku pro komorní hudbu se konají od 19.00 v Redutě.

  5. listopadu – 3. prosince

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC  www.mfo.cz

6. 11., 10:00  Muzeum moderního umění: Co umění umí | Člověk – stroj 
 Workshop pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby.  
 DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč. Rezervace nutná: cermakova@muo.cz | 585 514 299.
6. 11., 11:00 Muzeum moderního umění: Co si budem povídat? 
 Zkrácená komentovaná prohlídka kombinovaná s prvky animačního   
 programu pro seniory. VSTUPNÉ 20 Kč. Doprovodný program k výstavě  
 Rozlomená doba 1908-1928. Rezervace: 585 514 213 | hrbek@muo.cz 
6. 11., 16:00  Muzeum moderního umění: Co umění umí | Člověk – stroj
6. 11., 19:00 Mozarteum: Červená. FILMART Arcidiecézního muzea  
 Olomouc / z cyklu Legendy. VSTUPNÉ 60/30 Kč
6. 11.,19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West 
 Moravské divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
7. 11., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba s Lenkou Bydžovskou 
 Komentovaná prohlídka výstavy Rozlomená doba 1908-1928.  
 VSTUPNÉ 100/50 Kč
7. 11., 17:00 Muzeum moderního umění: MEZIVÁLEČNÉ UMĚNÍ II – Život nové krásy 
 Kurz dějin umění. VSTUPNÉ 100 Kč
7. 11., 18:30 Divadlo hudby: Vendula Rulcová: Jsem naivní malířka  
 426. vernisáž v Divadle hudby. 
8. 11., 17:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Marnotratný milovník barev  
 Stanislav Menšík (1912–1970), komentovaná prohlídka výstavy s jejím  
 autorem prof. Andrésem. VSTUPNÉ 100 Kč
8. 11., 18:00 Divadlo hudby: Architektura v rozhovoru: Rostislav Švácha – Jan  
 Hájek (M1 architekti). Divadlo architektury. 
8. 11., 19:00 Mozarteum: Iluminace, Divadlo Já to jsem Drahotěšice
 Vítězslav Marčík ml., loutkové divadlo pro dospělé. VSTUPNÉ 100 Kč
10. 11., 15:00 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908–1928 
 Avantgardy ve střední Evropě. Unikátní výstavou provede návštěvníky  
 kurátorka Šárka Belšíková. VSTUPNÉ 100/50 Kč. Rezervace nutná!  
12. 11., 18:00 Divadlo hudby: Aleš Palán: Raději zešílet na Šumavě
 Ekologický večer, pořádá Sluňákov.  
13. 11., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje 
 Hostem Vladimíra Hrabala bude olomoucký historik Miloslav Čermák,  
 autor publikace Olomouc v roce 1968. VSTUPNÉ 50 Kč
13. 11., 19:00 Mozarteum: Kde domov můj…
 Přednáška olomouckého výtvarníka Miroslava Urbana. VSTUP VOLNÝ
13. 11., 20:00 Divadlo hudby: Mezinárodní slam: Francie / Česko / Slovensko
 Slam poetry. VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
14. 11., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908–1928
 Avantgardy ve střední Evropě. Unikátní výstavou provede návštěvníky   
 kurátorka Šárka Belšíková. VSTUPNÉ 100 / 50 Kč. Rezervace nutná! 
14. 11., 17:00 Muzeum moderního umění: SURREALISMUS  
 Osvobozování imaginace a realita snu. Kurz dějin umění. VSTUPNÉ 100 Kč
14. 11., 19:00 Mozarteum: Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži  
 (1686–1695). Klenoty barokního sochařství v českých zemích.  
 Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka. 
14. 11., 19:00 Divadlo hudby: Lachende Bestien (Praha): Ferdinande!
 Autorská performance. VSTUPNÉ 200/150 Kč
15. 11., 16:45 Katedra dějin umění UP: Steffen Eigl: Berlín jako kulturní centrum  
 středoevropských avantgard. Přednáška bude proslovena v němčině,  
 simultánní překlad zajištěn. 
15. 11., 18:30 Muzeum moderního umění: Jaromír Funke
 Avantgardní fotograf. Vernisáž výstavy. VSTUP VOLNÝ
16. 11., 17:00 Café 87: Milionář k snídani aneb a kde je láska. Křest knihy. 
16. 11., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na… Canto con anima spirituosa.  
 Koncert.  VSTUPNÉ 50 Kč
17. 11., 15:00 Divadlo hudby: Malá velká Noc divadel
 Noc divadel / výtvarně divadelní workshop pro rodiny s dětmi od 5 let.  
 VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: 585 514 288 | johncapkova@muo.
17. 11., 19:30 Divadlo hudby: Olivy + SK hosté. Noc divadel 2018. 
20. 11., 19:00 Mozarteum: Měsíc Jupitera. FILMART Arcidiecézního muzea  
 Olomouc / z cyklu Rozlomené doby. VSTUPNÉ 60/30 Kč
21. 11., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908–1928

 Avantgardy ve střední Evropě. Unikátní výstavou provede návštěvníky  
 kurátorka Šárka Belšíková. VSTUPNÉ 100/50 Kč. Rezervace nutná!  
21. 11., 17:00 Mozarteum: Čeká nás období sucha? Přednáška Dušana Žídka  
 z Českého hydrometeorologického ústavu. 
21. 11., 17:00 Muzeum moderního umění: Hrozba a realita války
 Kurz dějin umění. VSTUPNÉ 100 Kč
21. 11., 19:30 Divadlo hudby: Jiří Černý: Karel Plíhal. Poslechový večer. VSTUPNÉ 80 Kč
22. 11., 19:00 Divadlo hudby: Těatr Plastičeskij (RUS, Moskva): Variations of Static 
 Pohybové divadlo. VSTUPNÉ 200/150 Kč
27. 11., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+. Umění všedního života.  
 Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč. 
 Rezervace nutná: cermakova@muo.cz, 585 514 299.
27. 11., 18:00 Divadlo hudby: Bikes vs. Cars. Kino architektury. 
27. 11., 19:00 Mozarteum: Bourdon, Umělec & člověk. Osobnosti světového  
 malířství. Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. 
28. 11., 15:00 Katedra dějin umění UP: Zofia Kiss-Széman: Fenomén „košické  
 moderny“ a slovenské meziválečné umění. Přednáška. 
28. 11., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908–1928 
 Avantgardy ve střední Evropě. Unikátní výstavou provede návštěvníky  
 kurátorka Šárka Belšíková. VSTUPNÉ 100/50 Kč. Rezervace nutná!  
28. 11., 17:00 Muzeum moderního umění: Tragédie umění a hledání východiska 
 Kurz dějin umění. VSTUPNÉ 100 Kč
28. 11., 18:00 Divadlo hudby: Turecko: Erdogan a jeho vláda politických herců  
 Rozvojový večer s profesorem Gökhanem Bacikem. 
30. 11., 19:00 Divadlo hudby: ImproAca. Divadelní improvizace. VSTUPNÉ 60 Kč

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC www.muo.cz

SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC www.muo.cz
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Eliška Brázdová 
Vernisáží bude na pobočce Brněnská 

v úterý 6. listopadu v 17:30 hodin zaháje-
na autorská výstava olomoucké výtvarni-
ce, která se věnuje olejomalbě s figurální 
tematikou a je členkou Unie výtvarných 
umělců Olomoucka. Výstava potrvá do 
konce roku.

Pastelkové dovádění
Další setkání s nejmenší-

mi a jejich rodiči proběhne 
ve středu 7. listopadu v 10:00 
hodin na pobočce Brněnská. 
V rámci projektu rozvíjení čtenářské gra-
motnosti od nejútlejšího věku „S knížkou 
do života“ budeme poznávat podzimní 
přírodu a společně si vyrobíme další listy 
na náš pohádkový strom. 

Ivana Weinzettlová Jungová  
– Duše nespatřena

Výstava koláží tančící novinářky a vi-
zuální umělkyně bude zahájena v pátek 
9. listopadu ve 13:00 hodin na pobočce 
Jungmannova kreativním workshopem 
pro každého, kdo má chuť nahlédnout do 
svého nitra při tvorbě vlastních koláží. Od 
14 hodin pokračuje netradiční vernisáž 

Knihovna města Olomouce – vybíráme z programu
Republiky setkáním s naším historicky 
prvním hostem - Ivou Dvořákovou, kte-
rá nás tentokrát provede po krásných 
místech kolem jezera Van a napříč celým 
Kurdistánem. Nezapomeňte na rezerva-
ci místa v oddělení pro dospělé čtenáře 
nebo na dospele@kmol.cz.

Večer na perutích poezie a hudby
V rámci 20. ročníku festivalu Den 

poezie se na pobočce Jungmannova ob-
jeví ve čtvrtek 22. listopadu v 16:30 ho-
din jako host Jiří K. Hrubý, autor sbírek 
básní Monology souznění, Cesty hledání 
a jiné. Poetickou atmosféru dodá také hu-
dební doprovod Josefa Kadlece a Zdeňka 
Dohnala.

Den pro dětskou knihu
První adventní sobota, tj. letos 1. pro-

since, od 8:00 do 12:00 hodin je již pod-
vanácté věnována dětské knize a dětské-
mu čtenářství. Celá budova na náměstí 
Republiky se tento den změní v pohád-
kový les a ožije nadpřirozenými postava-
mi, soutěžemi a kreativními výtvarnými 
dílničkami. 

s hudbou a tancem. Výstavu bude možné 
zhlédnout až do konce roku.

Práva pacienta  
– stojí za to je znát

Interaktivní a srozumitelnou před-
nášku, plnou skutečných příběhů 
z oblasti práv i povinností pacienta 
a zdravotníka, připravila knihovna ve 

spolupráci s neziskovou or-
ganizací Kancelář Ombuds-
mana pro zdraví v úterý 
13. listopadu v 17:00 hodin 
v budově na náměstí Repub-

liky. Dotkneme se dostupnosti hrazené 
zdravotní péče, svobodné volby lékaře, 
možností, jak postupovat při dotazo-
vání na svá práva nebo při podání stíž-
nosti na lékaře, nemocnici či zdravotní 
pojišťovnu. Nezapomeneme však ani na 
povinnosti pacienta v českém systému 
zdravotní péče. Vhodné je si předem re-
zervovat místo v oddělení pro dospělé 
čtenáře nebo na dospele@kmol.cz.

 
Kurdistán

Deset let pravidelných knihovnických 
Cestopárty oslavíme ve čtvrtek 22. listo-
padu v 17:00 hodin v budově na náměstí www.kmol.cz

Publikace Miloslava 
Čermáka Olomouc 
v roce 1968 je v prodeji 
v Informačním centru 
města Olomouce, 
podloubí radnice. 

Cena 130 Kč. 

INFORMAČNÍ CENTRUM NABÍZÍ

KALENDÁŘ V PRODEJI 

V INFORMAČNÍM CENTRU OLOMOUC

OLOMOUC | 2019

149 Kč

Moravské divadlo povede David Gerneš
Vedení největší kulturní instituce 

v kraji převzal v pondělí 1. října David 
Gerneš, který ve funkci vystřídal Pavla 
Hekelu. 

Prostějovský rodák absolvoval Náro-
dohospodářskou fakultu na praž-
ské Vysoké škole ekonomické 
a rovněž pražskou DAMU, 
kde vystudoval obor produk-
ce. Jako manažer se podílel 
na přípravě festivalů Colours 
of Ostrava či Cirkus na lodi. 
Byl členem projektového týmu 
pro otevření a chod kulturního 
prostoru VILA Štvanice, kde působí 
i soubor Geisslers Hofcomoedianten, se 
kterým intenzivně spolupracoval. Od 
roku 2016 do současnosti stál v čele spo-
lečnosti Mikulovská rozvojová, která po-
řádá městské kulturní akce, například 
Divadelní Mikulov, Pálavské vinobraní 
nebo Slavnosti města, a rovněž spravuje 
městské kino a amfiteátr. 

Do funkce ředitele Moravského di-
vadla jej na konci dubna zvolila Rada 
města Olomouce. „Mám pocit, že již tak 
hektické tempo života se od dubna ještě 
zrychlilo. Připadne mi, jako by to bylo 
včera, kdy mi byla dána důvěra vést tak 
významnou instituci, kterou Moravské 
divadlo bezesporu je. Až do konce září 
jsem byl pracovně vázán v Mikulově 

a zároveň jsem se snažil a snažím co 
nejvíce času strávit s dosavadním ředi-
telem, panem Hekelou, abych co nejlépe 
navázal na jeho práci. Poslední týdny 
jsem tak trávil mnoho hodin v autě na 

trase Mikulov–Olomouc,“ popsal 
Gerneš.

Na nového ředitele čeká 
i několik premiérových před-
stavení, která naplánoval 
ještě jeho předchůdce. „V le-

tošní sezoně se těším na kaž-
dou premiéru, jelikož se bude 

jednat o moji první sezonu v nové 
roli. Každá nová inscenace bude u mě 
spojena s velkým očekáváním. V sou-
časném repertoáru Moravského divadla 
mám své oblíbené inscenace napříč sou-
bory. Myslím, že hlavně premiéry z kon-
ce minulé sezony se souborům vydařily, 
ať už se jedná o Boží mlýny, Three4Dan-
ce, nebo Dona Pasquala,“ uvedl ředitel.

Do konce letošního roku čeká nového 
ředitele detailní seznamování se s fun-
gováním divadla. „Přeci jen se jedná 
o takřka stoletou instituci, jejíž řízení 
má svá specifika. Poté se již naplno pus-
tíme do přípravy následující sezony, kte-
rá by měla být předzvěstí velkých oslav. 
Ty nás budou čekat v sezoně 2020/2021, 
kdy oslavíme sto let fungování českého 
divadla v Olomouci,“ shrnul Gerneš.  (red)
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Vlastivědné muzeum zve  
na Šťastný život v secesi 

Nová výstava Šťastný život v secesi, kte-
rou Vlastivědné muzeum v Olomouci při-
pravilo od 23. listopadu do 21. ledna 2019, 
se věnuje stylu, který vyplňoval domovy 
našich babiček a prababiček a s nímž si 
spojujeme období procházek po měst-
ském korzu, dobu slušného chování 
a kultivovaného stolování. I když nám 
období secese připadá vzdálené, při bližším 
pohledu zjistíme, že se řešily podobné otáz-
ky jako dnes: úpadek morálky, jak správně 
vychovat děti, rodinný rozpočet bez dluhů 
či udržování svalů v kondici. A i když to zní 
úsměvně, už tehdy si mnozí stěžovali na uspě-
chanou dobu plnou technických novinek...  (red)

Muzeum umění: Stanislav Menšík,  
marnotratný milovník barev ze Svatého Kopečka
Bez uměleckého vzdělání a bez 
jakékoli odborné průpravy se obchodní 
příručí Stanislav Menšík (1912-1970) 
v devatenácti letech rozhodl, že se bude 
živit jako malíř. Bylo to o to těžší, že mu 
v té době zemřel otec a rodina nebyla 
příliš majetná. I přes složité začátky se 
rodákovi ze Svatého Kopečka zejména 
díky hmotné pomoci starší sestry Marie 
jeho sen splnil. Dílo Stanislava Menšíka 
představuje návštěvníkům od 25. října 
Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

„První obraz prodal svému kamará-
dovi za pět set korun. Získané peníze pak 
údajně dal nějakému žebrákovi. Toto ro-
mantické gesto jej dosti charakterizuje. 
Finančně na tom nebyl nikdy moc dobře. 
Větší komerční úspěch přinesla až jeho 
první samostatná výstava v Brně roku 
1944, kdy prodal všechny vystavované 
práce,“ prozrazuje Jan Andres, který vý-
stavu připravil společně se synem Janem.

Studentem u Alfonse Muchy
Stanislav Menšík byl samouk, ale pra-

coval na sobě a zdokonaloval své umění. 
„Snažil se dostat do ateliéru Alfonse Mu-
chy i Františka Bílka, což se mu nepoved-
lo. Nicméně absolvoval alespoň formou 
soukromých konzultací ve 30. letech 
školení u Alfonse Muchy, kterého pak 
vždy uváděl jako svého učitele,“ vysvět-
luje Andres. Dalším velkým inspiračním 
zdrojem se pro něj stal francouzský malíř 
Georges Rouault (1871–1958), díky ně-
muž upevnil svůj vitrážový styl s výraz-
nými tmavými konturami oddělujícími 
barevné plochy. 

Důležitou roli sehrály v Menšíkově 
životě také tzv. Akademické týdny, které 

probíhaly na Svatém Kopečku v režii do-
minikánů v letech 1936 až 1940 a jejichž 
součástí byly také výstavy. Od roku 1938 
tam Menšík spolu s dalšími autory vy-
stavoval a podílel se na nich i jako kurá-
tor. Seznámil se zde s řadou křesťansky 
orientovaných umělců, jako byl teolog 
Metoděj Habáň, spisovatelé Jan Zahrad-
níček, Jan Čep, Jakub Deml či malíři Ru-
dolf Michalik a Václav Boštík.

V počátcích tvorby maloval většinou 
krajinky, především z okolí Svatého Ko-
pečka, ale od roku 1937 se už objevují 
biblické náměty a duchovní tematika.  
„Za vrchol jeho tvorby považujeme váleč-
né roky, zejména 1942 až 1944. Největší 
část prací na výstavě v Arcidiecézním 

muzeu je právě z tohoto období,“ doplňuje 
Andres.

Pro Stanislava Menšíka přitom nebylo 
válečné období vůbec jednoduché. Hned 
dvakrát padl do rukou gestapa a skon-
čil ve vězení. Po propuštění jej sledovala 
policie, což byl důvod, proč se přestěho-
val na radu přátel na Brněnsko. Tam se 
seznámil s Jindřichem Svobodou, umě-
leckým knihařem, který pak podle Men-
šíkových návrhů vytvořil knižní vazby 
několika římských kancionálů a svato-
václavského misálu. V Olomouci v 60. le-
tech minulého století upravoval prostory 
několika obchodů, například asamblážo-
vý triptych s názvem Stopa mého života 
pro prodejnu obuvi v Riegrově ulici. -red-

Předání Křesadel a Festival 
vánoční hudby s Evou Pilarovou

V pondělí 17. prosince začne v Olomouci další ročník Festiva-
lu vánoční hudby u sv. Mořice. Zahájí ho koncert Evy Pilarové, 
legendy české hudební scény. Součástí večera bude také slav-
nostní ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji.

„Cílem festivalu je navázat na tradici vánočních koncertů 
v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na 
které se v posledních letech stále více zapomíná," uvedl za orga-
nizátory Josef Kořenek.

Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se sta-
rá o evangelizační a kultivující vánoční čas ve městě Olomouci. 
V rámci festivalu proběhne každoroční předání cen Křesadlo 
dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Součástí slavnostního 
aktu v pondělí 17. prosince v hlavním sále Arcibiskupství olo-
mouckého bude vánoční koncert Evy Pilarové. Oceňování dob-
rovolníků se v Olomouckém kraji koná již poosmé.   (red)
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OBRAZEM: oslavy stoletého výročí  
založení Československa

Živá státní vlajka jako pocta 100. narozeninám republiky
Sto let od vzniku Československa si 

připomněli žáci Základní školy Gorkého 
v Pavlovičkách netradičním způsobem. 
Na dvoře školy vytvořili a zvěčnili živou 
státní vlajku. „Pečlivě jsme připravovali 
trička a trénovali žádoucí postoj, aby byl 
výsledek dokonalý,“ popsala s úsměvem 
učitelka školy Danuše Hartmannová. Na 
počest kulatého výročí samostatného 
československého státu si žáci i učitelé po 
celý týden připínali trikoloru a nosili trič-
ka v barvách republiky. 

V netradičním domácím úkolu žáci 
zjišťovali, zda mají v širší rodině pamět-
níka 1. republiky a kolik let bylo jejich 
rodičům v době sametové revoluce v roce 
1989. Kromě toho pro ně pedagogové při-
pravili hudební vstupy, které prostřed-
nictvím školního rozhlasu hrály písně 

typické pro jednotlivá období vývoje stá-
tu, a doplnil je program s názvem „Čte-
me dětem“, který představoval příběhy 

ze školního prostředí různých období 
republiky. 

 Václav Procházka, ZŠ Gorkého

Čtyřdenní oslavy stého výročí založení Československa se Olomouci nesly ve znamení nejen pietních akcí, ale bohatým kulturním  programem. Oslavy ukončil velkolepý ohňostroj na Horním náměstí.  Foto | 5× JA
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Podzimní stavební veletrh láká  
na moderní trendy i úspory v bydlení 

INZERCE

Do hypermarketu Tesco Olomouc 
hledáme nové kolegy do pracovního 
poměru i na brigádu.
Nabízíme pozice: 
Pracovník/ce obchodního provozu - pulty 
• mzda po třech měsících až 19 800 Kč
Brigáda
• 105 Kč/hod.

Pro pracovní poměry nabízíme mnoho benefi tů, např. 10% slevu 
na nákupy v síti obchodů Tesco, stravenky v hodnotě 80 Kč, 
zvýhodněnou Multisport kartu, placené dny volna navíc za odpracované 
roky a věrnostní odměnu

 +420 602 426 519, +420 606 059 848

Více na tesco-stores.jobs.cz.

20058_Tesco_IK_inzerceWH_Olomoucké listy_92x130_v04.indd   1 26.10.18   10:47
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Stavební a technický veletrh STAVOTECH 
– Moderní dům Olomouc se za dobu 
svého trvání vyprofiloval jako největší 
a nejzajímavější podzimní stavební veletrh 
na Moravě. 56. pokračování veletrhu se 
koná od čtvrtka 8. do soboty 10. listopadu 
v pavilonu A i okolních venkovních 
plochách Výstaviště Flora. 

Bohatá nabídka firem doplněná o řadu 
doprovodných výstav, konferencí, semi-
nářů a prezentací dělají z akce atraktivní 
prostor pro načerpání nových informací, 
myšlenek, nápadů i inspirace.

Nosnou částí celého veletrhu STAVO-
TECH – Moderní dům a jeho doprovod-
ných akcí je prezentace firem ve výstavní 
části, kde více než 150 vystavovatelů před-
staví širokou nabídku výrobků a služeb 
snad ze všech odvětví stavebního oboru. 
Podzimní etapa se již tradičně vyznačuje 
největším zastoupením v oblasti topení 
a úspor energie – návštěvník zde může 
srovnat nabídku rozličných druhů kotlů, 
kamen a dalších forem topení. Velké za-
stoupení má také moderní dřevěné stavění 
a firmy s nabídkou dřevostaveb.

Olomoucký kraj zastřešuje expozici 
měst a obcí Olomouckého kraje, která je 
součástí přehlídky investičních příležitostí 
pod názvem RegionInvest – zde se tradič-
ně představí i statutární město Olomouc. 
ArchDesign Morava je název osvětové 

multižánrové akce zaměřené na architek-
turu, design a stavebnictví. Její součástí 
budou opět přednášky, exkurze a panelové 
architektonické a designové výstavy.   (red)

www.stavotech.cz

KDY?

Po�d�lí, 12. listopadu
8:30 - 16:30
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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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INZERCE

Potřebujete přepravit levně, rychle a bezpečně? Jsme tu pro Vás! 
Nabízíme převozovou službu pro seniory, handicapované a maminky s dětmi. 
Už nemusíte čekat dlouhé hodiny na sanitní vůz. Objednávky 1 den dopředu

BOHEMIE Olomoucká Domácí Péče s.r.o., Tř. Míru 182/65, 779 00 Olomouc
PŘEVOZ tel.: 733 170 857, e-mail: odpbohemie@gmail.com

www.odpbohemie.com
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Medojedi jsou konečně na Hané a zabydlují se v novém pavilonu
Zoo Olomouc má skvělou zprávu pro 

příznivce atypických zvířat. Začátkem 
října byl do poslední neobsazené ubikace 
pavilonu KALAHARI umístěn pár medo-
jedů kapských. 

Jde o velmi zajímavá zvířata, přivezená 
přímo z místa jejich přirozeného výskytu, 
tedy z jižní Afriky. Do zahrady přicesto-
vali medojedi na konci srpna a museli 
absolvovat povinnou měsíční karanténu. 
Následně byla tato dlouho očekávaná zví-
řata, která nejsou v zoologických zahra-
dách běžnými chovanci, přestěhována 
do pro ně postavených prostor. Každé ze 
zvířat se seznamovalo s ubikací po svém. 
„Samec se stočil do klubíčka a první tři 
dny se za přítomnosti lidí tvářil, že spí. 
Pak se přesunul na jeden z trámů pod 
stropem. Zatímco samice začala okamži-
tě šplhat po skalách a testovat možnosti, 
které jí nabízí. Svůj bezpečný kout našla 
až na skalní terase v zadním horním rohu 
místnosti,“ popsala první chvíle v novém 

Ošetřovatelé to ráno 
poznají jen podle stop 
v písku na podlaze, 
protože oba medojedi 
se po jejich příchodu 
tváří stále stejně – spí-
me a nedáme se rušit!“ 
dodává Břečková. 

Vzhledem k pověsti medojedů se dá 
předpokládat, že nebude trvat dlouho 
a začnou předvádět, co všechno dokážou. 
Je to prostě jako s malými dětmi. Rodiče 
se nejdříve těší, až se začne jejich mimin-
ko samostatně projevovat, a pak vzpomí-
nají na dobu, kdy klidně pospávalo a ne-
byla s ním téměř žádná práce.

Pro milovníky zvířat je příjezd medo-
jedů jasným důkazem, že návštěva ha-
nácké zoologické zahrady není jen sezón-
ní záležitostí, ale i v podzimním čase jim 
nabízí atraktivní novinky.  (red)

PAVILON 

KALAHARI

výběhu mluvčí olomoucké zoo Karla 
Břečková. 

„Oba tyto mladé kusy, které zjevně 
ještě vstřebávají transport z Afriky, se 
musí postupně adaptovat na evropské 
životní podmínky. Aktivní jsou zatím po 
zavírací době, kdy pravidelně zcela vy-
čistí misky s připraveným žrádlem a pro-
zkoumají celý pro ně vyhrazený prostor. www.zoo-olomouc.cz 

Vánoční trhy vypuknou 23. listopadu,  
bude i kluziště na Dolním náměstí

Pojmenujte vánoční strom
Statutární město Olomouc vyhla-
šuje třináctý ročník tradiční soutěže 
Pojmenujte vánoční strom. Výtvarně 
zpracované návrhy se jmény vánoč-
ních stromů mohou zájemci zasílat do 
pondělí 19. listopadu na adresu:
Magistrát města Olomouce – oddělení 
kultury, Horní náměstí 583, 779 11 Olo-
mouc. (Nezapomeňte na zadní stranu 
svých návrhů napsat kontaktní údaje.) 
Vyhlášení výsledků soutěže bude sou-
částí slavnostního zahájení vánoč-
ních trhů v pátek 23. listopadu.

Tradiční vánoční trhy odstartují na 
Horním a Dolním náměstí v pátek 23. lis-
topadu slavnostním rozsvícením vánoční-
ho stromu v 18:00 hodin. Rozsvícení bude 
mít na starosti primátor společně s vítě-
zem soutěže Pojmenujte vánoční strom. 

Tahákem bude i letos bohatý kultur-
ní program. Mikulášská nadílka s čerty 
a ohňostrojem je plánována na 5. prosin-
ce a prodejní trhy na náměstích skončí 
23. prosince. Až do konce roku ale bude ve-
řejnosti k dispozici ledová plocha na Dol-
ním náměstí. Podrobný program najdete 
na webových stránkách pořadatele.  (red)

www.vanocnitrhy.eu
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Šátkový bazar v rámci Týdne rané péče  
podpoří rodiny s hendikepovanými dětmi  

RV1801968/02

V týdnu od 5. do 11. listopadu se uskuteční už jedenáctý ročník 
osvětové kampaně Týden rané péče®. Každoročně se do něj 
zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České 
republice. Slogan „Na lidech záleží“ zdůrazňuje sounáležitost 
rodiny i nutnost mezioborové spolupráce při podpoře rodin, do 
kterých se narodilo dítě s postižením.

Letošní 11. ročník osvětové kampaně Týden rané péče® 
chce rozšířit povědomí o této sociální službě, která pomáhá 
rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s posti-
žením. Cílem spolku je pomoci rodinám vytvořit takové pod-
mínky, aby mohlo jejich dítě vyrůstat v domácím prostředí 
a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. „V rámci Týdne 
rané péče chceme informovat laickou i odbornou veřejnost 
o možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit spolu-
práci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální pe-
dagogiky a lékařství a také iniciovat diskuzi o systému rané 
péče v České republice na úrovni krajských a ministerských 
úředníků,“ uvedla ke kampani předsedkyně Společnosti pro 
ranou péči Mgr. Pavla Matyášová. 

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče® za-
pojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém úze-
mí České republiky. V týdnu od 5. do 11. listopadu se může 
veřejnost účastnit mnoha akcí, dní otevřených dveří, diskuzí, 
kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových semi-
nářů, výstav a mnoha dalších. V Olomouci připravuje místní 
pobočka už druhý ročník šátkového bazaru. 

Ranou péči podpořilo svým projektem  
i Divadlo Tramtarie

 Divadlo Tramtarie letos pomůže svým tradičním charita-
tivním projektem rané péči. Divadlo připravilo charitativní 
pohádkový kalendář na rok 2019 a výtěžek z prodeje poputu-
je Společnosti pro ranou péči, která se stará o rodiny s dětmi 
s postižením v Olomouckém kraji. K prodeji bude v pokladně 
divadla Tramtarie.

Kromě charitativního kalendáře Divadlo Tramtarie pod-
poruje Společnost pro ranou péči i v rámci šátkového bazaru. 
Na pokladně divadla je sběrné místo, kam mohou lidé nosit 
šátky nebo kravaty. Ty se pak budou prodávat na Šátkovém 
bazaru, který se koná 10. listopadu v přízemí Galerie Šantov-
ka. Výtěžek půjde opět na pomoc dětem.

První charitativní kalendář vydalo Divadlo Tramtarie 
v roce 2016, výtěžek šel na podporu psího útulku v Olomouci. 
Letos Tramtarie podporuje další organizaci, která pomáhá, 
a to Společnost pro ranou péči. Ta poskytuje odborné služby, 
podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s po-
stižením v Olomouckém kraji.  (red)

www.ranapece.cz
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Gymnázium Čajkovského  
na akci Erasmus Day

V pátek 12. října proběhla na olomouc-
kém Horním náměstí celoevropská akce 
s názvem Erasmus Day, která má za cíl 
propagovat projekty financované skrz pro-
gram Erasmus. Svůj projekt o slovanských 
věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi propa-
govalo Gymnázium Čajkovského.

Gymnázium Čajkovského bylo úspěšně 
vyhodnoceno v náročné konkurenci škol 
z celé České republiky se svým projektem 
„Cyril a Metoděj – 1000 let, co nás spojuje 
a dělí“. Od září 2017 probíhá tento dvouletý 
projekt, díky kterému mají možnost vybra-
ní studenti gymnázia poznat své vrstevní-
ky z partnerských zemí. Gymnázium Čaj-
kovského se dlouhodobě snaží poskytnout 
svým studentům maximum v oblasti vzdě-
lání a poznávání. Kromě projektu Eras-
mus škola podniká pravidelné zahraniční 
exkurze do Španělska (naposledy Madrid 
a okolí), výměnné programy do Španělska 
a Německa a v neposlední řadě množství 
exkurzí (vánoční Vídeň, Krakov apod.). 

Vysokou úroveň podtrhují i návštěvy 
významných osobností z řad velvyslanců 
nebo europoslanců. Poslední velkou akcí 
byl exhibiční turnaj a beseda s hráči Sigmy 
Olomouc a známým fotbalistou Davidem 
Rozehnalem. Petr Kameníček

Amelie slaví 10 let pomoci 
onkologicky nemocným v Olomouci 
Letos je tomu už deset let, co nezisková 
organizace Amelie, z.s., poskytuje bezplatnou 
psychosociální pomoc onkologicky 
nemocným a jejich blízkým v Olomouckém 
kraji. V rámci tohoto významného výročí 
nebudou chybět sváteční akce určené jak 
nemocným, tak širší veřejnosti.

Přijďte s námi podpořit Světový den STOP dekubitům.
Srdečně vás zveme a těšíme se na Vás. KOLEKTIV ZDRAVOTNÍKŮ FN OLOMOUC

Obchodní centrum Galerie Šantovka, Olomouc15. 11. 2018 od 10 do 17 hod.

Co vás čeká a co se dozvíte?

•   Co jsou to proleženiny  
a proč vznikají? 
Jak jim předcházet? Jak pečovat  
o své blízké s proleženinami  
nebo s vývodem?

•   Ukázky moderních polohovacích  
lůžek, pomůcek, materiálů a pří-
pravků k ošetřování proleženin.

•   Ukázky správného polohování 
ležících pacientů.

•   Proč je důležitá správná  
výživa při péči o pacienta  
s proleženinami?

•   Poradit se můžete s našimi  
specialisty a odborníky  
na zdravotnickou i sociální  
problematiku.

SVĚTOVÝ DEN 
STOP DEKUBITŮM

Bezplatné služby odborného psycho-
logického a sociálního poradenství pro 
onkologicky nemocné a jejich blízké na-
bízí organizace zejména prostřednictvím 
svého centra Amelie v Olomouci. Jde 
o jediný typ této pomoci v Olomouckém 
kraji. Součástí bezplatné psychosociální 
pomoci je i uznávaný akreditovaný dob-
rovolnický program, který Amelie usku-
tečňuje zejména na Onkologické klinice 
olomoucké Fakultní nemocnice. 

Oslavy 10. výročí existence Amelie 
a poskytování bezplatné pomoci lidem 
s rakovinou nabídnou pestrý program. 
Zdejší centrum Amelie spojilo oslavy své-
ho vzniku s časem vánočním, ve kterém 
se intenzivně věnuje potřebným. Mezi 
tradiční akce prosincového programu 
patří například mikulášská nadílka pro 
pacienty lůžkových částí Onkologické kli-
niky Fakultní nemocnice v Olomouci. 

„Ochotní dobrovolníci Amelie navště-
vují pacienty na onkologii několikrát za 
týden již téměř deset let. Ani v předvá-
nočním čase tomu nebude jinak a ved-
le pravidelných návštěv na ambulanci 
a u lůžek připravujeme pro nemocné i mi-
kulášskou nadílku s dárečky a hudebním 
vystoupením,“ upřesnila Tereza Kvapil www.amelie-zs.cz 

Pokorná, koordinátorka centra Amelie 
Olomouc. 

Veřejnost se pro změnu může těšit 
třeba na přednášku psycholožky Jany 
Gebauerové v pondělí 3. prosince od 
16:30 hodin v centru Amelie na Horním 
náměstí. Další program nabídne výtvar-
nou dílnu Ludmily Bednářové či artete-
rapii pod vedením Soni Šebely. V rámci 
vánočního setkání 12. prosince připraví 
výstavu fotografií mapující desetiletou 
historii organizace včetně kulturního 
programu.  (red)

Přijďte nalézt světlo ve tmě
Pro slabozraké i nevidomé připravilo 

olomoucké středisko den otevřených dveří 
ve svých zařízeních. Pokud do otevřených 
dveří vstoupíte, dozvíte se například, jak 
nevidomí a slabozrací žijí (a jaké pomůcky 

jim pomáhají v kaž- 
dodenních činnos-
tech), jak zrakově 
postižený řeší barié- 
ry či poradenství. 
Vyzkoušet si může-
te simulační brýle, 

pomocí kterých zjistíte, jak hendikepovaní 
vidí, respektive nevidí. Zkusíte si obsluhu 
počítače, přečíst Braillovo písmo, seznámí-
te se s vodicím psem a speciálními spole-
čenskými hrami. V rámci dne otevřených 
dveří představí svoje výrobky i sociální fir-
ma Ergones.  (red)

www.tyflocentrum-ol.cz

15. listopadu
8:00–18:00
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Středisko Samaritán rozšiřuje kapacitu sociálních bytů
Díky poskytnuté dotaci v rámci 
Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) získala Charita Olomouc 
nové byty pro lidi v nouzi v Přerově a Tršicích. 

INZERCE
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    212 12 12 12

ADRESA ORDINACE: 
Dukelská 1056/13, Olomouc 

   E-mail: callcentrum@teamprevent.cz | www.sante.cz | www.teamprevent.cz

Organizace péče

Objednání k lékaři na čas

Laboratorní odběry v ordinaci

Zasílání výsledků e-mailem

Elektronické recepty formou SMS

Příjemné prostředí a individuální přístup

DO NOVĚ OTEVŘENÉ OLOMOUCKÉ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Soukromá zdravotnická síť TeamPrevent-Santé, s.r.o.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA BEZ NUTNOSTI OBJEDNÁNÍ

 Zdroj: Mapy.cz
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KOUPÍM  
LP GRAMOFONOVÉ 

DESKY
VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ  

NEBO  
SBÍRKA VÍTÁNA
TEL: 721 442 860  

STAČÍ PROZVONIT
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SATELITNÍ 
DOTACE

✓ na montáž nové 
 paraboly jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet 
 se 100 programy 
 od 149 Kč měsíčně

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Na podzim byla ukončena rekonstrukce patra fary v Tršicích. V objektu vznikly tři byty pro menší rodinu i jednotlivce. V objektu sídlí rovněž pečovatelská služba 
Charity Olomouc Foto | EŠ

Jedná se celkem o 7 bytových jednotek 
pro osoby nacházející se v tíživé životní 
situaci, které pro nízký příjem nedosáh-
nou na běžný komerční nájem. V nově 
opravených bytech tak našla důstojný do-
mov matka samoživitelka se čtyřmi dětmi 
i starší manželská dvojice. Díky poskyt-
nuté dotaci zakoupila Charita Olomouc 
v loňském roce čtyři byty v Přerově, kde 
již našlo nový domov 12 osob. „Počet lidí 
bez domova v České republice dlouhodobě 
narůstá. To je zvláště patrné i u nás v Olo-
mouci, kde lidé s nízkými příjmy nemají 
šanci dosáhnout na důstojné bydlení,“ 
vysvětluje zástupce vedoucího střediska 
Samaritán Jan Buka. Jedná se především 
o matky samoživitelky, starší lidi s nízký-
mi příjmy nebo osoby, které dostaly výpo-
věď z bytu, a ocitly se tak bez střechy nad 
hlavou. Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky podpořilo projekt stře-
diska Samaritán „Kde domov můj“ dotací 
v celkové výši 8 168 000 korun.

 Eva Štefková, Charita Olomouc

SEDM
NOVÝCH 

BYTOVÝCH 

JEDNOTEK
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Klammert sbírá body do olympijské kvalifikace
David Klammert, olomoucký judista ve 
váze do 90 kilogramů, pokračuje ve své 
tour po světových soutěžích. Na začátku 
letošního roku se mu povedlo získat dvě 
medaile, a to stříbro a bronz. Na posledních 
soutěžích mu však stupně vítězů utekly jen 
o kousek, kdy opakovaně prohrál o třetí 
místo. Body do olympijské kvalifikace se 
mu však počítají, a to je i dle jeho slov ten 
hlavní cíl. Dostat se na letní olympijské hry 
v Tokiu.

Světové soutěže Grand Prix v mexic-
kém Cancúnu se zúčastnilo na 321 nej-
lepších závodníků ze 46 zemí.  V prv-
ním kole čekal na Klammerta Estonec 
Kleid Kristofer Kaljulaid. Po vypršení 
časového limitu hlásala tabule neroz-
hodně. Oba soupeři získali jeden klad-
ný a jeden záporný bod. Po minutě a půl 
prodloužení využil Klammert nízké ra-
zance soupeřova chvatu a přetočil jej na 
ippon.

Ve druhém duelu se proti kromě-
řížskému rodákovi postavil Peruánec 
Villar Yuta Galarreta. I zde musel být 
zápas prodloužen kvůli dvěma trestným 
bodům na obou stranách. Ve druhé mi-
nutě zaútočil Klammert chvatem Ko soto 
gake a dovedl soupeře na čistá záda.

Ve čtvrtfinále se utkal s Kanaďanem 
Zacharym Burtem. V základním čase 
získali oba rivalové po trestných bo-
dech, ale nehodili se. Zápas tedy pokra-
čoval dál. Po dvou minutách boje dostal 
Klammert kanadského reprezentanta na 
kolena a za použití techniky strhu Sumi 
gaeshi získal potřebný bod k výhře.

Postup do finále zamezil Klammer-
tovi Němec Marc Odenthal, který v po-
lovině základního času hodil člena 
olomouckého klubu na wazari chva-
tem Ucimata.  I přes snažné útoky již 
Klammert nedorovnal a pokračoval 
do opravných zápasů o bronz s Liba-
noncem Nacifem Eliasem. Ten inka-
soval bod ve druhé minutě chvatem 

Olomoucký judista David Klammert získal na soutěži v Mexiku body pro účast na olympiádě Foto | archiv pořadatele

Joko otoshi a získal wazari. Klammert 
po tomto skóre šlapal do protivní-
ka z plných sil. Elias začal taktizovat 
a zbytečně už neriskoval, za což obdr-
žel dva trestné body. K hodnocenému 
hodu z české strany však již nedošlo, 
a Klammertovi tak o malý kousek utek-
la kýžená medaile. Body do olympijské 
kvalifikace se mu však počítají.   (deš)

Olomoučtí mladí atleti zářili na mistrovství republiky
Nejúspěšnější vystoupení v historii mají 

za sebou starší žáci a žákyně olomouckého 
atletického klubu po uplynulém mistrov-
ství České republiky na dráze, které se 
konalo v Jablonci nad Nisou. At-
letický klub Olomouc byl vyhlá-
šen nejúspěšnějším klubem 
mistrovství z pohledu zisku 
medailí. V závodech vybojo-
vali závodníci dvě zlaté, čtyři 
stříbrné a tři bronzové, přida-
li tomu jeden národní rekord 
a pět překonaných oddílových 
rekordů. Titul získala štafeta na  
4× 60 metrů starších žáků v národ-
ním rekordu a Vojtěch Horák v běhu na 
150 metrů.

Medailový účet otevřela ve finále na 
60 m druhým místem Eva Kubíčková 
v novém oddílovém rekordu 7,70 s. Sklo-
nila se pouze před nedostižnou Adélou 
Novotnou z domácího Liazu Jablonec, 
která zaběhla národní rekord výkonem 

7,52 s. V běhu na 1500 m překážek vybo-
joval bronzovou medaili Michal Hroch 
časem 4:41,74 min., což znamenalo také 

vylepšení oddílového rekordu. V disku 
starších žákyň pak olomoucké 

závodnice překvapily všechny 
přihlížející trenéry a diváky. 
Katrin Brzyszkowská z SSK 
Vítkovice byla jasnou ví-
tězkou v novém rekordu mis-
trovství výkonem 45,29 m. 

Na druhém a třetím se pak 
srovnaly obě svěřenkyně olo-

mouckého trenéra Viktora Znojila. 
Barbora Héžová předvedla v páté sérii vý-
kon 36,77 m a stanovila tak nový oddílový 
rekord. Klára Klonová si vše nechala do 
posledního pokusu a výkonem 35,99 m 
vybojovala bronz. Zlatým hřebem so-
botního soutěžního dne byla štafeta na  
4× 60 m starších žáků. Olomoucké 
kvarteto ve složení Šimon Kika, Kriš-
tof Sládek, Jan Šalman a Vojtěch Horák 

vylepšilo 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 od-
dílovém rekordu 16,72 s. Skvělý finiš před-
vedl ve finálovém běhu na 3000 m Tomáš 
Přidal. Nejprve smazal velkou ztrátu a na 
cílové rovince pak přespurtoval svého sou-
peře o celkové třetí místo. Jeho čas v cíli 
byl 9:45,91 min. Stejně jako první den se 
i v neděli končilo štafetami na 4x 300 m. 
Olomoučtí starší žáci ve složení Šalman, 
Sládek, Hroch a Horák se dlouho drželi 
na prvním místě, nakonec však podleh-
li výborné štafetě z VSK Univerzita Brno, 
která zaběhla národní rekord výkonem 
2:28,88 min. Olomoučtí závodníci tak bra-
li stříbrné medaile v oddílovém rekordu  
2:30,21 min.  (deš)

ATLETICKÝ 

KLUB OLOMOUC 

BYL VYHLÁŠEN 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM 

KLUBEM 

MISTROVSTVÍ
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Zbrojnice obhájila prvenství  
v Olomouckém pétanque poháru

INZERCE

VÝPRODEJ 
SKLADU

SKLADOVÉ VOZY 
S BONUSY

›  Záruka na 5 let / 100 000 km  
ZDARMA

›  Sada zimních kompletních kol  
ZDARMA

›  SLEVA až 50 000 Kč

Platí pro skladové vozy ŠKODA FABIA  
a ŠKODA RAPID. Pouze do vyprodání zásob.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise 
CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

zvýhodnění

až 60 000 Kč

Auto Hegr 188x130mm.indd   1 22.10.18   13:32
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Pět desítek stálých hráčů v osmi týmech 
přilákal letos Olomoucký pétanque pohár 
(OPP) k celoroční hře. Olomoucká „liga“ 
se odehrávala na hřištích, která ve městě 
vznikla – od nádvoří univerzitní knihovny 
přes několik klubů a restaurací po Korunní 
pevnůstku.

Zatímco dříve bylo soupeření poměr-
ně vyrovnané, letošní šestý ročník již 

záhy rozvrstvil 
mančafty do 
dvou výkon-
nostních úrov-
ní. To je asi 
hlavním důvo-
dem, proč ne-
došlo k žádné-
mu překvapení 
ani v závěreč-
ném play-off. 

Tým „Zbrojnice“ v něm zvítězil na plné 
čáře, přestože mu v tu dobu chyběl v se-
stavě Jiří Voňka. Ten byl letos vyhlá-
šen nejužitečnějším hráčem olomouc-
ké soutěže, ale v době konání finále byl 

jednou týdně, aby v Olomouci vznikla 
výkonnostně rovnocenná první a dru-
há liga. To by s sebou přineslo i kouzlo 
baráže,“ naznačil správce soutěže Pavel 
Konečný. 

OPP se hraje od jara do podzimu 
s dvouměsíční prázdninovou přestáv-
kou. Utkání družstev alespoň o třech 
hráčích zaberou zhruba 90 minut. 
„Vlastní tým mohou sestavit kamarádi, 
rodiny, kolegové z práce nebo jakákoliv 
kombinace těchto lidí. Budeme rádi, 
když se do příštího ročníku přihlásí. 
Primární je sportovně laděná zábava na 
čerstvém vzduchu,“ řekl Konečný.

Pétanque dlouhodobě usiluje o zařa-
zení mezi olympijské sporty, což by se 
mohlo povést v roce 2024. OPP patří 
mezi pět českých ligových soutěží, fina-
listé z Olomouce postupují do celostát-
ního českého Superpoháru v pétanque. 
Ten se letos uskuteční na bouledromu 
v hale únětického pivovaru u Prahy. 
 (red)

http://opp.kulovyblesk.com

Pétanque je sport, který může hrát každý a téměř kdekoli Foto | PK

v české reprezentaci hráčů kategorie 
Espoir (18-23 let) na mistrovství Evropy 
ve Španělsku.

„Byli bychom rádi, kdyby se našlo 
více lidí ochotných zahrát si pétanque 
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Capoeiristé vybojovali na závodech pět medailí

RADY OLOMOUČANŮM

Prevence nejen při vánočních nákupech 

Následující týdny a poté i samotné vánoční svátky jsou v dnešní době typické velkým nákupním shonem. Právě v tomto 
období se před nákupními centry hromadí na parkovištích vozidla a s nimi i roztržití nakupující. V lidech často opadává 
ostražitost a zapomínají na základní pravidla bezpečnosti při nákupech.

Připomeňme si proto několik zásad, jak předejít zbytečným starostem: 
• peněženku, osobní doklady a další cenné věci mějte neustále pod dohledem, větší obnos peněz si rozdělte na více 

částek a uložte je na různá místa, doklady a klíče noste pokud možno odděleně,
• kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji neustále na očích (nákupní vozíky, zkoušecí kabinky atd.), 
• při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na sedadlech žádné věci, vše uschovejte do zavazadlového 

prostoru, bunda nebo kabát zanechaný na sedačce může být mnohdy pro zloděje dostatečným lákadlem k vloupání do 
vozidla,

• buďte ostražití i při ukládání nákupu do vozidla, zloději využívají situace a nepozorovaně vniknou do kabiny vozidla 
a odcizí odloženou tašku, zatímco ukládáte zboží,

• při cestování hromadnou dopravou si dávejte na své věci obzvláště pozor, při čekání na zastávce zkontrolujte uzavření 
tašek, kabelek a kapes.

 www.mp–olomouc.cz

Ve dnech 5.–7. října se uskutečnil 
v Liberci již 6. ročník otevřených závodů 
v capoeiře. Akce byla spojena s víkendovým 
seminářem, kterého si zúčastnilo více než 
200 capoeiristů ze 7 zemí. 5 brazilských 
hostů v čele s prezidentem pořádající 
asociace Vem Camará - Mestre Pacocou 
a přes 20 evropských trenérů se postaralo 
o přípravné tréninky a atmosféru v průběhu 
sobotní eliminace i nedělního finále.

V sobotu nastoupilo 173 závodníků 
v 6 kategoriích do eliminačních soubojů 
o postup do nedělního finále. Finálová kola 
pak proběhla v neděli.

V dětské kategorii B (9-10 let) bojovali 
za Olomouc 2 nejmladší členové výpravy. 
Daniel Malínek a Adam Kosek. Nakonec 
se jen Adamovi Koskovi podařilo probo-
jovat mezi nejlepších dvanáct závodníků, 
kde nakonec skončil na 10. místě. Daniel 
Malínek byl nakonec 21.–24. Z celkového 
prvenství se radoval Karol Kim z Galan-
ty (SK). V dětské kategorii A (11-12 let) se 

nejlépe dařilo Adamu Poláčkovi, který 
skončil na 7. místě. Po něm následovaly 
Nela Hefková na 11. místě a Zuzana Malín-
ková na místě 12. Ze zlaté medaile se nako-
nec radovala domácí Sandra Filipi.

V kategorii juniorů (13-14 let) se podaři-
lo Pavlu Mrňkovi získat stříbro a jeho klu-
bovému kolegovi Jiřímu Pospíšilovi bronz. 
Zlato nakonec zůstalo doma zásluhou Ja-
roslava Schovance.

V kategorii dospělých C (šedo-žlutý 
– žluto-oranžový pásek) se podařilo olo-
mouckému klubu vybojovat další medaili, 
a to zásluhou Hany Hofmannové, která si 
odvezla domů bronz. Do finále se podařilo 
probojovat i Alanu Maryškovi, který však 
bohužel v dámské finálové konkurenci bral 
pouze 4. místo. Do dvanáctky se podařilo 
probojovat i dalším 3 olomouckým repre-
zentantům, a to Janu Zbořilovi (5. místo), 
Martinu Rubošovi (6. místo) a Simoně Kal-
manové (10. místo). 

V kategorii dospělí B (oranžový – 
oranžovo-modrý pásek) reprezentovali 

Olomouc dva zástupci. Vojtěchu Ran-
dýskovi se podařilo probojovat až do nej-
lepší osmičky závodníků a nakonec bral 
6. místo. 

V kategorii dospělí A (graduados a výše) 
měla Olomouc hned 3 zástupce a nakonec 
se všem podařilo probojovat do finále. Jan 
Křenek se nezalekl obhajoby z loňska a při-
dal do své i olomoucké sbírky další zlatou 
medaili (letošní sezónu již jeho 4. zlatou 
medaili ze 4 soutěží, má tedy prozatím 
100% úspěšnost). Karel Lupuliak, nej-
mladší z finalistů, pro kterého to byla v této 
soutěžní kategorii premiéra (v srpnu dostal 
vyšší pásek), si nakonec vybojoval bronz. 
A Zuzana Bordováčová brala sice nepo-
pulární, přesto i tak velmi cenné 4. místo 
a získala ocenění pro nejlepší ženu této 
kategorie.

Sportovní akce byla zařazena do pro-
jektu „PROSTĚ DÝCHEJ“ a liberecký klub 
Vem Camará se rozhodl touto akcí pod-
pořit Klub nemocných cystickou fibrózou 
a na jejich účet putovalo 18 610 korun.  (red)
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Trio Martinů

Petr Jiříkovský – klavír | Pavel Šafařík – housle | Jaroslav Matějka – violoncello

4. prosinec 2018 v 19 hodin
Arcibiskupský palác Olomouc (Wurmova 9)

Vstupné dobrovolné 

Na programu skladby Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka

Rezervace na tel. 587 405 421 nebo e-mailem: prohlidkypalace@ado.cz 

www.arcibiskupskypalac.cz

KOSTEL PANNY MARIE SNĚŽNÉ
OLOMOUC 

Sobota 10. listopadu 2018 
17 hodin

K O N C E R T
u příležitosti 200. výročí narození  

významného francouzského skladatele

40. let činnosti sboru a ke cti sv. Cecilie,  
patronky hudebníků

Charles Gounod (1818–1893):

MESSE SOLENNELLE DE SAINTE CÉCILE

(Slavnostní mše ke cti sv. Cecilie pro sóla, sbor a orchestr)

Účinkují:
Sbor a orchestr „Salve“ chrámu Panny Marie Sněžné,  

hosté a sólisté
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

Jak se jmenuje muzikál, na jehož volné pokračování vznikl muzikál Královna Kapeska?  …tajenka…
Tajenku křížovky zasílejte do 19. 11. 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: plachtění by bylo jeho poezií. Vylosovaným výhercem 
je: Radek Coufalík 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 19. 11. 2018, distribuce 3. 12. 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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Objektivem čtenáře
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Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet se na obrazové podobě Olomouc-
kých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu aktuální dění v Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední události kolem 
vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z vašich procházek městem či v okolí Olomouce. Ty nejzajímavější snímky vybereme 
a zveřejníme je na této straně časopisu. Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, 
posílejte na e-mailovou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 24. listopadu. Do předmětu elektronické zprávy 
uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

Vlasta Hrubá svůj snímek nazvala: Přání Olomoučanů vrátit stromy na náměstí.

Jan Krumpholc zaslal fotografii noční bouřky nad Olomoucí ze dne 4. srpna. Fotografie je pořízena od Pohořan. 

Jaroslava Kubová zachytila sundávání špičky radniční věže. 

Petra Novotná pořídila při sobotní procházce snímek plné olomoucké tržnice.

Blanka Martinovská byla přítomna při vysazení lípy republiky. Mají ji olomoucké městské části Nedvězí. V pátek 26. října ji na křižovatce ulic Jilemnické-
ho a Štúrova vysadili místní občané spolu s představiteli komise městské části. Lípa velkolistá jakožto tradiční národní symbol bude připomínat letošní 
oslavy stého výročí vzniku Československé republiky. Nedvězí se tak připojilo k celostátní iniciativě Lípa republiky, navíc navázalo na místní tradici – na 
stejné křižovatce totiž byla už roce 1968 vysazena lípa svobody, která ale po čase uhynula.



INZERCE

Audi originální příslušenství®

Ready. Winter.Sport.
Chcete mít své Audi kompletně ready na zimu? 
Audi originální příslušenství® nabízí spoustu možností 
na míru. Například nosiče lyží a snowboardu, střešní boxy 
a sněhové řetězy nebo praktické gumové koberce. 
Objevte více v našem autorizovaném servisu Audi.

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Kosmonautů 846/2, 772 00  Olomouc-město, www.samohylmotor.cz

Audi originální příslušenství
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