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PŘIJMEME

SEŘIZOVAČE A TISKAŘE
NABÍZÍME
• 1-4 směnný provoz 
• Příplatky za odpolední /noční/ víkendové směny
• Výkonnostní bonusy
• Dotované stravování
• Příspěvky na dopravu a mnoho dalšího

INFORMACE
TEL.: 585 105 511, 702 217 268
E-MAIL: prace.olomouc@smurfi tkappa.cz
WEB: www.pracevholici.cz
PŘIJĎ SE K NÁM NEZÁVAZNĚ 
PŘESVĚDČIT, ŽE TO STOJÍ ZA TO.

Smurfi t Kappa Olomouc s. r. o.
Průmyslová 18
Olomouc, Holice
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST V DUBNU 

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

ZŠ Rožňavská 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Holečkova 16:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Rooseveltova 15:00–19:00/ zahrada   9:00–19:00 / zahrada

ZŠ Tererovo nám. 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Mozartova 16:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Holice 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Demlova 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Zeyerova 15:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Heyrovského 16:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Spojenců 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Svatoplukova 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 15:00–19:00 9:00–19:00

ZŠ Nedvědova 16:00–19:00 9:00–19:00

Na hřištích a sportovištích je možné u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou 
míče na basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na stolní tenis či 
volejbalové sítě.

Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů

Škola pracovní dny soboty, neděle a svátky

MŠ Herrmannova 16:00–19:00 9:00–19:00

MŠ Svatoplukova 16:30–19:00 9:00–19:00

ZŠ Řezníčkova 15:00–19:00 9:00–19:00

Nezapomeňte do 31. května  
uhradit poplatek za komunální 
odpad v roce 2019

• Pro rok 2019 je zachována výše základní sazby poplatku za 
komunální odpad  660 Kč na poplatníka. 

• Poplatníci narození od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2018 platí 
poplatek ve výši 330 Kč.

• Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození 
v roce 1939 a starší a děti narozené v roce 2019. 
Osvobozeni od platby jsou i majitelé nemovitostí na území 
města, ve kterých není k pobytu hlášena žádná osoba. 

• Osvobození od poplatku, které je nutno oznámit a doložit 
správci daně do 31. 5. 2019, jsou k dispozici na webu 
www.olomouc.eu.

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou 
na pokladně budovy NAMIRO, Palackého 14 a  Hynaisova 10, Olo-
mouc nebo na detašovaných pracovištích magistrátu. 
Bezhotovostním převodem či poštovní poukázkou na bankovní účet 
19-1801731369/0800, var. symbol=1337, spec. symbol=rodné číslo.
K oznámení hromadné platby je možno využít elektronický formulář 
na stránkách www.olomouc.eu. 
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na 
oddělení místních poplatků, na telefonních číslech 588 488 617–621, 
588 488 611–612, popř. mobil 734 681 304, 734 690 596, 734 690 567, 
733 593 991.
 www.olomouc.eu

KVALITNÍ ČESKÉ MATRACE 
PRO CELOU RODINU.

WWW.MATRACEMOOM.CZ

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

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

MATRACE
HARMONIE SPÁNKU
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AKTUALITY
▪ Město si připomnělo narození prezidenta Masaryka
▪ Stav ovzduší ve městě můžete zkontrolovat sami
▪ Úpravy břehů, nový most i úklid komunikací: další jednání o protipovodňových opatřeních
▪ Smetanovy sady budou po dobu jarní Flory pouze pro návštěvníky
▪ Městské akciové společnosti budou řídit odborníci. Politici zůstanou v roli dozoru

ROZHOVOR
▪ Olomouc si zachovává tajemnou tvář, za níž se skrývá úchvatné kulturní dědictví

TÉMA MĚSÍCE
▪ Město pro novou sezonu připravilo novinky pro turisty i Olomoučany

ANKETA
▪ Jak by se měl vyvíjet turistický ruch v Olomouci?

ROZVOJ MĚSTA
▪ O podchodu pod železnicí ve Václavkově ulici bude dál jednat primátor 

KULTURA
▪ EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC – EDO 2019
▪ Kulturní program od 8. dubna do 6. května
▪ V knihovně se rozpoutá diskuse o působení EU
▪ Academia Film Olomouc – 6 dní vědy a poznání

VOLNÝ ČAS
▪ SEMAFOR odstartoval sezonu
▪ Jízda na koloběžkách pomůže neslyšícím

KOMUNITNÍ ŽIVOT
▪ Svátky jara snoubí rozjímání i rozpustilost
▪ Koupí tkaniček podpoříte vozíčkáře
▪ Primátor Mirek Žbánek ocenil zpracovatelskou firmu
▪ Termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2019/2020
▪ Důvěra, respekt a hrdost, zhodnotil primátor práci městské policie

SPORT
▪ 1/2Maraton Olomouc měnil životy

SOUTĚŽ
▪ Jste připraveni na případ, že ve vašem blízkém okolí vypukne požár?

ZÁBAVA
▪ Křížovka o ceny, sudoku

OBJEKTIVEM ČTENÁŘE
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Vážení a milí Olomoučané,
jaro je konečně tady a s ním i jarní vy-

dání Olomouckých listů. Věřím, že vám 
přinese zajímavé novinky a čerstvé infor-
mace o tom, co se ve městě chystá a na co 
se můžete těšit. 

Tématem čísla je cestovní ruch. 
Turistická sezona v Olomouci, která byla 
před časem vyhodnocena prestižním 
britským cestovatelským průvodcem 
Lonely Planet jako nejkrásnější skryté 
místo Evropy, se v ulicích znovu naplno 
projeví. Díky dubnovému vydání si mů-
žete udělat představu o tom, co si o turis-
mu myslí naši zastupitelé. S plány města 
na letošní sezonu vás podrobně sezná-
mí kompetentní náměstkyně primátora 
Markéta Záleská.

Přinášíme informace o tom, že se 
město vydává cestou efektivnějšího vy-
užití energie, jeho nová koncepce má 
v budoucnu ušetřit značné prostředky 
z rozpočtu Olomouce. Věděli jste, že má 
město aktualizovanou a modernizovanou 
interaktivní mapu kvality ovzduší? Vše se 
dozvíte uvnitř časopisu.

Mimo jiné píšeme o zcela novém do-
tačním titulu – k rozdělení je milion ko-
run a program je zaměřen na pomoc na-
šim znevýhodněným spoluobčanům. 

Dozvíte se termíny po zimě otevřených 
hřišť pro veřejnost, nejnovější informa-
ce o průběhu stavby protipovodňových 
opatření. Pozveme vás na jarní etapu vý-
stavy Flora, další ročník Ekologických 
dnů a Academia Filmu.

Vážení Olomoučané, dovolte mi, abych 
vám popřála za celý tým Listů krásný za-
čátek jara. Doufám, že v Olomouckých 
listech najdete informace, které potřebu-
jete a které vás zaujmou. 

Hezké čtení.
� Radka�Štědrá
� tisková�mluvčí

EDITORIAL
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Olomouc se stává každým rokem oblíbenější 
turistickou destinací. V roce 2018 se podle 
Českého statistického úřadu zvýšil počet uby-
tovaných hostů ve městě v porovnání s rokem 
2017 o 11 % a počet přenocování o 14,75 %.

V olomouckých hotelech a penzionech tak pře-
spalo celkem 199 438 hostů, z toho 116 515 
z Česka a 82 923 ze zahraničí.

Nejvíce návštěvníků přijelo ze Slovenska 
(+ 10 %), dále pak z Polska (+ 11,5 %) 
a Německa (+ 7 %). Další hosté podle pořadí 
byli z Ruska, následují Ukrajinci, Rakušané, 
Španělé, Italové a lidé Velké Británie. 

Zahraniční hosté zůstávají v Olomouci 1,7 dne. 
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Pro druhé setkání byly vybrány komise Nedvězí, 
Nemilany a  Slavonín. Setkání se uskuteční 
v pondělí dne 20. května v 16:00 hodin v bu-
dově sokolovny TJ Sokol Slavonín, Jižní 30. 
Zveme na setkání i  veřejnost – z  kapacitních 
a organizačních důvodů je nutné se předem při-
hlásit na e-mailové adrese: daniela.hornakova@ 
olomouc.eu, a to nejpozději do 16. května 2019.

DRUHÉ SETKÁNÍ RADNÍCH S KMČ

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Zástupci města, kraje, univerzity armády, Sokola a dalších veřejných institucí si na Žižkově náměstí připomněli narození prvního československého prezidenta.  
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v prosté rodině, a nebyl tedy nikterak předurčen k dráze státníka a předního myslitele. Primátor Mirek Žbánek 
ve svém proslovu zdůraznil, že Masaryk patří mezi těch nemnoho skutečných historických osobností, které dokázaly formovat národy a formulovat ideje, na 
nichž pak stál celý stát.       Foto | BM

Město si připomnělo narození  
prezidenta Masaryka

Aplikace Sportuj v Olomouci  
bodovala v soutěži Zlatý erb

Za nájem infrastruktury  
zaplatí vodárny více 

Ocenění převzali tvůrci aplikace Tomáš Hollein (vlevo) a Pavel Snášel.
 Foto | PK

Druhé místo v krajském kole soutě-
že Zlatý erb získala Olomouc v kategorii 
Smart City a nejlepší elektronická služba. 
Na stupně vítězů ji vynesla aplikace Spor-
tuj v Olomouci. Město začalo aplikaci na 
plno používat v září loňského roku.

„Považuji to za úspěch, je vidět, že se 
jednoznačně jedná o povedenou a účel-
nou aplikaci,“ komentovala umístění ná-
městkyně primátora Markéta Záleská. 
Na vývoji aplikace se podílelo asi 15 lidí. 
„Všichni jsme sportovali nebo vedli něja-
ké dětské oddíly a zjistili jsme, že neexis-
tuje nástroj, který by dokázal na jednom 
místě sdružovat potřeby sportovců, tre-
nérů a jejich svěřenců,“ odkryl počátky 
vzniku aplikace jeden z jejích tvůrců To-
máš Hollein.

Aplikace Sportuj v Olomouci zpřehled-
ňuje veškerá sportoviště, kluby a skupiny 
– od profesionálních až po amatérské. 
Zároveň sdružuje komunitu fanoušků. 

„Je to ideální nástroj pro kluby, které tak 
mohou sdílet s fanoušky například vý-
sledkový servis,“ dodal Hollein. Od září 
se v aplikaci objevilo 1103 událostí od 
118 registrovaných klubů a skupin.  red

www.sportujvolomouci.cz 

Společnost Moravská vodárenská, kte-
rá provozuje a udržuje veřejný vodovod 
a kanalizaci, si infrastrukturu letos pro-
najme za 156,4 milionu korun. Příští rok 
bude minimální cena nájemného činit 
157,8 milionu korun. Minimální výši ná-
jmu upravila Rada města Olomouce.

Proti původním předpokladům se pro 
letošní rok jedná o cenu, která je o 21 mi-
lionů vyšší. „Výše nájemného nemá vliv 
na cenu vodného a stočného. Nájemné je 
v souladu se smlouvou splatné ve čtyřech 
stejných čtvrtletních splátkách. Smlouva 
se týká minimálních částek, takže teore-
ticky mohou být příští rok vyšší,“ uvedl 
náměstek primátora Matouš Pelikán.

„Je to výsledek náročného vyjednává-
ní a analýz, které předcházejí připravo-
vanému modelu transformace,“ objasnil 
primátor Mirek Žbánek. Již dříve avizo-
val, že zájmem města je převzít vodohos-
podářskou infrastrukturu zpět do svých 
rukou. To je ale možné nejdříve v roce 
2030. Podle smlouvy se město zavázalo, 
že šedesát procent z vybraného nájmu 
reinvestuje do opravy a údržby vodohos-
podářských sítí. Cena vodného a stočné-
ho se letos po dvou letech mírně zvýšila. 
Přesněji o 2,1 procenta.  red
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Stav ovzduší ve městě můžete zkontrolovat sami

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou  
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč.

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

     Využijte jarní 
servisní prohlídku  
     za 249 Kč

   PŘIPRAVTE SE NA 
JARNÍ VÝLETY VČAS

JSA2019_Servis_92x130.indd   1 28.02.19   10:57
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Odbor životního prostředí Magistrátu 
města Olomouce představil aktualizovanou 
a modernizovanou interaktivní mapu kvality 
ovzduší. Cílem je zpřístupnit obyvatelům 
souhrnné informace o stavu ovzduší ve 
městě a v oblasti, ve které bydlí. Mapa 
informuje, jaké zdroje se v dané lokalitě 
podílí jakou měrou na znečištění ovzduší.

Informování o kvalitě ovzduší by ne-
mělo být omezeno pouze na vyhlašování 
varovných informací o překročení limit-
ních hodnot škodlivin v ovzduší při smo-
gových situacích či nepříznivém inverz-
ním počasí. Novou podobou výstupů 
se město snaží poskytnout obyvatelům 
ucelenou představu o míře znečistění 
ovzduší Olomouce a jeho blízkého okolí. 

„Občané se snadno pomocí této in-
teraktivní mapy dostanou na jednom 
místě k zobrazení modelovaných hodnot 
znečištění na území města v historické 
řadě od roku 2003 a rovněž k on-line 
výstupům z měření kvality ovzduší na 
stanicích automatického imisního mo-
nitoringu v Olomouci–Hejčíně, na ulici 
Šmeralova a Velkomoravská,“ popsa-
la Jitka Pudelová z oddělení ochrany 
ovzduší. 

Mapa vznikla ve spolupráci s VŠB – 
TU Ostrava v rámci Systému řízení kva-
lity ovzduší města Olomouce. Interpre-
tuje rozložení škodlivin coby výsledek 
podrobného modelování. 

Součástí je také přímý odkaz na Inte-
grovaný registr znečištění, který odhalí 

veřejnosti základní informace o škodlivi-
nách v ovzduší, prozradí jim možné zdro-
je úniku, seznámí je s dopady zhoršené 
kvality ovzduší na životní prostředí i na 
zdraví lidí.   red

www.olomouc.eu

Na mapě města je znázorněno, které škodliviny a v jakých koncentracích jsou v ovzduší obsaženy.  Foto | www.olomouc.eu
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Úpravy břehů, nový most i úklid komunikací:  
další jednání o protipovodňových opatřeních
Další z řady společných jednání mezi 
vedením města a podniku Povodí Moravy 
se odehrálo v polovině března na olomouc-
ké radnici. Tématem byl průběh stavby, 
dodržení harmonogramu, osud mostu 
v Masarykově ulici či navazující investiční 
práce města.

„Představitelé Povodí Moravy nás 
seznámili s průběhem stavebních prací 
a ujistili nás, že vše podstatné se zatím 
odehrává v rámci schváleného harmono-
gramu a žádná závažná zdržení a kompli-
kace nenastaly. To vnímám jako dobrou 
zprávu,“ uvedl primátor Olomouce Mirek 
Žbánek. V průběhu jednání chtěl také 
vyvrátit fámy, že ze stavby mizí stavební 
technika a některá ze stavebních firem 
chce odejít z projektu. „Mohu vás ujistit, 
že v žádném ohledu nemáme zpoždě-
ní a vše probíhá, jak má. Stavební práce 
neprobíhají jen mezi mosty v ulicích Ko-
menského a Masarykova, ale na mnohem 
delším úseku až ke třídě Kosmonautů,“ 
vysvětlil investiční ředitel Povodí Mora-
vy Tomáš Bělaška. Dodal, že pokud ně-
kdo sleduje pouze úsek u Bristolu, mohl 
po dokončení provádění pilotů na straně 
u Blahoslavovy ulice nabýt dojmu, že sta-
vební technika opouští staveniště a práce 
jsou přerušeny. To ale není pravda, ne-
boť práce probíhají podle stanoveného 
harmonogramu. „Ujištění, že stavba běží 
podle harmonogramu, je pro nás pod-
statné,“ reagoval primátor Žbánek.

Místní si stěžují na úklid
Během setkání se hovořilo také o pro-

vozních otázkách, jako je úklid staveniště 

a okolních komunikací. „Tady vidím stále 
dost velké rezervy, svědčí o tom i stížnosti 
občanů,“ podotkl primátor Žbánek. Obě 
strany řešily budoucí stavební aktivity, 
jako například koordinaci při provádění 
parkových úprav na levém nábřeží u BEA 
centra s budováním veřejného osvětlení 
ve stejné lokalitě či položení chrániček 
pro budoucí datové rozvody podél celého 

pravého nábřeží. 
Zástupci města 
požádali také o citlivou demontáž a ulo-
žení historického litinového zábradlí 
z pravého nábřeží Moravy. Zástupci Po-
vodí Moravy informovali o probíhajících 
statických posudcích na most v Masary-
kově ulici.

Během jednání se hovořilo i o projed-
návané změně stavby před dokončením. 
„Změna stavby, která spočívá ve zvětše-
ní průměru a v úpravě délek některých 
pilot, přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
nové konstrukce nábřežních zdí a sní-
ží vliv stavby na nábřežní domy i okolní 
komunikace, protože dojde ke zmenšení 
počtu prováděných vrtů,“ popsal podsta-
tu změny na levém nábřeží řeky Moravy 
Petr Loyka, šéf odboru životního prostře-
dí olomouckého magistrátu. „Zrychlí se 
také postup výstavby, a to díky provádění 
menšího počtu pilot (vrtů) a na minimum 
se zkrátí doba působení negativních vlivů 
na okolí.“

Na začátku dubna je naplánován už 
třetí společný kontrolní den na stavbě. 
Při té příležitosti se budou moci předsta-
vitelé města i zástupci médií přesvědčit 
o tom, jaká část projektu byla za rok od 
zahájení stavby provedena.   mf

Délka úpravy 
koryta je 

1,9 kilometru

Po dokončení stavba ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Stavební firma zvolí na břehu řeky nový postup prací, který bude šetrnější k okolním domům. Vrtaných pilot bude 
méně, budou ale hlubší a ve větším průměru. Foto | 2x MD

www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu 
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Smetanovy sady budou po dobu 
jarní Flory pouze pro návštěvníky

BYTY NA ŠIBENÍKU

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Nově upravený projekt

Zahájen prodej 3. etapy

Nové byty v blízkosti parku a centra

Rodinné domy 7 min od Olomouce

BYTY NA ŠIBENÍKU

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

RD KŘELOV-BŘUCHOTÍNRD KŘELOV-BŘUCHOTÍN

Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932

Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

AREÁL
WOLKEROVA

AREÁL
WOLKEROVA

Jarní květinová výstava se uskuteční 
ve dnech 25. až 28. dubna. Hanácká 
metropole se tak v posledním dubnovém 
týdnu může těšit na tradičně vysoký 
počet návštěvníků, a tudíž i vítaný 
nárůst cestovního ruchu. Pro pěší ale 
výstava znamená omezení pohybu přes 
Smetanovy sady. 

Hlavním důvodem, proč výstaviště 
uzavírá Smetanovy sady po dobu výstavy, 
je snaha zpříjemnit pobyt i pohyb po vý-
stavišti jak návštěvníkům, tak i vystavo-
vatelům. Zajištění výstavy je organizačně 
i technicky velmi náročné a pro výstaviště 
je stěžejním úkolem sezony. 

„V pavilonech bychom rádi hostili co 
nejvíce zajímavých vystavovatelů z obo-
ru, snažíme se tedy zabránit jakémukoliv 
jejich znevýhodnění oproti venkovním 
prodejcům. Je zřejmé, že v uzavřeném 
parku se mohou návštěvníci libovolně 

přemisťovat a třeba i vracet z pavilonu 
do pavilonu za vyhlédnutými expozice-
mi, zatímco v otevřeném parku by to bylo 
technicky nemožné. Opomenout nelze ani 
nesnadný logistický úkol – zajištění úkli-
du parku, jímž každý den výstavy projdou 
tisíce návštěvníků. Omezení přístupu 
veřejnosti do Smetanových sadů rovněž 
sníží i možné kolize cyklistů a pěších, ne-
boť bezpečný pohyb návštěvníků po par-
ku patří mezi naše priority. Věříme také, 
že uzavření parku po dobu výstavy po-
může redukovat počet černých prodejců 
a zkomplikuje život kapsářům,“ vysvětlila 
všechny hlavní motivy zaváděných ome-
zení Eva Fuglíčková, pověřená řízením 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc.

Parkem bude možné projít  
s průchodkou do 15 minut

Smetanovy sady budou volně prů-
chozí denně před 7. hodinou a večer 

po 18. hodině. Po 
dobu výstavy bu-
dou moci lidé pro-
jít uzavřeným par-
kem po zaplacení 
plného vstupného 
(160 Kč), které jim 
bude při východu 
z parku vráceno.  
Po celou dobu vý-
stavy Flora Olo-
mouc 2019 zůstá-
vají pro veřejnost 
volně otevřeny Če-
chovy a Bezručovy 
sady, stejně jako 
botanická zahrada 
či rozárium.   red

Nová energetická koncepce může ušetřit miliony
Snížit energetickou náročnost budov, 

efektivněji využívat energii, nakupovat 
ji společně s městskými organizacemi 
a ušetřit tak značné prostředky z rozpoč-
tu města – to je cílem energetické politiky 
statutárního města Olomouce. S návr-
hem tohoto opatření se seznámili i radní 
města. „Správnou energetickou politikou 
může město jako Olomouc ušetřit milio-
ny korun ročně, což platí zvláště v době, 
kdy ceny energií rostou,“ zdůraznil pri-
mátor Mirek Žbánek.

„Energetickou politikou si město sta-
noví jasný směr při hospodaření s ener-
gií. Město tak získá systémový nástroj 
pro prosazování úsporných opatření. To 
samozřejmě znamená jednak přínos pro 
městský rozpočet, současně to ale může 

také pozitivně působit na další firmy, 
instituce či obyvatele města,“ vysvětlil 
primátor Žbánek. „Chceme více podpo-
rovat výchovu ve školách k energetickým 
úsporám, zavádět školní projekty úspory 
energií a využívání alternativních zdro-
jů,“ popsal primátor další bonus, který 
energetická politika města má přinést.

Základem pro stanovení energetické 
koncepce je podrobné zmapování součas-
ného nakládání s energiemi, a to nejen 
v rámci magistrátu, ale všech příspěvko-
vých organizací a městských akciových 
společností. Zavádění energetického ma-
nagementu do systému řízení města je 
často podmínkou pro dotační tituly, které 
směřují k energeticky úsporným projek-
tům.  red
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Městské akciové společnosti budou řídit odborníci.  
Politici zůstanou v roli dozoru
V městských firmách, jejichž jediným 
akcionářem je město, dojde ke změnám 
řízení. V manažerských a vedoucích pozicích 
už nebudou politici, ale odborníci. Politici si 
coby zástupci vlastníka ponechají kontrolní 
roli. Kritizované působení politiků v čele 
firem bude minulostí.

„Podstatou změn, které jsme připravi-
li, je pružnější a efektivnější řízení včet-
ně kontroly městských firem, postavené 
na takzvaném německém modelu řízení 
společnosti,“ uvedl náměstek primátora 
Martin Major, jeden z předkladatelů ná-
vrhu. „Toto pojetí vychází obvykle z toho, 
že akcionář je zastoupen v dozorčí radě, 
zvolené na základě rozhodnutí jediného 
akcionáře, a dozorčí rada následně volí 
a může odvolávat členy představenstva, 
kteří jsou současně výkonnými mana-
žery společnosti,“ doplnil druhý z před-
kladatelů návrhu, radní Milan Feranec. 
„Zjednodušeně řečeno je to tak, že firmy 
povedou odborníci a kontrolovat je budou 
politici,“ dodal Martin Major.

Dozorčí rady dostanou širší pravomoci
Jakmile tato změna stanov městských 

firem proběhne, budou výkonnými mana-
žery městských společností výhradně od-
borníci. Pozici města, které samozřejmě 
musí kontrolovat hospodaření se svým 
majetkem, budou hájit političtí zástup-
ci v dozorčích radách. Dozorčím radám 
se rozšíří pravomoci. Nadále by dozorčí 
rady sledovaly hospodaření společnosti, 
projednávaly a kontrolovaly plnění je-
jich podnikatelského plánu na daný rok, 
projednávaly by objednávky veřejných 

Zeptali jsme se za vás...
Milana Ferance, radního města Olo-

mouce pověřeného přípravou nového 
systému řízení akciových spo-
lečností města.

 
Jaký přínos bude mít nový 
systém řízení městských 
firem?

Nový systém řízení měst-
ských firem je naplánován ve 
dvou etapách. První etapu pra-
covně nazývám „odpolitizování 
vedení městských firem“. Ve zkratce je to 
o přechodu na tzv. německý systém říze-
ní. Jsme přesvědčeni, že ve vedení firem 
mají být profesionální manažeři (lidé ze 
stávajícího vedení firem). Zástupci vlast-
níka mají být v kontrolních orgánech, kte-
rými jsou dozorčí rady. Ty mají schvalovat 

základní strategické záležitosti firem, 
jako jsou podnikatelský a investiční plán, 

a zásadní obchodní smlouvy. 
Management je od toho, aby ří-
dil běžný provoz firem.

Druhá etapa je o zavedení 
tzv. koncernového řízení. Věci, 
které lze řešit společně (cent-
rální nákupy například energií, 
různých služeb, financování), 
se prostě budou řešit společně 
a firmy si nebudou hrát na vlast-

ním písečku. Zde skutečně platí zásada: 
1+1=3! Firmy mohou výrazně ušetřit.

 
Jaká má být role města jako jejich 
vlastníka?

Přesně taková, jaká je role sou-
kromých firem, které mají dceřiné 

společnosti. Tj. řídit je, hledat společné 
úspory, řešit společné projekty. Dělat 
jednu věc šestkrát je určitě nákladnější, 
než ji dělat jednou pro šest firem. Jsem 
přesvědčený, že tento systém ocení i pří-
ští koalice, protože je výhodnější pro 
město a jeho občany.

 
Co je konkrétně vaším úkolem?

Mám zkušenosti z řízení soukromých 
i státních firem, v podstatě celý produk-
tivní věk jsem strávil v různých mana-
žerských pozicích. Kolegové z rady mi 
tedy svěřili řízení tohoto procesu. Asi 
i proto, že jsem zvyklý věci dotahovat 
do konce. A věřte, že změnu systému do 
konce tato rada dotáhne a přinese oče-
kávané zlepšení řízení (i hospodaření) 
městských firem.  red

služeb ze strany těchto společností a pro-
jednávaly by také výroční zprávy, účetní 
uzávěrky a návrhy na rozdělení zisku.

O změnách statutů se už jedná
Změnu v řízení městských firem 

schválilo zastupitelstvo města na svém 
březnovém zasedání. O přechod na 
nový model řízení se nyní starají nově 
zvolená představenstva. Do předsta-
venstev jednotlivých městských firem 
byli proto koncem loňského roku na 
omezenou dobu několika měsíců jme-
nováni zástupci stran zastoupených 
v městském zastupitelstvu. Přednost 
z důvodu úspornosti dostali uvolnění 
členové rady města Olomouce, protože 
těm z jejich působení v představenstvu 
nebudou plynout žádné hmotné výhody. 
„Svou práci v představenstvech budou 

ZMĚNY V MĚSTSKÝCH 
SPOLEČNOSTECH 

• Výstaviště Flora Olomouc
• Technické služby města 

Olomouce
• Správa nemovitostí Olomouc
• Dopravní podnik města 

Olomouce
• Lesy města Olomouce 
• Aquapark Olomouc

uvolnění členové rady dělat bez nároku 
na odměnu,“ potvrdil radní Milan Fe-
ranec. Po schválení změny stanov pak 
politici svá místa v představenstvech  
opustí.  red



Olomouc je oblíbenou turistickou destinací. A není se co divit. 
Má za sebou bohatou historii, oplývá krásnými památkami a je 
spojena s řadou významných událostí a osobností. Cestovní ruch 
má na radnici na starosti náměstkyně primátora Markéta Záleská. 
Tato oblast je jí velmi blízká, i s ohledem na její profesní aktivity 
v minulých letech. Logicky pod ni spadají i památky, Informační 
centrum a zoologická zahrada na Svatém Kopečku. V její gesci je také 
sport ve městě a jeho rozvoj na všech úrovních.   

Do Olomouce jezdí čím dál víc turistů. Co je sem tolik 
láká?   

Samozřejmě je to především unikátní historické centrum a pa-
mátka UNESCO. Také rozmanitost architek-
tonických stylů, vojenské památky někdejší 
Císařsko-královské pevnosti, historické parky 
a kulturní instituce, přesahující naše hranice. 
Atraktivní jsou i příběhy slavných osobnos-
tí, s nimiž je Olomouc spjata. Příběhy táhnou 
vždycky a všude. Mnoho návštěvníků, kteří 
k nám přijedou, překvapí osobité kouzlo na-
šeho města. Oproti mnoha klasickým turistic-
kým cílům, kde je trápí masový příval turistů, 
si Olomouc zachovává tajemnou tvář, za níž 
se skrývá úchvatné kulturní dědictví, kte-
ré stojí za to poznat. Pro cestovní ruch je pro 
nás zásadní i lokalita Svatého Kopečku se zoo 
a poutní bazilikou. V poslední době se vyplácí 
pořádání press-tripů pro zahraniční novináře 
z celého světa a směřují k nám častěji mladí 
youtubeři, kteří Olomouc představují neotře-
le na základě svých zážitků. Je nám jasné, že 
musíme reflektovat nové trendy v cestovním 
ruchu a přicházet s moderními formáty turistické propagace. 

Plánujete něco dalšího, čím ještě Olomouc víc 
zatraktivnit?

Letos například zpřístupňujeme v rámci prohlídek unikátní 
freskový sál na ZŠ Komenium. Věřím, že tato olomoucká „Sixtin-
ská kaple“ uchvátí. Na území města bude také vyznačena svatoja-
kubská cesta, navazující na síť dálkových poutních tras do San-
tiaga de Compostela. Rádi bychom co nejdřív obnovili vodopád 
v Bezručových sadech. V průběhu roku si budeme celou řadou 
akcí připomínat výročí 200 let od zvolení rakouského arcivévody 
Rudolfa Jana, vnuka Marie Terezie, olomouckým arcibiskupem. 
Krom jiného se chystá výstava o jeho životě v krásně zrekonstruo- 
vané oranžerii ve Smetanových sadech. Cílem je připomenout 
tuto osvícenou osobnost a jeho ušlechtilé počiny v intencích sloga-
nu „muž, jehož srdce bilo pro Olomouc“. Pro turismus je samozřej-
mě důležité oživování města širokým spektrem zajímavých akcí. 
Olomouc má lákat, bavit a co nejvíc těžit ze svého potenciálu.

Můžete nastínit ty, které organizuje město?
My už jsme začali v únoru Olomouckým masopustem, který 

přilákal tisíce lidí, což nás mile překvapilo.  O posledním dubno-
vém víkendu pořádáme již 4. ročník Olomouckého tvarůžkového 
festivalu, který se již v Olomouci zavedl a uvádí město v rámci 
velmi oblíbené gastronomické akce jako centrum Hané. Rozhodli 
jsme se rozvíjet i červencové Olomoucké barokní slavnosti. Letos 
k unikátním představením barokních oper v konviktu zařadíme 
doprovodně i některé novinky na Horním náměstí. Příští rok by-
chom chtěli využít celý měsíční rámec a odehrát slavnosti v du-
chu „zažijte baroko všemi smysly“. V říjnu představíme novou 

akci „Jak chutná podzim“. Turisty určitě přilákají třeba i červnové 
Svátky města nebo Dny evropského dědictví v září.

Spolupracujete s dalšími českými městy, která jsou 
zapsána na seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO?

Na dosavadní propagační kampaň mezi Olomoucí, Kroměříží 
a Lednicko-valtickým areálem bychom chtěli navázat užší spolu-
prací s Kroměříží. Máme toho mnoho společného, ať už jako sídla 
olomouckých arcibiskupů, nebo města náležející k Hané, propo-
jená jedinečným hanáckým folklorem. Organizace UNESCO se 
provázala s National Geographic v rámci podpory turismu v Ev-

ropě a spojení s Kroměříží považuji v této sou-
vislosti za velkou příležitost, které bychom se 
měli chopit. 

Do vaší gesce spadá také sport. Bylo 
náročné zorientovat se v této oblasti? 

Radnice oblasti sportu věnuje velkou pozor-
nost. Ať už formou finanční podpory klubům 
a oddílům, nebo starostí o sportovní hřiště 
a areály v majetku města. V tomto případě jde 
o poměrně náročnou práci, protože Olomouci 
patří zimní stadion i fotbalový Andrův stadion. 
Zabezpečit fungování provozu těchto dvou 
areálů není snadné. Myslím si, že se nám to ale 
daří zvládnout a postupujeme i k dořešení dů-
ležitých věcí, které v minulosti v této souvislosti 
řešeny nebyly. Tedy sportovně řečeno, k vyme-
zení jasných mantinelů a nastavení základních 
pravidel hry pro funkční partnerství. Absolvuji 
postupně jednání se zástupci sportovních klu-

bů, abych si udělala obrázek o jejich fungování, a domlouváme se, 
jak vzájemný vztah s městem vylepšit.

Vnímáte sportovce jako reprezentanty města?
Je to tak. Sport je celosvětový fenomén. Úspěchy našich spor-

tovců prezentují Olomouc v ČR i v zahraničí. Jde o to, abychom 
uměli vzájemně výsledky zhodnotit a marketingově využít. 
I o tom se zástupci klubů průběžně komunikujeme.

Město Olomouc podporuje i sportovní akce, které mají 
i mezinárodní dosah. Budete v tom pokračovat?

Zcela určitě. Jako příklad mohu uvést olomoucký půlmaratón, 
který si získal evropský věhlas. Letos nás čeká jubilejní desátý 
ročník. Město je tady od začátku v pozici klíčového partnera. Olo- 
moucký půlmaratón je ukázkovým příkladem, jak by oboustran-
ná spolupráce měla vypadat. Věřím, že takových akcí bude stále 
více. Na tom pracujeme i v rámci přípravy nové sportovní strate-
gie Olomouce. Do plánů podílet se na pořádání špičkových spor-
tovních podniků zapadá i plánovaná výstavba multifunkční haly.
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Olomouc si zachovává tajemnou tvář,  
za níž se skrývá úchvatné kulturní dědictví

Mgr. Markéta Záleská
Rodilá Olomoučanka vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci. Následně pracovala jako novinářka a věnovala se tlumočení, výuce 
cizích jazyků a průvodcovství. V roce 1995 stála u zrodu městského informačního 
střediska v Olomouci. S manželem přeložili z angličtiny řadu knih a na dvě stě 
filmů pro český dabing. V roce 2007 spoluzakládala zájmový spolek Muzeum 
Olomoucké pevnosti, který už 11 let obnovuje Korunní pevnůstku. Vyučovala 
cestovní ruch na Vysoké škole logistiky v Přerově a osm let pořádala v Olomouci 
farmářský trh. Podílela se na řadě turistických publikací v rámci celé ČR. Je vdaná 
a má třináctiletého syna. 
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Město pro novou sezonu připravilo  novinky pro turisty i Olomoučany
Turistická sezona byla letos odstartována v rámci veletrhu cestovního ruchu Tourism 
Expo Olomouc na výstavišti Flora. Představený kulturní a společenský program na 
následující měsíce je zárukou, že turisté přijíždějící v létě do Olomouce se nudit 
nebudou. Každým rokem jejich počet narůstá a podle statistik se zase rádi vracejí. 

Olomouc byla před pár lety vyhod-
nocena prestižním britským cestovatel-
ským průvodcem Lonely Planet jako nej-
krásnější skryté místo Evropy. Redaktory 
zaujala malebná atmosféra a jedinečnost 
města, které nabízí stejné architektonic-
ké skvosty jako třeba Praha, ale nemusí 
se tady prodírat davy turistů. Od té doby 
povědomí o městě na řece Moravě celo-
světově stoupá a přirozeně stoupá i po-
čet turistů mířících objevovat Olomouc. 
Podle údajů Českého statistického úřadu 
se za rok 2018 zvýšil počet ubytovaných 
hostů ve městě v porovnání s rokem 2017 
o 11 procent a počet přenocování o 15 pro-
cent. „V absolutních číslech to vypadá, že 
loni v olomouckých hotelech a penzio-
nech přespalo celkem dvě stě tisíc hos-
tů, ze zahraničí to bylo necelých 83 tisíc 
turistů. Stoupla také délka přenocování 
z 1,6 na 1,7 dne oproti předešlému roku 
a to jasně ukazuje, že u turistů roste ob-
liba Olomouce,“ uvedla ke statistikám ve-
doucí odboru cestovního ruchu a sportu 
Karin Vykydalová. Nejvíce zahraničních 
návštěvníků přijelo ze Slovenska, Polska, 
Německa a Ruska. 

Unikátní tvarůžkový festival  
láká tisíce turistů

 V pořadí čtvrtý ročník oblíbeného 
tvarůžkového festivalu má být letos zase 
o něco bohatší. Dvoudenní akce je v plá-
nu na poslední dubnový víkend a kromě 
jarmarku a prodeje tvarůžkových a ji-
ných regionálních produktů a specialit 
nabídne bohatý kulturní program. „Na 
Horním náměstí poběží hlavní program, 

TIPY NA PROHLÍDKY OLOMOUCE
V letošním roce opět otevře zrekonstruo- 
vané prostory muzeum historických auto-
mobilů Veteran arena 
www.veteranarena.cz
Historický spolek Durancia nabízí prohlídky 
olomouckého podzemí a výstupy na 
Velkou jižní věž katedrály sv. Václava, která 
je se svými 100,65 m nejvyšší kostelní věží 
na Moravě
www.durancia.cz
Olomoucká expozice železničního muzea 
a speciální parní vlaky k různým akcím 
www.cdmuzeum.cz
Exkurze pivovaru Chomout – 60minutová 
komentovaná prohlídka, ochutnávka sladů, 
degustace piva z tanků a pivní sklenky 
s logem pivovaru 
www.pivochomout.cz 
Prohlídka TOSH Distillery, která vyrábí 
bylinný likér Jakamarus dle původní recep-
tury z roku 1916 
www.toshnazdravi.cz 

TIPY NA AKCE V OLOMOUCI
27.–28. dubna, 10:00–18:00 – Olomoucký 
tvarůžkový festival. 4. ročník festivalu 
s ochutnávkou tvarůžkových specialit a re-
gionálních piv, kulturní program, hanácký 
folklor 
www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu 
7.–28. července – Olomoucké barokní 
slavnosti. 7. ročník letního festivalu barokní 
opery s řadou doprovodných akcí 
www.baroko.olomouc.eu 
19. října – Jak chutná podzim. Podzimní 
gastronomické slavnosti, kulturní program
www.tourism.olomouc.eu 

TIPY

První smarthotel v Olomouci  
a jeden z prvních v ČR
Smarthotel Nezvalova Archa jako jeden 
z prvních „chytrých“ hotelů kompletně využívá 
systému self-service. Tento způsob ubytování 
je postaven na moderních technologiích. 
Téměř vše od rezervace přes platbu, check-in 
i předání klíčů probíhá elektronicky. Nezvalova 
Archa je jeden z prvních 100% samoobsluž-
ných hotelů v České republice. Komentované 
prohlídky: každé úterý ve 14:00 hodin.

NEZVALOVA ARCHA 

www.nezvalovaarcha.cz

kdy vystoupí kapely například Backwards 
Beatles, Bára Basiková, cimbálová mu-
zika Strážničan nebo kuchaři s cooking 
show z pořadu Masterchef Česko 2019. 
Na Dolním náměstí poběží akce a vystou-
pení převážně pro rodiny s dětmi, bude 
tam vystoupení Majdy z Kouzelné školky, 
žongléř Yufi, účastník soutěže Česko-Slo-
vensko má talent, Cirkus trochu jinak 
a další.  Taktéž proběhne první ročník 
soutěže pro děti Tvarůžky Chef,“ láká na 
dvoudenní festival Karin Vykydalová. 
Loni akce přilákala šestnáct tisíc ná-
vštěvníků nejen z Česka, ale i z Rakous-
ka, Slovenska, Polska a Německa. 

Město nabídne průvodce po památkách
Letošní rok bude pro návštěvníky měs-

ta zastíněn opravou fasády olomoucké 
radnice a opravou radniční věže. Pracov-
níci Informačního centra Olomouc v pod-
loubí radnice se i přesto budou snažit, aby 
si všichni, kdo do města přijedou, odvezli 
příjemnou vzpomínku.

„Prohlídky Olomouc v kostce, které za-
jišťujeme od června do září, budou probí-
hat bez prohlídky radniční věže, ale budou 
doplněny výkladem o vybraných domov-
ních znameních a o významných osobnos-
tech města. Další zajímavý prohlídkový 
okruh je připraven ve spolupráci s Arci-
diecézním muzeem pod názvem Za Zla-
tým sluncem Moravy. Jako novinky pak 
chceme nabídnout zájemcům prohlídky 
zrestaurovaného slavnostního freskového 
sálu ZŠ Komenium,“ vyjmenovává hlavní 
taháky sezony vedoucí Informačního cen-
tra Olomouc Jitka Lučanová. 

Kromě nemovitých památek láká město i na kulturní program, jako jsou třeba Svátky města.
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Benedikta  
Záhoru, 
 předsedu 
Komise Rady 
města Olomou-
ce pro cestovní 
ruch

 
 
 
Jakou funkci plní odborná ko-
mise cestovního ruchu, jaký je 
její úkol?

Komise cestovního ruchu má pro 
město odbornou poradní funkci. Na-
ším úkolem je najít nebo zdokonalit 
postupy a strategie města, které po-
vedou ke zlepšení cestovního ruchu 
v Olomouci. Zjednodušeně řečeno, 
zabýváme se tím, jak město udělat 
atraktivnějším a přilákat více turistů.

Daří se Olomouci lákat zahra-
niční turisty a spolupracovat 
s partnerskými městy?

Historické jádro města patří do 
kulturního dědictví UNESCO a fotky 
památek dokáží turisty okouzlit. Do 
Olomouce každým rokem míří stále 
více zahraničních turistů. Spolupráce 
s partnerskými městy má na cestovní 
ruch bezesporu pozitivní vliv, musíme 
si ale uvědomit, že podobné aktivity 
nikdy nenahradí klasický komerční 
turismus. Rozhodnutí každého jed-
noho turisty, že svůj čas stráví a svoje 
peníze utratí v našem městě, je právě 
tím mechanismem, který určuje, jestli 
je Olomouc atraktivním turistickým 
cílem.

V čem vidíte mezery při lákání 
turistů do Olomouce? Potřebuje 
Olomouc turisty?

Velkým úkolem je zprostředkovat 
turistům z jejich návštěvy opravdo-
vý zážitek, o který by se dále podělili. 
V Olomouci je mnoho cílů a událostí, 
o kterých se ale málo píše. Rádi by-
chom se dostali do stavu, kdy budou 
sami turisté o našem městě blogovat 
a sdílet svoje zážitky a fotografie. Je to 
ale běh na dlouhou trať. 

K druhé otázce: Olomouc turisty 
potřebuje. Ve městě funguje spousta 
podnikatelských subjektů, které živí 
cestovní ruch, a jejich činnost má 
pozitivní dopad na infrastrukturu 
a vzhled města. Čím více turistů do 
Olomouce zamíří, tím více peněz tu 
utratí a tím více se bude město roz-
víjet a všichni se budou snažit, aby 
byla Olomouc krásným a přívětivým 
místem.

TŘI OTÁZKY PRO...Město pro novou sezonu připravilo  novinky pro turisty i Olomoučany

Ani cyklisté nepřijdou zkrátka a v in-
focentru mohou získat cyklomapy s tipy 
na výlety do okolí. Novinkou bude le-
tos Arcibiskupská cyklostezka Olomouc 
– Kroměříž. 

Od konce dubna až do konce září bu-
dou zajištěny také průvodcovské služby 
v olomouckých kostelech a v arcibis-
kupském paláci bude fungovat pobočka 
infocentra. 

Tvarůžkové speciality a regionální produkty

Kapela Backwards Beatles | Bára Basiková 

Majda z Kouzelné školky | Žonglér Yufi 

Soutěže a dílničky pro děti | Cimbálová muzika

 

Změna programu vyhrazena

tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

27.–28. 4. 2019

Olomoucký
tvarůžkový
festival

4. ročník

10:00–18:00 | Olomouc
Horní a Dolní náměstí

Hlavním lákadlem Olomouce je podle turistických průvodců historické centrum zapsané do UNESCO. Foto | 2x AJ
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Jak by se měl vyvíjet turistický ruch v Olomouci?

Jiří Zima 
KSČM

Turistický ruch se 
postupně stává vý-
znamným hospodář-
ským odvětvím. Město 
by mělo vlastními 
silami podporovat 
turistický ruch. Z toho 
plynou našim podni-
katelům vyšší tržby, které se projeví vyššími 
daňovými příjmy města. Musíme mít nad-
průměrnou úroveň podnikatelské aktivity 
v odvětví pohostinství a ubytování a to je klíč 
k úspěšnému rozvoji turistického ruchu v na-
šem městě. Kromě pozitivních ekonomických 
efektů jsou i negativní dopady – musíme 
nastavit určité limity, aby se nestalo z našeho 
města to, co by obtěžovalo či omezovalo 
naše občany. Naše město je perla Moravy. 

Karel Konečný  
ANO 2011

Velmi mile mě 
překvapilo před-
stavení Olomouce 
v prestižním britském 
žurnálu Lonely Planet. 
Po přečtení tolika 
superlativů, jako „sur-
prisingly majestic, the 
main square is among the nicest, the evoca-
tive central streets“, si žádná velká cestovní 
kancelář dopravující do ČR zahraniční turisty 
nebude chtít návštěvu Olomouce nechat ujít. 
Než ale zjistí, za jak dlouho a složitě se k nám 
z Prahy větší skupiny turistů autobusem 
dopraví. Také proto je Olomouc hned v první 
větě článku označena jako „sleeper“. Naším 
úkolem bude obrovský a stále spíše dřímající 
turistický potenciál města probudit a využít.

Martin Jirotka 
SPD a SPOZ

I když počet 
návštěvníků průběžně 
stoupá, myslíme si, že 
Olomouc ještě zdaleka 
nevyčerpala své mož-
nosti turistického cen-
tra Moravy. Dnes už 
nestačí mít památku 
UNESCO, velký počet divadel, muzeí, sportov-
ních akcí a kulturních představení. Je třeba 
hledat nové, aktivní programy, které přilákají 
turisty. Jednou z těchto aktivit např. může být 
podpora Moravského divadla a filharmonie 
v pořádání mimořádných nezpoplatněných 
kulturních akcí na Horním náměstí nebo 
v jiných exteriérech města. Olomouc má též 
stále nevyužitý potenciál být kongresovým 
centrem moravského regionu.

Tomáš Pejpek 
ProOlomouc

Olomouc v turismu 
zaostává za historic-
kými městy v ČR až 
několikanásobně. 
Leží stranou hlavních 
evropských tras (např. 
Krumlov leží de facto 
na trase Vídeň–Mni-
chov). Pokud do Olomouce nedostaneme 
tolik turistů z Asie či Ameriky, tím spíše se mu-
síme ucházet o ty tuzemské a středoevrop-
ské. Ti ale nepřijedou, pokud jim o přednos-
tech Olomouce nedáme sami vědět. Je třeba 
dostávat informace pravidelně do médií vč. 
zahraničních, vozit k nám novináře a využívat 
mnohem více sociální sítě. Jinak budou turis-
té dále jezdit do měst, která o svou propagaci 
opravdu pečují.

Yvona Kubjátová   
ČSSD

Jako olomouckou 
patriotku mě tato 
otázka dostává do 
trošku schizofrenní si-
tuace. Na jedné straně 
jsem ráda, že turismus 
v našem krásném 
městě vzkvétá, na 
druhé straně bojuji s tím, že potkávám hlouč-
ky turistů a tím se naše poklidné město mění 
v rušnější metropoli. Ale pokrok zastavit 
nelze. Olomouc je krásná a má co nabíd-
nout. Turistická návštěvnost se prohlubuje 
nejen díky historii Olomouce, ale také i díky 
propagaci akcí, které jsou na území města 
pořádané již jako tradiční, jako např. Tvarůž-
kový festival, Garden Food Festival , Flora 
Olomouc a podobně.

Viktor Tichák  
Piráti a Starostové 

Olomouc je 
v oblasti turismu 
městem nevyužitých 
možností. Přiláká 
milovníky historie, ale 
tím to končí. Lákavým 
akcím se často kříží 
termíny a jsou střídány 
ospalými obdobími, jejichž oživení by přivítali 
i místní živnostníci. Olomouc by měla moder-
nizovat webové stránky, lépe se prezentovat 
na sociálních sítích místo neefektivní, drahé 
propagace typu TK Plus, být vstřícná k zahra-
ničním turistům, např. dodat turistické smě-
rovky v angličtině, a vystupovat jako město, 
které není jen historickým skanzenem, ale 
prostorem, v jehož jedinečných kulisách se 
nikdo nebude nudit.

Michal Giacintov  
KDU-ČSL 

Naší výhodou 
je sloup Nejsvětější 
Trojice jako památka 
UNESCO a historické 
centrum, jež je druhou 
největší památkovou 
rezervací v ČR. Jsme 
turisticky atraktivní, 
takže návštěvnost se nám každý rok zvyšuje, 
ale je nutné sledovat, co přináší enormní ná-
růst turismu. Např. v Českém Krumlově zcela 
umrtvil přirozený život v centru. Změnila 
se struktura služeb, byty rezidentů obsadili 
turisté. Měli bychom naši nabídku soustředit 
na ty skupiny turistů, kteří jsou zaměření více 
kulturně než např. „punčově“, aby zde turisté 
vyhledávali to jedinečné, co jiná města 
nabídnout nemohou.  

Martin Major 
ODS

Spokojený turista 
či návštěvník Olo-
mouce je do budouc-
na naším nejlepším 
ambasadorem a další 
reklamou města. Je 
to svým způsobem 
investice a toho jsme 
si vědomi. 

Před časem to byl právě kolega Jan 
Holpuch, který pozvedl laťku turistického 
marketingu, i když by nyní možná potřebo-
val novější kabát. 

Kolegyně Markéta Záleská této proble-
matice ale moc dobře rozumí a je zárukou, 
že turistický ruch půjde pořád správným 
směrem.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Nedávná návštěva 
mé kamarádky, která 
do Olomouce zavítala 
se skupinou jejích 
zahraničních studen-
tů, mě opět pře-
svědčila o tom, v jak 
nádherném městě 
žijeme. Neříkám tím, že není co vylepšovat. 
Na prvním místě informovanost turistů na 
městském webu, kde by se měly prezento-
vat všechny kulturní a sportovní instituce 
a jednotlivé akce. Další důležitou složkou 
je větší péče o veřejný prostor, podpora 
cykloturistiky, pro kterou je tato rovinatá 
krajina přímo stvořená, a v neposlední řadě 
větší spolupráce s univerzitou, díky níž k nám 
proudí spousta zahraničních hostů.

Anketa zastupitelských klubů
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Uzavírky duben 2019
Probíhající a předpokládané uza-
vírky na území statutárního města 
Olomouce v měsíci březnu

Do 4. 5. částečná uzavírka ul. Rolsberská
10. 4. – 11. 4. částečná uzavírka ul. Beneše 
Třebízského
8. 4. – 12. 4. částečná uzavírka ul. 
Rubešova
13. 4. úplná uzavírka ul. Řepčínská
Do 17. 4. částečná uzavírka ulic 
Einsteinova, Karafiátova a Růžová
Do 2. 5. částečná uzavírka ulice 
Jilemnického v Lošově
Do 31. 5. částečná uzavírka Mozartova
Do 30. 4. úplná uzavírka ulic Na Partkách 
a Severní
Do 30. 9. úplná uzavírka ul. Sokolovská, Na 
Letné, Husova, Nábřeží

UZAVÍRKY

www.dopravniinfo.cz INZ
ER

CE
  R
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90

/0
1

PŮDORYS NOVÉ KUCHYNĚ 
NA PAPÍRU VÁM NESTAČÍ?

Poradenské centrum
KUCHYŇ NA ZKOUŠKU

DŘEVO TRUST, a. s.
Jeremenkova 10, Olomouc

U NÁS SI SESTAVÍTE KUCHYŇ 
VE SKUTEČNÉ VELIKOSTI.

PORADÍME VÁM SE VŠÍM, 
CO VÁS MŮŽE ZASKOČIT.

Rezervujte si BEZPLATNÝ 
termín konzultace s naším 

odborníkem on-line na

www.kuchynnazkousku.cz

ZVEME VÁS NA ZKUŠEBNÍ 
JÍZDU. 

Symbolicky 7. dubna, což je Světový den 
zdraví, bude spuštěn nový dotační titul 
kanceláře primátora. Je v něm rovný jeden 
milion korun a program bude zaměřený na 
pomoc znevýhodněným, hendikepovaným 
spoluobčanům.

„Rada a zastupitelstvo nedávno roz-
dělilo desítky milionů korun do různých 
dotací podporujících sport, kulturu nebo 
turistický ruch. Program, který by hradil 
pořizování zdravotnických a kompen-
začních pomůcek, na něž nelze dosáh-
nout v současném systému zdravotního 

pojištění, nám ale chyběl,“ konstatoval 
primátor Mirek Žbánek. 

O podporu na zlepšování kvality života 
a zdravotní péče, seberealizaci a vyrov-
návání příležitostí osob se zdravotním 
omezením mohou žádat fyzické i práv-
nické osoby. Primátor přitom počítá i se 
zapojením neziskového sektoru.

Žádosti bude posuzovat Odbor kance-
lář primátora. O dotaci do 50 tisíc korun 
rozhodne rada města, při vyšších část-
kách zastupitelstvo.
Kontakt pro žádosti a informace: 
petra.filipova@olomouc.eu

Podporu hendikepovaným vyjádřil primátor Mirek Žbánek také osobně při startu skupiny sedmi poutníků z Olomouce do Santiaga de Compostela. Cestu 
dlouhou 3500 kilometrů chce zdolat na invalidním vozíku Milan Langer, který je zcela odkázán na pomoc druhých. Primátor mu předal poselství a pozván-
ku k návštěvě pro starosty měst, kterými bude olomoucká poutnická skupinka procházet.  Foto | BM

Do úklidu světa se zapojily 
také technické služby

Jarní období je tradičně spojeno 
s úklidem nejen zahrádek, ale také  měs-
to prochází očistou. V Olomouci tyto 
práce zajišťují Technické služby města 
Olomouce, a.s. (TSMO), a to na více než 
350 km chodníků a téměř 290 km vozo-
vek. Přednostně bylo už březnu, jakmile 
to umožnilo počasí, zahájeno jejich čiš-
tění. Úklid po zimě znamená především 
ruční a strojní čištění chodníku a vozo-
vek ve městě zejména od zimní posypo-
vé drti.

K pravidelnému úklidu se v posled-
ních letech přidala akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko, v jejímž rámci nejen 
jednotlivci, ale i různé organizace zba-
vují lokality města černých skládek 
a odpadků. Technické služby pomáhaly 
zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, 
poskytnutím odpadových pytlů nebo 
rukavic. Do terénu také letos vyrazili 
zaměstnanci magistrátu i technických 
služeb a zapojili se do celostátního  
úklidu.  red
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O podchodu pod železnicí ve Václavkově  
ulici bude dál jednat primátor 
Další jednání ohledně přímého propojení 
ulic Václavkova a Na Trati připravuje 
primátor Olomouce Mirek Žbánek. Jak 
informoval radu města, reálnou variantou, 
která je nadále ve hře, je podchod pod 
železniční tratí. Primátor se chystá 
vyjednávat se zástupci majitele železniční 
trati i se Státním fondem dopravní 
infrastruktury.

„Plně rozumím přání obyvatel této 
lokality, že přímé spojení obou ulic je 
pro ně důležité a výhodné. Současně ale 
musím brát v potaz i stanovisko Správy 
železniční dopravní cesty, které uvedená 
železniční trať patří. Proto se snažíme 
prosadit řešení dobré pro občany a ak-
ceptovatelné pro SŽDC,“ vysvětlil primá-
tor Mirek Žbánek. 

Nová lávka nebo přechod  
jsou nerealizovatelné 

Vybudování nové lávky je nereálné 
kvůli vysokým nákladům a novým přís-
nějším normám, které by vyžadovaly 
například bezbariérovost takové stavby. 
Úrovňový přechod, který by preferovali 
místní obyvatelé, což potvrdili i v petici 
z ledna tohoto roku, je problémem zejmé-
na z pohledu bezpečnosti provozu na tra-
ti. SŽDC městu proto doporučuje zvolit 
přibližně stejně nákladnou stavbu pod-
chodu. Na úrovňový přechod s veškerým 
elektronickým zabezpečením i na pod-
chod jsou odhadovány náklady ve výšce 
zhruba 20 milionů korun. Na stavbu pod-
chodu je přitom reálné získat dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 

V Bezručových sadech je obnovená zvonička, dočká se i zvonu
Replika dřevěné zvoničky nahradila 

tu stávající a přesunula se na nové místo 
v Bezručových sadech. Společnost Výsta-
viště Flora Olomouc, a.s., nechala vytvo-
řit její dokonalou repliku, která je nově 
umístěna v centrální části u Katových 
schodů.

„Historicky byla stávající dřevěná 
zvonička v Bezručových sadech součás-
tí Pavloviček, odkud byla, tehdy ještě se 
zvonem, přemístěna do městského par-
ku. Poslední roky byla zvonička bez zvo-
nu a kvůli velmi zchátralému stavu mu-
sela být demontována,“ prozradil původ 
zvoničky náměstek technického úseku 
Výstaviště Flora Olomouc Jiří Svačinka. 

Nové místo pro zvoničku bylo vybrá-
no po dohodě s Národním památkovým 
ústavem, odborem památkové péče a pro-
jektantem. Cílem bylo umístit zvoničku 

vlivy. Dřevěná zvonička dostane v bu-
doucnu i vlastní zvon.  red

„Budu tedy nadále jednat se SŽDC 
a spolu s oblastním ředitelem navštívíme 
Státní fond dopravní infrastruktury, kde 
bychom se pokusili vyjednat co nejlepší 
podmínky pro tuto investici,“ dodal pri-
mátor Olomouce. Odbor strategie a řízení 

Příloha č. 2

Součástí studie stavby bezbariérového podchodu jsou i parkové úpravy přilehlé lokality včetně umístění herních prvků pro děti.  Zdroj | MMOL 

Obě ulice 
spojovala kovová 

lávka. V roce 
2018 musela 
být z důvodu 

špatného 
technického stavu 

demontována. 

současně projedná studii „Podchod pod 
železniční tratí při ulici Václavkova“ v ko-
misích architektury a dopravy a také s ko-
misí městské části Olomouc–západ.   red

do centra dění parku a alespoň částečně 
ji chránit před nežádoucími přírodními 

www.olomouc.eu
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EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC – EDO 2019

INZERCE

7.–28. července 2019
Vstupenky již v prodeji na:

Olomoucké
barokní slavnosti

OlomouckéOlomouckéOlomoucké

baroko_inzerce_OL_listy_92x130mm.indd   1 22.03.2019   14:07:40

RV
19

00
68

8/
01

Premiéra 

              
Březen 2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

JSDM_95x65.indd   1 20.12.18   11:12
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Antropocénní otvírání Pandořiných skříněk? Prométheovy dary: naděje nebo zkáza pro živý svět? JEDNO TÉMA (MÝTUS), JED-
NO MĚSTO, STEJNÝ ČAS A DVA TRADIČNÍ FESTIVALY! Přijeďte na společnou poradu o našem světě: slunakov.cz a afo.cz

BESEDY EDO 2019 – Divadlo hudby, 
Muzeum moderního umění
pátek 26. 4. 16:30  Jan Romportl: Vždyť jen superinteligence může zachránit svět
 18:00  Marek Orko Vácha: Laudato Si - O péči o společný domov
 19:30  David Storch: Budoucnost Života v antropocénu
sobota 27. 4. 10:00  Cyril Höschl: Psychologické zdroje moci a etika
 13:30  Václav Cílek: Mýtus rozumu a potřeba soucitu
 15:00  Zdeněk Kratochvíl: Prométheus, Epimétheus a Hermés  
 16:30  Eliška Fulínová: Máme se tak dobře, že horší to snad nikdy nebylo: 
 18:00  Superinteligence jako novodobý mýtus. Hosté: Kateřina Smejkalová,  
  Jan Romportl, David Storch 
 20:00  Sylva Fischerová: Proč Lydie Korabelniková u Čechů tká? (Pozadí  
  vzniku jednoho mýtu) 
neděle 28. 4. 10:00  Václav Bělohradský: Formy antipolitiky
 13:30  Ladislav Miko: Příběh půdy a její struktury, mýtus zelené revoluce?
 14:30  Tereza Stöckelová: „Precizní medicína“ 
 15:30  Pavel Barša: „Habsburský mýtus“
 17:00  Mýtus o trvalém ekonomickém růstu na cestě k dokonalosti.  
  Hosté: Eva Fraňková, Pavel Kohout, Michal Hauser, V. Bělohradský 
 18:30  Ekologické pravdy a mýty

KONCERT EDO 2019 V RAJSKÉ ZAHRADĚ
středa 24. 4. 18:00  Sluňákov – Horka n. M. „Svět není můj, já jeho ale jsem!“ 
  Tři autorská čtení: Hana Lundiaková, J. H. Krchovský, Eva Turnová  
  a dvojí autorské zpívání: Stinka a Krch-off band. 
  Lístky: www.slunakov.cz.

VÝSTAVY EDO 2019
26. 4. – 28. 5.  Muzeum moderního umění | Divadlo hudby Olomouc | Miloš Šejn | AQVA

EKOJARMARK EDO 2019 – HORNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
středa 1. 5. KONCERT EDO 2019
 09:00  Marshall Malinovsky
 10:30  Václav Marek α his Blue star
 12:00  Hm
 13:30  Žamboši
 15:00  Jablkoň
 16:30  - 123 minut
 18:00  Zrní
 19:30  Longital Suita so sláčikovým kvartetom. Divadlo Já to jsem – Potulné  
  loutkové divadlo Vítězslava Marčíka mladšího. 
 10:30  Eliščiny pohádky, 14:00 Pinocchio.

VÝLETY EDO 2019 
sobota 4. 5.  8:00 Krajinné úpravy v Lednicko-valtickém areálu. 
neděle 5. 5.  8:30 Baťův Zlín a architektura, vodní kanál a tajemné hlavy na rozeklaných  
  balvanech. 
Nutno objednat: www.slunakov.cz

Další výlety, vycházky a výstavy, konference Odpady 21, Who made my clothes, 
Dny Země pro školy, …
EDO ORGANIZUJE: Sluňákov 
Aktuální a podrobný program celého festivalu EDO 2019: www.slunakov.cz
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MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Kulturní program 

8. 4., 19:00  Jacques Offenbach – Orfeus v podsvětí
 Světově proslulá opereta, A 
9. 4., 19:00  Giacomo Puccini – Bohéma
 Opera ve čtyřech dějstvích, Derniéra
10. 4., 20:00  Kulturní počiny Olomouckého kraje 
11. 4., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec – Zvonokosy
 Muzikál, Senioři -30 % 
12. 4., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin. Čekám tě. Přijď! 
 Činohra, premiéra, P  
13. 4., 19:00  Oskar Nedbal – Vinobraní
 Opereta ve třech dějstvích. Senioři -30 %. Změna programu. Z provozních  
 důvodů uvádíme operetu Vinobraní místo původně plánovaného titulu  
 Řecké pašije. DERNIÉRA
14. 4., 10:00  Krkonošské pohádky
 Divadlo Radost Brno, pohádka. RPP 
14. 4., 14:00  Krkonošské pohádky
 Divadlo Radost Brno, pohádka, OPP 
15. 4., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie  
 a vojevůdce Solora. Balet, K  
16. 4., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin. Čekám tě
 Přijď! Činohra, B
17. 4., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, ST
18. 4., 19:00  Jára Beneš – Na tý louce zelený
 Česká lidová opereta, D  
19. 4., 19:00  Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci  
 na chmelu. Když dva jsou jako jeden. Muzikál, V
20. 4., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin. Čekám tě. Přijď! 
 Činohra, X
21. 4., 19:00  Jan Vrba – Boží mlýny
 Drama s písněmi Jarka Nohavici. Činohra  
23. 4., 19:00  Balet Gala
 Galavečer, balet, L   
24. 4., 19:00  Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci  
 na chmelu. Když dva jsou jako jeden. Muzikál, C  
25. 4., 19:00  Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 Skoro bleší cirkus. Činohra  
27. 4., 19:00  Slavnostní zakončení Academia Film Olomouc 2019 
28. 4., 14:30  Ludwig Minkus – Don Quijote
 Jeden z nejslavnějších klasických baletů. Rodinné divadlo, NO 
29. 4., 19:00  Romain Rolland – Petr a Lucie
 Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti. Činohra, K
30. 4., 19:00  Paul Pörtner – Splašené nůžky
 Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra
1. 5., 19:00  Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek – Starci  
 na chmelu. Když dva jsou jako jeden. Muzikál   
2. 5., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin. Čekám tě. Přijď! 
 Činohra, D 
3. 5., 19:00  Ludwig Minkus – Bajadéra
 Orientální klenot o nešťastné lásce chrámové tanečnice Nikie  
 a vojevůdce Solora. Balet, V   
4. 5., 19:00  Petr Markov, Jindřich Brabec  
 – Zvonokosy. Muzikál   
5. 5., 16:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin. Čekám tě. Přijď! 
 Činohra, YO
6. 5., 19:00  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin. Čekám tě. Přijď! 
 Činohra, A 
7. 5., 19:00  Jean-Claude Grumberg – Krejčovský salon
 Život nelze ušít na míru. Činohra, B

 www.moravskedivadlo.cz

Filmové premiéry
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INZERCE

OPERA

BALET

OPERETA

ČINOHRA

MUZIKÁL

Ničeho se 
nebojíme!

DĚTSKÉ POHÁDKOVÉ

PŘEDPLATNÉ 2019/2020

Martina Jirková, maskérka a vlásenkářka

585 500 500 facebook.com/mdol.cz instagram.com/moravskedivadloolomoucwww.moravskedivadlo.cz abo@mdol.cz

• 7 pohádek
• cena již od 294 Kč
• představení vždy v neděli v 10 a ve 14 h

DERNIÉRA
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11. 4., 19:00 Reduta: A7 Kouzelné tóny harfy
 9:30 Veřejná generální zkouška
 M. Červenková: Passacaglia pro orchestr
 F. A. Boieldieu: Harfový koncert C dur
 A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur op. 76
 Sólista: Jana Boušková – harfa, dirigent: Jiří Rožeň
19. 4., 19:00 Reduta: M5 Velikonoční koncert
 J. Haydn: Stabat mater pro sóla, smíšený sbor a orchestr
 Sólisté: Kristýna Vylíčilová – soprán, Jarmila Balážová – mezzosoprán, 
 Václav Čížek – tenor, Roman Hoza – bas, Akademický sbor Žerotín,
 Dirigent: Vojtěch Spurný
2. 5., 19:00 Reduta: A8 Čajkovskij a koncertní mistr České filharmonie
 9:30 Veřejná generální zkouška
 B. Smetana: Předehra k opeře Prodaná nevěsta
 P. I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35
 L. van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur op. 36
 Sólista: Jiří Vodička – housle, dirigent: Aleš Kománek 

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.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DVOŘÁKOVA OLOMOUC 2019 16.–24. 5. 2019
16. 5.  Zahajovací koncert (M. Gurbaľ, PSMU – J. Šimáček, MFO – P. Vronský) 
17. 5.  Nová hudba pro GOLEMA (MFO – R. Israel)
19. 5.  Koncert na opravu hejčínských varhan (Acelga Quintett)
20. 5. Moravská klasicistní hudba (Musica Figuralis, Ensemble  Versus) 
21. 5.  Dvořákův americký sen (P. Vondrová, I. Venyš, M. Kasík, J. Šťastný
22. 5.  Laco Deczi & Celula New York 
24. 5.  Závěrečný koncert (J. Sýkorová, KS Permoník – M. Juríková, 
 ČFS Brno – P. Fiala, JFO – H. M. Förster)

  8. dubna – 6. května

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

8. 4., 19:00 Divadlo hudby: DH v DH s Pavlem Fischerem. Talk show, festival Bonjour  
 Olomouc. VSTUPNÉ 100 Kč
9. 4., 18:30 Kavárna MM: Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje. Hostem  
 Vladimíra Hrabala bude Karel Pomahač, mistr moderní magie. VSTUPNÉ 50 Kč
9. 4., 18:00 Divadlo hudby: Tomáš Grim| Okavango ze země, ze vzduchu, pod vodou.  
 Ekologický večer, pořádá Sluňákov, o. p. s. VSTUP VOLNÝ 
9. 4., 19:00 Mozarteum: Mysterium světla, Divadlo Víti Marčíka (Drahotěšice). Divadlo /  
 doprovodný program k výstavě Křížová cesta z Orlice. VSTUPNÉ 200/150 Kč
10. 4., 17:00 Mozarteum: Biskupská synoda o mládeži (Vatikán 2018). Diskuse.  
 VSTUP VOLNÝ
10. 4., 16:30 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Kristus Dobrý pastýř. Dílo měsíce na AMO  
 – komentovaná prohlídka s kurátorkou Gabrielou Elbelovou. VSTUP VOLNÝ
10. 4., 18:00 Divadlo hudby: Re.Vize Olomouc II. | Bydlení-dostupnost-standard-podpora  
 města. Divadlo architektury, přednáška, beseda. VSTUP VOLNÝ 
11. 4., 16:30 MMU – SALON, KABINET: Místo činu: Pécsi Műhely. Komentovaná prohlídka  
 výstavy s jejím spoluautorem Ladislavem Daňkem. VSTUP DO MUZEA 100/50 Kč
11. 4., 19:00 Divadlo hudby: Všichni živí / Pourtant personne n’est mort. Laureline  
 Le Bris-Cep, David Prachař, monodrama, festival Bonjour Olomouc.  
 VSTUPNÉ 200/150 Kč 
12. 4., 18:30 Mozarteum: Lea Vítková zve na… Předvelikonoční zastaveníčko.  
 Koncert. VSTUPNÉ 50 Kč
15. 4., 18:30 Kavárna Muzea umění: Různé formy Boha očima výtvarníka Jana Homoly.  
 Vernisáž výstavy. VSTUP VOLNÝ 
16. 4., 17:00 MMU: Miroslav Šnajdr st. | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc,  
 Komentovaná prohlídka výstavy s jejím kurátorem Ivo Binderem.  
 VSTUP DO MUZEA 100/50 Kč
16. 4., 19:00 Mozarteum: Hovory s TGM, FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu  
 Legendy. VSTUPNÉ 60/30 Kč
16. 4., 19:00 Divadlo hudby: Listolet a Beata Bocek, Dvojkoncert + křest alba.  
 VSTUPNÉ 150 Kč 
18. 4., 19:00 Divadlo hudby: Hudební improshow Olivy. Divadelní improvizace.  
 VSTUPNÉ 150/100 Kč 
23.–25. 4.  Divadlo hudby: Academia film Olomouc 2019, 54. ročník mezinárodního
 festivalu populárně vědeckých filmů.
23. 4., 16:00 Arcidiecézní Muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Čtyři v jednom. Workshop  
 pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby. DĚTI VSTUPNÉ 20 Kč | DOPROVOD  
 VSTUP VOLNÝ. Rezervace nutná: cermakova@muo.cz | 585 514 299.
23. 4., 19:00 Mozarteum: Giorgione. Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství.  
 Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela. VSTUP VOLNÝ
24. 4., 18:00 Mozarteum: Jak chudne život. Rozvojový večer, pořádá ARPOK, o. p. s.  
 VSTUP VOLNÝ
25. 4., 17:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Křížová cesta z Orlice | Restaurování  
 2010–2018. Komentovaná prohlídka výstavy s její kurátorkou Helenou  
 Zápalkovou. VSTUP DO MUZEA 100/50 Kč
25. 4., 18:30 Mozarteum: Václav Cigler | Světlem. Vernisáž výstavy. VSTUP VOLNÝ
26.–28. 4.  Mozarteum: Academia film Olomouc 2019, 54. ročník mezinárodního
 festivalu populárně vědeckých filmů

26.–28. 4. Divadlo hudby, Ekologické dny Olomouc 2019. VSTUP VOLNÝ
26. 4., 16:30 Jan Romportl | Vždyť jen superinteligence může zachránit svět. 
26. 4., 18:00 Marek Orko Vácha | Laudato Si. O péči o společný domov.  
26. 4., 19:30 David Storch | Budoucnost života v antropocénu.
27. 4., 10:00 Cyril Höschl | Psychologické zdroje moci a etika. 
27. 4., 13:30 Václav Cílek | Mýtus rozumu a potřeba soucitu. 
27. 4., 15:00 Zdeněk Kratochvil | Prométheus, Epimétheus a Hermés (Myslet napřed, potom  
 a podle přirozenosti). 
27. 4., 16:30 Eliška Fulínová (Luhanová) | Máme se tak dobře, že horší to snad nikdy nebylo:  
 Temné stránky spění k světlým zítřkům. 
27. 4., 18:00 Superinteligence jako novodobý mýtus. Cesta k ekologicky udržitelné  
 budoucnosti, nebo ke  konci člověka?
27. 4., 20:00 Sylva Fischerová | Proč Lydie Korabelniková u Čechů tká? (Pozadí vzniku  
 jednoho mýtu). 

www.muo.cz

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

www.DvorakovaOlomouc.cz

28. 4., 10:00 Václav Bělohradský | Formy antipolitiky. 
28. 4., 13:30 Ladislav Miko | Příběh půdy a její struktury: mýtus zelené revoluce? 
28. 4., 14:30 Tereza Stöckelová | Precizní medicína: zdravotnictví a blahobyt po konci  
 univerzální biologie. 
28. 4., 15:30 Pavel Barša | Habsburský mýtus.
28. 4., 17:00 Mýtus o trvalém ekonomickém růstu na cestě k dokonalosti. Martin Škabraha  
 moderuje hosty diskuse: Eva Fraňková, Pavel Kohout, v jednání: Michal Hauser,  
 Václav Bělohradský.
28. 4., 18:30 Ekologické pravdy a mýty. 

30. 4., 16:00 Arcidiecézní muzeum Olomouc: Ateliér 6+ | Čtyři v jednom. 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.

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

15. 4., 19:00 Reduta: J. V. Stamic, L. Boccherini, O. Respighi, A. Dvořák
Agile Quintet - Jan Rybka
Zdeněk Svozil (housle), Petr Pšenica (viola), Martin Švajda (violoncello), Josef Hanák 
(kontrabas)

SPOLEK PRO KOMORNÍ HUDBU

www.mfo.cz/spkh

 www.mfo.cz
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V knihovně se rozpoutá diskuse o působení EU 

www.kmol.cz

Knihovna města Olomouce připravi-
la na duben kromě řady obvyklých akcí 
i jednu speciální diskusi o Evropské unii. 
S nápadem přišel student vysoké školy, že 
by rád rozpoutal mezi svými vrstevníky 
rozpravu, jak Evropská unie působí na 
veřejnost. 

Beseda s názvem „Jak je komuniko-
vána EU svým občanům“ je připravena 
na 24. dubna v 17:00 hodin v budově na 
náměstí Republiky. Nemáte pocit, že jsou 
vám některé názory podsouvány? Nejsme 
náhodou v otázce Evropské unie manipu-
lováni? Není to jen nedostatek informací? 
Pokud vám není budoucnost lhostejná, 
těší se na vás hosté diskuse Radim Sršeň 
- starosta, vysokoškolský učitel, zástupce 
ČR ve Výboru regionů EU, politolog Pa-
vel Šaradín a prorektor pro vnější vztahy 
UPOL Petr Bilík.  red

Z PROGRAMU KNIHOVNY  
VYBÍRÁME: 
Téměř dokonalý svět

Autorské čtení románu Téměř doko-
nalý svět Lenky Neterdové, držitelky 
literárních ocenění z rukou Jana Svě-
ráka či Markéty Zinnerové. V budově 
na náměstí Republiky v úterý 9. dubna 
v 17:00 hodin. 

Putujeme po Asii
Pobočka Jungmannova ve spolupráci 

s Centrem na podporu integrace cizinců 
pro Olomoucký kraj nabídne ve čtvrtek 
11. dubna v 16:30 hodin cestopisnou be-
sedu s člověkem, který se v Asii narodil 
a vyrůstal. Díky tomu nám přiblíží sku-
tečné detaily života i kultury této oblasti.

Velikonoční dílničky
V úterý 16. dubna od 14:00 do 

17:00 hodin v budově na náměstí Repub-
liky a ve čtvrtek 18. dubna od 13:00 do 
18:00 hodin na pobočce Brněnská si děti 
s rodiči či prarodiči mohou vlastnoručně 
vyrobit velikonoční dekoraci. 

Klub deskových her
Hráči deskovek se sejdou v pondě-

lí 22. dubna od 17:00 do 19:00 hodin 
v budově na náměstí Republiky. I noví 
zájemci si mohou zahrát klasické i nové 
stolní hry. Přihlásit se lze v knihovně 
nebo na deskovky@kmol.cz.

Interaktivní kvízové odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Re-

publiky mohou přijít všichni, kteří si 
chtějí porovnat své znalosti, hbitost 
a rychlý úsudek s ostatními. Užijí si 

zábavu s dalšími chytráky pomocí bzu-
čáků a interaktivní videohry Buzz: Svě-
tový kvíz. Soutěžit mohou až 4 hráči na-
jednou. V úterý 23. dubna od 16:00 do 
18:00 hodin, vhodné je se předem při-
hlásit na 585 545 129. 

Spojovačky DOT TO DOT
Pokud si potřebujete odpočinout od 

nepříjemností všedního dne nebo si vy-
zkoušet něco nového, je právě pro vás 
připraveno v budově na náměstí Repub-
liky ve čtvrtek 25. dubna od 15:00 do 
18:00 hodin tvořivé odpoledne, kdy se 
pokusíme vytvořit krásné obrazy spo-
jením více než tisíce bodů. Z důvodu 
omezené kapacity je nutná rezervace na 
telefonu 585 545 123 nebo na e-mailu 
dospele@kmol.cz.

VÝSTAVY
Oldřich Schnabl – Digitální grafika – 
pobočka Brněnská
Michal Žíla - (HI)STORY – fotografie 
příběhů s historickou tematikou – nám.
Republiky
Hlubočky a okolí – fotografie Martina 
Benčíka – pobočka Jungmannova

(Před)velikonoční čas v Olomouci 
zpříjemní Paschalia Olomucensia

Od 9. března až do 12. května se mohou nejen Olomoučané 
těšit na kulturní program projektu Paschalia Olomucensia. Ten 
nejen oživuje kulturu v Olomouci, ale navazuje také na tradice 
našeho regionu a provází nás postním a velikonočním obdo-
bím. Letos navíc připomene tři významná výročí úzce spojená 
s Olomoucí.

 Letos uplyne 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmeno-
vání prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje. U dalšího 
jeho nástupce, arcibiskupa Jana Rudolfa Habsbursko-Lotrin-
ského, který zásadním způsobem ovlivnil naše město a re- 
gion, si připomeneme 200 let od jeho jmenování. A v neposled-
ní řadě nejmladší výročí – přesně před 30 lety došlo ke svatoře-
čení Anežky České, které stálo na počátku zásadní změny v naší 
společnosti. Všechny tyto důležité okamžiky připomene letošní 
program cyklu Pachalia Olomucensia.  red

Na co se můžete těšit?
9. 3. – 30. 4.  Křížová chodba kostela sv. Michala  
 Výstava Případ Babice
15. 4.  Kaple sv. Jeronýma  
 (1. patro olomoucké radnice) Čtení Bible v průběhu 24 hodin
19. 4.  Kino Metropol 
 Máří Magdaléna (historické drama, USA/VB 2018)
29. 4.  Kostel Panny Marie Sněžné 
 Koncert české folkové legendy – skupiny Spirituál kvintet
12. 5.  Chrám sv. Mořice
 Varhanní koncert v podání Karla Martínka a Akademického sboru Žerotín 

www.paschaliaolomucensia.cz 
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Academia Film Olomouc 
– 6 dní vědy a poznání

Na Svatém Kopečku  
a v Olomouci bude znít italština

Před sto lety se desítky rakouských Italů ukryly před válkou 
na Svatém Kopečku a v okolních obcích. Neplánovaným domo-
vem se pro řadu z nich stala i Olomouc. Zatímco v Itálii se do-
dnes na pomoc našich předků s vděčností vzpomíná, v našem 
kraji toto téma bude připomenuto poprvé. 

V rámci Italských dnů v Olomouci od 3. do 13. května bude 
ve městě a na Svatém Kopečku připraven bohatý program: vý-
stava, koncert, besedy, prezentace nových publikací, promítání 
dokumentů a odhalení pamětní desky. Hlavními organizátory 
jsou Společnost přátel Itálie, pobočný spolek Olomouc a Řím-
skokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce. 

Akce se koná ve spolupráci se statutárním městem Olomouc. 
Vstup je zdarma a podrobný program najdete na webových 
stránkách.   red

www.svatykopecek.cz

V pořadí už 54. ročník mezinárodního 
festivalu populárně-vědeckých filmů 
Academia Film Olomouc (AFO) se přiblížil. 
Od 23. do 28. dubna zažijete 6 dní plných 
vědy, poznání, filmů a mnohem víc – 
akreditace pro účastníky je totiž zdarma. 

Festivalová soutěž divákům nabídne 
přes 80 dokumentárních snímků, kte-
ré představují aktuální vědecká témata 
z celého světa. „Podíváme se za včela-
mi, objevy v genetice nebo se vydáme 
po stopách Einsteinových teorií. Festi-
valoví návštěvníci pak mohou hlasovat 
o nejoblíbenější film, který obdrží Cenu 
diváků,“ popsal lákadla festivalu jeho 
ředitel Jakub Ráliš. 

Olomouc zažije i oslavy 100 let české egyptologie a kromě 
velkých českých archeologů jako jsou Miroslav Verner nebo Mi-
roslav Bárta, přijede i egyptský Indiana Jones, archeolog Zahi 
Hawass, významný fotograf egyptských památek Sandro Van-
nini nebo beduín Carlo Bergmann. Ve spolupráci s Hvězdárnou 
Brno návštěvníci festivalu oslaví 50 let od úspěšného přistá-
ní mise Apollo 11 na Měsíci. O své vesmírné zážitky se podělí 
kosmonauti Vladimír Remek a Ivan Bella.

 Program pro všechny generace
Festival chce rozšiřovat obzory a bořit mýty v každém 

věku. Právě mýtus je zastřešujícím tématem letošního roč-
níku. Pro děti i jejich rodiče tu bude AFO Junior. Festival se 
letos spojí s Ekologickými dny Olomouc a řešit bude mýty 
ve všech aspektech naší společnosti. Besedy EDO najdete 
i v programu festivalu a festivalové filmy můžete proložit za-
jímavými tématy odhalujícími, které se týkají se naší přírody 
a ekologie. Podrobný program najdete na webu festivalu.   red

www.majalesolomouc.cz  

Olomoucký majáles UP  
bude hledat popkulturu kolem nás

Studenti studentům. Olomoucký majáles i letos pokračuje jako 
jeden z posledních v Česku v původním nekomerčním duchu ma-
jálesů a tradičně nabídne zdarma pestrý kulturní i doprovodný 
program. Svátkem všech studentů ožijí různá místa Olomouce ve 
dnech 6. a 7. května. Májové veselí na nádvoří Knihovny UP nebo 
v areálu na konviktu se tentokrát ponese v duchu popkultury. 

Koncerty, divadla, filmy, swingová tančírna, fotosoutěž, mini 
verze oblíbeného DizajnTrhu, sportovní aktivity či vycházející 
hvězdy stand up comedy. To vše organizátoři mohou slíbit již nyní 
a další překvapení připravují. Nespoutanost a pestrobarevnost 
celého programu přitom podtrhuje i nepředvídatelné téma letoš-
ního ročníku Olomouckého majálesu UP – „Popkultura kolem 
nás“. Hlavní program se tentokrát odehraje 7. května na nádvoří 
univerzitní knihovny (Zbrojnice) a v jejím okolí. O den dříve už 
ale kulturní program odstartuje v divadelním šapitó na konviktu 
a benefičním dvojkoncertem v Jazz Tibet Clubu.   red

www.afo.cz

PŮLSTOLETÍ PERZEKUCE SELSKÉHO STAVU

Výstavu zde bude možné prohlédnout 
ve dnech 17. 4. – 25. 4. 2019.

www.rozkulaceno.cz

Ústav pro studium totalitních režimů,
Moravské divadlo Olomouc,
senátor Lumír Kantor,
náměstek primátora Pavel Hekela 
si  Vás dovolují pozvat na výstavu
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SEMAFOR odstartoval sezonu

www.olomouc.eu/rodina 

Vyhlídková loď na Moravě popluje novou trasouBěh pro paměť národa
Den plný soutěží zažijí olomoucké 

Smetanovy sady v sobotu 11. května. 
Zábavný soutěžní den pro rodiny bude 
zahrnovat také několik běžeckých disci-
plín pro všechny věkové kategorie. Běžet 
ovšem můžete nejen pro co nejlepší spor-
tovní výkon, ale i pro podporu dobré věci. 

Sportovní sobotu připravuje společně 
město Olomouc, Olomoucký kraj a běžec-
ké aktivity organizace Post Bellum. Na 
programu je rodinný, dětský a hlavní běh 
na 10 kilometrů a 5 kilometrů, v jednání 
je také štafeta 4 x 2,5 kilometru. Tento zá-
vod na podporu organizace Post Bellum 
se běží v řadě měst, olomoučtí pořada-
telé by rádi docílili toho, aby v Olomouci 
byla alespoň druhá nejvyšší účast hned 
po Praze. „Hlavní náplní dne je společ-
né trávení času zajímavými aktivitami, 
plánovaný běh Pro paměť národa pak 
mohou účastníci pojmout třeba jako tré-
nink na ½ maraton. Podstatné ale je, aby 
se podařilo celým rodinám a různým ge-
neracím společně bavit a soutěžit,“ uvedl 
za pořadatele akce Zdislav Doleček z olo-
mouckého magistrátu.

Registrace na www.behpropametna-
roda.cz/olomouc 

Pořadatelé hledají i dobrovolníky, kte-
ří by pomohli s organizací. Více informací 
a registrace najdete na webu.

Plavby Olomouc vstupují do 5. sezony 
poznávacích plaveb městem. Kvůli reali-
zaci protipovodňových opatření v centru 
se bude plout stejně jako v loňském roce 
na novém úseku od „přístaviště U Vod-
níka“ na Nových Sadech. 

„Od historie a památek se přesune-
me k poznávání přírodních krás, proto 
jsme novou plavbu pojmenovali jako 
Poznávací plavby přírodní Olomoucí. 
V nabídce bude i vícehodinová plavba na 
úseku třikrát delším, než byl ten histo-
rický,“ upřesnil kapitán Šimon Pelikán. 

První plavby budou zahájeny v sobotu 
13. dubna.

Pod Plavby Olomouc patří i pojízd-
ný beerbike Ološlap, který letos poprvé 
vyjel do ulic města už na konci března. 
„Stejně jako v předchozích letech se 
můžete těšit na tradiční soukromé jízdy 
a jízdy historické s výkladem. Připravu-
jeme také jednu velkou novinku, ale to 
prozradíme až během sezony,“ láká na 
projížďku Šimon Pelikán.  red

www.plavbyolomouc.cz 

Teplé jarní počasí dovolilo dopravnímu 
centru Semafor zahájit sezonu dříve, než 
původně plánovalo. Na letošní rok jsou navíc 
připraveny novinky, které ocení děti i jejich 
rodiče. Dopravní hřiště je pro veřejnost 
otevřeno už od 1. dubna a tím odstartovaly 
oblíbené kurzy jízdy na kole, koloběžce 
a jízdy na elektrokole.

Největším tahákem letošní sezóny, na 
kterou si centrum Semafor připravilo řadu 
novinek, budou šlapací káry. „Pořídili jsme 
dvě nové káry typu BERG rally, které nám 
svou velikostí skvěle zaplní mezeru mezi 
stávajícími malými a velkými kárami,“ 
uvedl manažer centra Josef Línek.

Další příjemné změny letošní sezony 
čekají veřejnost při Prázdninové škole do-
pravní výchovy i tradiční akci dopravního 
centra Grand Prix Semafor. „V rámci pří-
městského tábora letos zavádíme zvlášť 
turnusy pro nováčky, co k nám přijdou po-
prvé, a zvlášť pro mazáky, kteří už byli na 
táboře nejméně jednou. Výhodné je to pro 
obě skupiny, nováčci dostanou větší pro-
stor a mazáci se ve svých znalostech víc po-
sunou,“ popsal plány Josef Línek. Na kole 
se chtějí letos organizátoři prázdninové 

školy pustit s těmi nejlepšími i na malý cy-
klovýlet mimo areál centra. Přihlášky na 
tábor přijímá centrum od 1. března.

Oblíbená soutěž dozná změn, akce  
Rodina na cestách bude o prázdninách 

Dopravní akce Grand Prix Semafor 
startuje 26. dubna v 15:00 hodin a bude 
jiná než loni. „Zůstaneme samozřejmě 
u dopravních témat, ale už to nebude sou-
těž, které se lze zúčastnit v určitou pevnou 
hodinu, ale spíš zábavná hra pro aktuálně www.centrum-semafor.cz

příchozí s drobnou odměnou pro každého 
účastníka,“ objasnil Josef Línek.

Na největší akci roku Rodinu na ces-
tách se mohou letos těšit všichni už 
o prázdninách, proběhne v pátek 26. čer-
vence. „Budeme rádi za nápady a náměty 
veřejnosti, na jaké téma bychom se měli 
tentokrát zaměřit při inscenované do-
pravní nehodě,“ nabádá k zapojení veřej-
nosti Josef Línek.   red

Přihlášky 
na tábor přijímá 

centrum 
od 1. března
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Jízda na koloběžkách 
pomůže neslyšícím

Inzerce

STAŇ SE ČLENEM A ZÍSKEJ VÝHODY PO CELÝ ROK

GEMINI OČNÍ OPTIKA OLOMOUC 1. máje 830/12 (vedle Restaurace Goliáš) 779 00 Olomouc

www.geminioptika.cz geminiocnioptika geminiocnioptika
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STARTOVNÉ 50 KČ VE PROSPĚCH 
UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC
ZA PODPORY HC OLOMOUC

Olomoucký spolek Dobré místo pro život pořádá v květnu už 
7. ročník Olomoucké koloběžkiády na podporu Oblastní unie ne-
slyšících v Olomouci. Vybraná částka ze startovného putuje celá 
na účet unie neslyšících a poslouží na letní tábor pro děti se slu-
chovým postižením. Akce je určena pro všechny věkové kategorie, 
od batolat až po seniory. „Cílem této akce není vyhrát, ale zúčast-
nit se a zábavnou formou připomenout občanům Olomouce, že 
zde žijí desítky neslyšících lidí. Koloběžku rádi zájemcům půjčí-
me, ale přilbu s sebou a s prvním startem, takže v 10 hodin, končí 
také registrace. Prosím přijďte všichni včas, těší se na vás celý tým 
Dobrého místa pro život,“ láká na sváteční den 8. května organizá-
torka Romana Zalotěnková.   red

Informační centrum Olomouc hledá průvodce – brigádníky
1. S kočičkou Olou po Olomouci | Prohlídky centrem města hravou formou pro děti 
z MŠ a 1. stupně ZŠ. Jedná se o asi hodinovou prohlídku s maňásky a krátkým výkladem. 
Prohlídky se konají od dubna do června v ranních či dopoledních hodinách. Čas prohlídek 
domluvíme podle možností průvodců.  
2. Průvodce – brigádníky | na letní turistickou sezonu do Informačního centra 
Olomouc.
Požadujeme | spolehlivost a zodpovědnost, komunikativnost, zájem se učit nové 
věci (poznávat cestovní ruch v praxi a z opačného pohledu než v roli cestovatele), 
komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka. Další jazyk je výhodou! 
Termín brigády je červen až září 2019. Podle rozpisu směn. Tato pozice zahrnuje práci na 
přepážce „infocentra“, výpomoc při různých akcích, prohlídky po městě a v radnici.

Zájemci zasílejte svůj životopis či doplňující dotazy na e-mail: infocentrum@olomouc.eu
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Svátky jara snoubí rozjímání i rozpustilost
Letos si na Velikonoce počkáme až do třetího 
dubnového týdne. V lidové kultuře jsou 
Velikonoce svátky obnovy života, konce zimy 
a začátku jara. Zároveň jsou křesťanskými 
svátky umučení a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista, jsou závěrem předcházející 
čtyřicetidenní postní doby a pro křesťany 
představují vyvrcholení liturgického roku. 
Začínají Květnou nedělí a vrcholí Zeleným 
čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou 
a nedělí Zmrtvýchvstání Páně.

Na Hané lidé vždy dbali na křesťanské 
tradice. Kromě tradičních velikonočních 
zvyků si přidávali i některé místí obyčeje. 
Lidové tradice spojily Velikonoce s obyčeji 
ochranné a blahonosné magie v souvis-
losti s příchodem jara a nového hospodář-
ského roku, jejichž smyslem bylo zajištění 
hojnosti úrody, ochrana budoucího zdraví 
a živobytí rodiny. Pro tento čas jsou cha-
rakteristické různé lidové zvyky, třeba ob-
řadní umývání a modlení před východem 
slunce u studánky na Velký pátek. Po omy-
tí obličeje následuje snídaně, samozřejmě 
v duchu bezmasého půstu. V postní době 
se lidé zdržovali od masných jídel i pokrmů 
připravovaných na sádle, církev vyzývala 
k vyznání svých hříchů a ke konání skut-
ků milosrdenství. Věřící měli zapovězenou 
hlučnou zábavu a pravidelně navštěvovali 
mše svaté.

Svou důležitou roli plní o křesťanských 
Velikonocích i chlapci, a to hrkáním, na 
Zelený čtvrtek, kdy zvony na kostelních 
věžích utichnou a „odletí do Říma“. Teh-
dy obcházejí obcemi a až do Bílé soboty 
do večera nahrazují pravidelné zvonění. 
V některých obcích především na Valaš-
sku se v současnosti koná také obchůzka 

s Jidášem, kterého představuje maskova-
ný chlapec v kožichu nebo režném pytli se 
začerněnou tváří. 

Na Velikonoční neděli pak dodnes nosí 
lidé do kostela k posvěcení pokrmy – pře-
devším vejce a obřadní pečivo. 

Poslední velikonoční svátek – Červe-
né pondělí – je už zcela v duchu lidových 
tradic, tedy radostný, mnohdy rozpustilý. 
Mohou za to vajíčka, která se barvila na 
červeno. Malovaná vejce jsou obrazem jar-
ního obrození přírody a jejich plodivých 
sil. Dalším výkladem je, že vejce má vztah 

Olomoucké Velikonoce
neděle 21. 4. 2019 | Horní náměstí

8.30–16.00
Velikonoční farmářský trh & řemeslný jarmark | pletení pomlázek, malování kraslic, tradiční hanácké produkty

10.00–16.00
Folklorní soubory z Hané & cimbálová muzika | pásmo hanáckých písní a tanců, velikonoční zvyky a tradice
Tvůrčí dílny pro děti | výtvarné, kreativní a vědecké dílny | zookoutek & jízdy na koni pro děti zdarma

15.–21. 4. | Horní náměstí
Kraslice od srdce & velikonoční výzdoba dětí z olomouckých škol
prodej a ukázky pletení pomlázek
pohled do tvůrčí dílny sochaře a řezbáře Václava Lemona přímo na náměstí
a velikonoční dekorace na náměstí Hrdinů

velikonoce.olomouc.eu

ke vzkříšení Páně. Vajíčko znamená hrob, 
z něhož vyšel vzkříšený Kristus, jako z va-
jíčka vychází živý tvor – kuřátko. 

Velikonoční pondělí je dnem pomlázky. 
Mládenci někde vycházejí už po půlnoci, 
jinde chodí ti, kteří v tomto roce dovrší 
osmnáct let. Mají připravené pomlázky 
z čerstvých vrbových prutů, na konci oz-
dobených mašlí. Pro pomlázku je mnoho 
různých názvů a šlehání tatarem je spo-
jováno s přáním, aby ženy omládly a aby 
se dívkám provětraly sukně a zachovaly si 
svěžest a veselost.  red

Velikonoční bohoslužby 2019 | děkanát Olomouc (město)
FARNOST / KOSTEL Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle Pondělí

Olomouc – katedrála sv. Václava
9:30* svěcení olejů 

18:00*
15:00 KC; 18:00* 21:00* 8:00, 10:00* 8:00, 10:00

Olomouc – sv. Mořic 19:00 19:00 20:00 7:30, 9:00, 10:30 7:30, 9:00, 10:30

Olomouc – sv. Michal 16:00 16:00 19:00 7:30, 9:00 7:30, 9:00

Olomouc – sv. Jan Sarkander --- --- --- 15:00 ---

Olomouc – kapucíni 17:00 17:00 20:00 10:00, 17:00 17:00

Olomouc – dominikáni 18:00 15:00 21:00 9:30, 18:00 9:30, 18:00

Olomouc – P. Marie Sněžné --- --- --- 19:00 19:00

Olomouc – sv. Kateřina --- --- --- 11:00 11:00

Olomouc - Hejčín 17:30 17:30 21:00 7:00, 10:00 10:00

Olomouc - Hodolany 18:00 18:00 --- 11:00 ---

Olomouc - Holice 18:00 15:00 20:00 9:00 9:00

Olomouc - Nová Ulice 18:00 18:00 19:00 9:00 9:00

Olomouc – Fakultní nemocnice --- --- --- 13:30 ---

Olomouc - Nové Sady --- 17:15 20:00 9:35 9:35

Olomouc - Slavonín 17:15 --- 19:45 8:00 8:00

Olomouc - Hradisko 16:45 16:45 19:00 10:00 10:00

Svatý Kopeček 18:00 15:00 20:30
7:30, 9:00, 10:30, 

15:00
9:00, 15:00

Olomouc - Chválkovice 18:00 15:00 21:00 8:00 8:00

*mši svatou celebruje Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský. KC = Křížová cesta
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Koupí tkaniček podpoříte vozíčkáře

INZERCE

OLOMOUC  
Lipenská 58

90 000 KčAŽ

SUPER 
SLEVY

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více  info  na w w w.aaaauto.cz/sleva.
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Sbírku Zasukované tkaničky pořádá 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc už od 
roku 2003 a tradičně nabízejí dobrovolníci 
svazek tkaniček na jaře a na podzim. 
Dvoudenní sbírka se uskuteční ve dnech 
24. a 25. dubna.  

Ve středu 24. ji od 14:00 hodin podpo-
ří benefiční koncert na Horním náměstí, 
kde přislíbil účast nevidomý zpěvák Ra-
dek Žalud a trhákem by měly být kapely 

Jumping Drums a Stracené Ráj. Ve čtvr-
tek bude sbírka s podporou koncertu 
pokračovat v Galerii Šantovka od 14:00, 
kde vystoupí opět Radek Žalud a dále pak 
Martin Šafařík a Matěj Plíhal.

Posláním sbírky je získat prostředky 
na dofinancování služeb osobní asistence 
pro lidi s těžkým zdravotním hendike-
pem, ale i na pomoc při zapůjčení kom-
penzačních pomůcek, invalidních vozíků 
a na bezplatné sociální poradenství.  red

Děvčátko Momo  
a ukradený čas

Olomoucké P-centrum uvede diva-
delní představení pro školy. Napínavý 
příběh děvčátka Momo, které zachrání 
svět před lstivými šedými muži – zlodě-
ji času. Hraje divadlo Cylindr ve středu 
24. dubna v 9 a 11 hodin.  

Divadelní představení je benefiční 
a jeho výtěžek bude použit pro olomouc-
kou organizaci 
P - c e n t r u m . 
Výtěžek z be-
nefičního před-
stavení zajistí 
dětem i jejich 
rodičům pra-
videlný kon-
takt s terapeuty nebo třeba doučování. 
Pomůže také dětem, které zažily šikanu.  
Pracovníci P-centra pomáhají dětem ve 
školách se šikanou se vyrovnat a také 
spolu s učiteli přenastavit klima ve třídě 
tak, aby se situace už neopakovala. 

Rezervace: zurnal@p-centrum.cz, 
tel.: 585 221 983, 733 362 942 (Prosí-
me, uveďte jméno školy, kontaktní oso-
bu, telefon a e-mail, počet dětí.) Cena 
vstupenky je 130 Kč.  red

www.p-centrum.cz  
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Šance pro nezaměstnané 
Přestože je míra nezaměstnanosti 

nejnižší za posledních dvacet let, stovky 
uchazečů stále potřebují podporu při hle-
dání vhodného zaměstnání. V Olomouci 
těmto lidem pomáhá projekt First Job, 
jehož cílem je pomoc s hledáním nejen 
perspektivní a žádané práce, ale také aby 
z ní měli uchazeči radost. Projekt je po-

staven především 
na individuálním 
přístupu ke kaž-
dému, kdo hledá 
práci a rád by si 
zvýšil svoji kva-
lifikaci. Všichni 
účastníci projek-

tu také absolvují měsíční odbornou pla-
cenou stáž u vybraného zaměstnavatele, 
aby měli možnost vyzkoušet si své zna-
losti a dovednosti získané rekvalifikací 
přímo v praxi.

Projekt First Job je financován z pro-
středků Evropské unie a účast každého 
v projektu je zcela zdarma. Realizátorem 
projektu First Job je Hanácká aktivní 
společnost, z.s., sídlící na ulici Krapko-
va 7. Více informací najdete na webu nebo 
telefonu 604 558 643.  red

www.firstjob.aktivsenice.cz

Primátor Mirek Žbánek ocenil 
zpracovatelskou firmu

Firma zpracovávající papírový odpad z modrých popelnic v Olomouci získala nejvyšší rating. MAD Recycling Česká republika je nově držitelem certifi-
kátu „AAA+“ a ocenění získala za ekonomickou stabilitu. Firma převzala certifikát za přítomnosti primátora Olomouce Mirka Žbánka a zaměstnanců 
přímo v provozní hale. Společnost úzce spolupracuje s technickými službami a nejvyšší ratingové hodnocení získala už potřetí v řadě.  Foto | BM

ZA HODINU 
NEKOUŘÍTE

VYSOCE ÚČINNÁ METODA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

www.biorezonanceolomouc.cz
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JANA JURÁKOVÁ | telefon: 773 617 353, e-mail: jurakova@regvyd.cz
MARGITA ŠUTOVSKÁ | telefon: 604 447 457, e-mail: sutovska@regvyd.cz
ANNA BAŽANTOVÁ | telefon: 774 411 168, e-mail: bazantova@regvyd.cz
MICHAL NOVÁK | telefon: 739 724 774, e-mail: novak@regvyd.cz
Uzávěrka 18. 4. 2019, distribuce 6. 5. 2019.

INZERTNÍ MANAŽEŘI

RV
19

00
70

4/
01



25   OLOMOUCKÉ LISTY   |   KOMUNITNÍ ŽIVOT  WWW.OLOMOUC.EU

Tanečníci ze ZUŠ Žerotín pojedou na světový pohár do Portugalska

Termíny zápisu dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 
mateřské školy datum konání v době od–do
Dělnická 17 b 2. 5. 10:00–12:00, 14:00–15:30
Helsinská 11 a Čapka Choda 12
(jedno místo zápisu – MŠ Helsinská 11)

2. 5. 8:00–12:00, 13:00–16:00 
3. 5. 8:00–12:00

Herrmannova 1
Baarova 5, Chomoutov

3. 5. a 6. 5. 13:00–16:00
2. 5. a 3. 5. 10:00–15:00

Michalské strom. 11
 

2. 5. 8:00–10:00, 14:00–16:00
3. 5. 8:00–12:00

Čajkovského 14
 

2. 5. 8:00–10:00, 14:00–16:00
3. 5. 8:00–12:00

Vojanova 10
 

2. 5. 8:00–10:00, 14:00–16:00
3. 5. 8:00–12:00

Jílová 41 2. 5. 8:00–11:30, 12:30–15:00
Kpt. Nálepky 10
 

2. 5. 8:00–11:00, 13:00–16:00
3. 5. 8:00–10:00

Na Bystřičce 24
 

2. 5. 8:00–11:00, 13:00–16:00
3. 5. 8:00–10:00

Mozartova 6 2. 5. 8:30–11:30, 13:00–16:00
Rooseveltova 101 
 

2. 5. 9:00–16:00
3. 5. 9:00–13:00

Lužická 7
 

2. 5. 9:00–16:00
3. 5. 9:00–13:00

Škrétova 2 2. 5. 9:00–11:00, 14:30–16:00
Wolkerova 34
 

2. 5. 8:00–11:30
3. 5. 9:00–11:00

Mozartova 22
 

2. 5. 8:00–11:30
3. 5. 9:00–11:00

Zeyerova 23
 

6. 5. 8:30–11:30, 13:00–16:00
7. 5. 8:30–11:30

Žižkovo nám. 3
 

2. 5. 9:00–12:00, 14:00–17:00
6. 5. 9:00–12:00

Sokolská 19
 

3. 5. 13:00–18:00
6. 5. 15:00–17:00

ZŠ a MŠ Demlova   
Petřkova 3, Petřkova 5                                           
(jedno místo zápisu - MŠ Petřkova 5)

2. 5. 10:00–14:00                                     

ZŠ a MŠ Gorkého   
Selské nám. 42 6. 5. 8:00–12:00, 13:00–16:00
Blodkovo nám.15 2. 5. 8:00–12:00, 13:00–16:00
ZŠ a MŠ náves Svobody, Holice
Náves Svobody 38, Holice  2. 5.  8:00–15:00

mateřské školy datum konání v době od–do
FZŠ a MŠ 8. května  2. 5.  13:00–17:00
FZŠ a MŠ Holečkova   
Holečkova 7
 

6. 5. 13:00–16:00
7. 5. 8:30–11:30

Štístko, Holečkova 10
 

6. 5. 13:00–16:00
7. 5. 8:30–11:30

Schweitzerova 12
 

6. 5. 13:00–16:00
7. 5. 8:30–11:30

Střední Nov. 50
 

6. 5. 13:00–16:00
7. 5. 8:30–11:30

ZŠ a MŠ Dvorského, Sv. Kopeček                             
(jedno místo zápisu - budova ZŠ)

  

Dvorského 33 2. 5. 13:00–18:30
Kovařovicova 11 2. 5. 13:00–18:30
Gagarinova 17 2.5. 13:00–18:30
ZŠ a MŠ Nedvědova   
Bieblova 7 2. 5. 8:00–16:00
Husitská 19 2. 5. 8:00–16:00
Nedvědova 13 (v budově ZŠ) 2. 5. 8:00–16:00
Přichystalova 20 2. 5. 8:00–16:00
ZŠ a MŠ Raisova, Nemilany   
Arbesova 48, Slavonín a Neklanova 4, 
Nedvězí (jedno místo zápisu – MŠ 
Arbesova 48)

2. 5. 8:00–12:00

3. 5. 13:00–16:30

Česká čtvrť 2, Nemilany 2. 5. 7:30–11:30
 3. 5. 13:00–16:30
FZŠ a MŠ Rožňavská   
Radova 5 2. 5. 8:00–11:00, 13:00–15:30
 3. 5. 8:00–11:00
Rožňavská 19 2. 5. 10:00–12:00, 12:30–15:00
 3. 5. 10:00–12:00, 12:30–15:00
ZŠ a MŠ Řezníčkova   
Hodolanská 4 2. 5. 8:00–16:00
Řezníčkova 2. 5. 8:00–16:00
Purkyňova 3 2. 5. 8:00–16:00
Táboritů 36 2. 5. 8:00–16:00
ZŠ a MŠ Svatoplukova   
Svatoplukova 11, Řepčínská 54,  
Na Trati 54 (jedno místo zápisu  
– MŠ Svatoplukova 11)

6. 5. a 7. 5. 9:00–12:00, 13:00–16:00
  

Ve dnech 2. a 3. března se žáci tanečního oboru ZUŠ Že-
rotín zúčastnili v Jihlavě kvalifikační soutěže pro finále DAN-
CE WORLD CUP 2019 – světového tanečního klání, jehož se 
každoročně účastní 12 000 dětí z celého světa.  

Soutěž je určená pro tanečníky od 4 do 25 let, kteří vystoupí 
v různých tanečních žánrech. Odborná porota v Jihlavě vybra-
la ty nejlepší k účasti ve finále. 

Děti ze ZUŠ Žerotín pod vedením Simony Křenkové podaly 
vynikající výkony. Dvě skupiny, jeden duet a tři sólové choreo-
grafie bodovaly u odborné poroty, a Českou republiku tak bu-
dou reprezentovat ve dnech 28. června až 6. července na finále 
DWC v Portugalsku, ve městě Braga. Město Olomouc se tak 
může pyšnit vysokou úrovní dětského baletního umění.  red
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Důvěra, respekt a hrdost,  
zhodnotil primátor práci městské policie

Na tradičním setkání Městské policie Olomouc je kromě zhodnocení její práce také příležitost poděkovat strážníkům za jejich činnost. Foto | BM

6 LET 
GARANTOVANÉ 

OCHRANY DŘEVA 
 TO JE VIDARON!

Nátěry VIDARON jsou výsledkem výzkumu a testování v extrémních 

podmínkách. Unikátní složka TEFONTM extrémně zvyšuje odolnost natřeného 

dřeva proti působení atmosférických podmínek, chrání vlákna dřeva před 

rozpadem způsobeným UV zářením a účinně zabrání pronikání vlhkosti – 

výsledný nátěr je dokonale hladký a odpuzuje vodu. Pokud natřená plocha 

nebyla ochráněna, vzniká nárok na vrácení peněz.

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

Pondělí až pátek 7:00–17:00 hodin, sobota 8:00–12:00 hodin
tel.: 585 241 281   |   mobil: 602 704 354   |   e-mail: prodej@prozk.cz

www.prozk.cz | www.vidaron.sk

NÁTĚR, 
KTERÝ DŘEVO 

OCHRÁNÍ A NENÍ 
NUTNÉ JEJ 

OBNOVOVAT!
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Terapeutická skupina
pro osoby blízké závislých

Øešíte doma závislost, nadmìrné pití alkoholu, užívání jiných návykových látek nebo 
hazard rodinného pøíslušníka nebo jiné blízké osoby? Nevíte si rady s tím, co dìlat a jak 
situaci øešit? Na tyto a i další otázky mùžete nalézt odpovìdi v Adiktologické ambulanci 
prevence a léèby závislostí, Olomouc. 

Terapeutická skupina pro osoby blízké závislých
probíhá v prostorách adiktologické ambulance.

Skupina se schází pod vedením zkušené psycholožky s frekvencí 1x za 2 týdny, každou 
druhou støedu v dobì od 17.00 do 18.30 hodin. Jedná se o malou terapeutickou skupinu                
s maximálním poètem 9 èlenù. 

Cílem skupinových setkání je pøedevším podpora, edukace a vzájemné sdílení 
zkušeností a emocí lidí, kterých se závislost jejich blízkých dotýká a ovlivòuje jejich 
životy. Èlenství ve skupinì je zcela dobrovolné. Zaøazením do terapeutické skupiny se 
èlenové zavazují dodržovat stanovená skupinová pravidla. Naprostá diskrétnost je 
samozøejmostí. 

Úhrada za úèast na terapeutické skupinì je stanovena pouze symbolickou èástkou        
100 Kè na osobu za jedno setkání. 

Do skupiny je možné se pøihlásit po pøedchozí domluvì kdykoliv. Pøed vstupem do 
terapeutické skupiny je nezbytné absolvovat jednu až dvì individuální konzultace           
s pracovnicí Ambulance, aby bylo možné vyøešit nezbytné administrativní úkony a dále 
se domluvit na zakázce a oèekávání od terapeutické skupiny.

Bližší informace mùžete v pøípadì zájmu získat:
• na www.zavilostiolomouc.cz
• telefonicky na telefonním èísle: 774 425 001
• emailovým dotazem: zavislostiolomouc@gmail.com
• osobnì pøi návštìvì Ambulance v rámci provozní doby

Tìšíme se na spolupráci s Vámi
tým pracovnic adiktologické ambulance prevence a léèby závislostí
adresa ambulance: Boøivojova 30a, Olomouc

OLOMOUC

Spolufinancováno za podpory Statutárního mìsta Olomouc

Ocenění nejlepších zaměstnanců Městské 
policie Olomouc a zhodnocení činnosti 
v uplynulém roce se odehrálo v pátek 
8. března ve velkém sále magistrátu. 
Primátor Mirek Žbánek, který je zároveň 
velitelem strážníků, vyzdvihl jejich 
důvěru, respekt a hrdost.

„Vaše práce je službou veřejnosti. 
Chci, aby vám lidé důvěřovali, aby měl ve 
vás každý Olomoučan jistotu, že dosáh-
ne dodržování veřejného pořádku,“ řekl 
primátor Žbánek. Připomněl, že výkon 
služby strážníkům ztěžuje legislativa, 
která jim svazuje ruce. „Jste profesně 
i lidsky vystaveni nepříjemným situacím 
ze strany narušitelů veřejného pořád-
ku a máte můj respekt,“ uvedl primátor 
a zdůraznil, že vedení města je hrdé na 
svůj policejní sbor i jeho technické vyba-
vení a zázemí. „Je to sbor na úrovni jed-
nadvacátého století,“ dodal.

Z rukou ředitele městské policie 
a primátora převzalo jedenadvacet za-
městnanců odznaky věrnosti za trvání 
pracovního poměru v délkách 10, 15, 20 

a 25 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 
2018“ a „Strážník roku 2018“ bylo oce-
něno šest zaměstnanců.

Ceremoniál završilo předání čest-
né medaile ředitele Městské policie 

Olomouc „Za záchranu života“. Převzal 
si ji strážník Martin Navrátil za profesio- 
nální a pohotový zákrok, při němž loni 
v prosinci zachránil z uzamčeného vozi-
dla dusícího se novorozence.  red
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1/2Maraton Olomouc měnil životy

SEMI je dvouletá fenka křížence středního vzrůstu. Majitelé ji 
drželi od štěněte u boudy na řetězu, proto nemá vztah ke kočkám 
ani psům, nikdy je nepoznala. Díky stěhování do bytu se fenky vzdali 
a skončila u nás. K lidem i odrostlým dětem je úžasně přátelská, hravá, 
miluje společnost. Semi by ocenila domek se zahradou, s přístupem 
domů. Během chvíle získala hygienické návyky. Bude kastrovaná, 
očkovaná i čipovaná.

Dejte jim, prosím, šanci a nebudete litovat
Spolek ZASTAVME UTRPENÍ – provoz Psího domova Pod křídly anděla

Nová adresa Psího domova: obec Žerotín,  okr. Olomouc

Zastavme utrpení!
Spolek za práva zvířat a etické zacházení s nimi.

Psí domov pro akutní stavy týraných, handicapovaných, starých a nechtěných psů…
Máte-li zájem o čtyřnohého věrného kamaráda, neváhejte a kontaktujte tento psí domov.

NEKUPUJTE – ADOPTUJTE
telefon: 604 310 280, e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz, web: www.oszastavmeutrpeni.g6.cz

PEJSKOVÉ JSOU OČKOVANÍ, ODBLEŠENÍ, ODČERVENÍ A KASTROVANÍ
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Spojení Olomouce a vytrvalostního závodu 
platí po dekádu a někteří to s Mattoni 
1/2Maratonem Olomouc vydrželi až dodnes. 
A v sobotu 15. června se potkají znovu.

Na startovní čáře toho úplně prvního 
ročníku stála i čtveřice mužů, kteří si šli 
vyzkoušet novou trať nebo si prostě jen tak 
zaběhat a zjistit, na co vlastně stačí. 

„Byl to můj vůbec první závod na trase 
delší než pět kilometrů. Vždyť já vlastně 
běhával i kratší vzdálenosti velmi spora-
dicky, ale motivací, proč to zkusit, pro mě 

byla zvědavost, jestli to dám a jaké to vů-
bec bude,“ vzpomínal na pocity před teh-
dejším závodem Tomáš Vyskočil. 

Pro Stanislava Hájka to byl zase jen 
další z pokusů, jak začít sportovat, poté 
co vyzkoušel cyklistiku. „Řekl jsem si, že 
běhání bude bezpečnější a dostupnější,“ 
vysvětlil. Jaroslav Krátký nikdy závodně 
neběhal a věnoval se spíše míčovým spor-
tům. Jenže to se změnilo s příchodem půl-
maratonské trati do města, když ještě za-
sedal v olomouckém zastupitelstvu. Proto 
se s předstihem o konání závodu dozvěděl. 

Vyhrajte startovní číslo na hlavní  
závod nebo pro celou rodinu! 
3x startovní číslo
3x 4 startovní čísla na Rodinný běh
Napište, kolik běžců bylo na startu 
prvního ročníku. 
Správnou odpověď zašlete na adresu:  
Redakce Olomouckých listů, Horní ná-
městí 583 – radnice, 771 27 Olomouc 
nebo doručte na podatelnu. A neza-
pomeňte zanechat na sebe kontakt pro 
případ, že budete jedním ze šesti vyloso-
vaných výherců.

SOUTĚŽ

„Byl to ten moment, kdy jsem si řekl, že 
je to výzva, kterou bych chtěl zkusit,“ řekl 
Jaroslav Krátký. Někde na trati se musel 
potkat také s Josefem Smolichou. Mužem, 
který překonal sám sebe i boj s chorobou. 
Před patnácti lety mu lékaři diagnostiko-
vali nevyléčitelnou Bechtěrevovu nemoc. 
„Přestože mi to lékaři nedoporučili, začal 
jsem pravidelně a intezivně běhat a bojovat 
s nemocí pomocí běhu,” potvrdil Smolicha. 

Tehdy stáli na startu s dalšími 1788 běž-
ci. Letos jich budou další tisícovky.   red

spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to, 
co  opravdu  potřebuje!

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.
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Jste připraveni na případ, že ve vašem blízkém okolí vypukne požár?
Máte ve svém domě a na vhodně dosažitelném a přístupném místě přichystaný hasicí přístroj k využití? Jeden z nejčastějších příčin požáru v domác-

nosti je vznícení oleje na pánvi při přípravě jídla, proto je vhodné mít při ruce hasicí přístroj nebo alespoň hasicí sprej.

Soutěž o hasicí sprej do domácnosti!
Odbor ochrany Magistrátu města Olomouce pro vás připravil soutěž o hasicí sprej, který je ideální pro hašení menších požárů například v domácnos-

tech, kancelářích nebo automobilech. Má vysoce chladicí efekt a není toxický.

Správnou tajenku zasílejte do 15. dubna 2019 na adresu Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc a obálku označte 
heslem „SOUTĚŽ“ nebo e-mailem na mmol.ochr@olomouc.eu. Nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo. Tři vyloso-
vané soutěžící budeme kontaktovat a výherci své ceny převezmou z rukou náměstka primátora Martina Majora. 

Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci soutěže se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (GDPR). 

Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc. Pověřenec pro ochranu osob-
ních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail: podatelna@olomouc.eu. Účel zpracování: administrace soutěžní odpovědi za účelem 
slosování a kontaktování výherce. Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Víte, jak si počínat při požáru v domácnosti?
1 |  Pokud se jedná o požár malého rozsahu a jste-li schopni ho uhasit dostupnými prostředky, např. hasicím  
         přístrojem, kusem látky popřípadě vodou, bez odkladu tak učiňte. Pozor! Voda na rozpálený ani vznícený  
 tuk nepatří! 
2 |  Pokuste se zamezit rozšíření požáru – odstraňte z dosahu snadno hořlavé látky a materiály.
3 |  Zbytečně neriskujte, nepřeceňujte své síly!
4 |  Pokud se malý požár nepodařilo uhasit, proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob nebo  
 zvířat a pokuste se je vyvést z nebezpečného prostoru.
5 |  S ohledem na prostor, kde požár vznikl, informujte ostatní voláním „HOŘÍ“!
6 |  Běžte do bezpečného prostoru a neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.
7 |  Pozor na nadýchání se zplodin hoření! Zakouřené prostory opusťte tak, že se skloníte co nejníže k zemi  
 a použijte improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník nebo utěrku) a dostaňte se do bezpečí. 
8 |  Pokud je to možné, zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie.
9 |  Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje! 
10 |  Zabezpečte uvolnění příjezdové komunikace pro záchranáře.
11 |  Do příjezdu hasičů se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah požáru nebo jej zlikvidovat  
         jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant atd.).
12 |  Při hašení plošného požáru dbejte na to, aby vám požár nezamezil ústupovou cestu.
13 |  Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů o specifikaci hořícího objektu  
 a okolí. Dál jednejte podle pokynů velitele zásahu.
14 |  Do hořícího domu se nikdy nevracejte, je to nebezpečné!

Přinášíme vám přehled hasicích přístrojů a jejich použití

Vodní vhodný k hašení 
pevných látek

nevhodný k hašení 
hořlavých kapalin
nesmí se použít 
k hašení zařízení pod 
elektrickým proudem

Pěnový vhodný k hašení 
pevných látek 
a hořlavých kapalin

nesmí se použít 
k hašení zařízení pod 
elektrickým proudem

Práškový vhodný k hašení 
pevných látek, 
hořlavých kapalin, 
plynů a elektrických 
zařízení

nevhodný k hašení 
hořících pevných 
rozvířitelných látek
nesmí se použít 
k hašení požárů 
lehkých kovů

Sněhový vhodný k hašení 
hořlavých kapalin, 
plynů a elektrických 
zařízení (upozornění 
– nebezpečí vzniku 
omrzlin)

nevhodný k hašení 
lehce rozvířitelných 
látek

Lesy města Olomouce, a.s. vyhlašují ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ

N E V S T U P O V A T 
DO LESNÍCH POROSTŮ

Po vichřici Eberhard z 11. března 2019
 je v lesních porostech množství polovyvrácených stromů a uvolněných větví hrozících pádem.

Jedná se o lokality: Grygov – les Království, Lošov, Litovelské Pomoraví a také v nejvíce postižené lokalitě lesní správa Huzová.

N E B E Z P E Č Í  Ú R A Z U
Věnujte pozornost pohybu techniky po lesních cestách – lesní komunikace je účelovou komunikací a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti 

s ohledem na pohyb těžké lesní techniky.
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

MÁJOVÁ
1. 5. od 10:00 do 17:00 

slavnost

zábava.czakce

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: POŘADATELÉ:

Olomouc s participativním rozpočtem stále váhá
Piráti a Starostové prosazují participativní rozpočtování. To je osvědčeným ná-
strojem tzv. participativní demokracie, která obyvatelům obcí umožňuje podílet 
se na jejich podobě a  zlepšovat kvalitu života v  jejich okolí. Participativní roz-
počtování přitom není něčím novým. Vzniklo už koncem osmdesátých let v Bra-
zílii, a protože se záhy osvědčilo, rozšířilo se do dalších měst světa. V současnosti 
mají možnost navrhovat projekty a rozhodovat o jejich realizaci obyvatelé New 
York City, Toronta, Bangalore nebo třeba Soulu.
Participativní rozpočet (PaRo) je způsob, kterým mohou obyvatelé města spo-
lurozhodovat o  tom, jaké projekty se z  části rozpočtu města podpoří, a  tím 
i  spolurozhodovat o  podobě místa, kde žijí. Funguje to jednoduše. Město vy-
hradí část rozpočtu pro participativní projekty. Jeho obyvatelé pak mohou v ur-
čité lhůtě sami navrhovat projekty (například dětské hřiště, přístřešek zastávky 
MHD, nová cyklostezka či revitalizace části sídliště) pro konkrétní místa ve měs-
tě. Uskutečnitelnost přihlášených projektů pak technicky posoudí odborníci. 
O tom, které z uskutečnitelných nápadů město podpoří, pak rozhodují hlasová-
ním opět sami obyvatelé. Projekty s největším počtem hlasů pak město zaplatí 
a uskuteční. V rámci České republiky už participativní rozpočet funguje ve více 
jak 35 obcích v rozpětí od velkých měst a jejich částí (Brno, některé městské čás-
ti Prahy a Ostravy)  přes střední a menší města (Litoměřice, Chomutov, Děčín, 
Opava, Znojmo) až po malé obce (Mnichovice). Jak participativní rozpočtování 
funguje v  Brně, kde se takto podařilo realizovat například skate park, dobro-
družné dětské hřiště či rozšíření sítě veřejných záchodů, se můžete podívat na  
damenavas.cz.  
V  Olomouci však stále nic. Nejblíže (byť stále velmi daleko) participativnímu 
rozpočtování má momentálně probíhající „akce estetizace“, kdy rada města vy-
členila část rozpočtu komisím městských částí na zkrášlení veřejného prostoru. 
Zdá se však, že výsledkem bude spíš boj mezi jednotlivými komisemi o to, kdo 
má v šuplíku připravený projekt. Komise, které mají nápady, jak své městské čás-
ti zkrášlit, nemají šanci v krátkém čase tyto nápady přetavit v konkrétní projekt. 
Participativní rozpočet navíc umožňuje přímo jednotlivým občanům, spolkům 
či skupinám obyvatel (rodinám s dětmi, seniorům či pejskařům), ne jen komisím 
městských částí, prosazovat své potřeby a nápady.
Budeme se zasazovat o to, aby se v dalších rozpočtových obdobích dostalo par-
ticipativní rozpočtování i do Olomouce. Chceme Olomoučanům umožnit realizo-
vat jejich nápady na zlepšení kvality života ve městě.    

 Hynek Melichar, Piráti a Starostové

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoli 
redakce časopisu a statutárního města Olomouce. Za obsah příspěvku zcela odpovídá 

autor, nikoli vydavatel nebo redakční rada. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů. 
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SUDOKU PRO ZÁBAVU

KŘÍŽOVKA O CENY

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

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

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

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

Uzávěrka 18. 4. 2019, distribuce 6. 5. 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

V tajence najdete konec citátu dramatika, prozaika a básníka Oscara Wilda: Tajemství lásky je...
Tajenku křížovky zasílejte do 18. dubna 2019 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: smrt se neřídí našimi plány. Vylosovaným výhercem je:  Ing. Sládek Jaromír 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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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 Olomouci, sportovní či kulturní akce nebo nevšední události kolem vás. Pošlete nám například i zajímavé postřehy z vašich procházek městem či v okolí Olomouce. Ty 
nejzajímavější snímky vybereme a zveřejníme je na této straně časopisu. Nejvýše tři fotografie, které považujete za zdařilé a chcete se o ně podělit s ostatními čtenáři, posílejte na 
e-mailovou adresu redakce@olomouckelisty.cz nejpozději do 26. dubna. Do předmětu elektronické zprávy uveďte „Objektivem čtenáře“. Všem, kdo nám už fotografie zaslali, 
děkujeme! Nejvíce nás tento měsíc zaujaly následující snímky: 
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OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

Během stavebních prací na novém mostě u Bristolu nalezli dělníci i kamennou zeď v základech bývalého mostu. Snímek zaslal 
Jaroslav Lešanský.

Letošní poslední zimní záběr Olomouce od Jana Osyky. 

    SLEVA 
NA VŠECHNY   
  MODELY ŠKODA

›  Sleva za vůz na protiúčet až 50 000 Kč*
›  Záruka 5 let ZDARMA**

*    25 000 Kč sleva za protiúčet nebo šrotaci  
jakéhokoliv vozu, 25 000 Kč sleva za financování  
vozu úvěrem od VWFS

**  Prodloužená záruka 5 let/do 100 000 km  
na celý vůz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA: 
3,9-7,1 l/100 km, 96-162 g/km

Auto Hegr 188x130mm.indd   1 25.01.19   12:05

RV
19

00
57

8/
01

INZERCE



INZERCE

RV
19

00
47

5/
01

RV
19

00
00

2/
11

17. 5. 2019 / 19.00

Doprovodný program:
Tomasiano & Kelly 

(finalisti Československo má talent)
Baletní a pěvecké vystoupení

Raut a ochutnávka vína

Vstupné 500 Kč
(celá částka bude věnována rodině Elenky)

Vstupenky k zakoupení v Divadle na Šantovce

Pořádá
nadační fond: 

 

  Divadlo na Šantovce

CHARITY 
FASHION NIGHT

pro Elenku Vojtkovou

Přehlídky večera:
Luděk Hanák

WWO
Šárka Ordošová 
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