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Třídění papíru a plastů v rodinných domech 
Harmonogram svozu v roce 2019
V  rámci  projektu  na  podporu  třídění 

odpadů  připraveného  městem  Olomouc 
společně  s  autorizovanou  společností 
EKO-KOM bude i v roce 2019 pokračovat 
vývoz nádob na papír a plasty o objemu 
240  litrů  –  termíny  svozů  pro  jednotli-
vé  lokality  jsou  uvedeny  v  tabulce  a  na 

stránkách  www.olomouctridi.cz. 
Vývoz  nádob  bude  probíhat  v  inter-
valu  1×  4  týdny  –  střídavě  papír/
plasty po 14 dnech, svozový den je 
vždy  společný  pro  několik  lokalit. 
V 1. a 17. týdnu bude vývoz papíru posunut 
o jeden den z důvodu svátků 1. ledna 2019 

(Nový rok) a 22. dubna 2019 (Velikonoč-
ní  pondělí).  V  případě  dotazů  se  pro-
sím  obraťte  na  Odbor  městské  zeleně 
a  odpadového  hospodářství  Magistrátu 
města Olomouce – Mgr. Petr Swaczyna, 
tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna 
@olomouc.eu. red

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2019                                                                            www.olomouctridi.cz
Lokalita Svozový den Papír Plasty

Bělidla, Hodolany, Lazce, Olomouc-město, Pavlovičky pondělí lichý 
týden

první svoz  
28. 1. 2019

první svoz  
14. 1. 2019

Droždín, Chválkovice, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček, Týneček úterý lichý týden první svoz  
2. 1. 2019*

první svoz  
15. 1. 2019

Černovír, Hejčín, Chomoutov, Řepčín, Topolany středa lichý 
týden

první svoz  
3. 1. 2019*

první svoz  
16. 1. 2019

Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Slavonín čtvrtek lichý 
týden

první svoz 
4. 1. 2019*

první svoz  
17. 1. 2019

Holice, Neředín, Nová Ulice, Nový Svět, Povel pátek lichý týden první svoz  
5. 1. 2019*

první svoz  
18. 1. 2019

*svoz papíru je posunut o den kvůli svátkům 1. 1. 2019 (Nový rok) a 22. 4. 2019 (Velikonoční pondělí), kdy svoz odpadů neprobíhá
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Milí čtenáři,

otevřeli jste poslední letošní 
číslo Olomouckých listů. Prosinec, 
a zvláště jeho poslední den, bývá 
často příležitostí k bilancování. 
V tomto čísle je to ale jinak, v tomto 
čísle jsme na začátku.  Prosincové 
Olomoucké listy představují 
zastupitelstvo, které bude rozhodovat 
o našem městě následující čtyři 
roky. Představují také vedení města 
a radní, ale především přinášejí 
rozhovor s novým primátorem. Jeho 
prostřednictvím poznáte myšlenky 
a směřování sedmého olomouckého 
primátora, ale také zjistíte, jak bude 
primátor trávit Vánoce.

Vánoční svátky jsou motivem 
i pro další čtení, které jsme pro 
vás připravili. V prosincovém čísle 
se dočtete také o tom, jak jsou na 
tom olomoučtí cyklisté, o úspěchu 
judistky Renaty Zachové i o tom, co 
nás čeká v kultuře.

Jak vidíte, i poslední číslo může 
být začátkem. V době vydání navíc 
začíná advent, což je doba očekávání 
a nadějí.

Přeji vám požehnané Vánoce 
a skvělý příští rok!

Radka Štědrá
tisková mluvčí

EDITORIAL
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Olomoucké zastupitelstvo má 45 členů, 
kteří jsou voleni každé čtyři roky ve 
volbách do obecních zastupitelstev. Jejich 
zasedání se řídí schváleným jednacím 
řádem.
Zvolení zastupitelé si zvolili ze svých řad 
primátora, jeho náměstky a další členy 
rady. Zřizují a ruší výbory, volí jejich 
předsedy i další členy.
Zastupitelstvo rozhoduje o věcech 
patřících do samostatné působnosti 
obce – schvaluje program rozvoje 
města, rozpočet města, nabytí a převod 
nemovitostí, převod bytů a nebytových 
prostorů z majetku města, vydává obecně 
závazné vyhlášky a opatření obecné 
povahy.
Zastupitelstvo vykonává další činnosti 
dle zákona o obcích v součinnosti 
s poradními orgány – kontrolním 
a finančním výborem, které za tímto 
účelem zřídilo.
Předsedou finančního výboru byl pro 
období 2018-2022 zvolen Viktor Tichák 
(PIRÁTI A STAROSTOVÉ) a předsedou 
kontrolního výboru David Alt (SPD 
a SPOZ).
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Den boje za svobodu a demokracii 
si lidé připomněli také v Olomouci 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

www.olomouc.eu

Připomínku odkazu dramatických historických událostí spojených se dnem 17. listopadu si představitelé města, univerzity, Senátu a Poslanecké sněmovny, ale 
i skautů a dalších spolků připomněli u památníku bojovníků za svobodu a demokracii před olomouckou právnickou fakultou. Primátor Mirek Žbánek ve svém 
proslovu zdůraznil, že právě svobodný život je tím hlavním darem, který nám hrdinové z let 1939 i 1989 dali. „Díky tehdejším studentům a dalším odvážným 
lidem, kteří se postavili proti totalitě, máme dnes to krásné právo žít normálně, svobodně a důstojně,“ uvedl Mirek Žbánek.  Foto | BM

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V pátek 14. prosince 2018 proběhne další jednání Zastupitelstva města Olomouce. 
Jednání se bude konat od 9:00 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu 
v Hynaisově ulici 10. Program a materiály jsou k dispozici na www.olomouc.eu, kde 
bude možné v den konání sledovat také online přenos.  

Vánoční strom dostal jméno Štístko,  
trhy v centru potrvají do Štědrého dne
Padesát  let  starý  strom  daroval  letos 

Olomouci  Michael  Otáhal  z  Nenakonic, 
místní  části  Věrovan.  Jméno  Štístko  mu 
v tradiční výtvarné soutěži daly děti z ma-
teřské  školy  Komenium  a  také  pomohly 
primátorovi Mirkovi Žbánkovi s jeho roz-
svícením. Stalo se tak v pátek 23. listopa-
du,  kdy  byly  také  zahájeny  vánoční  trhy 
v centru města. 
„Zahajujeme  moravské  Vánoce  pod 

americkým stromem, který ve svém přiro-
zeném prostředí  dorůstá  výšky  až  sedm-
desát pět metrů. To znamená, že by mohl 
být  vysoký  stejně  jako  věž  naší  radnice,“ 
řekl při rozsvěcování stromu primátor Mi-
rek Žbánek a všem Olomoučanům popřál 
krásné Vánoce. 
Jméno Štístko vzešlo z výtvarné soutěže 

pro děti o pojmenování vánočního stromu, 
která se v Olomouci konala už potřinácté. 
"Ve  hře  byla  jména  jako  Zelenáč,  Vločka 
nebo  Andílek,  ale  nakonec  jsme  vybrali 
jméno  Štístko.  V  konkurenci  téměř  dvou 
set  padesáti  návrhů  nás  nejvíce  oslovila 
originalita zpracování. Vánoční strom dětí 
z mateřinky Komenium je totiž vyobrazen 
pomocí  otisků  jejich  rukou  a  jeho  kmen 

tvoří otisk bosé nohy,“ popsal s úsměvem 
primátor Mirek Žbánek.
Olomoucký  advent  je  stále  oblíbe-

nějším  cílem  návštěvníků  z  tuzemska 
i ze zahraničí. V posledních  letech často 
přijíždějí  hosté  i  z  Rakouska,  Sloven-
ska  a  Polska.  Vánoční  trhy  letos  tvoří 
132 stánků. V patnácti  z nich se podává 
punč a čtyři mají charitativní charakter. 
V ostatních lidé najdou řemeslné výrob-
ky, dekorační předměty nebo kulinářské 
speciality.   red

Strom osvětluje 18 tisíc LED světel s třpytivým efektem laděným do zlato-stříbr-
né barvy a zdobí ho 120 zlatých a stejný počet stříbrných koulí Foto | BM

www.vanocnitrhy.eu

Dárci krve převzali  
zlaté plakety
Čtyři  desítky  dobrovolných  dárců  si 

v  polovině  listopadi  převzaly  zlatou  me-
daili prof. MUDr. Jana Janského. Dalších 
šedesát dárců, kteří se slavnostního aktu 
nezúčastnili, ji dostanou dodatečně.
Činnost dárců ocenil také primátor Mi-

rek Žbánek a označil je za naprosto neza-
stupitelné  členy  společnosti.  „Bez  vás  by 
ani ti nejlepší lékaři nic nezmohli, chirur-
gové by nemohli operovat. Vy jste nezbyt-
nou  součástí  každého  týmu,  který  lidem 
v kritické situaci zachraňuje život a vrací 
zdraví,“ řekl primátor Žbánek.
Podle Lucie Vybíralové z Transfuzního 

oddělení Fakultní nemocnice Olomouc  je 
možné darovat krev až do 65 let. U mužů 
čtyřikrát,  u  žen  třikrát  ročně.  Cesta  ke 
zlaté  medaili  vede  přes  čtyřicet  odběrů 
a zpravidla znamená zhruba deset let úsi-
lí.  Ocenění  dárcům  předala  náměstkyně 
primátora  Markéta  Záleská  a  zástupci 
Českého  červeného  kříže.  Nejstarší  dár-
kyní byla Jiřina Kubaláková (*1961), která 
daruje krev od roku 2009, nejmladší pět-
advacetiletá Eva Tichavská, jež je dárkyní 
sedmým  rokem.  Aktuálně  fakultní  ne-
mocnici nejvíce  chybí krevní  skupiny A+ 
a 0-. „V době před Vánocemi máme velkou 
potřebu krve kvůli plánovaným operacím 
a musíme dárce dokonce obvolávat,“ uved-
la Vybíralová. Ročně nemocnice spotřebu-
je 27 tisíc transfuzních přípravků.  red
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Olomouc cvičila krizové situace při povodních
Město Olomouc se na začátku listopadu 
zapojilo do speciálního cvičení, jehož cílem 
bylo prověření schopnosti koordinovaně 
řešit krizové stavy. Společné dvoudenní 
vnitrostátní cvičení s názvem „Zdroje 2018“ 
simulovalo povodně v regionu. 
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V rámci dvoudenního cvičení se museli jeho aktéři vypořádat například se strženými mosty v Olomouci Foto | MF

Strom splnenych prani

Vyberte si kartičku ze stromečku přání v Olomouc CITY a splňte i Vy
přání dětem léčeným na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. 

Dárky poputují k chronicky nemocným dětem s diagnózami jako cystická
fibróza, Crohnova choroba, diabetes mellitus, onkologická diagnóza
a k dětem dlouhodobě hospitalizovaným po náročných operacích.

1.-16. 12. 2018
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Do  tematického  cvičení  se  zapoji-
li  profesionální  hasiči,  zástupci  deseti 
ministerstev,  kteří  jsou  členy  odborné 
pracovní  skupiny  Ústředního  krizové-
ho  štábu  pro  koordinaci  zabezpečení 
věcnými  zdroji,  zaměstnanci  orgánů 
krizového  řízení Olomouckého,  Středo-
českého a Zlínského kraje a města Olo-
mouc a Přerov jakožto obce s rozšířenou 
působností.
V Olomouckém kraji byla v rámci cvi-

čení  simulována  povodeň  odpovídající 
tzv.  „stoleté  vodě“  na  Moravě  a  Bečvě, 
při které hejtman vyhlásil krizový stav. 
Rozlivem řeky byly zasaženy nejen níže 
položené rodinné domy a sklepy, ale také 
mnohé  strategické  objekty,  jako  napří-
klad  pekárny,  elektrárny  či  nemocnice. 
„V průběhu cvičení byl v praxi testován 
informační  systém  krizové  komunika-
ce Krizkom,“ uvedla mluvčí Hasičského 
záchranného  sboru  Olomouckého  kraje 
Vladimíra Hacsiková.

První  den  cvičení  řešil  krizový  štáb 
především  záchranné  práce  a  evakuaci 
obyvatel a zajištění jejich ubytování a stra-
vování. Druhý den cvičení jeho aktéři řeši-
li následky povodní. Vypořádat se museli 
s  odpadovým  hospodářstvím,  dezinfekcí 
objektů,  zajištěním  náhradních  zdrojů 
elektřiny  nebo  zbudováním  náhradního 
přemostění přes řeku Moravu. 
„Skutečné  krizové  situace  ukazují, 

že  důkladné  přípravy  není  nikdy  dost 

a  že dobře připravené cvičení má velký 
význam. Teoretické přípravy jsou zákla-
dem, ovšem jen praxe při cvičení ukáže, 
co  doopravdy  funguje  a  kde  jsou  slabá 
místa,“  uvedl  náměstek  olomouckého 
primátora Martin Major, který se cviče-
ní účastnil. 
„Je  samozřejmě  lepší,  když  se na po-

tenciální  slabá  místa  přijde  při  cvičení 
než  později  při  reálné  povodni,“  dodal 
Martin Major.   red
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Velkou pozornost průběhu 
protipovodňových opatření v centru 
Olomouce věnuje nové vedení města. 
Dohodlo pravidelné schůzky s vedením 
podniku Povodí Moravy, které je 
investorem stavby, a společné kontrolní 
dny na staveništi. 

Protipovodňová opatření:  
primátor chce lepší informovanost veřejnosti

Další novinkou je zřízení poradní ko-
mise  pro  protipovodňová  opatření.  Tře-
tím aktuálním novým krokem je příprava 
veřejného jednání s občany. „Chci zvýšit 
úroveň  informování  obyvatel  a  komuni-
kace  s  nimi,“  zdůraznil  primátor  Mirek 
Žbánek. 
Nová  komise,  která  má  ve  vztahu 

k  radě  města  poradní  funkci,  bude  za-
měřená  na  protipovodňová  opatření. 
„Chci,  abychom  pro  tuto  problematiku 
měli  odbornou komisi,  jejíž  členy nomi-
nují koaliční  i opoziční strany,“  řekl pri-
mátor Žbánek a dodal: „Protipovodňová 
opatření  jsou  sice  významným  krokem 
pro bezpečnost města, na druhou stranu 
ale znamenají i mimořádně nepříjemnou 
komplikaci  nejen  pro  obyvatele  dotče-
né lokality.“ Poukazuje tím například na 
složitou  dopravní  situaci,  negativní  vliv 
stavebních  prací  na  kvalitu  života  nebo 
změny ve využití a vzhledu krajiny a ve-
řejných prostranství.

Maximálně informovat veřejnost
Velkou  důležitost  přičítá  radnice  in-

formování  veřejnosti.  Právě  proto  se 
připravuje  další  veřejné  projednání  na 
téma  průběhu  stavby.  Setkání  s  občany 

je  naplánováno  na  úterý  11.  prosince  od 
16 hodin, odehraje se opět v aule Pedago-
gické fakulty Univerzity Palackého na Žiž-
kově náměstí. 
Dalším tématem, které s protipovodňo-

vými opatřeními úzce souvisí, je dopravní 
situace  ve  městě,  konkrétně  především 
v okolí Žižkova náměstí a křižovatky třídy 
17. listopadu a Masarykovy. Na křižovatce 
jsou  aktuálně  na  doporučení  policie  vy-
pnuté semafory, protože při jejich spuště-
ní  se vytvářejí na silnicích dlouhé kolony 
vozidel.  Tento  fakt  se  několikrát  potvrdil 
při pokusném krátkodobém zapnutí sema-
forů. Na  druhou  stranu  je  ale  křižovatka 
bez  světelné  signalizace  zejména  v  době 
dopravní špičky velmi nepříjemná pro ři-
diče  i  pro  chodce.  Primátor  proto  zadal 
odborníkům úkol najít alternativní řešení 
této dopravní situace.  

Problémy se založením nového mostu
Mezitím probíhá samotná stavba proti-

povodňových opatření na celém úseku od 
Bristolu až téměř po most na třídě Kosmo-
nautů. Nejen o průběhu stavby se hovořilo 
i na jednání vedení města a Povodí Mora-
vy, které se odehrálo 22. listopadu. Primá-
tor na schůzce požádal investora protipo-
vodňových opatření, aby město podstatně 
dříve  informoval  o  případných  změnách 
v průběhu stavby.
Zástupci  Povodí Moravy  připustili  na-

příklad  problém  při  zakládání  nového 
mostu v ulici Komenského. K původnímu 
mostu  chyběla  jakákoliv  stavební  doku-
mentace, a tak nebylo předem známo, jak 
byl starý most ve dně řeky založen. Při de-
molici se ukázalo, že v základech byla velká 
betonová deska, o níž nikdo nevěděl, a také 
piloty původního mostu jsou v zemi ulože-
né jinak, než se čekalo. Takové skutečnos-
ti  podle  Povodí Moravy  způsobují  stavbě 
komplikace a zdržení. Primátor chce, aby 
i přesto byl dodržen harmonogram stavby, 
aby se neprodlužovala omezení, která stav-
ba způsobuje.
Na 2. B etapu, která ochrání centrum 

města  a  týká  se  úseku  od  Komenského 
ulice po třídu Kosmonautů, navazují dal-
ší  etapy  protipovodňové  ochrany.  Třetí 
etapa promění úsek směrem k Hradisku 
a Černovíru, čtvrtá etapa oblast na druhé 
straně  města  na  Nových  Sadech.  Tepr-
ve  po  dokončení  všech  etap  bude  proti-
povodňová  ochrana  kompletní  a  zajistí 
bezpečí Olomouce i při více než třísetleté 
povodni.   red

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s blížícím se koncem roku 2018 mi dovolte poděkovat vám všem jménem Městské policie Olo-

mouc za spolupráci. Jsme si vědomi, že by účinné plnění našich úkolů na celém území města Olomouce bez 
úzké spolupráce s vámi nebylo možné.

Při této příležitosti dále považuji za potřebné poděkovat za dlouhodobou spolupráci zástupcům vedení 
samosprávy, odborných subjektů v rámci Magistrátu města Olomouce, komisí městských částí a složek in-
tegrovaného záchranného systému.

Ke zvýšení pocitu bezpečí našich spoluobčanů se nám podařilo díky finanční podpoře statutárního města Olomouce a Mi-
nisterstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality v tomto roce dokončit digitalizaci všech bezpečnostních kamer 
městského kamerového dohlížecího systému na území města. Byly doplněny další alternativní způsoby úhrady parkovného 
pro zvýšení uživatelského komfortu motoristů. Současně byla realizována další etapa modernizace technického vybavení, 
kdy dochází k průběžné obměně vozového parku a dokumentační techniky při výkonu služby. 

Poděkování za práci patří zejména všem strážníkům a civilním zaměstnancům Městské policie Olomouc, a hlavně jejich 
rodinám a blízkým, kteří nám umožňují být připraveni plnit stanovené úkoly tak, abyste vnímali naši práci jako neodmysli-
telnou součást snahy o zvýšení vašeho pocitu bezpečí.

Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem celého pracovního kolektivu Městské policie Olomouc popřát všem spoluob-
čanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019 nejen bezpečnou Olomouc, ale každému z nás hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Za pracovní kolektiv Městské policie Olomouc
 Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc 

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICIE OLOMOUC 



Po skončení rekonstrukce školky  
v ní najde místo dalších dvacet dětí
Mateřská škola Olomouc 
Rooseveltova mimořádně 
nabídne od ledna místo 
pro dvacet dětí v nové 
třídě. Budova školky totiž 
prošla od března letošního 
roku obnovou a rozšířením 
kapacit za přispění 
dotací z Integrovaného 
regionálního operačního 
programu. Mimořádný 
zápis předškoláků se konal 
koncem listopadu.

Mateřská  škola,  kte-
rá  bude  od  ledna  příští-
ho  roku  po  rekonstrukci, 
a  navíc  bude  rozšířena 
o jedno oddělení pro děti, 
nabízí  rodičům  komplex-
ní  výchovně-vzdělávací 
program  předškolního 
vzdělávání. „V budově mateřinky probíhá 
rekonstrukce od března. V novém a s roz-
šířenou kapacitou má dětem začít sloužit 
v lednu 2019. Po celou dobu rekonstrukce 
jsou děti v náhradních prostorách budo-
vy bývalé základní školy na Přichystalově 
ulici,“ vysvětlila vedoucí odboru školství 
Fantová. 
Nové  oddělení  nabídne  místo  pro 

22  dětí  a  umožní  lepší  zapojení  rodičů 
s dětmi předškolního věku na trh práce. 

„Jde  o  vybudování  nového  oddělení MŠ 
včetně zařízení. Objekt je nově díky výta-
hu bezbariérový a došlo k úpravám ven-
kovních ploch a instalaci nových herních 
prvků.  Na  projekt  byla  získána  dotace 
z  Integrovaného  regionálního  operační-
ho programu ve výši devadesát procent ze 
způsobilých výdajů, což dělá cca 14,4 mi-
lionů korun,“ doplnila Hana Fantová.    red

www.msrooseveltova.cz

Poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Olomouce

Statutární město Olomouc poskytuje dotace ze svého rozpočtu 
právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený, zpravidla veřejně 
prospěšný účel.

Žádosti o dotace a jejich finanční vypořádání (vyúčtování) se 
podávají přes formulář na webových stránkách dotace.olomouc.eu.

Jednotlivé žádosti posuzují nejprve odborné komise Rady města 
Olomouce a následně Rada města Olomouce, která rozhoduje o přidělení 
dotace do 50 tis. Kč v každém jednotlivém případě, žádost o vyšší dotaci 
předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Olomouce. S úspěšným 
žadatelem uzavře statutární město Olomouc veřejnoprávní smlouvu, 
v níž budou sjednány bližší podmínky pro použití dotace. Pro informace 
o termínech a jak vyplňovat žádost pro určitý dotační program kontaktujte 
administrátora na věcně příslušném odboru. Kontakt se zobrazí po výběru 
dotačního programu. 

www.dotace.olomouc.eu 
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Místa přátelská rodinám – představujeme: 
Kavárnu V lese a centrum Sluňákov 
Kavárna V lese   

Unikátní  kavárna  pro  děti  a  rodiče  je 
zatím jediná svého druhu v Olomou-
ci.  „Jsme malý,  rodinný  podnik 
zaměřený  převážně  na  rodi-
če  s  dětmi,  sdružující  práci 
českých  výrobců  a  prodejců 
dřevěných  hraček,  jsme  sest-
ry  s  touhou se  rozrůstat,  šířit 
krásu, ukázat dětem všeho věku 
a  rodičům, že  trávit  čas  spolu  je 
nade vše,“ představuje s láskou svůj 
podnik jedna z majitelek Gabriela Dudko-
vičová. Společně se svou sestrou otevřela 
podnik v centru Olomouce  loni v září na 
Žerotínově  náměstí,  na místě  bývalé  re-
staurace U Bakaláře.

V čem je vaše kavárnu výjimečná?
V naší herně si děti mohou hrát  s na-

prostými  skvosty  značek Utukutu, Pikle, 
DomDom, Targe, MMM, Šimido aj. 
Podporujeme  české  výrobce,  lo-
kální dodavatele,  z  jejichž pro-
duktů připravujeme kávu, ká-
vové speciality, polévky, saláty, 
dorty  hříšné,  ale  i  veganské, 
bez lepku nebo bez cukru. Po-
řádáme workshopy, přednášky, 

sdílení a to vše v originálním in-
teriéru s příběhem. 

Jaké máte plány do budoucna?
Do  budoucna  bychom  z  kavárny  rády 

vybudovaly  showroom  českých  hraček, 
více  energie  vložily  do  pořádání  kurzů, 
workshopů,  tvořivých  dílen,  ženských 
kruhů, sdílení, filmových večerů, i nadále 
si udržely status „babyfriendly“ místa, kde 
může být každý sám sebou. Naším cílem 
je  růst,  minimálně  nafouknout  stávající 
prostor. 

Je podle vás Olomouc městem pro 
rodinu? 
Myslíme, že si Olomouc počíná dobře. 

Líbilo  by  se  nám  však,  kdyby  se  město 
zapojilo  do  podpory  akcí  pro  děti.  Nyní 

máme na mysli  ty menší. Takové,  co dě-
tem ukáží, že nejen balónky, cukrová vata 
a skákací hrad tvoří zábavu. Bylo by skvělé 
děti vést nenásilnou cestou k umění, osob-
nímu rozvoji a k přírodě. 

Sluňákov,
místo, kde jsou rodiny spolu

Sluňákov  je  obecně  prospěšná  spo-
lečnost  nabízející  prožitky  a  poznání, 
které rozvíjejí uctivý vztah 
člověka  k  přírodě  i  k  sobě 
samému.  Sluňákov  vznikl 
a  rozvíjel  se  zejména  díky 
podpoře statutárního měs-
ta Olomouce od roku 1992. 
„Dnes nabízíme aktivity pro školy i veřej-
nost na okraji CHKO Litovelské Pomora-
ví  v  Horce  nad Moravou.  Začínali  jsme 
ekologickou výchovou, dnes se věnujeme 
i mnoha dalším aktivitám,“ popsal cent-
rum ředitel Michal Bartoš. 

V čem je centrum unikátní?
Znají to asi všichni rodiče. V případě, 

že máte chvilku času a vypravíte se s ma-
lými  dětmi  do  přírody,  chovají  se  děti 
náhle  jinak,  jsou  volnější  a  svobodnější. 
Lékaři  a  ekologové dodají,  že  také  zdra-
vější. Projevem této situace, kdy jsou děti 
v  přírodě,  je  fakt,  že  méně  zlobí.  Tento 
přirozený  stav  však  moderní  civilizace 
odsunula  trochu  do  pozadí.  Příroda  je 
zasunuta za přitažlivý svět internetových 
sítí  a  jiných  lákadel.  Sluňákov  se  snaží 

nabízet prostředí, které 
je  inspirativní  pro  ro-
diče  i  děti,  a  programy 
a aktivity, ve kterých je 
posilován jejich společ-

ný  roz-
h o v o r 
a  zároveň 
vztah  ke 
k r a j i ně , 
k t e r o u 

obývají či navštěvují.

Jaké máte plány do 
budoucna?
Rodiče  s  dětmi  už 

mnoho  let  chodí  na 
akce,  které  pro  ně  Sluňákov  připravuje. 
Budeme  i  nadále  pokračovat  v  oblíbe-
ných  celodenních  programech  v  podobě 
návštěvních  dnů.  Před  čtyřmi  lety  jsme 
otevřeli  na  15  hektarech  kolem  nízko-
energetického zázemí areál Domu příro-
dy Litovelského Pomoraví a lidé přijíždějí 
do Sluňákova mnohem častěji. Areál má 
totiž  podobu  romantického  parku  s  ce-
lou  řadou  herních  prvků,  které  posilují 
vztah návštěvníků k přírodě. Děti i rodi-
če mohou prožít dobrodružství v Rajské 
zahradě, která má podobu lodi, v Lesním 

chrámu  mohou  pozorovat  cestu  Slun-
ce  a dozvědět  se něco o  sobě  i  rodičích, 
ve  Sluneční  hoře  proniknout  jeskyní  do 
její  centrální  části  se  studní  a  zvonem. 
U Ohniště zlaté spirály si pak mohou opé-
ci špekáčky nebo kukuřici. Dům přírody 
láká k pobytu venku, k společně trávené-
mu času, ke hře a  setkání, k  rozhovoru, 
k odpočinku a osobní meditaci. Symbo-
licky  se  stal  Dům  přírody  také místem, 
kde se rodiny svým způsobem zakládají, 
protože  zde  proběhlo  již mnoho  svateb-
ních obřadů.  
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Nové vedení statutárního města Olomouce   
Představujeme primátora a jeho náměstky
Primátor

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (ANO 2011)
kompetence: kancelář primátora, interní audit a kontrola, útvar hlavního architekta, strategie a řízení včetně 
řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace 
a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek a Městská policie Olomouc 
(rozhovor s novým primátorem na straně 12)

Navrhněte osobnosti na Cenu města  
nebo na Cenu za počin roku

Náměstci primátora města Olomouce:
JUDr. Martin Major, MBA (ODS)
kompetence: investice, doprava a územní 
plánování, ochrana obyvatel

Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL)
kompetence: Smart City a informační technologie, 
dotační projekty včetně ITI, majetkoprávní 
záležitosti, bytová politika, městská památková 
rezervace, Hřbitovy města Olomouce

Mgr. Pavel Hekela (spOLečně)
kompetence: kultura, městská zeleň a odpadové 
hospodářství, komise městských částí 
a detašovaných pracovišť, Moravské divadlo 
Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO 2011)
kompetence: školství a využití volného času, vnější 
vztahy zahrnující zahraniční kontakty a partnerská 
města, spolupráce města s organizacemi, 
institucemi a svazy, Knihovna města Olomouce

Mgr. Markéta Záleská (ODS)
kompetence: cestovní ruch, Informační centrum 
Olomouc, sport a tělovýchova, Zoologická zahrada 
Olomouc

Eva Kolářová, DipMgmt (ANO 2011)
kompetence: ekonomika, sociální služby a věci

Neuvolnění členové Rady města Olomouce:
Mgr. Miloslav Tichý  
(ANO 2011)

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.  
(ODS)

Mgr. Milan Feranec  
(ANO 2011)

RNDr. Ladislav Šnevajs  
(KDU-ČSL)

Cenu města Olomouce nebo Cenu za 
počin roku jako výraz ocenění význam-
né  činnosti  nebo  díla mohou  opět Olo-
moučané navrhovat od 1. prosince letoš-
ního  roku  až  do  31.  ledna  2019,  kdy  se 
uzavře přijímání návrhů.
Své  návrhy  mohou  občané  nebo 

organizace  posílat  do  31.  ledna  2019 
prostřednictvím  nominačního  formu-
láře,  který  naleznou  na  webu  www.

cenamesta.cz/nominace, nebo na e-mai-
lovou  adresu:  cena.mesta@olomouc.eu, 
anebo v obálce zřetelně označené „Cena 
města“ na adresu: Magistrát města Olo-
mouce, Horní náměstí 583, budova rad-
nice, 779 11 Olomouc.
Více informací a již oceněné laureáty 

z předchozích let najdete na webu.   red

www.cenamesta.cz
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ANO 2011

ProOl

STAN+Piráti

ODS

KDU–ČSL

spOL

SPOZ+SPD

KSČM

ČSSD

14

6

6

5

3

4

3

2

2

Mgr. Miroslava Ferancová (ANO 2011)
50 let
právnička
Hodolany 

Mgr. Miloslav Tichý (ANO 2011)
30 let
marketingový manažer, programátor, 
živnostník
Povel 

Eva Kolářová , DipMgmt (ANO 2011)
62 let
ekonomka
Lazce 

Vladimír Prášil (ANO 2011)
60 let
živnostník
Droždín 

Václav Kryl (ANO 2011)
53 let
obchodní manažer, jednatel př. spolku 
Naše Řepčínsko
Řepčín 

Mgr. Milan Feranec (ANO 2011)
54 let
právník, poslanec PS P ČR
Hodolany 

Ing. Jaroslav Kuchař (ANO 2011)
62 let
OSVČ
Nová Ulice 

Mgr. Martin Přerovský (ANO 2011)
39 let
vedoucí oddělení
Hodolany 

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 
(ANO 2011)
40 let
vysokoškolský pedagog Univerzity 
Palackého
Olomouc 

Ing. arch. Tomáš Pejpek (proOl)
51 let
architekt
Chválkovice 

Ing. arch. Pavel Grasse (proOl) 
57 let
architekt, hudebník
Olomouc 

Petr Macek (proOl)
38 let
manažer charitativní organizace
Nová Ulice 

doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. 
(bez politické příslušnosti)
46 let
univerzitní pedagožka
Nová Ulice

Mgr. Jakub Knápek (STAN+Piráti)
44 let
učitel angličtiny a španělštiny  
na gymnáziu 
Olomouc

Jaromír Lošťák (ANO 2011)
45 let
jednatel společnosti
Slavonín 

akad. soch. Martin Lubič (proOl)
56 let
architekt
Hodolany 

Ing. arch. David Helcel (proOl) 
51 let
architekt
Olomouc 

Mgr. Hynek Melichar, Ph.D. 
(STAN+Piráti)
36 let
vyučující na UP 
Nová Ulice

MUDr. Marcela Škvařilová (proOl)
64 let
lékařka kardioložka
Radíkov 

doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. 
(ANO 2011)
53 let
vysokoškolský pedagog Univerzity 
Palackého
Neředín

Mgr. Radim Lindner (ANO 2011)
40 let
ředitel gymnázia
Lazce 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (ANO 2011)
45 let
náměstek ředitele státní organizace 
Chválkovice

Magdaléna Vanečková (ANO 2011)
45 let 
asistentka
Olomouc 

Novým primátorem se stal Mirek  Žbánek, zvolili ho noví zastupitelé
Novým primátorem města Olomouce na volební období 2018–2022 je Mirek Žbánek z  hnutí ANO 2011. Do čela města byl zvolen 5. listopadu na ustavujícím jednání Zastupitelstva 

města Olomouce. V pořadí sedmý olomoucký primátor má šest náměstků a v čele města střídá  Antonína Staňka z ČSSD. Následující čtyři roky město povede koalice složená z ANO 2011, ODS, 
KDU-ČSL a hnutí spOLečně. V opozičních lavicích zasednou členové  ProOlomouc, STAN + PIRÁTI, SPOZ + SPD, KSČM a ČSSD.
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Novým primátorem se stal Mirek  Žbánek, zvolili ho noví zastupitelé
Novým primátorem města Olomouce na volební období 2018–2022 je Mirek Žbánek z  hnutí ANO 2011. Do čela města byl zvolen 5. listopadu na ustavujícím jednání Zastupitelstva 

města Olomouce. V pořadí sedmý olomoucký primátor má šest náměstků a v čele města střídá  Antonína Staňka z ČSSD. Následující čtyři roky město povede koalice složená z ANO 2011, ODS, 
KDU-ČSL a hnutí spOLečně. V opozičních lavicích zasednou členové  ProOlomouc, STAN + PIRÁTI, SPOZ + SPD, KSČM a ČSSD.

Ing. Josef Suchánek (STAN+Piráti)
55 let
manažer
Holice

Mgr. Viktor Tichák (STAN+Piráti)
28 let
doktorand, lingvista
Olomouc

JUDr. Martin Major, MBA (ODS)
39 let
1. náměstek primátora, právník
Nová Ulice

Bc. Josef Kaštil (ODS)
33 let
asistent poslankyně PS P ČR
Neředín

Ivana Kalodová (KDU–ČSL)
50 let
dětská sestra, předs. Spolku pro Holický les 
Holice

Ing. arch. Michal Giacintov (KDU–ČSL)
55 let
architekt
Nová Ulice

Ing. Martin Jirotka (SPOZ+SPD)
51 let
manažer agentury domácí péče 
Nové Sady

Mgr. Jiří Kubíček 
(bez politické příslušnosti)
62 let
pedagog VŠ
Nová Ulice

PaedDr. Miroslav Skácel  (KSČM)
70 let
důchodce, zastupitel SMO
Řepčín

Mgr. Filip Žáček  (ČSSD)
31 let
právník, náměstek primátora 
Slavonín

Mgr. Yvona Kubjátová (ČSSD)
49 let
vedoucí odboru sociálních služeb 
Holice

Mgr. Pavel Hekela (spOL) 
64 let
bývalý ředitel Moravského divadla Olomouc
Nová Ulice

Ing. Stanislav Flek (spOL)
49 let
spolumajitel zahradnické firmy
Povel

MUDr. Ivo Mareš, MBA (ODS)
54 let
lékař záchranné služby
Neředín

Mgr. Marek Zelenka, LL.M. 
(bez politické příslušnosti)
30 let
právník protikorupční organizace
Hejčín

PhDr. Jiří Zima (KSČM)
58 let
státní zaměstnanec, předseda OV KSČM
Nové Sady

Ing. David Alt (SPOZ+SPD)
36 let
ekonom
Olomouc

Ivana Plíhalová (spOL)
56 let
herečka
Olomouc

RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU–ČSL) 
56 let
náměstek primátora
Hejčín

Mgr. Matouš Pelikán (KDU–ČSL) 
36 let
advokát
Nová Ulice

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. (ODS)
46 let
konzultant v oblasti IT a e-marketingu 
Chválkovice

Mgr. Markéta Záleská (ODS)
51 let
živnostník, ředitelka zájmového spolku
Olomouc

Nová městská  
rada je standardně 
jedenáctičlenná
Foto| JA

Pozn.: Informace o pracovních 
pozicích nových členů městského 
zastupitelstva jsou převzaty 
z hlasovacích lístků pro 
komunální volby.



Jaké to bylo dostat na krk 
primátorský řetěz?
Neměl jsem ho na krku poprvé. Nosil 

jsem ho už dříve, když jsem jako zastupi-
tel oddával. Trochu jsem si na něj zvyknul 
a přirostl mi k srdci. (smích)

Je to velká pracovní změna stát se 
primátorem?
Pětadvacet let jsem se pohyboval ve vr-

cholných manažerských  funkcích,  takže 
je to jakési pokračování řídící práce. Zá-
sadní rozdíl je ale v míře veřejné kontroly 
a společenské odpovědnosti. Je  to úplně 
jiné,  než  když  jsem byl  šéfem ve  vlastní 
firmě a odpovídal se jen sám sobě. V pří-
padě primátora je tam navíc přesah sta-
tutárního zástupce stotisícové metropole.

Takže cítíte stotisícovou 
odpovědnost?
Samozřejmě.  A  vím,  že  to  není  jed-

noduchá  role.  To  hnutí  jsem  tady  spo-
luzakládal a  logicky  jsem se  snažil,  jako 
ve  sportovním  dresu,  přivést  ho  k  poli-
tickému  úspěchu  v  komunální  politice. 

Krajské, nebo spíše městské, která je mi 
nejbližší.

Je to jako byste vyhrál okresní 
přebor?
Uspěl jsem v krajském a následně s tý-

mem vyhrál místní přebor. Ale najednou 
už nejsem hráč a kapitán, stal jsem se i tre-
nérem a manažerem klubu v jedné osobě. 
Najednou už to není hra a soutěž. Nejsem 
primátorem za nějakou stranu, jsem tváří 
celého města a za celé město zodpovídám, 
ať už mě lidé volili, nebo ne. Ať mají názor 
na  naše  hnutí,  jaký  chtějí,  ať  nám  fandí, 
nebo nás proklínají, musím to respektovat. 
To je přirozená součást demokracie. Mys-
lím, že podobně svou odpovědnost vnímají 
i ostatní kolegové v městské radě. 

Co bylo pro vás největším 
překvapením?
Byl  jsem  čtyři  roky  v  zastupitelstvu 

a  aktivně  komunikoval  s  představiteli 
tehdejší  koalice  nebo  s  úředníky,  takže 
jsem věděl, do čeho jdu. Celkem příjemně 
mě překvapilo, jak plynule dovedla nová 

koalice  převzít  štafetu  v  řízení  města.  
Máme za sebou pár týdnů, kdy jsme kří-
žem  krážem  pročetli  rozpočet,  kolegové 
se  dovedli  dokonale  seznámit  s  tím,  jak 
fungují jednotlivé odbory, a myslím, že si 
sedá i nově nastavená organizační struk-
tura. Líbilo se mi, jak úředníci pokračují 
ve své práci s velkou mírou profesionali-
ty a že příznivě vnímají nové šéfy. Méně 
příjemným  zjištěním  byly  zděděné  pro-
blémy, se kterými se musíme vyrovnat ve 
velmi krátkém čase.

Které?
Rozpočet,  kauzy,  které  se  dlouhodobě 

neřešily, a absence strategického výhledu, 
kam město má investovat své prostředky, 
i  podfinancování.  Férově  říkám:  máme 
mizerný rozpočet a mizerný bude i ten dal-
ší  i  ten  následující. Město Olomouc  si  po 
příjmové stránce určitě zaslouží úplně jiný. 
Takový,  kde  investice  budou  dvojnásob-
né.  Jsme  stotisícové  město  a  zajišťujeme 
mnoho  veřejných  služeb  –  třísouborové 
divadlo, filharmonii, zoo, akvapark, bazén 
a rozvětvenou síť hromadné dopravy, velké 
parky… Ufinancovat to všechno je složité. 
Jiná města mají dvojnásobek obyvatel, ale 
trojnásobný rozpočet z daní, které jim po-
sílá stát. V tomto jsme handicapovaní. My 
bychom dnes potřebovali asi šest miliard 
na to, abychom dohnali dluh, který město 
má na infrastruktuře za posledních třicet 
let. Jenže my máme ročně na investice jen 
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Mirek Žbánek:  
Chtěl bych, aby nám 

Olomouc jiní záviděli

Od 5. listopadu je primátorem statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek. Sám ale raději 
používá oslovení Mirek, které si lidé zvykli vídat na volebních plakátech hnutí ANO 2011 
v Olomouci. Pro jeho zvolení hlasovalo 31 z 45 městských zastupitelů. Deset hlasovalo proti, 
čtyři se zdrželi. Nový primátor chce vést město dynamickým způsobem a výrazněji zúročit 
jeho potenciál. „Nabízím otevřenost dobrým myšlenkám a nápadům bez ohledu na to, zda 
v zastupitelstvu tvoříte součást koalice, či opozice. Nabízím otevřenost inovacím a kreativitě, 
které toto město potřebuje,“ řekl po zvolení zastupitelům.

Miroslav Žbánek (*1973) je sedmým 
olomouckým primátorem. Narodil se ve 
Valašském Meziříčí a je absolventem lesnické 
školy v Hranicích, FF UP a PF UJAK. Měl lesnickou 
projekční kancelář, poté byl manažerem Úřadu 
Regionální rady Střední Morava a náměstkem 
ředitele ve Správě železniční dopravní cesty. 
Věnuje se zahradničení, má rád turistiku, 
myslivost a historické automobily a motocykly. 
Je ženatý, má sedmnáctiletou dceru. 



V nejbližší době začne velká moderni-
zace varovného a  informačního systému 
na  území  města.  Ten  nabídne 
velmi  užitečnou  kombinaci 
funkcí a nahradí stávající za-
staralý  systém. Město  získa-
lo  na  jeho  obnovu  dotaci  ve 
výši 55 milionů korun a prv-
ní městské části se možnosti 
hlášení  nového  systému  do-
čkají v polovině příštího roku.
Současný  systém,  který 

Olomouc  používá,  sice  stále 
funguje, ale podle odborníků 
je zastaralý, náročný na opra-
vy a údržbu, navíc poskytuje 
méně  variabilní  služby.  „Některé 
prvky tohoto dosluhujícího systému 
jsou na hraně životnosti. Sirény jsou 
již  zastaralé, a především srozumitelnost 
jakéhokoli  doplňkového  hlášení  je  velice 
nízká,“ vysvětlil náměstek Martin Major. 
Nynější  systém  je  založen  na  kombinaci 
sirén a obecních rozhlasů.
Nový systém bude  tvořit místní  infor-

mační systém, složený z 1832 akustických 
jednotek, instalovaných na sloupy veřejné-
ho osvětlení a ovládaných digitálním bez-
drátovým  přenosem.  Jedná  se  o  vysoce 
modulární systém, propojitelný s dalšími 
informačními a monitorovacími systémy, 
jako  jsou  informační  panely,  monitoring 
ovzduší,  srážkoměry,  hladinoměry  a  po-
dobně. Současně může plnit i funkci zcela 
nezávislého obecního rozhlasu pro jednot-
livé městské části. 
Obnova  systému  bude  technicky  ná-

ročná a bude trvat přibližně tři následující 
roky. V každém roce dojde k pokrytí při-
bližně jedné třetiny území města.    red
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tři  sta  milionů.  Bez  financování  z  jiných 
zdrojů  –  státních,  evropských,  to  není 
možné utáhnout. Ale to jsme věděli, s tím 
jsme do politiky šli.

Máte nějakou prioritu?
Kvalitu služeb, které pro občany zajiš-

ťujeme, rozvoj města, bezpečnost a pořá-
dek.  Neexistuje  jedna  priorita.  Když  se 
zeptáte  šéfa  některé  z  úspěšných  firem, 
také  neumí  jednoduše  odpovědět,  jestli 
je  to  jen  zisk  nebo  inovace,  kvalitní  za-
městnanci nebo něco jiného. Na městě je 
to  obdobné.  Chceme  ale  nastavit  pravi-
dla dlouhodobého rozvoje, podle kterých 
město pojede dalších pět patnáct let. Aby 
bylo  jasné,  jak  se  má  chovat  ke  svému 
majetku,  jak  má  nakládat  s  rozpočtem, 
kam má investovat. V jaké kvalitě a roz-
sahu má občanům zajišťovat služby. Chtěl 
bych, aby v  tom byla shoda všech stran, 
aby se tato pravidla neměnila každé čtyři 
roky. 

Co je vaším vysněným cílem?
Abychom nebyli městem, které  se  in-

spiruje jinde a hledá způsob, jak se rozví-
jet. Chtěl bych, abychom se sami stali in-
spirací a dokázali jsme využít potenciálu 
univerzity,  historického  města,  tvůrčích 
schopností  našich  občanů.  Třeba  i  jen 
malými  projekty,  které  zlepšují  kvalitu 
života. Aby se na nás ukazovalo  jako na 
nositele chytrých nápadů. Olomouc vždy 
bude  spíše  sídelním  než  průmyslovým 
městem. Proto musíme začít klást důraz 
na  kvalitní  bytovou  zástavbu  s  dobrou 
architekturou, urbanismem a infrastruk-
turou,  kde  budou  hřiště,  zeleň  i  místa 
k parkování.
Chtěl bych, aby lidé vnímali Olomouc 

jako město, kde se dobře žije, aby nám jiní 
záviděli. 

Máte vřelý vztah k myslivosti, jste 
tedy lovec?
Právě že nijak velký. Pro mě je mysli-

vost  spojena  s  tradicemi,  se  specifickou 
mluvou, s její historií. Česká myslivost je 
oficiální  součástí  národního  kulturního 
dědictví. Táta byl hajnej,  takže  jsem vy-
růstal v péči o zvěř a o  les. To vše  je mi 
bližší  než  lov.    Až  mnohem  později  na 
škole jsem si udělal lovecký lístek a začal 
chodit na hony. Dnes mám strašně málo 
času  a  raději  si  vezmu  psy,  dalekohled 
a jdu se jen projít a nasbírám houby. Když 
chci  vidět  vysokou,  zajedu  k  bráchovi, 
který má  jelení  farmu. Nebo  se  jedu na 
jeleny podívat do Jeseníků. Nepotřebuji 
lovit, i když neodmítnu pozvání od přátel 
a lovecký zážitek si umím vychutnat.

Šestnácteráka jste tedy neskolil?
Ne,  žádné  velké  trofeje  nemám.  Ani 

bych je neměl kam dát. Nemám tak velké 
zdi.

Třeba do primátorské pracovny…
Ne, ne, Úsov  ani Křivoklát  z  ní  dělat 

nehodlám.

Jsme v době adventu, jak strávíte 
Vánoce?
Částečně  v  rámci  charitativních  pro-

jektů, na což se těším. Baví mě stýkat se 
s lidmi a být s nimi v normálním kontak-
tu.   Budu ale i odpočívat, asi někam vy-
razím. A budu dotahovat to, co jsem ne-
stihl v domácnosti, takže se snad zbavím 
i restů. Ale především mě čeká společný 
čas s mými blízkými. Posledních pár týd-
nů si připadám jako kastelán. Odcházím 
z radnice večer jako poslední, zhasínám 
na chodbách a zamykám. Alespoň že za-
čaly vánoční trhy a můžu si dát před ces-
tou domů něco dobrého.  pok

Město vymění staré sirény  
za moderní varovný systém

ve středu 12. prosince 2018 od 15.00 hodin
Horní náměstí | stánek Olomouckého punče 

Výtěžek z prodeje vánočního punče bude věnován 
zařízení Fondu ohrožených dětí – Klokánek Olomouc.

Přijďte na punč s primátorem a hejtmanem

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
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Probíhající a předpokládané uzavírky 
na území statutárního města Olomouce

Do 21. 12. 2018
úplná uzavírka ulice Smetanova – prodlouže-
ní termínu uzavírky
Do 10. 12. 2018
úplná uzavírka ul. Fibichova v křižovatce 
s ul. Smetanova
Do 14. 12. 2018
úplná uzavírka ulice Na Luhu
Do 14. 12. 2018
úplná uzavírka ulice Na Zákopě v úseku 
Selské nám. – Železniční
Do 30. 4. 2019 
úplná uzavírka ulic Na Partkách a Severní
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

INZERCE
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Další etapa rekonstrukce – rozárium 
dostane lavičky a osvětlení
Začátkem listopadu začala plánovaná 
druhá etapa rekonstrukce rozária. Ta 
spočívá v doplnění venkovního mobiliáře 
a instalaci veřejného osvětlení. Stavební 
práce skončí v prosinci, veřejnosti bude 
areál opět otevřen v dubnu příštího roku. 

Atraktivní  areál  olomouckého  rozá-
ria, které sousedí s botanickou zahradou 
a Bezručovými sady,  je po  I.  fázi  rekon-
strukce vyhledávanou lokalitou. „Jakmile 
návštěvnická sezona v rozáriu pro letošní 
rok  skončila,  Výstaviště  Flora  Olomouc 
zahájilo  druhou  fázi  projektu  architek-
ta  Zdeňka Sendlera. Architekt  navrhnul 
venkovní sedací nábytek, jako jsou lavič-
ky, židle či polohovací lehátka. Dále bude 
provedena montáž nezbytných odpadko-
vých  košů  na  tříděný  odpad  a  instalace 
stojanů na kola,“ prozradil Jiří Svačinka, 
náměstek  technického  úseku  Výstaviště 
Flora Olomouc. Mobiliář  bude  v  rozáriu 
umístěn do ústředního prostoru návštěv-
nického centra a na parter. Vše bude pev-
ně ukotveno k zemi, z důvodu zabránění 
posouvání či přesouvání mobiliáře. Deset 

sloupů s veřejným osvětlením je umístě-
no podél hlavní komunikace. Celkové ná-
klady dosáhnou 1,4 milionu korun, hra-
zeny jsou z rozpočtu výstaviště a odboru 
investic.
Zároveň Flora řeší  i reklamace proté-

kajících bazénků a hledá se nový způsob 
ukotvení stínicích plachet.     red

Stavební práce skončí v prosinci Foto | AJ
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INZERCE

PRODEJ POZEMKŮ
Čechy pod Kosířem
LOKALITA POD HŘBITOVEM

Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů, 
14 km od Prostějova a 22 km od Olomouce, 
výměra pozemků 700–1100m2.

Čechy pod Kosířem jsou malebná hanácká vesnice ležící na rozhraní 
Hané a Drahanské vrchoviny, na úpatí severozápadního svahu Kosíře, 
v nadmořské výšce 273 m n.m. Je vzdálená 14 km od Prostějova 
a 22 km od Olomouce. Samotný Velký Kosíř (442,8 m n.m.) je jednou 
z dominant obce a na jeho vrcholu byla v roce 2013 vybudovaná nová 
rozhledna.

Pozemky v nové obytné zóně s názvem “Pod Hřbitovem” se nachází 
v severozápadní části obce na úpatí severozápadního svahu Kosíře. 
Místo nabízí plný komfort pro všechny, kteří hledají bydlení ve starobylé 
obci obklopené čistou přírodou, kde převládá ticho a klid a kde se lidé navzájem znají. Současně je zajištěna výborná dopravní obslužnost 
do Olomouce, Prostějova a Konice s častými spoji autobusové dopravy. Lokalita má plnou občanskou vybavenost. V obci se nachází základní škola 
– první stupeň a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, dům pokojného stáří s pečovatelskou službou, obchody, knihovna, restaurace, kostel, 
zrekonstruovaný barokní zámek s rozsáhlým krajinářským parkem, kde se v letním období konají nejrůznější kulturní a společenské akce. V obci 
se nachází jedno z největších muzeí historických kočárů a v bývalé továrně na výrobu hasební techniky je vybudováno obecní hasičské muzeum. 
Na aktivním životě v obci se podílí spolky TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Junák a Klub seniorů. Pro rekreaci a sport slouží dobře vybavené 
fotbalové a dětské hřiště, stejně jako nové multifunkční zařízení pro kulturu a sport s moderní sportovní halou a venkovním areálem. 
Stavební parcely jsou zainvestovány z rozpočtu obce a probíhá budování inženýrských sítí, které bude dokončeno nejpozději v dubnu 
2019. V ceně pozemku je zahrnuto vybudování všech inženýrských sítí - komunikace, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, veřejná zeleň, 
přípojky plynu, elektrické energie, vody, dešťové a splaškové kanalizace. Cena pozemků je stanovena na 1350,- Kč včetně DPH.

Kučera Idea s.r.o. 
       Ing. Jiří Kučera  
     (vedoucí kanceláře Prostějov) 

Profesní cíl  
Vytvořit pro své klienty funkční kancelář 
finančního poradce pracujícího i za honorář na 
stejné úrovni jaká existuje v USA a v Evropě, 
která je za klienta schopna řešit veškeré jeho 
finanční záležitosti včetně zastupování klienta 
na základě plné moci.                                             

Pravidla:                                                                                                                    
 Dodržení daného slova patří k základním 

pravidlům lidského chování.                                  
 Pracuji pro své klienty stejně jako bych 

pracoval pro sebe.   
 S poctivostí nejdál dojdeš, protože moje jméno 

je to nejdůležitější, co mohu nabídnout.   
 

Profesionální praxe 

• SLON s.r.o. Praha     

                                  1995 – 1997            

• SOPHIA FINANCE s.r.o., 

Broker Trust s.r.o.                         

                                 1997 -  dosud          

 

 
 
 

 
Finanční makléř senior, vedoucí kanceláře 
Prostějov  
Klientela – asi 300 rodin, stálých klientů 30 rodin, převážně
střední vrstvy, dále vyšší střed a VIP klientela. 

Objem spravovaných financí: dříve 90 mil. Kč, dnes 50 mil. 
Kč, aktivně 30 mil. Kč pro rodiny   v oblasti vyššího středu a 
VIP klientely. 

Správa portfolií: nejčastější okolo 6 mil. Kč přes firmy Broker 
trust, BBI, DRFG, J6T, OCAM.  30 možností investic pro 
klienty. Nákup zlata přes notářskou úschovu. 

Rozsáhlé zkušenosti s financováním bydlení – znalost 
úvěrových produktů všech hypotečních bank a stavebních 
spořitelen, včetně stavebních spoření s vlastnostmi hypotéky. 

 

 

Development Kučera Idea – realitní, právní služby, možnost 
projekce a výběru stav. firem a stav. dozoru.  

Realizace financování koupě a výstavby 270 rodinných domů v 
objemu přes 690 mil. Kč.     Roční objem zpracovávaných 
hypoték cca 30 až 40mil. Kč. Úvěry pro obce a SVJ 20mil.  

Poskytování půjček krytých notářským zápisem a zástavním 
právem se zhodnocením investic.   Schopnost provedení auditu 
stávajícího řešení v oblasti pojištění, spoření, investic a úvěrů.  
Stanovení reálnosti životních cílů rodiny a nalezení 

nejefektivnější cesty k jejich realizaci v rámci finančního 

plánu. Dlouholetá péče o klienta s postupným řešením jeho 

cílů. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Kontaktní údaje: 
  Kučera Idea s.r.o. 
  Floriána Nováka 5267/3 
  796 01 Prostějov 
  IČ: 28333616 
  Mob.: +420 608 819 559, +420 776 052 486 
  E-mail: jiri.kucera@kuceraidea.cz 
               martin.kucera@kcueraidea.cz 

 

 

 
 
 

Kučera Idea s.r.o 

Kučera Idea s.r.o. 
 

„Idea Vašeho bydlení se s námi 
stanou tou pravou realitou“ 
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V pořadí 17. ročník přehlídky filmové 
animace a současného umění (PAF) se na 
několika místech ve městě bude konat 
od 6. do 9. prosince. 

Animace, podivné filmy i výstavy  
přinese PAF Olomouc 2018

Festival  je vrcholem celoročních akti-
vit organizace PAF a za dobu své existence 
se stal  jednou z nejdůležitějších událostí 
na  tuzemské  kulturní  scéně.  Tématem 
letošního ročníku je Lapsus a nejrůzněj-
ší podoby zkratů, zádrhelů či chybění se 

Pamětníky  mezi  dospělými  i  dětské 
diváky  určitě  potěší  uvedení  kompletní 
animované série Břetislava Pojara Pojď-
te  pane,  budeme  si  hrát,  která  bude  na 
PAFu  promítnutá  z  původních  kopií  na 
35  mm  filmovém  pásu.  „Nejvýraznější-
mi jmény letošního ročníku PAFu budou 
kultovní filmař a hudebník Jesse Kanda 
nebo americká umělkyně Jacky Connolly.  2018.pifpaf.cz

samostatných 
programových bloků80
lokalit napříč 
Olomoucí14

projevují  napříč  celým programem  číta-
jícím  více  než  80  samostatných  progra-
mových bloků. Řada projektů je uvedena 
v ČR vůbec poprvé, některé vznikají pří-
mo pro festival, program se koná ve 14 lo-
kalitách napříč Olomoucí i ve virtuálním 
prostoru.

Pro  diváky  máme  nachystány  spousty 
lahůdek  v  podobě  filmových  projekcí, 
workshopů pro děti  i  dospělé  a  výstavy, 
které  zůstanou  přístupné  i  po  skončení 
festivalu,“  láká  na  bohatou  programo-
vou  nabídku  ředitel  festivalu  Alexandr  
Jančík.     red

Americká umělkyně Jacky Connolly přijede na PAF představit svůj film Ariadne. Film o trhlině mezi virtuální realitou a skutečností vznikal v herním prostředí 
videohry The Sims a bude uveden v evropské premiéře. Foto | PAF
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

4. 12., 19:00  Thomas Vinterberg, Mogens Rukov – Rodinná slavnost
 Bavte se, nic se neděje. Činohra, senioři -30 %  
6. 12., 19:00  Gaetano Donizetti – Don Pasquale. Komická opera, D 
7. 12., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra. Hrajeme v Divadle  
 hudby Olomouc, vstupenky můžete zakoupit v pokladně MDO, DHO,  
 také rezervovat a zakoupit on-line.
8. 12., 19:00  Franz Lehár – Země úsměvů
 Romantická opereta ve třech dějstvích. Rodinné divadlo  
9. 12., 14:30  Choderlos de Laclos – Nebezpečné známosti
 Je to silnější než já. Činohra, NO
10. 12., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, A  
11. 12., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, B  
12. 12., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny. Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra, C 
14. 12., 19:00  Leoš Janáček – Její pastorkyňa. Opera ve třech dějstvích. Premiéra, P
15. 12., 19:00  Leoš Janáček – Její pastorkyňa. Opera ve třech dějstvích, X 
16. 12., 16:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, YO   
17. 12., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. Činohra. Změna programu. 
18. 12., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený
 Česká lidová opereta, L. Senioři -30 % . 
 Změna programu. Vstupenky zakoupené na původní představení The Beatles  
 Celebration zůstávají v platnosti na operetu Na tý louce zelený
19. 12., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Královny. Kde je humor, je  
 i naděje. Činohra. Hrajeme v Divadle hudby Olomouc, vstupenky můžete  
 zakoupit v pokladně MDO, DHO, také rezervovat a zakoupit on-line.
19. 12., 19:00  Josef Stelibský, Antonín Procházka – Hledám děvče na boogie woogie
 Revuální opereta, senioři -30%  
20. 12., 19:00  Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patelliére – Jméno
 Nepodceňujme sílu rodného listu. Činohra   
21. 12., 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.
21. 12., 19:00  Leoš Janáček – Její pastorkyňa
 Opera ve třech dějstvích, V 
22. 12., 10:00  Vánoční koledování – Zpívání vánočních koled ve foyer MDO
 Koncert, vstup volný
22. 12., 14:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček. Baletní pohádkový příběh. 
22. 12., 19:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček. Baletní pohádkový příběh  
23. 12., 16:00  Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
 Koncertní provedení nejznámější české mše   
23. 12., 19:00  Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
 Koncertní provedení nejznámější české mše   
25. 12., 17:00  Petr Iljič Čajkovskij – Louskáček. Baletní pohádkový příběh  
26. 12., 19:00  Roman Vencl & Michaela Doleželová – Když se zhasne
 Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice... Činohra 
27. 12., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra, D
28. 12., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený. Česká lidová opereta
29. 12., 16:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy. Muzikál, ZO 
30. 12., 17:00  Alexej Davidovič Mačavariani – Othello
 Vojevůdce, který podlehl žárlivosti. Balet   
31. 12., 16:00  Janka Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doleželová – Vzpoura nevěst
 Láska je láska, ale řízek je řízek! Činohra
6. 1., 14:30  Vinobraní. Opereta ve třech dějstvích, NO
6. 1., 19:00 Kočičí hra. Činohra, premiéra, uvádíme v Divadle hudby
7. 1., 19:00  Zkrocení zlé ženy
 Jiskřivá komedie o lásce v nejrůznějších podobách. Balet, A

 www.moravskedivadlo.cz

Od 13. prosince

Od 20. prosince

Aquaman © 2018 Warner Bros. Ent. All Rights ReservedTM & ©DC COMICS

Mary Poppins Returns ©2018 Disney Enterprises, Inc.
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13. 12., 19:00 M2 Vánoční koncert – „České vánoce“ – Redura
 STAMIC: Pastorální symfonie, RYBA: Rozmilý slavíčku
 FIŠER: „Vánoční“, české koledy pro smíšený sbor a orchestr
 Barbora Jirásková – soprán, Soňa Jungová – alt, 
 Rudolf Medňanský – tenor, Lukáš Bařák – bas 
 Akademický sbor Žerotín – sbormistr Pavel Koňárek
 Pěvecký sbor Campanella – sbormistryně Jana Synková
 Pavel Hekela – recitace, Marek Šedivý – dirigent
16. 12., 10:30 NM1 Nedělní matiné – Reduta. Veselé muzicírování s dechovými nástroji  
 aneb kvinteto filharmonie hraje pro děti.
 Moravia Quintet: 
 Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot,
 Oldřich Bartík – lesní roh, Jan Šprynar – moderátor
5. 1., 19:00  M3 Novoroční koncert – „Novoroční expres“ – Reduta
 Projížďka hudební Evropou ve speciálním expresu plném skvělé hudby  
 E. H. Griega, A. Dvořáka, J. Offenbacha, J. Strausse a dalších
 Jaromír Javůrek – průvodní slovo, Petr Šumník – dirigent
7. 1., 19:00  K2 Viola a harfa – Program „Lachrymae“ – Reduta
 WILLIAMS: Fantasy on Greensleeves pro violu a harfu
 BRITTEN: Suita pro harfu C dur op. 83
 BRITTEN: „Lachrymae“ pro violu a harfu
 RAVEL: Habanera, Pavana za mrtvou infantku pro violu a harfu
 VIEUXTEMPS: Capriccio c moll pro violu solo
 DEBUSSY: Romance, Beau soir, Dívka s vlasy jako len pro violu a harfu
 MARAIS: Pět francouzských tanců pro violu a harfu
 Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – harfa
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.

3. 12., 19:00 F. Strauss, J. S. Bach, L. V. Beethoven, V. Bujanovsky – Reduta
 Ludmila Urbanová – lesní roh
 Zuzana Valentová – klavír

  3. prosince – 7. ledna

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

2. 12., 14:00 Divadlo hudby: Za oponou se otevírá svět, výtvarný workshop pro rodiny  
 s dětmi od 7 let k výstavě Rozlomená doba 1908–1928. DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč.  
 DOPROVOD VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: 585 514 288, johncapkova@muo
3. 12., 18:00 Divadlo hudby: Stanislav Komárek: Města a městečka. Memoáry,  
 ekologický večer, pořádá Sluňákov. VSTUP VOLNÝ 
4. 12., 10:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Co umění umí | Cestou necestou zlatým  
             16:00 kočárem, workshop pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby.  
 DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč. DOPROVOD VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná:  
 cermakova@muo.cz, 585 514 299. Program je určen pro děti od 2 do 6 let.
4. 12., 11:00 Muzeum moderního umění: Co si budem povídat? Zkrácená  
 komentovaná prohlídka výstavy Rozlomená doba 1908-1928 kombinovaná  
 s prvky animačního programu pro seniory. VSTUPNÉ 20 Kč
4. 12., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Tomášem Lebedou. Talk show. VSTUPNÉ 100 Kč 
4. 12., 19:00 Mozarteum: Universum Brdečka. FILMART Arcidiecézního muzea  
 Olomouc / z cyklu Legendy. VSTUPNÉ 60/30 Kč
5. 12., 17:30 Komorní sál, Umělecké centrum UP: Sylva Poláková: Městské symfonie,  
 přednáška s filmovými ukázkami v rámci doprovodného programu výstavy  
 Rozlomená doba 1908-1928. VSTUP VOLNÝ
5. 12., 18:00 Divadlo hudby: Vojtěch Boháč: Mezi bosenskými islamisty, přednáška,  
 beseda, pořádá ARPOK. VSTUP VOLNÝ
5. 12., 19:00 Mozarteum: Vidění sv. Luitgardy a sv. František Xaverský na Karlově  
 mostě (1710–1711), Klenoty barokního sochařství v českých zemích.  
 Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka. VSTUP VOLNÝ
6. 12., 19:00 Divadlo hudby: Olivy – Vánoční improshow, divadelní improvizace.  
 VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
7. 12., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na... A zase je tu advent!, koncert. VSTUPNÉ 50 Kč
7. 12., 18:30 CAFÉ 87: David Vávra: Okna kaváren, middlesage za osobní účasti 
 Davida Vávry. VSTUP VOLNÝ
7. 12., 19:00 Divadlo hudby: R. Vencl – M. Doleželová: Když se zhasne, Moravské 
 divadlo Olomouc, činohra. VSTUPNÉ 200 Kč
9. 12., 16:00 Mozarteum: Vánoce u Špidlíků, Divadlo dětem – Buchty a loutky, Praha. 
 VSTUPNÉ 80 Kč. Rezervace vstupenek: 585 514 190, pokladna.amo@muo.cz
 Pohádková dílna, rezervace nutná, tel. 585 514 288, johncapkova@muo.cz
10.–14. 12. Mozarteum: Vánoce u Špidlíků. Divadlo dětem pro MŠ a nižší ročníky ZŠ.  
8:30 a 10:00  VSTUPNÉ 80 Kč. Rezervace vstupenek pro školy: 585 514 288, johncapkova@muo.cz
11. 12., 17:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Marnotratný milovník barev. Stanislav 
 Menšík (1912–1970). Komentovaná prohlídka výstavy s největším znalcem 
 Menšíkova díla Janem Andresem. VSTUPNÉ DO MUZEA 100/50 Kč
11. 12., 18:30 CAFÉ 87: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje. Hostem 
 Vladimíra Hrabala bude Jiří Struž, papírový modelář a sběratel. VSTUPNÉ 50 Kč
11. 12., 19:00 Divadlo hudby: Kulturní ozdravovna Jana Buriana, koncert. VSTUPNÉ 150 Kč
12. 12., 20:00 Divadlo hudby: Porno i na Moravě, literární večer. VSTUPNÉ 120/80 Kč
12. 12., 16:30 Muzeum moderního umění: Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy 
 ve střední Evropě, unikátní výstavou provede návštěvníky kurátorka Šárka 
 Belšíková. VSTUPNÉ DO MUZEA 100/50 Kč. Rezervace nutná! Pokladna  
 MUO pokladna@muo.cz, telefon: 585 514 241.
13. 12., 19:00 Mozarteum: Vítězné svině, loutkové divadlo pro dospělé, Buchty a loutky 
 (PRAHA). VSTUPNÉ 100 Kč
14. 12., 19:00 Divadlo hudby: Racek, Slovanský tyátr, Olomouc, studentské divadlo. 
 VSTUPNÉ 100 Kč
15. 12., 18:00 Mozarteum: Musica Figuralis: Adventní koncert, koncert barokní hudby.  
 VSTUPNÉ 120 Kč
17. 12., 19:00 Divadlo hudby: Racek, Slovanský tyátr, Olomouc, studentské divadlo. 
 VSTUPNÉ 100 Kč
18. 12., 16:00 Muzeum moderního umění: Ateliér 6+ | V hlavní roli stíny, workshop 
 pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč. 
 DOPROVOD VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: cermakova@muo.cz,
 585 514 299. Program je určen pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby.
18. 12., 19:00 Mozarteum: Stupkovo kvarteto – Adventní koncert, komorní koncert. 
 VSTUPNÉ 50 Kč 
19. 12., 19:00 Divadlo hudby: M. Doleželová – R. Vencl: Královny, Moravské divadlo 
 Olomouc, činohra, repríza. VSTUPNÉ 200 Kč

www.muo.cz

20. 12., 19:00 Mozarteum: Josef Antonín Štěpán: Sonáty a Capriccia, novodobé premiéry  
 skladeb z kroměřížského archivu, festival Baroko 2018. VSTUPNÉ 150 Kč 
21. 12., 19:00 Divadlo hudby: Woody Allen: Central Park West, Moravské divadlo 
 Olomouc, činohra, repríza. VSTUPNÉ 200 Kč

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

 www.mfo.cz

INZERCE

ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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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

RV
18

02
20

8/
11



18        WWW.FACEBOOK.COM/STATUTARNI.MESTO.OLOMOUC    KULTURA   |   OLOMOUCKÉ LISTY

Příběh Titaniku 
Vyprávění spisovatelky a lektorky Dany 

Šimkové vás v úterý 4. prosince v 17:00 ho-
din přenese do roku 1912, kdy spolu se slav-
nými pasažéry a členy posádky nastoupíte 
na největší  loď ve své době. V budově na 
náměstí Republiky si vyslechnete skutečný 
příběh postavený na výpovědích a životo-
pisech přeživších, podpořený novými ob-
jevy, ukázkami z filmu Titanic (Cameron, 
1997)  a  skutečnými  záběry  lodě  z  roku 
1912. Rezervace místa v oddělení pro do-
spělé  čtenáře  nebo  dospele@kmol.cz  je 
nezbytná.

Nejen Mikuláš naděluje
V  úterý  4.  prosince  po  celou  výpůjční 

dobu si mohou malí návštěvníci pobočky 
Jungmannova (i za pomoci rodičů či pra-
rodičů)  vyplnit  „Čertovský  kvíz“.  Sladká 
odměna čeká na každého.

S knížkou a Mikulášem do života
Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči 

proběhne ve středu 5. prosince v 10:00 ho-
din v oddělení pro děti a mládež v budově 
na  náměstí  Republiky.  V  rámci  projektu 
rozvíjení  čtenářské  gramotnosti  od  nej- 
útlejšího věku „S knížkou do života“ si děti 

Knihovna města Olomouce – vybíráme z programu
si  porovnat  své  znalosti,  hbitost  a  rychlý 
úsudek s ostatními? Užít si zábavu s další-
mi chytráky pomocí bzučáků a interaktiv-
ní videohry Buzz: Světový kvíz? Nemusíte 
se bát  jazykové bariéry, hra  je kompletně 
v českém znění! Soutěžit mohou až 4 hráči 
najednou.  Ten  nejchytřejší  a  nejrychlejší 
vyhraje virtuální cenu.

VÝSTAVY

Michal Skřipský – fotografie
Až do konce prosince oživuje prostory 

budovy na náměstí Republiky kolekce fo-
tografií vystihující průřez tvorbou Michala 
Skřipského.  Fotografování  se  věnuje  více 
jak 15 let, rád cestuje a objektivem fotoapa-
rátu se snaží zaznamenávat neopakovatel-
né okamžiky.

Ivana Weinzettlová Jungová – Duše 
nespatřena
Koláže  tančící  novinářky  a  vizuální 

umělkyně  mohou  na  pobočce  Jungman-
nova  zhlédnout  všichni,  kteří  chtějí  skrze 
umělkyni  nahlédnout  do  vlastního  nitra, 
až do konce roku.

přečtou  pohádku,  společně  vyrobí  drob-
ný  dárek  a  dospělým  představí  knihov-
nice nové knihy vhodné pro tuto věkovou 
skupinu. 

Klub deskových her
Klub deskových her zve nejen své členy 

(ti  mají  přednost),  ale  všechny  fanoušky 
bez ohledu na věk v pondělí  10. prosince 
od 16:00 do 19:00 hodin do budovy na ná-
městí  Republiky  na  hry  Alhambra, Malý 
princ, Splendor, Takenoko, Ubongo a dal-
ší. Můžete si přinést i vlastní hry a změřit 
síly s ostatními. Přihlásit se lze na deskov-
ky@kmol.cz  nebo  v  oddělení  pro  dospělé 
čtenáře.

Vánoční výtvarná dílna 
Pro malé kutily je v úterý 11. prosince od 

12:00 do 17:00 hodin připravena výtvarná 
dílnička. Na náměstí Republiky, v oddělení 
pro děti a mládež, mohou vyrábět vánoční 
magnetku nebo ozdobu na stromeček. 

Interaktivní kvízové odpoledne
V  předvánoční  čas  přichází  knihov-

na  s  novinkou  –  v  úterý  18.  prosince  od 
16:00 do 18:00 hodin v klubovně budovy 
na náměstí Republiky to vypukne. Chcete  www.kmol.cz
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Muzeum umění ukazuje snímky  
významného fotografa Jaromíra Funkeho
Jeho fotografie mají ve svých sbírkách 
Muzeum moderního umění v New Yorku, 
Pompidouovo centrum v Paříži nebo 
Tokijské muzeum fotografického umění. 

Vánoční bohoslužby 2018 děkanát Olomouc (město) 
Farnost / kostel 24. prosince 25. prosince 26. prosince 31. prosince 1. ledna 2019 
Olomouc – katedrála sv. Václava 15:00 pro děti, 21:00* 8:00, 10:00* 8:00, 10:00 16:00 8:00, 10:00* 
Olomouc – sv. Mořic 22:00 7:30, 9:00,10:30 7:30, 9:00, 10:30 17:00 7:30, 9:00,10:30 
Olomouc – sv. Michal 15:00* pro děti; 22:00 7:30, 9:00 7:30, 9:00 16:00 7:30, 9:00 
Kaple sv. Jana Sarkandra --- --- --- --- --- 
Olomouc – kapucíni 17:00 10:00, 17:00 17:00 17:00 10:00, 17:00 
Olomouc – dominikáni 16:00 pro děti, 24:00 9:30, 18:00 9:30, 18:00 17:00 9:30, 18:00 
Olomouc – P. Marie Sněžné 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 
Olomouc – sv. Kateřina --- 11:00 11:00 --- 11:00 
Olomouc – Hejčín 15:00 pro děti, 22:30 7:00, 10:00 7:00, 10:00 17:30 7:00, 10:00 
Olomouc – Hodolany 15:00 boh. slova; 23:00 11:00 11:00 --- 11:00 
Olomouc – Holice 21:00 9:00 9:00 --- 9:00 
Olomouc – Nová Ulice 21:00 9:00 9:00 17:00 9:00 
Olomouc – Fakultní nemocnice 13:30 --- --- --- --- 
Olomouc – Nové Sady 16:00 pro děti 9:35 9:35 16:00 9:35 
Olomouc – Slavonín 23:00 8:00 8:00 --- 8:00 
Olomouc – Hradisko 19:00 10:00 10:00 16:45 10:00 
Svatý Kopeček 16:00, 24:00 7:30, 9:00, 10:30, 15:00 9:00, 15:00 9:00, 17:00 7:30, 9:00, 10:30, 15:00 
Olomouc – Chválkovice 21:00 8:00 8:00 15:00 8:00
*mši svatou celebruje Mons. Jan Graubner olomoucký arcibiskup a metropolita moravský

KRYPTA KATEDRÁLY – VÝSTAVA BETLÉMŮ: podrobnosti na www.katedralaolomouc.cz

Jaromír Funke  (1896–1945)  začínal  se 
snímky městské krajiny a postupně se pro-
pracoval vedle Františka Drtikola či Josefa 
Sudka  mezi  zásadní  osobnosti  mezivá-
lečné  avantgardy.  Výstava  v  olomouckém 
Muzeu moderního umění, která potrvá do 
10.  února,  představí  nejvýznamnější  část 
Funkeho tvorby. 
„Výhradně  jsme  se  zaměřili  na  jeho 

avantgardní  fotografie,  jež  originálně 
a  progresivně  rozvíjely  inspirativní  pod-
něty  kubismu,  abstrakce,  nové  věcnosti, 
konstruktivismu a surrealismu,“ říká autor 
výstavy Vladimír Birgus. Většinu vystave-
ných děl tvoří vzácné dobové originály nej-
slavnějších děl,  ale  jsou zde  rovněž práce 
málo známé i dosud nikdy nepublikované, 
což umožnila spolupráce s Funkeho dcerou 
Miloslavou Rupešovou.
První avantgardní díla ovlivněná kubis-

mem,  novou  věcností,  konstruktivismem 
a  abstrakcí  vytvořil  Funke  v  roce  1923. 
Často se jednalo o jednoduchá zátiší s oby-
čejnými, mnohdy zdánlivě nefotogenický-
mi  předměty.  S  osmnácti  fotografiemi  se 
zúčastnil  I.  výstavy  Svazu  českých  klubů 
fotografů amatérů v Praze a v následujícím 

roce  poprvé  vystavoval  také  na  meziná-
rodních fotosalonech v Paříži a v Torontu. 
O  tom,  jak  svět přijímá Funkeho  foto-

grafie, vypovídá nejen zastoupení ve svě-
tových galeriích, ale i jejich prodejní cena. 
Například aukční dům Sothebý s vydražil 

Nekonvenční kompozice, odvážné úhly pohledu a  diagonální uspořádání in-
venčně používal při zachycení jednoduchých motivů v jejich základní podobě. 
 Foto | 3x archiv MUO

v  New  Yorku  před  sedmi  lety  kompozi-
ci  ze  zmíněné  série  Abstraktní  foto  za 
350 500 dolarů, což bylo tehdy v přepočtu 
více než 6 milionů korun.     red

www.muo.cz

POZVÁNKA
NA

VÝSTAVU
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Colegium Vocale v kostele sv. Michala

Benefiční koncert Richarda 
Pachmana a Dity Hořínkové
Tradiční adventní koncert skladatele 
a zpěváka Richarda Pachmana, 
olomouckého rodáka, a muzikálové 
herečky a zpěvačky Dity Hořínkové se 
letos uskuteční v pátek 14. prosince 
v 19:00 hodin v Husově sboru Olomouc.

„Diváci  si  poslechnou  nejen  adventní 
písně  a  koledy,  ale  mohou  se  seznámit 
i s písněmi z nového Vánočního alba, které 
k turné vychází a které obsahuje původní 
autorské  Pachmanovy  skladby  i  úpravy 
starých koled a které přináší předvánoční 
náladu  nejen  díky  hlasům  obou  aktérů, 
ale i díky neobvyklým nástrojům, jakým 
je  například  Sundrum,“  láká  diváky  na 
koncert Richard Pachman.

14. prosince v 19:00 hodin
Olomouc – Husův sbor 
(u Zimního stadionu)

„Jedná  se  o  naše  osmnácté  společ-
né  adventní  turné  s  Ditou  Hořínkovou. 
Jsme  vděčni,  že  se  z  našich  koncertů 

1. koncert

2.12. v 19 hodin

Barokní dialogy 
sopránu a continua
Kristýna Vylíčilová – zpěv
Martin Smutný – pozitiv
Jakub Michl – viola da gamba
Marek Kubát – theorba

Kaple Božího Těla 
– Jezuitský konvikt, UCUP

2. koncert

8.12. v 19 hodin

Adventní koncert 
barokní hudby
Musica Florea

Arcibiskupský palác

3. koncert

 15.12. v 19 hodin

Adventní rozjímání
Marek Orko Vácha – výňatky 
z autorových knih
Jaroslav Tůma, cembalo a klavichord 
– hudba starých mistrů

Kaple Božího Těla 
– Jezuitský konvikt, UCUP

Adventní 
koncerty
Olomouc 2018

v  olomouckém  Husově  sboru  stala  tra-
dice, a velmi se na olomoucké publikum 
těšíme.  Po  skončení  adventních  koncer-
tů tradičně navštívíme Dětský domov ve 
Strančicích,  kam  přivezeme  již  po  osm-
nácté finanční  výtěžek  z koncertů. To  je 
vedle radosti ze samotného zpívání druhá 
veliká  radost,“  dodává  Pachman.  Lístky 
budou v prodeji na místě nebo v předpro-
deji v síti Ticket Art.     red

POZVÁNKA

NA KONCERT

TARJA – Vánoční koncert 
v rockovém duchu

Smíšený pěvecký sbor Collegium voca-
le pořádá tradiční vánoční koncert v kos-
tele  sv. Michala  v  úterý  25.  prosince  od 
17:00 hodin. 
Na  koncertě  zazní  vánoční  písně, 

koledy  a  Pastorální  mše  Dur  od  Karla 

Kemptera. Sólisté a orchestr tvoří členo-
vé Moravské filharmonie Olomouc a Mo-
ravského divadla Olomouc. Lístky budou 
k  dispozici  1  hodinu  před  koncertem. 
Vstupné:  dospělí  100  Kč,  senioři  a  stu-
denti 60 Kč.   red

Mozarteum, Arcidiecézní muzeum
úterý 18. prosince v 19:00 hodin

KOMORNÍ KONCERT
 ADVENTNÍ KONCERT
účinkuje 
 STUPKOVO KVARTETO

Vladimír Žůrek – housle 
Martina Fischerová – housle 
Jiří Kobza – viola 
David Kostrhon – violoncello 

spoluúčinkují
Markéta Cabajová – flétna
Silvie Hartmannová – klarinet
Václav David – viola

Na programu:
Krommer – Kramář
Mozart
Schubert 

ADVENTNÍ KONCERT

Rocková,  operní  a  neuvěřitelně  talen-
tovaná  zpěvačka  Tarja  Turunen  i  letos 
o  Vánocích  zazpívá  v  Olomouci.  Tento-
krát v pavilonu A výstaviště Flora v úterý 
11.  prosince.  Tarja  si  pro  svoje  fanoušky 
připravila vystoupení v rámci Dark Christ-
mas za doprovodu Moravské filharmonie 
Olomouc  a  Pěveckého  sboru  Stojanova 
gymnázia  Velehrad.  V  Olomouci  zazpí-
vá už potřetí,  loni v Olomouci vyprodala 
hned dva své vánoční koncerty.

Finská zpěvačka si pro Českou republi-
ku připravila vánoční set plný písní z po-
sledního alba „From Spirits And Ghosts“ 
doplněný novými písněmi a se speciálním 
doprovodem jedné z největších filharmo-
nií u nás. Lístky je možné zakoupit v sítích 
Ticketportal, Ticketpro, Ticket Art a Tic-
ketstream, Ticketmaster.   red

www.mastersofrock.cz
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Kdy vaše dítě naposledy cestovalo časem?
Šest skupinek dětí. Červení prohlížejí ro-

botickou ruku, mezi zelenými kolují brýle pro 
virtuální realitu, fialoví procházejí dílnou, kde 
vznikají součástky leteckých motorů, modří 
zkoušejí 3D tiskárnu, žlutí hledají před továr-
nou staré mince a bílí vytvářejí model parní-
ho stroje. Skupinky se střídají na stanovištích 
a výukový den pro děti zaměstnanců firmy 
Honeywell Aerospace Olomouc běží podle 
plánu. „Každý rok to pojímáme tematicky. 
Letos máme 150 dětí ve věku od 6 do 12 let 
a tématem je stroj času. Na každém stanovišti 
se děti dozvědí něco o technice v různých eta-
pách dějin lidstva,“ vysvětlují Jitka Šebíková 
a Lucie Košáková, které mají za Honeywell 
akci na starost.

V Hlubočkách vyrábějí špičkoví strojaři 
dílce motorů pro airbusy, boeingy a další le-
tadla. Příběhy strojařů z Honeywellu ukazují, 
že není nezbytně nutné, aby člověk byl vy-
učený v oboru. Špičkovou strojařinu se navíc 
naučí člověk v každém věku. „U malých dětí 
nám samozřejmě nejde o to, abychom je pře-
svědčili, že mají jednou nastoupit do firmy,“ 
usmívá se Jitka, „chceme v nich vzbudit zá-
jem o techniku.“

Akce se koná za plného provozu, pří-
prava trvá několik měsíců a podílí se na ní 
řada operátorů i inženýrů. Když se člověk 
projde po firmě, potká zaměstnance oble-
čené v kostýmech indiánů, robotů, bájných 

letců Daidala s Ikarem nebo pilotů velkých 
dopravních letadel. Někde se maluje a tvoří, 
jinde poslouchá, když strojaři vysvětlují, jak 
vlastně fungují křídla a motory letadel. Děti 
kladou otázky a je na nich vidět, jak nasávají 
informace. „Je úplně skvělé, jak se kolegové 
předhánějí, kdo si připraví lepší program,“ 
pochvaluje si zapojení kolegů Lucie.

Výukový den je už tradiční akcí a většina 
dětí se jí účastní poněkolikáté. „Každý rok 

je náročnější dávat program dohromady. Ale 
je to práce, která nás baví. Obzvlášť když od 
kolegů slyšíme, jak se dalšího výukového 
dne nemohou jejich děti dočkat. Velmi brzo 
se pustíme do příprav dalšího ročníku, který 
proběhne před letními prázdninami,“ doplňu-
jí Jitka s Lucií krátce po druhé hodině odpo-
lední, kdy je výukový den u konce a rodiče si 
vyzvedávají své potomky.   pr

www.spickovastrojarina.cz

Výstava betlémů  
v kryptě sv. Václava
Olomoučtí betlémáři připravili tradiční výstavu svých výtvo-

rů, která bude instalována v kryptě chrámu sv. Václava v Olo-
mouci. Všechny betlémy  jsou ze  sbírek a  tvorby olomouckých 
betlémářů.  
Výstava bude veřejnosti přístupna ve dnech: 

2., 8., 9., 15. a 16. 12. 2018 10:00–16:00 hodin
17. až 21. 12. 2018 10:00–13:00 hodin (hlavně pro školy) 
22. 12. 2018 až 2. 1. 2019 10:00–16:00 hodin
3. a 4. ledna 2019  10:00–13:00 hodin (hlavně pro školy)
5. a 6. ledna 2019  10:00–16:00 hodin
Krypta není přístupná v době konání bohoslužeb, mimo uve-

dené časy lze domluvit prohlídku na tel.: 603 515 816.   red
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Speciálka na KRBY, BIOKRBY A KAMNA v Olomouci

TIP ze širokého sortimentu
 BIO KRBŮ a DOPLŇKŮ

Dekorační 
keramická polena

Palivo
do biokrbů

Nářadí, 
ventilátory, 
skla pod kamna...

Celý kolektiv firmy GAS-TM s.r.o. Vám přeje krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2019.

Navštivte vzorkovou prodejnu 
na Vejdovského 6 v Olomouci
(kruháč u Kauflandu)
tel. 585 235 319 • www.gas.cz

Bohatá nabídka 
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KAMNŮM 

A KRBŮM
KRATKI 
GOLF černý
1 490 Kč

KRATKI 
TANGO 2

1 695 Kč

gas_RL_12_2018210x74.indd   1 14.11.18   8:55

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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ZOO se postará o klidný a příjemný konec roku
První prosincový den oblékla Zoo 
Olomouc opět vánoční kabát. Výzdoba 
korespondující s přírodním duchem 
areálu, skvělé punče v restauraci Pod 
Věží a v průběhu svátků komentované 
prohlídky jsou tradiční nabídkou pro 
milovníky poklidných svátků, ale i ostatní, 
kteří se rozhodnou třeba jen na chvíli 
uniknout ruchu města. 

A jak jsou na tom v zimě zvířata? Řada 
z nich je mnohem aktivnější než za letní-
ho horka. Prostě úplně jiná zoo než v létě.

22. prosince v 10:00 hodin 
Strom pro zvířata
Vánoční stromeček v zoo není  jen oz-

doba,  ale  musí  také  chutnat  ptáčkům, 
veverkám a ostatním volně žijícím zvířát-
kům. Místo baněk jsou na něm jablíčka, 
lojové  koule,  šišky  obalené  v  semínkách 
a jiné dobroty. Dům dětí a mládeže Olo-
mouc zdobí tradičně jako první. Na něko-
lika místech obchůzkové  trasy může ov-
šem naše stromečky obohatit každý, kdo 
půjde kolem v průběhu celé zimy.

22. prosince od 11:00 do 15:00 hodin
Když příroda zdobí – vánoční dílna
Rádi  tvoříte  a  těší  vás  výzdoba 

s  puncem  jedinečnosti?  Vlast-
noručně  vyrobená  dekorace 
z  přírodních  materiálů,  kte-
ré  poskytne  vánoční  dílna 
v  restauraci  Pod  Věží,  bude 
perlou  vašich  Vánoc.  Tvořit 
mohou jedinci i rodiny a spo-
lečně  strávený  čas  okořeněný 
tvůrčí  atmosférou  je  bonusem 
vyvolávajícím  radost  a  štěstí,  o  které 
jde během Vánoc především.

24. prosince 
Vánoční dárek pro všechny návštěvníky
Dětské vstupné pro všechny dospělá-

ky  je  dárek,  který  vám udělá  radost  už 

během dne. Užijte si dopoledne Štědré-
ho dne na čerstvém vzduchu a přijďte se 

podívat, jak sluší zoologické zahradě 
vánoční kabát.

 
25. až 30. prosince a 1. ledna 
večerní vánoční prohlídky

Komentované  prohlídky 
jsou  odměnou  pro  ty,  kte-
ří  v  areálu  vydrží  až  do  od-
poledne.  Průvodce  vychází 

z  dětského  hřiště  v  areálu  zoo 
25. až 30. prosince a 1. ledna v 16:00 

a 18:00 hodin. 

Sváteční otevírací dobu pokladen na-
jdete na webových stránkách.    red

www.zoo-olomouc.cz 

VÁNOCE 

V OLOMOUCKÉ

ZOO



Středisko SOS také letos připraví pro osamělé 
seniory i lidi bez domova vánoční balíčky
Na osamělé seniory a lidi bez domova 
o Vánocích opět nezapomene olomoucká 
nezisková organizace Středisko SOS 
pro vzájemnou pomoc občanů, z.s. 
Pracovníci střediska a dobrovolníci jim 
připraví vánoční balíčky a na Štědrý 
den pak s lidmi bez domova usednou ke 
svátečnímu stolu.  

Každý člověk nemá to štěstí, že může 
být  o  Vánocích  se  svými  blízkými.  Pro-
to  vznikl  projekt  „Vánoce  pro  osamělé“, 
který  má  potěšit  osamělé,  nemohoucí 
a  nemocné  seniory  i  lidi  bez  rodinného 
zázemí.  Lidé,  kteří  chtějí  pomoci,  mo-
hou  darovat  vánoční  cukroví,  trvanlivé 
potraviny,  kávu,  čaj,  hygienické  potřeby 
či  drobné  dárečky.  Sbírka  pro  vánoční 
balíčky se uskuteční od začátku prosince 

do 18. 12. na třech provozovnách: Prasko-
va 16, Rooseveltova 9 a Slovenská 8 – od 
9:00 do 17:00 hod.

Z  těchto  darů  pracovníci  střediska 
a dobrovolníci přichystají balíčky, které 
budou rozdány v předvánočním období 
a na Štědrý den. Navíc se 24. prosince 
mohou  lidé  bez  rodinného  zázemí  se-
tkat u slavnostní večeře, zazpívat si ko-
ledy nebo jen tak si popovídat.
„V  loňském  roce  dobrovolníci  stře-

diska  navštívili  a  obdarovali  121  osa-
mělých  a  nemohoucích  seniorů  v  do-
mácnostech,  domech  s  pečovatelskou 
službou  a  domovech  důchodců.  Pra-
covníci střediska děkují všem, kdo mají 
srdce na pravém místě a svým dárkem 
přispějí do vánoční nadílky pro osamě-
lé  spoluobčany,“  uvedla  Iveta Věrná  ze 
střediska SOS.    red

Sbírka vánoční balíčky
Praskova 16

Rooseveltova 9 
Slovenská 8

www.strediskosos.cz 

Charita je na zimu připravena, noclehárny už bývají denně plné
Noclehárny  olomoucké  Charity  jsou 

už od  září  téměř každý den plné. S ná-
stupem chladného počasí pak její služby 
vyhledávají téměř všichni lidé bez domo-
va.  Středisko  Samaritán  eviduje  v  po-
řadníku až 100 žádostí o službu Azylový 
dům, a to i přes skutečnost, že letos nově 
otevřený Domov  sv.  Anežky  na  Svatém 
Kopečku  zčásti  odlehčil  počtu  potřeb-
ných  lidí  bez  zázemí.  Charita  Olomouc 
vyhlásila sbírku Krajíc chleba pro chudé 
a sbírku spacích pytlů, karimatek a dek. 
Terénní  pracovníci  zaznamenali 

zvýšenou  poptávku  po  spacích  pytlích. 
„Před příchodem mrazů se zaměřujeme 
zvláště  na  duševně  a  fyzicky  nemocné 
klienty,  zjišťujeme,  v  jakém  jsou  stavu 
a zda jsou vybaveni pro případ, že ude-
ří  mrazy,“  sdělila  Veronika  Machálko-
vá,  koordinátorka  terénního  programu 
Charity Olomouc.  Sbírka  spacích pytlů, 
stanů a dek, které mohou dárci nosit na 
Charitu až do konce února, má pomoci 
právě  lidem,  kteří  přebývají  pod  provi-
zorními přístřešky, jako jsou squaty, za-
hradní chatky či opuštěná stavení. 

Bezdomovci dostanou jídlo 
a teplou židli
 Denní centrum zahájilo zimní provoz 

začátkem  listopadu  víkendovým  výde-
jem  stravy.  Od  prosince  se  rovněž  ote-
vřely prostory nízkoprahového denního 
centra lidem, kteří se z kapacitních důvo-
dů už nedostanou na noclehárnu. Lidem 
bez domova se tak dostane během zimy 
možnosti přečkat noc v teple včetně po-
radenství sociálních pracovníků. Plní se 
také ordinace lékaře pro lidi bez domova. 

„Ze  zkušenosti  víme,  že  v  okamžiku, 
kdy  se ochladí,  začne počet nemocných 
bez  domova  narůstat.  Ošetřujeme  ale 
čím dál mladší  ročníky. Zčásti  to může 
být  odlivem  starších  nemocných  a  ne-
soběstačných  lidí,  kteří  nalezli  zázemí 
v  novém  domově  s  pečovatelskou  služ-
bou  na  Svatém Kopečku,  a  zčásti,  obá-
vám  se,  i  častým úmrtím našich  klien- 
tů,“  vysvětlila  zdravotní  sestra  Helena 
Mikušková 
Domov sv. Anežky na Svatém Kopeč-

ku s kapacitou 30 lůžek je od svého vzni-
ku začátkem roku plně obsazen a žádosti 
o místo stále přibývají. Posláním zaříze-
ní  je  nabídnout  podporu  a  pomoc  oso-
bám, které se ocitly bez přístřeší a jejich 

zdravotní stav vyžaduje péči druhé oso-
by. O letošních vánočních svátcích Cha-
rita  počítá  s  navýšením  množství  vá-
nočních balíčků i štědrovečerních porcí. 
„Loni jsme vydali kolem 230 porcí, letos 
plánujeme přibližně o 80 balíčků i por-
cí  řízku  s  bramborovým  salátem  více 
než  v  loňském  roce.  Za  tím účelem  vy-
hlašujeme sbírku Krajíc chleba pro chu-
dé,“  sděluje  vedoucí  Centra  materiální 
pomoci  Barbora  Cigánková.  V  loňském 
roce dárci  věnovali  více než 50 kg  cuk-
roví a pomohli tak zajistit 230 štědrove-
černích  porcí  a  270  vánočních  balíčků. 
Sbírka potrvá až do 24. prosince.    red

www.olomouc.charita.cz

Díky Charitě Olomouc nemusí lidé trávit chladné noci venku Foto | JŠ
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Babičko, dědečku, „Přečti“... 
V září letošního roku se Olomouc stala 
prvním moravským městem, v němž 
se podařilo uvést do života program 
„Přečti“. Realizován je prostřednictvím 
Rodinného centra Heřmánek z. s. ve 
spolupráci s pražskou organizací Mezi námi 
o.p.s., která má letitou zkušenost s tímto 
programem na území města Prahy. 

Aktuálně čte na území města Olomou-
ce 17 pohádkových babiček a dědečků ve 
13 mateřských školách, v okolí Olomouce 
9 čtecích seniorů v 6 mateřských školách. 
Všechny čtecí babičky a dědečkové spolu-
pracují s mateřskými školami jako regis-
trovaní dobrovolníci a docházejí za dětmi 
1× týdně na 30–45 minut. 

Nejčastěji probíhá čtení před spaním, 
ale možnosti  jsou různé. Třeba v mateř-
ské  škole  v Náměšti  na Hané,  která na-
vázala  spolupráci  s  Domem  pro  seniory 
František,  se  babičky  setkávají  s  dětmi 
předškolního věku v rámci pátečního do-
poledního programu.
Jakou  roli  hraje  v  programu  Přečti 

Rodinné  centrum  Heřmánek?  „Naše 
centrum  je místem,  kam  se mohou  zá-
jemci o čtení v mateřských školách při-
hlásit.  Vyhledáme  vhodnou  mateřskou 
školu, nejčastěji v místě bydliště seniora, 
zprostředkujeme kontakt se školkou a tu 
také s babičkou či dědečkem navštívíme. 

Poté  již  program  probíhá  nezávisle  na 
nás. Jsme tu však stále jako místo pod-
pory, pokud by se vyskytly nějaké obtíže 
či  nedorozumění,  která  se  nedaří  mezi 
seniorem a školkou řešit. Snažíme se čte-
cí babičky a dědečky v  jejich čtecí služ-
bě  podporovat,  předávat  jim  informace 
o  akcích  pro  rodiny  a  seniory,  ale  také 
je zvát na klubová setkání,“ řekla Hana 
Klicperová,  koordinátorka  programu. 
Zájemci  mohou  centrum  kontaktovat 
na  e-mailu:  rc-hermanek@seznam.cz 
nebo na telefonu 777 007 279.    red

pohádkových 
babiček a dědečků17
mateřských škol13

„Otázku, jak přirozeně podpořit mezige-
nerační dialog, jsme si kladli již dlouho, ale 
díky programu Přečti, který uvádí aktivní 
seniorky a seniory mezi děti v mateřských 
školách a dává jim prostor ke vzájemnému 
kontaktu prostřednictvím povídání, čtení 
pohádek a příběhů, jsme našli cestu, kte-
rá je nám velmi blízká a vidíme v ní veliký 
smysl,“ uvedla ředitelka Rodinného centra 
Heřmánek Petra Tenglerová.

www.rc-hermanek.cz

Jeden z dobrovolníků – čtecí dědeček Petr Šafránek, v mateřské škole v Holici Foto | HK

Podáváme ruce – závislým i jejich blízkým
Centrum  komplexní  péče  na  Dolním 

náměstí v Olomouci poskytuje anonymní 
a bezplatnou pomoc hned pro několik sku-
pin klientů. Jedna je určena pro všechny, 
kteří mají jakoukoliv (přímou i nepřímou) 
zkušenost se závislostí, druhá pro ha-
zardní hráče a třetí pro rodiče nebo 
blízké  osoby  uživatelů  drog  nebo 
patologických  hráčů.  Lidem  jsou 
k dispozici tři psychologové ze Spo-
lečnosti Podané ruce.

Sázkaři, workoholici 
i uživatelé drog
Nízkoprahová skupina  je otevřena pro 

hazardní  hráče,  sázkaře,  uživatele  drog, 
jejich osoby blízké i osoby s jiným typem 
nelátkové závislosti,  jako  jsou workoholi-
smus, netolismus, patologické nakupová-
ní  či  online  sázení.  Klienti  se  nezavazují 
k dlouhodobému docházení, mohou přijít 
pouze  jednou nebo  jak uznají za vhodné. 
Náplň je flexibilní podle jejich potřeb.
„Skupina  je  určena  lidem,  kteří  bojují 

se  závislostí,  chtějí  abstinovat,  abstinují 
a chtějí si abstinenci udržet nebo se chtějí 

podělit o své zkušenosti se závislostí s lid-
mi  v  podobné  situaci,“  popsala  psycho-
ložka Lucie Svobodová. Skupina podle ní 
účastníkům  nabídne  nejen  podporu,  ale 
i nový pohled na situaci od ostatních čle-

nů skupiny a jejich reflexe i předává-
ní  rad  a  zkušeností.  Sezení  každý 
pátek od 10:00 do 11:30 hodin. Na 
účasti je lepší se předem domluvit 
na  čísle  770  147 457,  ale  je možné 

přijít i bez ohlášení.

Hazardní hráči a lidé 
s nelátkovou závislostí
Dvanáct  setkání  má  v  plánu  skupina 

pro hazardní hráče a osoby s jiným typem 
nelátkové  závislosti  –  workoholismem, 
netolismem,  patologickým  nakupováním 
nebo online sázením. 
„Je vhodná pro ty, kdo mají zájem sys-

tematicky pracovat ve skupině lidí se stej-
nou  nebo  podobnou  zkušeností  v  rámci 
skupinové  práce.  Kromě  podpory  po-
skytneme  účastníkům  možnost  reflexe 
a  bezpečný  prostor,“  uvedla  terapeutka 
Radmila  Bártková.  Účasti  ve  skupině 

předchází individuální setkání s terapeut-
kou, které je nutné předem sjednat na čísle 
608 229 528. Samotná skupina se schází 
každý  týden,  vždy  v  pondělí  od  17:30 do 
19:00 hodin.

Rodiče a blízcí
S  psychologem  Lukášem  Francem  se 

mohou  každé  dva  týdny  setkat  rodiče 
a blízcí uživatelů drog nebo patologických 
hráčů. „Často chtějí svým dětem nebo přá-
telům především pomoci a nevědí jak. Ale 
také se chtějí poradit, jak žít s pocitem, že 
jejich dítě je závislé na drogách nebo přítel 
na výherních automatech,“ objasnil Lukáš 
Franc. Zařazení do skupiny předchází in-
dividuální setkání s psychologem. Setká-
ní  je  nutné  předem  dohodnout  na  čísle 
777  916  267.  Olomoucké  Centrum  kom-
plexní  péče  se  snaží  o  snižování  negativ-
ních důsledků  rizikového  chování u osob 
ohrožených  návykovým  chováním.  Má 
sedm zaměstnanců, tři detašovaná praco-
viště a 230 klientů.    red

www.podaneruce.cz
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Poradit se nic nestojí INZERCE

RV
18

01
62

7/
03

Technické služby města Olomouce, a. s.

hledají nové kolegy a kolegyně na pozice:

• Řidič skupiny C 
• Popelář
• Dlaždič
• Elektromontér 

veřejného osvětlení
• Pracovník  

veřejné zeleně
• Obsluha třídící linky

Pokud Vás některá z pozic oslovila, kontaktujte paní Janu Škucovou,  
tel.: 731 400 791, e-mail: jana.skucova@tsmo.cz
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NEJLEPŠÍ CENY KUCHYNÍ A SPOTŘEBIČŮ V REGIONU

AUTORIZOVANÝ PRODEJ
Wellnerova 3B, OLOMOUC, tel.: 777 575 870

info@kuchynske-studio.cz, www.kuchynske-studio.cz

 4200 Kč1bm od
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Žáci polygrafické školy  
na stáži na Slovensku
V  rámci  projektu Erasmus+ 

se v druhé půlce října zúčastni-
lo  šest  žáků  olomoucké  Střed-
ní  polygrafické  školy  odborné 
stáže v obalovém gigantu – fir-
mě  Grafobal  a.s.  ve  slovenské 
Skalici.
Čtyři žáci oboru tiskař na po-

lygrafických  strojích  a  dvě  žá-
kyně oboru obalová technika se 
postupně  seznamovali  s  celým 
výrobním  procesem.  Pracovní 
náplň byla různorodá. Žáci měli 
možnost poznat pracovní prostředí nejdůležitějších výrobních 
úseků firmy,  jmenovitě prostředí vývoje obalů, kopírny  tisko-
vých desek, míchání barev,  tisk na produkčních strojích, kva-
litu a kontrolu, výsek, balení a expedice. Vstřícnost pracovníků 
jednotlivých úseků napomohla žákům aplikovat a rozvinout své 
teoretické i praktické znalosti jejich oborů. Tyto výstupy budou 
začleněny do výuky odborných předmětů. 
Ve volném čase žáci navštívili historické památky a Muzeum 

tisku ve městě Skalica, v okolí zámek v Holíči, Baťův kanál a his-
torické památky v Kopčanech. O víkendu absolvovali celodenní 
výlet do hlavního města Bratislavy, kde si prohlédli historické 
i moderní části této metropole.
Stáž ve firmě Grafobal a.s. byla přínosná a obohacující pro 

všechny účastníky a doufáme, že i v budoucnu se na naší škole 
naskytne podobná příležitost. 

 H. Koutná, Střední škola polygrafická Olomouc

Dluhová poradna Charity Olomouc 
nabízí lidem pomoc při řešení 
jejich finančních potíží. Většina 
dlužníků řešení svých problémů 
totiž odkládá.

Doufají,  že  se  situace  zlep-
ší,  nebo  ji  nepovažují  za  tolik 
závažnou,  když  ještě  na  jejich 
dveře  neklepe  exekutor.  Další 
dlužníci  si  uvědomují  závaž-
nost nesplácení svých závazků, 
ale velkou překážkou je pro ně 
stud. Mají pocit, že selhali. Jiní 
se domnívají, že východiskem může být další nová půjčka, kte-
rá uhasí problém se splácením staré půjčky. 
„V naší poradně pomůžeme klientům zorientovat se v jejich 

finanční situaci. Vytvoříme společně přehled dluhů a vyhod-
notíme, jak dále postupovat, a hlavně situaci řešíme,“ uvedla 
Eva Koblihová, sociální pracovnice Charity Olomouc. 
Lidé často řešení své dluhové situace odkládají. Přitom prá-

vě  časný  zásah  v  podobě  žádosti  o  oddlužení může  předejít 
dalšímu zhoršování finančních poměrů. Lidé se mohou obrátit 
na odbornou pomoc už v době, kdy zaznamenají první potíže 
se splácením dluhů. V České republice se věnuje odbornému 
dluhovému poradenství několik neziskových organizací. Jed-
nou z nich je Charita, která poskytuje služby dluhové poradny 
bezplatně.   red

www.olomouc.charita.cz
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Mládežnický cyklooddíl Mapei Merida Kaňkovský  
po úspěšné sezoně už plánuje tu příští
Olomoucký mládežnický oddíl Mapei Merida Kaňkovský už řadu let dominuje Českému 
poháru v mládežnických kategoriích, zásobuje talenty juniorské reprezentace, a co je 
nejdůležitější, vychovává kluky k touze závodit a mít cyklistiku v srdci. Takové jezdce si 
pak rády berou týmy dospělých a také reprezentační trenéři. Letošní sezona byla opět 
plná úspěchů. Mapei Merida Kaňkovský vyhrál Český pohár v kadetech a prosadil se i na 
mezinárodních závodech.

Velký  talent  vidí  Jiří  Kaňkovský 
v kadetovi Pavlu Bittnerovi. Ten  se  stal 
suverénním  vítězem  letošního  České-
ho  poháru.  Kadeti  ve  složení  Bittner, 
Hrdlička,  Obdržálek  a  Vall  vyhráli  po-
sedmé  za  sebou  v  této  kategorii  mist-
rovství  ČR  v  časovce.  Bittner  se  doká-
zal prosadit  i na závodech evropské top 
úrovně Regionem Orlicka a Závodu míru 
nejmladších v Jevíčku, kde vždy vyhrál 
etapu, několikrát byl na pódiu a celkově 
skončil druhý. Je všestranným závodní-
kem a velkým příslibem české cyklistiky. 
„Příští  rok čeká Pavla přechod mezi  ju-
niory, věřím, že díky svým rychlostním 
předpokladům  se  dokáže  prosadit  i  ve 
světovém poháru, ale musí samozřejmě 
pořádně makat v tréninku,“ řekl k další 
budoucnosti olomouckého talentu trenér 
a manažer MMK Jiří Kaňkovský.
Čtyři  kadeti  MMK  se  navíc  umís-

tili  v  TOP  10  Českého  poháru  KALAS 
CUPu 2018. Junioři tak úspěšnou sezo-
nu neměli, ovlivněno to bylo také  jejich 
reprezentačními  starty  ve  světovém 
poháru.
Z  juniorů  odchází  do  Dukly  Praha 

Antonín Kostiha  a  Jan Kašpar,  Vojtěch 
Kmínek míří do Favoritu Brno.

Kromě dílčích úspěchů je hlavním cí-
lem mládežnického týmu výchova cyklis-
tů pro dospělé kategorie. „Některé týmy 
závodníky  v  mládežnických  závodech 
šetří,  učí  taktizovat,  nestřídat,  nezávo-
dit, my takové kroky neděláme. Budeme 
závodit, díváme se dál, pro kluky má vý-
znam  nevyhýbat  se  závodům,  bojovat. 
Vidíme pak  v mužských kategoriích,  že 
se  prosazují.  Jako  příklad  uvedu  Kubu 

Otrubu, který jako druhoročák v U23 už 
závodí s nejlepšími v dospělých, v září jel 
dva závody na MS v Innsbrucku,“ řekl ke 
své cyklistické filozofii trenér MMK Jiří 
Kaňkovský starší.
Letos  Mapei  Merida  Kaňkovský  vy-

nechal dráhovou sezonu, ale už se chys-
tá na tu silniční v příštím roce. Již nyní 
mančaft trénuje, kádr se hodně obmění, 
měl by v roce 2019 čítat 25 cyklistů, nej-
silnější  budou  opět  kadeti,  kterých  by 
měli mít v Olomouci deset.
V  přípravě  se  budou  cyklisté  ha-

náckého  klubu  připravovat  nejprve  na 
tradičním  domácím  soustředění  v  Bo-
huňovicích,  pak  čeká  v  únoru  vybrané 
kadety a juniory soustředění ve Španěl-
sku  a  před  startem  jarní  sezony  přijde 
ještě Chorvatsko.
Velká  změna  čeká  na  mládežnickou 

cyklistiku v roce 2019. Letos měl Český 
pohár  jen  šest  hlavních  závodů,  což  se 
v příštím roce dramaticky změní k  lep-
šímu. „V roce 2019 se pojede 12 závodů 
Českého poháru,  když  k  tomu připočtu 
závody  mistrovství  republiky,  etapové 
závody, tak by se mohlo v mládežnickém 
pelotonu  jet  25  kvalitních  závodů,  což 
vnímám  jako  obrovský  posun  a  přínos 
pro mladé  závodníky. My budeme  chtít 
uspět jak v domácím poháru, tak na me-
zinárodní úrovni. Věřím, že i díky pod-
poře sponzorů, kteří nám zůstali věrní, 
se nám  to  i příští  rok povede minimál-
ně  tak  jako  letos,“  řekl  k  plánům  Jiří  
Kaňkovský.   deš

Olomoucká judistka Renata Zachová je vicemistryní Evropy do 23 let
Letošní  podzim  byl  pro  teprve  osm-

náctiletou  judistku  Renatu  Zachovou 
velmi  výživný.  Po  vybojování  7.  místa 
na mistrovství světa juniorů se rozhodla 
obohatit  konec  sezony  ještě  o  jeden  vr-
cholný  turnaj, a sice mistrovství Evropy 
do 23  let. Zde vybojovala stříbro a stala 
se tak vicemistryní Evropy.
První  kolo  s  Rumunkou  Dobreovou 

rozhodla česká naděje až ve čtvrté minutě 
prodloužení.  Následovalo  druhé  kolo 
s reprezentantkou z Kosova, přes kterou 
se  Zachová  protlačila  až  do  semifiná-
le  s Němkou Huerzelerovou.  Jednalo  se 
o velmi vypjatý a vyrovnaný zápas. Pou-
hých 11 sekund před ukončením základní-
ho časového limitu však Zachová zaútoči-
la chvatem Seoinage a zvítězila na ippon. 
Ve  finálovém  zápase  proti  Britce  Piove-
sanaové, která již dominuje na světových 
seniorských soutěžích, měla Zachová ob-
rovskou  příležitost  zvítězit  již  v  prvním 

útoku zápasu. Dopad soupeřky na břicho 
však nebyl hodnocen a zápas pokračoval 
až do poslední minuty, kde se Britka pro-
sadila do vedení a již jej nepustila. „Jsem 

ráda, že  to,  co  jsem slíbila,  jsem  i  splni-
la. Mám placku  a  je  pro  nás  pro  všech-
ny,“ nezapomněla na svůj olomoucký tým  
Zachová.   deš

Mládežnický oddíl pod vedením Jiřího Kaňkovského patří k nejúspěšnějším 
u nás Foto | archiv MMK

Renata Zachová (CZE), Piovesana Lubjana (GBR), Huerzeler Michelle (GER), Shemesh Inbal (ISR) Foto | archiv pořadatele
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Zcela nový koncept restaurace otevřel v  listo-
padu olomoucký Globus. Na  zákazníky čeká 
spousta novinek, které jim nejenom zpříjemní 
hodování, ale také usnadní vaření doma. Jste 
zvědaví?

Nové prostory, moderní zázemí a  jiná mechanika 
obsluhy. Už nemusíte čekat v dlouhé frontě, ale sami 
si vyberete, na co máte chuť a naberete si množství, 
které sníte. U výdejních pultů obsluha vydává jídla 
tak, jak jste byli doposud zvyklí. U samoobslužných 
barů si jídlo nabíráte sami. Vše pak zaplatíte poho-
dlně u  jedné ze čtyř pokladen. Pohodlnější je také 
posezení. Restaurace je vybudována na  dvě patra 
a vrchní část tak nabízí klidnější prostory. V nabídce 
i nadále zůstává každý den jedno bezlepkové a ve-
getariánské jídlo a  každé ráno kuchaři připravují 

vynikající snídaně. Úplnou novinkou pak je speci-
ální bar, kde si vyberete speciality z jídelního lístku 
a po celou dobu se o vás stará obsluha, určená jen 
pro tento bar. A na co dalšího se můžete v nové re-
staurace těšit? Kuchaři budou pravidelně připravo-
vat tematické dny, kdy v restauraci uvaří například 

pokrmy typické pro různé české nebo mezinárodní 
kuchyně. Dále se můžete těšit na pravidelné vinné 
a bezlepkové semináře, které v restauraci opět za-
čnou a doplní je další zajímavé aktivity. 

Pokud nestíháte denně připravovat teplá jídla pro 
celou rodinu, Globus přišel se zásadní novinkou. 
Snadné vaření je totiž řada poctivých výrobků, dle 
tradičních receptur, které vám usnadní přípravu jídla 
a ušetří čas. V sortimentu snadného vaření najdete 
masa, zelí, omáčky, ale také knedlíky, pizzu, saláty 
a speciální masa připravovaná metodou sous-vide. 

Jedná se o metodu přípravy masa ve vakuu při kon-
stantní teplotě, díky níž si zachová svou šťavnatost 
a  intenzivní chuť. Všechny tyto pokrmy jsou denně 
připravovány v restauraci Globus z kvalitních surovin 
a bez zbytečných konzervantů s desetidenní garanční 
lhůtou. Baleny jsou v praktických obalech, které se 
hodí jak na přípravu doma, tak na cestování. Přijď-
te se sami přesvědčit a vyzkoušet všechny novinky.  
 Těšíme se na vás.

Nová Restaurace Globus:  
Poctivé jídlo v moderním prostředí

inzerce_restaurace_Globus_188x264.indd   1 20.11.18   15:32
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Fotbalisté Sigmy prošli do jarního 
pohárového čtvrtfinále 

RADY OLOMOUČANŮM

V osmifinále Mol Cupu fotbalisté 
Sigmy přivítali Zlín a po vítězství 2:1 se 
probojovali mezi osm nejlepších týmů 
pohárové soutěže. Olomouc rozhodla 
zápas s moravským rivalem mezi 
75. a 79. minutou, kdy skórovali Šimon Falta 
z přímého kopu a Jakub Plšek z penalty. 
Ve třetí minutě nastavení už pouze snížil 
Alexander Jakubov.

Tomáš  Behúň  se  umístil  v  kategorii 
U23 na druhém místě. V  rámci  závodu 
také  proběhlo  vyhodnocení  světového 
poháru  za  rok  2018,  Tomáš  Svoboda 
(bratr  olympijského  vítěze  Davida)  se 
stal celkovým vítězem v poháru, Tomáš 
Behúň  se  umístil  na  3. místě  v  katego-
rii U23 a Magdalena Koberová obsadila 
druhé místo mezi ženami.    deš

„Měli  jsme  jasný  cíl  přejít  do  jarních 
kol a to se nám zaslouženě povedlo. 
Po celé utkání  jsme byli  lepším tý-
mem a po 
kombi-
n a č n í 
stránce jsme 
soupeře  přehráli. 
Nakonec  jsme  byli  odmě-
něni dvěma brankami,“ řekl 
po  zápase  trenér  Olomouce 
Václav Jílek.
Utkání  málem  dosta-

lo  zajímavou  zápletku  již 
v sedmé minutě, kdy domácí 
obránce Jemelka odkopl míč 
z brankové čáry před Beau-
guelem až v poslední možné 
chvíli. Olomouc pak začala být 
aktivnější,  z  čehož  pramenila 
velká šance v 19. minutě. Dvo-
řák  ale  ve  skluzu  v  ideál- 
ní  pozici  mířil  vedle. 
V  průběhu  první  půle  si 
pak  obě mužstva  vytvo-
řila  ještě po dvou větších 
šancích, využít se jim je ale 
nepovedlo.

Ve druhém dějství se oba celky dlouho 
soustředily především na poctivou obranu 
a  do  útoku  se  pouštěly  v  nedostatečném 
počtu hráčů. To platilo až do 67. minuty, 
kdy předvedli pěknou akci domácí, ale po 
Zahradníčkově  centru  zakončil  Yunis  ve 
skluzu pouze nad branku.
Skóre otevřel až v 75. minutě Falta po-

vedeným  pokusem  z  přímého  kopu  přes 
zeď. „Chvilku jsem přemýšlel, jestli to ne-

kopnout na brankářovu stranu, 
ale  pak  jsem  se  rozhodl  pro 
střelu přes zeď a vyšlo to. Moc 
přímé  kopy  netrénuji,  je  to 
většinou o kopací technice,“ 
řekl Falta.

O  čtyři  minuty  poz-
ději  byl  v  šestnáctce 
faulován  Yunis  a  Plšek 
z  penalty  poslal  míč  po 
zemi  na  opačnou  stranu, 
než  skákal  brankář  Do-
stál.  „Ševcům“  se  v  zá-
věru  do  většího  tlaku 
nepodařilo  dostat,  přesto 
alespoň zmírnili porážku, 
když Jakubov doklepl míč 
do sítě po závaru v poku-
tovém  území.  Rozhodčí 
Nenadál  ale  hned  po 
kontaktní  brance  zá-

pas  ukončil.  „Je  to 
škoda,  protože 
jsme  cítili  šanci, 
že můžeme utká-
ní  vyhrát  a  po-

stoupit,“  podotkl  
Bílek.   deš

Triatlonista Tomáš Behúň 
úspěšně ukončil svou sezonu
V letošním roce se olomoucký junior- 

ský  triatlonista  Tomáš  věnoval  spíše 
silničním  triatlonům.  Poslední  letoš-
ním  závodem  série  světového  poháru 
kvadriatlonistů  bylo  mistrovství  světa 
ve  sprintu  v  německém  Ratscheru.  Na 
start  se  postavilo  62  závodníků  z  deví-
ti  zemí,  kteří  změřili  své  síly  v  plavání 
(0,75  km),  cyklistice  (20  km),  jízdě  na 
kajaku (4,6 km) a běhu (5 km).

Jak v klidu přečkat Silvestr se svým domácím mazlíčkem? 

S blížícím se koncem roku hledají především majitelé psů způsob, jak se svými domácími mazlíčky tento hlučný večer ve zdraví 
přežít. Zvířata bývají stresována a mívají často potíže vypořádat se se zvýšeným hlukem z ohňostrojů a dělobuchů. Strach 
z těchto věcí je u psů vcelku běžný, bojí se nečekaného neznámého hluku i záblesků světla.

www.olomouckyutulek.cz 

Preventivní rady:
• nenuťte psa opustit jeho komfortní zónu, dovolte mu se schovat tam, 

kde se cítí bezpečně, 
• omezte zvuky zvenku, zavřete všechna okna a dveře,
• ještě před začátkem hlučných oslav můžete navštívit veterinární 

ordinaci a požádat veterináře o zklidňující léky,
• nikdy během střílení petard a ohňostroje nenechávejte psa venku na 

zahradě,
• váš pes by měl být čipovaný, mít tetování nebo známku s kontaktními 

údaji. Pokud se stane, že vám přesto uteče, identifikace a návrat 
k majiteli je potom jednodušší.

Co dělat, když pes uteče:
• pokud je váš pes čipovaný, kontaktujte Národní registr majitelů zvířat 

a nahlaste ztrátu,
• kontaktujte nejbližší veterinární ordinace a nemocnice,
• obvolejte místní útulky pro zvířata.

Co dělat v případě nálezu psa:
• kontaktujte Městskou policii Olomouc, strážníci psa na místě 

převezmou a předají ho do příslušného útulku,
• pokud má pes na obojku kontaktní údaje, zavolejte majiteli. 

 www.mp–olomouc.cz
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Komise městských částí a město Olomouc
Komise městských částí by měly být důležitým pojítkem mezi vedením města 

a občany. V Olomouci je jich celkem 27 a na základě připomínek obyvatel předkládají 
Radě města Olomouce a pracovníkům magistrátu podněty pro jejich práci. Schůze 
komisí městských částí jsou veřejné a občané se tak mohou aktivně zapojit do řešení 
problémů, které je trápí v nejbližším okolí jejich bydliště. Proto je o   schůze zájem 
i mezi občany, kteří se jinak politicky neangažují. Bohužel, většina občanů přichází 
s  problémy, které jsou sice velmi bolavé, ale jednotlivé KMČ je schopny vyřešit 
nejsou (otřesy a  hluk z  tranzitní dopravy, smog, nedostatek parkovacích míst, 
oprava lávky nad železniční tratí atp.). Každá KMČ má takových neuralgických bodů 
mnoho ale finančních prostředků málo a pravomoci žádné. Navíc, často se stává, že 
přestože KMČ téměř na každé schůzi řeší směnu nebo prodej pozemku, i když jeho 
význam je buď úplně nebo téměř nicotný (standard skoro každé komise), např. při 
prodeji hodolanského divadla a přestavbě na kasino nestačila ani petice, aby zvrátila 
rozhodnutí magistrátu. Takových příkladů je možno uvést mnoho. Předseda KMČ 
může pouze předat informaci, ale ovlivnění řešení problému už v jeho kompetenci 
není a pravomoc nemá žádnou. Řadu zásadních věcí, které mohou ovlivnit kvalitu 
života v jednotlivé městské části (např. obchvat Olomouce, přípojky na dálnici) pak 
nemůže vyřešit ani samotné město Olomouc. 

Právě do čela města nastupuje nové vedení tvořené koalicí ANO, ODS, KDU-
ČSL a  SpOlečně. Slibují hospodárné, účelné a  efektivní nakládání s  veřejnými 
prostředky a majetkem města, důsledné prosazování zásad a principů protikorupční 
politiky města a  odstraňování všech forem klientelismu, zlepšení péče o  veřejná 
prostranství, zvýšení bezpečnosti a ochrany obyvatel a řadu dalších pozitivních věcí 
vycházejících ze Strategického plánu rozvoje města Olomouce do r. 2023. Musíme 
jen doufat, že se jim bude dařit cíle naplňovat a také, že se spolupráce s jednotlivými 
KMČ zlepší. Že problémy budou nejen zaregistrovány, ale že městským částem 
bude nabídnuta konkrétní pomoc s  využitím expertů na danou problematiku 
a  s  navýšením finančních prostředků, pokud si to řešení konkrétního  vyžaduje. 
Doufejme, že novou Radu města Olomouce začne opravdu zajímat, jaké aktuální 
problémy jednotlivá KMČ sužují a že projeví více snahy zlepšit prostředí, ve kterém 
její obyvatele (a budoucí voliči) v jednotlivých městských částech žijí než tomu bylo 
dosud. A všem, kdo se na práci v komisích městských částí budou podílet, přejeme 
nekonečný optimismus a trpělivost. 

MARCELA ŠKVAŘILOVÁ   (Pro Olomouc ) 

Živý betlém, dílničky pro děti   
Koncert Maxim Turbulenc a Bohuš Matuš
Akad. malíř Viliam Široký – portréty a karikatury  
Prodej vánočních stromků, dárků a dekorací
Soutěž škol ve zdobení stromečků
Bohatý kulturní program

14–19/12/2018

HŘBITOVY MĚSTA OLOMOUCE – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Hřbitovy města Olomouce, p.o., vyzývají zájemce k podání nabídky na uzavření smlouvy o nájmu a rekonstrukci nebytových 
prostor na hřbitově v Olomouci, Nové Ulici. Jedná se o budovu bývalé márnice a sociálního zařízení. Záměrem je snaha 
o vybudování alternativní obřadní síně. Podrobnosti k danému zadávacímu řízení jsou uvedeny na profilu statutárního města 
Olomouc na adrese https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc/ a na webových stránkách Hřbitovů 
města Olomouce, p.o., https://www.olomouc.eu/hrbitovy/ 
 www.olomouc.eu 
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

JANA JURÁKOVÁ   
Telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz

ANNA BAŽANTOVÁ  
Telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz

MARGITA ŠUTOVSKÁ 
Telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz

MICHAL NOVÁK   
Telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz

Uzávěrka 21. 12. 2018, distribuce 7. 1. 2019.

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

Spisovatelka Hana Hindráková přináší nový silný příběh z afrického prostředí, tentokrát zcela skutečný. Kniha „Nezlomný“, 
která se nedávno dostala na pulty knihkupců, popisuje příběh chlapce plný …tajenka… a odhodlání.
Tajenku křížovky zasílejte do 21. prosince 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: kapka medu pro Verunku. Vylosovanou výherkyní je: Danuše Pečová z Olomouce
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

*zasláním snímku souhlasí autor s jeho zveřejněním v tištěných a elektronických materiálech města Olomouce 

Vážení čtenáři, tato strana vám dává možnost stát se „spolupracovníky“ redakčního týmu a podílet 
se na obrazové podobě Olomouckých listů. Zachyťte objektivem vašeho fotoaparátu aktuální dění v Olo-
mouci, 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 29. prosince 2018. Do předmětu elektronické zprávy uveďte 
„Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 

V Olomouci napadl letošní první sníh a Aleně Vinklerové se podařilo jej vyfotit dřív, než roztál. Podle našeho čtenáře Jaroslava Lešanského je ploutev mořské obludy u mostu ve Smetanových 
sadech nejkrásnější za soumraku. 

Rodačka z Olomouce, Olga Novoměstská, už dlouhé roky ráda fotografuje tajemná místa našeho města. 

Podzimní svítání v Holickém lese zachytila Ivana Kalodová. Opravená oranžerie ve Smetanových sadech překvapila svou vánoční atmosférou našeho čtenáře 
Jaroslava Černého.  

POŠLETE 
NÁM SVÉ 

FOTOGRAFIE



INZERCE

Inzerujte lokálně 
a zdarma

www.lokalni-podnikatel.cz

O2_SMB_EV_Print_OLOMOUCKE_listy_188x130_03122018.indd   1 01.10.18   14:03

RV
18

01
88

6/
01

U Hyundai na svůj vysněný vůz nečekáte
Vysněný vůz nyní rychleji díky posílené výrobní kapacitě

Horimex cars s.r.o.
Týnecká 53, 779 00 Olomouc
+420 774 740 848 / www.horimexcars.hyundai.cz

Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 3,8–5,6 l/100 km, emise CO2: 99–131 g/km; Hyundai i30N – kombinovaná spotřeba: 7,0–7,1 l/100km, emise CO2: 159–163 g/km;
Hyundai i30 – kombinovaná spotřeba: 3,6–5,5 l/100 km, emise CO2: 95–126 g/km.; Hyundai i30 fastback – kombinovaná spotřeba: 5,2–5,7 l/100km, emise CO2: 120–134 g/km.
Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900. Fotografie je pouze ilustrativní.

Nová limitovaná edice Hyundai i30 

Best of Czech Turbo 
4válcové motory | Vysoký výkon 

Nízká spotřeba | Kompletní výbava

Hyundai i30
Nová limitovaná edice Best of Czech

Již od 379 990 Kč pouze u Horimex cars 
zimní pneu a první servis zdarma
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