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2019MĚSÍČNÍK OBČANŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE

Pěší zóna bude klidnější. 
Zásobování zůstane zachováno

Cena Rudolfa Eitelbergera 
putuje do Nezamyslic

Sluneční hodiny ukáží čas 
i tajemnou historii města

5 9 28

GRAFFITI JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ,
OLOMOUC HO CHCE VYTLAČIT
Z PAMÁTKOVÉ REZERVACE

TÉMA ČÍSLA
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Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Váš servisní partner AUTOCENTRUM OLOMOUC S.R.O.
Horní lán 1, Olomouc  779 00
tel.: 585 750 365, e-mail: info@vwolomouc.cz, www.vwolomouc.cz

nalož     

doli j
nastartuj

Servisní prohlídka 299 Kč

Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

Nastartujte zimní motoristickou sezonu v našem autorizovaném servisu 
Volkswagen. Nabízíme Vám výhodné servisní úkony pro vozy starší 5 let 
s využitím Economy dílů Volkswagen®, a také služby našeho pneuservisu 
s širokou nabídkou zimních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance. 
V rámci servisní prohlídky Vám dolijeme provozní kapaliny, 
zkontrolujeme baterii a další komponenty ve Vašem voze. 
Naše zvýhodněná nabídka platí do 31. 12. 2019.

Volkswagen

Jedinečná edice vína z Kroměříže k 200. výročí 
zvolení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem.

Prodej v Infocentru v podloubí radnice za 216,- Kč.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ K PRONÁJMU

Prostor o výměře 13,30 m2 v 1. NP a o výměře 271 m2 v 1. PP
budovy č. p. 424, Horní náměstí č. o. 23, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc.
Jedná se o prostory bývalé vinárny se vstupem z ul. Divadelní.
Energetická náročnost budovy: D – méně úsporná.

 

Záměry pronajmout předmětné prostory jsou zveřejněny na úřední desce Magistrátu města Olomouce do 15. 11. 2019.
Žádost o nájem lze podat: osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc,
písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc.

Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projednání v orgánech statutárního města Olomouce poskytne odbor 
majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, odd. majetkových řízení, Kateřina Výskalová, tel. 588 488 278, 604 290 164,
e-mail: katerina.vyskalova@olomouc.eu.

V případě zájmu o bližší informace k prostoru, popř. o jeho prohlídku, se lze obrátit na společnost Správa nemovitostí Olomouc, 
e-mail: info@sno.cz, tel. 585 238 143 nebo 585 238 144.

Prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP budovy č. p. 67, 
ul. Jilemnického č. o. 29, která je součástí pozemku parc. č. st. 80 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec 
Olomouc.
Energetická náročnost budovy: F – velmi nehospodárná.
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Radim Kašpar
ředitel Okresní hospodářské komory

Lenka Knausová
krejčová

Vladimír Gračka
stavební technik

NE

V TOMTO ČÍSLE

NEVÍM ANO

Chtěli byste, aby se z ulice 8. května stala pěší zóna?

Město má být uživatelsky přívětivé 
a funkční pro každodenní život. Což 
rozhodně neznamená striktní vylouče-
ní automobilové dopravy právě z ulice 
8. května, která má významnou do-
pravní funkci. Nemůžeme zapomínat 
ani na podnikatele, kteří svou činnost 
vykonávají v historickém centru města.

Já nevím. Ale zároveň trochu cítím, že 
kdyby tady pěší zóna byla, bylo by to 
pro všechny zúčastněné klidnější.

Chtěl bych pěší zónu a taky bych chtěl 
odstranit trakční sloupy. Je to trend ve
všech velkých městech. Ulice 8. května 
je střed města, kde je krásný gotic-
ký kostel a logicky by to navázalo na 
zónu u Koruny. Doprava ať zůstane na 
hlavní trase, na třídě Svobody.

GLOSA

Náměstí Republiky bylo v září týden 
bez aut. A světe, div se, nikoho moc ne-
zajímalo, že tam auta nejsou, mnohem 
více lidí se na sociálních sítích doža-
dovalo, aby tam auta byla, aby tam 
parkovala. Protože je to jedno z mála 
míst, kde je možné zaparkovat a dojít 

po svých do pěší zóny. Občas se někdo 
podivil, proč se neparkuje v nedalekém 
domě, ale parkovací domy jsou nepří-
jemný nesmysl. V domě mají bydlet 
lidé, pro auta jsou garáže. Většinou 
pod zemí. Města vyhánějí auta ze svých 
center, ale ty chytřejší ne na předměs-
tí… Olomouc zvažuje rozšíření pěší 

zóny, jenže logicky by měla zároveň 
myslet na vyšší počet parkovacích míst. 
Nejlépe v podzemí, odkud povedou 
schody nahoru – na náměstí, do centra, 
do pěší zóny.

Pavel Konečný
Předseda redakční rady
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NEŘEDÍNSKÝ HŘBITOV OZDOBILA 
RESTAUROVANÁ SOCHA JEŽÍŠE

NADACI MALÝ NOE POMÁHAJÍ 
DOTACE MĚSTA

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MOZARTOVA 
VYROSTLO NOVÉ HŘIŠTĚ

CÍL HOKEJISTŮ: POSTUP DO PLAY-OFF 
A SPOKOJENÍ FANOUŠCI

LIDÉ Z HEJČÍNA A ŘEPČÍNA 
SE SEŠLI U VODY

NAPSALA KNIHU O FREUDOVI,
NA KAFE BY S NÍM ALE NEŠLA

Socha Ježíše Krista na litinovém sloupu 
u evangelické kaple je novým, důstojným 
zkrášlením ústředního hřbitova.

Peníze z grantu na podporu společensko-
prospěšných projektů pomohly 
čtrnáctileté imobilní Adrianě.

Nový sportovní areál vyrostl v místě 
stávající zahrady školy. Stavební úpravy 
přišly na 7,2 milionu korun.

Mezi týmy, které vstoupily do 83. ročníku 
nejvyšší hokejové soutěže, nechybí ani 
hokejisté Olomouce.

Dvě městské části, především na úrovni 
sousedských vztahů, propojila společná 
práce na vzniku nového parčíku.

Dělal neetické věci. Třeba rozlišoval 
ve výchově mezi svými syny a dcerami. 
Synové měli přístup ke vzdělání, dcery ne.
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OZNÁMENÍ

Herecká asociace vyhlásila nominace na 
Ceny Thálie 2019. Do širší nominace se 
probojovala sólistka baletu Moravské-
ho divadla Emily-Joy Smith. Svou první 
nominaci na tuto prestižní cenu získala 
za ztvárnění role Nikie v inscenaci Baja-
déra. Širší nominaci získala také Barbora 
Řeřichová za roli Fiordiligi v inscenaci 
Così fan tutte.

Ekologický večer pořádá v úterý 8. října 
Sluňákov v sále Mozarteum. Ondřej Fous 
se bude zabývat zahradou Karla Čapka 
a humornou knížkou plnou života Za-
hradníkův rok.

Křest knihy uznávaného hispanisty Jiří-
ho Černého se koná 9. října od 17 hodin 
v aule Filozofické fakulty UP. Více než 400 
stránkovou publikaci Jak šel život vydalo 
univerzitní vydavatelství v edici Paměť UP. 
Emeritní profesor katedry romanistiky je 
mimo jiné nositel Řádu Isabely Katolické.

Snoubenci, kteří plánují v roce 2020 uza-
vřít manželství mimo obřadní síň olo-
moucké radnice, mají nově od 1. října 
možnost zadat předběžnou rezervaci 
termínu prostřednictvím on-line webo-
vého formuláře. Plánovat svůj den D tak 
mohou alespoň v první fázi pohodlně, 
aniž by museli na úřad. Rezervační for-
mulář je k dispozici na adrese:
svatby.olomouc.eu.

Kvůli nezájmu o veřejné telefonní auto-
maty zrušila společnost O2 v Olomouci 
dalších 12 přístrojů. Nejvíce jich zmizelo 
z Nových Sadů a Povelu.

Transfuzní stanice olomoucké fakultní 
nemocnice se potýká s akutním nedo-
statkem plazmy. Její odběr je časově 
náročnější a značná část možných dár-
ců míří do soukromých center, kde jsou 
finančně motivováni. Nemocnice prosí 
všechny, kdo mají alespoň 55 kilogramů 
a dobrý žilní systém, aby zavolali na tele-
fonní čísla 800 888 529 nebo 588 442 236 
a objednali se na odběr.

Helena Peštuk Sedláčková bude 11. říj-
na provázet hosty benefičním koncertem 
a aukcí výtvarných děl. Uskuteční se v 
Centru pohybu v Sokolské 7. Hudbu obsta-
rá Desigual quartet a Mareček & Friends, 
výtvarná díla jsou od členů Unie výtvar-
ných umělců Olomoucka, z Galerie Cae-
sar i od samostatných umělců. Výtěžek je 
určen pro mobilní hospic Nejste sami.

Technické služby města Olomouce již ně-
kolik let používají k hlášení závad aplika-
ci. Lidé mohou jednoduchým způsobem 
hlásit veškeré závady týkající se veřejné 
zeleně, komunikací – rozbité chodníky, 
prorůstající zeleň v chodnících, nepořá-
dek v ulicích, zimní údržbu komunikací, 
nefunkční veřejné osvětlení nebo svě-
telnou signalizaci či nevyvezený odpad. 
Jednoduchý formulář najdete na tsmo.cz.

Humanitární organizace Středisko SOS 
pro vzájemnou pomoc občanů pořádá 
sbírku pánských zimních bot pro lidi žijící 
na ulici. Pánské boty mohou dárci přiná-
šet do provozovny střediska v Praskově 
ulici.

V budově kliniky Spea na Náměstí hrdinů 
najdete nově vzniklou ambulanci dětské 
a dorostové gynekologie. Ošetřující lé-
kařka Dana Ondrová je zároveň předsed-
kyní české společnosti gynekologie dětí 
a dospívajících ČLS JEP.

Veřejný seminář zaměřený na dotační 
programy v kultuře a cestovním ruchu se 
koná 24. října od 15.00 hodin ve velkém 
zasedacím sále budovy Magistrátu města 
Olomouce v Hynaisově ulici. Na seminá-
ři budou mít žadatelé příležitost sly-
šet o podmínkách předkládání žádostí, 
o procesu hodnocení a bude zde prostor 
pro konzultaci připravovaných projek-
tových záměrů. Školiteli jsou vedoucí 
oddělení kultury a vedoucí oddělení ces-
tovního ruchu magistrátu.

V sobotu 2. listopadu otevře Doe’s barber 
dveře dětem z dětského domova a dia-
gnostického ústavu a spolu se znač-
kou Triangel odstartují první holičský 
workshop. Děti si budou moci vyzkoušet 
stříhání i holení bez žiletky a také se mo-
hou nechat profesionály ostříhat. Akce je 
určena pro veřejnost, po celý tento den 
na vás čeká nejen profesionální péče, ale 
i ochutnávka whisky, Origin tatto či blo-
ggerka Alex Sedláčková. Výtěžek akce 

poputuje na konto projektu Odvaha da-
rovat, který pomáhá dětem v nouzi.

Komise pro občanské záležitosti pořá-
dá 2. listopadu vzpomínkovou tryznu za 
zesnulé. Koná se od 14:30 v obřadní síni 
krematoria. Slavnostní projev prone-
se Yvona Kubjátová, účinkují Jaroslava 
Slepicová, Jitka Romanovská, Zdeňka 
Fridrichová a Reginald Kefer. Na progra-
mu jsou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho 
a G. F. Händela.

Kupte si 16. října bílou pastelku a pod-
pořte nevidomé či slabozraké. Koupí 
pastelky za 30 korun podpoříte služby 
pro zrakově postižené, které v Olomouci 
poskytuje obecně prospěšná společnost 
Tyfloservis.

Večer duchů. Poslední říjnovou sobotu 
ovládnou Zoo Olomouc až do 21 hodin 
strašidla, duchové a jiné nadpřirozené 
bytosti. Idylická podzimní atmosféra, 
halloweenská výzdoba i speciální čaro-
dějnický punč budou neodmyslitelnou 
součástí akce, při které se návštěvníci 
dodržující „dress code“ mohou uchá-
zet o stupně vítězů při výběru Miss Děs. 
Malým nebude ve Strašidelném Casinu 
upřena možnost hodit si v kostky nebo 
zahrát jinou hru s obludou. Pro velké je 
připravena stezka hrůzy. Milovníci tajem-
na pozor, nezapomeňte si vzít baterku 
nebo raději lampion.

Olomoučtí zastupitelé se na svém po-
sledním zářijovém zasedání věnovali 
především přípravě rozpočtu a investič-
ním akcím na rok 2020. Mezi nimi jsou 
tramvajová trať v ulici 8. května, druhá 
etapa tramvajové trati na Nových Sa-
dech, odpadové centrum Chválkovice 
a koordinace tahu Foersterova. Finanční 
objem dosahuje 904 milionů korun. Pří-
ští jednání olomouckého zastupitelstva 
proběhne 4. listopadu.

INFORMAČNÍ SERVIS
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Budou nové, a přitom sahají hluboko do historie. Sluneční hodiny,
které vytváří akademický restaurátor a výtvarník Radomír Surma,
zdobily jihozápadní nároží olomoucké radnice už před stovkami let.

SLUNEČNÍ HODINY 
UKÁŽÍ ČAS I TAJEMNOU 
HISTORII MĚSTA 
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Umělec tento starobylý symbol měře-
ní času vrací na symbol správy města 
v rámci rekonstrukce vnějšího pláště 
radnice. Návrat fresky, která byla sto let 
zabílená a posléze zcela zničená, není 
častým úkazem. O to víc se můžeme na 
dokončení rekonstrukce těšit.

MICHAL FOLTA

Sluneční hodiny na radnici byly prav-
děpodobně už v 15. století, kdy budova 
vznikla. Výrazné výtvarné zpodobnění 
dostaly hodiny na jihozápadním náro-
ží prokazatelně ve druhé polovině 19. 
století. Honosně vyvedené hodiny jsou 
zachyceny na řadě dobových fotogra-
fií či kreseb. „Jejich podoba ale není na 
žádném z dokumentů zachycená natolik 
detailně, abych je mohl jednoduše a do-
slovně zrekonstruovat. Výsledek tedy 
musí být novým autorským dílem, které 
vychází z toho, co lze z dobových zobra-
zení vyčíst,“ vysvětluje autor nové podo-
by hodin Radomír Surma.

Základem pro výjev na nárožních 
slunečních hodinách je kombinova-
ná habsburská a olomoucká orlice. 
Motiv spojuje v levé polovině černou 

rakouskou a v pravé polovině červenos-
tříbrně šachovanou olomouckou orlici. 
Heraldicky neobvyklé spojení symbo-
lizuje sepjetí Olomouce s habsburskou 
dynastií a rakouskou monarchií. Na 
náprsním štítku s rakouskými barvami, 
kterým olomoucký znak vylepšila jako 
poctu městu Marie Terezie po úspěšné 
obraně před Prusy roku 1758, má orel 
iniciály FJ a MT. FJ je František Josef, MT 
pak samozřejmě Marie Terezie. K oběma 
habsburským panovníkům se město Olo-
mouc v minulosti intenzivně hlásilo, oba 
do Olomouce také často a rádi jezdili. 
„Štítek obepíná zlatý řetěz, který symbo-
lizuje i olomouckou pevnost. Z fotografií 
nebylo zřejmé, o jaký řetěz jde, já jsem se 
rozhodl pro řetěz se symbolem řádu zla-
tého rouna, jehož suverénem byl i císař 
František Josef,“ říká autor díla.

V levém i pravém dolním rohu originálu 
jsou patrné dvě postavy, mužská a ženská. 
Velmi pravděpodobně šlo o znázornění 
alegorií času a života či moudrosti. Rado-
mír Surma se rozhodl pro zobrazení boha 
času Chrona na levé a alegorie moudrosti 
a naděje Sapienzy na pravé straně. Mezi 
nimi je část panoramatu města podle ba-
rokní veduty z 18. století.

„Obraz v sobě skrývá i řadu symbolů. 
S ohledem na to, že se Olomouc v huma-
nistické mytologii přirovnávala k Římu, 
který byl založen na sedmi pahorcích, je 
i těchto symbolů a principů na slunečních 
hodinách sedm,“ prozrazuje výtvarník. 
Prvním z nich je římské založení Olomou-
ce, které vyjadřují antické postavy Chronos 
a Sapienza. Druhým je vztah Olomouce 
k habsburské dynastii, symbolizovaný čer-
nou polovinou orlice. „Zobrazili to tak naši 
předkové. Nám se to nemusí líbit, můžeme 
s tím nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co 
s tím můžeme udělat,“ odpovídá předem 
s úsměvem výtvarník na případné kritiky 
motivu. Třetí prvek je vlastní město Olo-
mouc a jeho vláda, prezentované šachova-
nou orlicí, radnicí a také iniciálami SPQO, 
které malíř ukryl na hřbety knih vedle 
postavy Sapienzy. Knihy a také studentský 
kostel Panny Marie Sněžné jsou atributem 
moudrosti a vědění, a tedy i univerzity. 
Kostelní a klášterní věže na obraze sym-
bolizují postavení církve ve městě. Pátým 
symbolem je hradba kolem města lemo-
vaná řekou Moravou, která symbolizuje 
vojenský význam Olomouce. Posledními 
atributy jsou čas a naděje. „Snažil jsem se 
oběma alegorickým postavám dát antiki-
zující, potažmo renesanční charakter. Už 
v renesanci totiž začala velká epocha Olo-
mouce včetně jejích odkazů na legendární 
založení Juliem Caesarem,“ říká Radomír 
Surma.

V současnosti je dokončena předloha 
díla. Tu bude během října autor realizo-
vat přímo do čerstvé omítky nové fasády, 
tak jako se to dělalo tradičně při tvorbě 
klasických fresek. Na kresbu a podmalby 
nakonec použije barevné lazury. „Do mal-
by bude použito i zlacení a stříbření, což jí 
dodá slavnostního rázu a navíc jde o stan-
dardní součást heraldického díla,“ dodává 
výtvarník. V listopadu Olomoučané uvidí 
staronové sluneční hodiny v plné kráse.

Rekonstrukce radnice i věže se blíží do finále 
Rekonstrukce historické budovy olomoucké radnice pokračuje, Olomoučané se 
brzy dočkají odstranění větší části plotů okolo centrální budovy Horního náměstí. 
Už v listopadu by měla být odkryta velká část rekonstruovaných fasád, její 
severozápadní a jihozápadní strany. Plot, který zabírá velkou část prostoru před 
orlojem, do začátku listopadu zmizí a uvolní tak místo vánočnímu stromu i stánkům 
vánočních trhů.Tesaři na Horním náměstí kompletují dřevěnou konstrukci spodní 
a střední části věže, poté ji usadí na zděnou část věže a teprve tam ji také čeká 
oplechování. Vyzdvihnutí dřevěné konstrukce by se mělo odehrát koncem října. 
Dřevěná konstrukce špice věže se bude poté rovněž kompletovat na náměstí a příští 
rok bude usazena na vrchol již dokončených částí věže.
Pokračovat budou klempířské práce a také práce na dvou kratších stranách radnice, 
lodžii a schodišti nad vchodem. > mif

SLUNEČNÍ HODINY
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Úspěšný debut mají za sebou Ceny Olo-
mouckého kraje 2019 za přínos v oblasti 
životního prostředí.

Anketa, prostřednictvím které hejtman-
ství poděkovalo jednotlivcům, spolkům 
i firmám za to, že například účelně hospo-
daří s vodou, vysazují zeleň nebo zlepšují 
recyklaci odpadu, je první svého druhu 
v republice. O vítězích v jednotlivých ka-
tegoriích rozhodovali svými hlasy přímo 

obyvatelé Olomouckého kraje. V každé 
z nich volili dlouhodobý přínos a význam-
ný počin v roce 2018.

Absolutním vítězem se stal Sluňákov. 
Jeho ředitel Michal Bartoš navíc získal 
cenu hejtmana. „Jsme rádi, že lidé ocenili 
naši činnost. My ji děláme rádi a oceně-
ní vnímáme jako závazek, že se budeme 
v oblasti navazování hlubšího vztahu 
lidí a přírody snažit, aby se toto ocenění 
dostalo k samotné přírodě.Naše činnost 

má smysl, je to povzbuzení k další práci,“ 
zhodnotil ocenění Bartoš.

Kromě ocenění pro Centrum ekologic-
kých aktivit Sluňákov patří městu i další 
vítězná příčka. Za významný počin v kate-
gorii Odpadové hospodářství si první mís-
to odnesla Jana Matzenauerová, vedoucí 
odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství magistrátu města. „Zúro-
čila se naše dlouhodobá snaha v oblasti 
budování systému separovaného odpadu 
a jsme příkladem pro další města a obce,“ 
uvedla Matzenauerová, která stála v po-
předí už tehdy, kdy se městu i v době 
neexistující legislativy podařilo docílit 
omezení skládkování a nahradit ho jeho 
energetickým využitím odpadu.

„Úspěchy Olomouce dokazují také 
opakovaná vítězství v krajské a celostát-
ní soutěži obcí v třídění odpadů. Navíc 
o všechny pozitivní i negativní zkušenosti 
a poznatky se město dělí i na odborných 
konferencích v Česku a zahraničí,“ připo-
mněl a ocenil náměstek primátora Ota-
kar Bačák, který má oblast odpadového 
hospodářství ve své kompetenci.  ste

 CENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 OVLÁDL SLUŇÁKOV 

Jak by Olomouc změnili studenti architektury z ČVUT
Kladné posudky a pozitivní vibrace, takové 
jsou hlavní dojmy z výstavy prací studentů 
architektury Českého vysokého učení tech-
nického v oranžerii ve Smetanových sa-
dech. V jejich hledáčku je město Olomouc.

Práce 14 talentovaných studentů niž-
ších ročníků a čtyř diplomantů se zabývají 
detailem i velkými městskými celky. Za-
bývají se zastavěním proluky mezi Morav-
ským divadlem a hotelem Trinity na třídě 
Svobody, stavbou nové Vědecké knihovny 
na ploše parkoviště po bývalém autobuso-
vém stanovišti u tržnice, stejně jako zástav-
bou za kinem Metropol – ovšem až tam 
jednou nebude depo dopravního podniku.

„Líbí se mi nadhled, se kterým do toho 

šli. Řada řešení je nadčasových a překra-
čujících současný rámec vidění a vnímání 
ulic a veřejného prostranství. I laik musí 
být udiven, že takto jde pracovat s kon-
krétním prostorem,“ zhodnotil výstavu 
i práce primátor Mirek Žbánek.

Podle něj je jasné, že se většinou jed-
ná o vize, které se nenaplní z veřejných 
prostředků ani v horizontu nejbližších let. 
„Ale dávají nám náhled. Až se budeme 
zamýšlet nad aktualizací územního plá-
nu nebo budeme vytvářet územní studie, 
budeme se moci dívat z jiné perspektivy. 
Z urbanistického hlediska, z práce s veřej-
ným prostorem nebo s výškovými budova-
mi jsou tyto návrhy promyšlené a udělané 

pod vedením špičkových architektů,“ řekl 
primátor Žbánek.

Výstava studentských prací je podma-
nivá právě v tom, jaká by Olomouc mohla 
být. Než se tak stane, budou z nich zkuše-
ní a ostřílení architekti a možná se někte-
rý z jejich projektů uskuteční.  pok
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Socha Ježíše Krista na litinovém sloupu u evangelické kaple 
je novým, důstojným zkrášlením areálu městského ústředního 
hřbitova v Neředíně. Socha o výšce 60 centimetrů je umístěna 
na litinovém sloupu a spolu s ním dosahuje úctyhodné výšky 
téměř dvou a půl metru.

„Předpokládáme, že sloup byl odlit okolo roku 1900, pravděpo-
dobně ve slévárně Blansko. Odhadovaná hodnota tohoto ojedi-
nělého díla je přes sto tisíc korun,“ popsal náměstek primátora 
Matouš Pelikán. Restaurování nalezeného díla bylo svěřeno 
umělecko-kovářské dílně Ilji Běhala.

Kromě Kristovy sochy je na hřbitově v Neředíně i nové piet-
ní místo. Vzniklo u rozptylové loučky a sloužit bude pozůstalým 
k ukládání pietních kamenných desek se jmény zemřelých. „Jde 
o důstojnou a také nutnou náhradu za památeční desky a před-
měty, které dosud pozůstalí ukládali na zemi. Situace nám bo-
hužel následně také komplikovala i řádné ošetřování travního 
porostu,“ objasnil Evžen Horáček, ředitel Hřbitovů města Olo-
mouce. Pietní místa na zemi tak nově nahradí čtyřboká konstruk-
ce pro vkládání kamenných desek se jmény rozptýlených.

V létě se podařilo dokončit také poslední dlážděnou cestu. Budo-
vání páteřních cest v areálu hřbitova začalo v roce 2016. Po dlažbě 
z žulových kostek se tak lidé nyní projdou v úseku od lesa vzpomí-
nek až k zázemí hřbitova poblíž kamenictví v zadní části areálu. 
Dláždění cest přišlo celkově na více než 5,5 milionu korun.  ste

 NEŘEDÍNSKÝ HŘBITOV 
 OZDOBILA RESTAUROVANÁ 
 SOCHA JEŽÍŠE 

… a po rekonstrukciPolská ulice před rekonstrukcí…

Chodníky, nové lávky i zastávky. Stavby, které vylepšují Olomouc
Během letošní stavební sezony nechalo 
město opravit množství chodníků, lávek 
či autobusových zastávek. Celkem se 
jedná o zhruba dvacet akcí za pouhý 
jeden rok.

„Lidi samozřejmě zajímá, po jak kvalit-
ním chodníku nebo mostě chodí. Proto 
vnímáme opravy komunikací jako dů-
ležitou součást investic města a snaží-
me se jich do plánů zařadit co nejvíce,“ 
uvedl náměstek primátora Martin Major. 
„Podotkl bych, že se v několika přípa-
dech povedlo dokončit práce dříve, než 
bylo plánováno, což určitě uvítali nejen 
řidiči. Stavební sezona ještě neskončila 
a opravy pokračují dále,“ dodal Martin 
Major. Ten má ve své gesci odbor dopra-
vy a územního rozvoje, který akce, jako 
jsou opravy komunikací, realizuje.  mmo

 

 vybudování osvětlení cyklostezky podél 
Mlýnského potoka

 úprava zpevněné plochy k parkování v Nedvězí

  vybudování chodníku podél dětského hřiště 
v ulici Hraniční

 předlažba části chodníků v ulici U Solných mlýnů, 
Na Trati, Velkomoravská a Dalimilova

  vozovka a chodníky v ulici Dvorská v Hodolanech

  chodníky v ulici Sudova na Novém Světě

 most přes Moravu na třídě Kosmonautů

  tramvajová trať plus vozovka v ulici Palackého

  lávky pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice 
k Sokolovně.

  lávka pro pěší přes Mlýnský potok z Bezručo-
vých sadů k tenisovým kurtům

  most přes Trusovický potok v Černovíře

 chodník v ulici Havlíčkova podél Památníku 
osvobození Rudou armádou

  autobusová zastávka „Smetanovy sady“ v ulici 
Polská (doplněna o inteligentní označník)

  chodníky včetně vozovky, pěti nových 
parkovacích stání a stání pro kontejnery 
v ulici Myslbekova

  předlažba chodníku, který propojuje tř. Míru 
a ul. Politických vězňů

  chodník v ulici Dobrovského v rozsahu od 
kruhového objezdu k ul. Franklinova.

  veřejné osvětlení v ulici Erenburgova

  nové autobusové přístřešky na Selském náměstí 
a v ulici Slavonínská

DOKONČENÉ OPRAVY

ZAHÁJENÉ OPRAVY

AKCE PŘIPRAVENÉ K ZAHÁJENÍ

  7 laviček v okolí dětského hřiště v ulici 
Hrachoviska v Chomoutově a 5 laviček 
na Selském náměstí
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Pěší zóna bude klidnější. 
Obchodníci ale o možnost
zásobování nepřijdou
Méně aut, větší klid pro chodce, plnohodnotná pěší zóna při za-
chování možnosti vjezdu pro rezidenty a zásobování prodejen.

„Bezpečnější a klidnější centrum, nikoli ale paralyzované a ne-
přátelské k rezidentům a obchodníkům,“ shrnul cíl změn náměs-
tek primátora Martin Major. Už příští rok by se mohlo centrum 
Olomouce dočkat pozitivních změn v dopravním režimu.

Příslušné odbory magistrátu teď připravují realizaci návrhů 
obsažených v dopravní studii Pěší zóna Olomouc. Tu si necha-
lo od odborné firmy vypracovat a schválilo už minulé vedení 
města. „Se studií, z níž připravované změny vycházejí, se mohly 
seznámit i jednotlivé zastupitelské kluby, současným kolegům 
jsme chtěli ukázat, jaká jsou jednotlivá možná opatření i tech-
nická řešení,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major po 
prezentaci záměru v radě města.

Olomouckou pěší zónu znehodnocuje několik faktorů. Ně-
které komunikace využívají řidiči jen pro tranzitní dopravu, což 
se týká hlavně ulic Pekařská, Denisova a Pavelčákova. Dalším 
problémem je časté stání vozidel taxi, parkování mimo vyzna-
čená místa, vysoká rychlost některých aut či zneužívání statusu 
zásobování pro zbytečný průjezd pěší zónou.

V centru města se proto změní dopravní značení, v někte-
rých jednosměrných ulicích se změní směr provozu, některé ko-
munikace budou pro auta uzavřeny. Změní se režim pro vjezd 
taxi, aby do pěší zóny zajížděly jen na zavolání pro zákazníka, 
obměnou projde i režim parkování a vyhrazená místa. „Cílem 
opatření je hlavně zabránit tomu, aby centrum fungovalo jako 

zkratka pro tranzitní dopravu, chceme udělat centrum města 
bezpečnější a z hlediska dopravy klidnější. Chodec nemůže být 
v pěší zóně ohrožován bláznivými rozvozci pizzy,“ komento-
val tyto záměry Martin Major. Zdůraznil ale, že novinky nemají 
centrum města paralyzovat: „Naopak ale našimi změnami ne-
chceme komplikovat život rezidentům nebo ničit živnostníky, 
kteří v centru mají své provozovny. Možnost zásobování obcho-
dů nebo zaparkování pro rezidenty musí zůstat zachována.“

Na příjezdových komunikacích do pěší zóny se objeví také 
fyzické zábrany. Jejich konkrétní podoba je otázkou další dis-
kuze a nového projektu. Obecně se počítá s tím, že by zábrany 
u vjezdů na Horní a Dolní náměstí byly aktivovány jen v době 
velkých akcí, jako jsou například Vánoční trhy Olomouc. Systém 
by ale automaticky pustil vozidla, na jejichž registrační značky 
jsou vydána platná povolení.

„Předpokládám, že alespoň část nových opatření by mohla 
začít platit během příštího roku,“ dodal náměstek Major.  mif

 HVĚZDICOVÁ JÍZDA 
Jízda primátorů Olomouce, Přerova 
a Prostějova originálně uzavřela letošní 
Evropský týden mobility. Peloton cyklis-
tů vyrazil současně ze tří měst. Společný 

cíl měl v Dubu nad Moravou a smyslem 
jízdy bylo ukázat, zda a jak moc je střední 

Morava příznivá právě pro jízdu na kole. 
Šestnáctikilometrová trasa z Olomouce 
vedla přes Kožušany, Blatec, Charváty 
a Čertoryje.  ste
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Na Nemilanské 
slavnosti se slétlo 
padesát sokolů
V sobotu 21. září se konal druhý ročník 
Nemilanských slavností, které zorganizo-
vala komise městské části ve spolupráci 
s místní tělovýchovnou jednotou Sokol 
a turistickým oddílem TOM Tuři. 
Vše začalo ve 14 hodin odpoledne na so-
kolském hřišti, kdy byly slavnosti zahá-
jeny a také byl odstartován Nemilanské 
orienťák – závod pro malé i velké.

„Mezi atrakcemi byl skákací hrad, 
střelba z airsoftové pušky, šlapací káry, 
trampolína i malování na obličej,“ vypo-
čítala předsedkyně komise Renata Po-
spiechová.

 

Slavnosti doplnila výstava v sokolském 
domě nazvaná Jak šel čas v areálu 
Sokola 2002–2019 a vystaveny byly také 
nejlepší tři fotografie ze soutěže, kte-
rou vyhlásila komise městské části. Ze 
snímků obyvatel Nemilan bude sestaven 
kalendář na rok 2020.

Hlavní část programu obstarala vy-
stoupení pěveckého souboru Bobule, 
seniorských tanečnic Kalupinky, břišních 
tanečnic Mini Amaya a Amaya a hromad-
né vystoupení padesáti sokolů z celé 
republiky. „Skladba Pojďme nabarvit 
svět zaujala a dojala všechny přihlížející. 
Závěr pak patřil skladbě Spolu, což byla 
ukázka z loňského všesokolského sletu. 
Diváci byli opravdu nadšeni a odměnili 
všechny cvičence dlouhým potleskem,“ 
popsala Pospiechová. Poté už se všichni 
dobře bavili u hudby kapely Syrinx, tanco-
valo se a povídalo dlouho do noci.  pok

Nová Ulice ožila 
díky Slavnostem 
Černého orla
Téměř tisíc lidí si poslední srpnovou 
sobotu přišlo připomenout historii no-
voulického hostince U Černého orla 
č. p. 15, který stával naproti kostela 
v ulici I. P. Pavlova. Na Slavnosti Čer-
ného orla organizátoři z komise měst-
ské části připravili hudební program, 
jarmark, soutěže pro děti, přehlídku 
historických kostýmů spolu s výsta-
vou, občerstvení a mnoho dalšího.

„Slavnost chtěla posílit vztah 
obyvatel k tomuto místu, k jejich do-
movu a umožnit jim potkat se spolu 
se sousedy v dnes tak zrychlené 
době. Vzhledem k atmosféře, která 
tam panovala, mám velikou radost, 
že se slavnost podařila,“ uvedla 
předsedkyně Komise městské části 
Nová Ulice Radka Piskačová.

Podle ní měli na povedené udá-
losti zásluhu hlavně hudebníci 
z kapel Ozembóch trio, Swing Band 
Klasik a Olomoucké saxofonové 
kvinteto, stejně jako Kašpárkova říše 
a další poskytovatelé.  dtx

Lidé z Hejčína a Řepčína se sešli u vody
Dvě městské části, především na úrovni 
sousedských vztahů, propojila společná 
práce na vzniku nového parčíku. Projekt 
Sejdeme se u vody skončil křtem velkého 
kamene, který parčíku na konci Břetisla-
vovy ulice v těsné blízkosti Mlýnského 
potoka dominuje. Dostal jméno Řepák.

„Byla to povedená osla-
va. Ostatně dost připomí-
nala předchozí brigády. 
Ještě ráno jsme pleli ple-
vel a pracovali, pak jsme 
se bavili, od odpoledne 
až do soumraku,“ vzpo-
mněl předseda Komise 
městské části Řepčín 
Václav Kryl. Konala se 
kolem vodní pumpy, kte-
rá čerpá vodu z potoka.

Pět velkých a pět ma-
lých brigád lidi spojilo. 
„Primárně šlo o to, aby 
se zapojili do veřejného 
rozhodování. Záměru 

předcházela dvě regulérní veřejná pro-
jednávání. Lidé přitom měli zprvu pocit, 
že je to jen habaďůra. Nakonec si o všem 
sami rozhodli,“ popsal šéf projektu Mi-
chael Mencl.

Parčík vznikl v místě, kam chodí Ře-
pčínští i Hejčínští kácet máj nebo pálit 
čarodějnice. „Vysadili jsme tady devět 

velkých stromů. Lidé nechtěli jen okras-
né, tak je mezi nimi i ořešák, švestky nebo 
moruše,“ vyjmenoval Mencl.

Zahradní architektka Olga Žáková pak 
navrhla i keře – rybíz, borůvky, lísky, ale 
i louku s lučním kvítím.

Podle Kryla jde o zářný příklad esteti-
zace veřejného prostoru. Rozpočet ve výši 
600 tisíc korun z poloviny pokryla dotace 
Nadace Via. „Zbytek jsme si odpracovali,“ 
uzavřel předseda Kryl.  pok
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MEDVĚDŮV POHÁR
Dětský trojboj

2019

Startovné: 100,- Kč
Propozice k nalezení na

www.ddmolomouc.cz
garant Aleš Pátek

tel.: 601 528 325

Registrace dle kategorií:
malošci a myšáci  9:00–9:30
ostatní kategorie  11:00–11:30

• jízda na kole / odrážedle

Dům dětí a mládeže Olomouc pořádá

• krátký běh • opičí dráha

KATEGORIE:
malošci (odrážedla)

myšáci
přípravka
předžactvo
žactvo

ROK NAROZENÍ:
2016 a mladší

2014 a mladší

2013–2012
2011–2010
2009–2007

Přijďte si užít den plný sportu a závodní atmosféry.

v ceně startovného občerstve-
ní pro každého závodníka
diplomy, medaile a drobné ceny         
pro první tři ve všech kategoriích, 
nejrychlejší čas v opičí dráze 
a nejmladšího účastníka
pro rodiče bude k dispozici ob-
čerstvení a příjemné posezení

Tuto akci finančně podpořilo
statutární město Olomouc.

sobota 12. 10.
  Poděbrady

Dětský trojbojDětský trojboj
9.ročník

Nové víceúčelové hřiště pro sport i volný 
čas dětí, které bude v odpoledních hodi-
nách k dispozici i veřejnosti, vzniklo v olo-
moucké ZŠ Mozartova. Nový sportovní 
areál vyrostl v místě stávající zahrady 
školy. Stavební úpravy přišly na 7,2 milio-
nu korun.

„Původní zastaralé školní hřiště už dlou-
ho nevyhovovalo potřebám žáků školy. 
Teď bude moderní sportoviště sloužit 

nejen 450 žákům školy, ale také veřej-
nosti. Hřiště je koncipováno tak, že je 
opravdovým komfortním sportovním 
zázemím,“ vyzdvihl investiční náměstek 
Martin Major.

Na hřišti si menší i větší děti užijí no-
vou běžeckou dráhu a dráhu pro skok da-
leký, hrací plochy pro pétanque a kuličky 
i plochy pro kreslení. Místo dřívější živič-
né plochy má teď hřiště umělý povrch. 
Zmizely nevzhledné asfaltové plochy 

a nově vybudovaný chodník propojil 
nový vstup z ulice se vstupem do objektu 
školy. „Nové sportoviště využije škola pro 
výuku tělesné výchovy a v odpoledních 
hodinách bude areál pro sport i odpo-
činek sloužit také školní družině, kde je 
nyní 210 dětí. Je to zdravá součást školní 
výuky i dobrá alternativa pro trávení vol-
ného času,“ je přesvědčen náměstek pro 
školství Karel Konečný.

Prostor v zahradě školy doplnily nové 
lavičky, veřejné osvětlení a kamerový 
systém. Volný prostor mezi sportovními 
plochami oživily trávníky, nové stromy 
i zeleň, která začíná vyrůstat podél fre-
kventované Foerstrovy ulice. „Z otevře-
ní hřiště máme opravdu velkou radost 
a získali jsme tím vynikající zázemí. Je zde 
spousta sportovišť, herních prvků, prů-
lezek, koutků pro relaxaci i odpočinek. 
Množství zeleně jen dotváří kolorit tohoto 
moderního zázemí našich dětí,“ zhodnotil 
ředitel ZŠ Mozartova Zbyněk Kundrum.

Od doku 2012 vzniklo v areálech olo-
mouckých základních škol 7 hřišť, z nichž 
většina slouží v odpoledních hodinách 
i pro sportování veřejnosti. Město do nich 
s pomocí dotací investovalo více než 60 
milionů korun.  ste

 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MOZARTOVA   
 VYROSTLO NOVÉ HŘIŠTĚ  

Jedinečná mateřská škola 
ukazuje dětem i bagry
Dnešní mateřská škola 
Sluníčko vznikla v roce 
1911 díky Matici škol-
ské jako jedno z prvních 
českých předškolních 
zařízení v Olomouci. V její 
historické budově si hrály 
děti za první republiky, 
v době okupace, za války i později za komunistické totality.

Po roce 1989 se stala zase první soukromou školkou a nový 
život jí vdechly učitelky prostřednictvím pedagogiky Mon-
tessori. Ve Sluníčku dnes děti učí angličtinu, vychovávají je 
k hudbě a vedou ke sportu prostřednictvím juda a plavání.

Mateřská škola stojí na nábřeží za Vrchním soudem mezi 
ulicemi Komenského a Masarykovou. „Stejně jako do chodu 
školky zasahovala v minulosti různá období historie, dnes 
jsou pro naše děti a jejich rodiče podobnou zkouškou sta-
vební práce na regulaci toku Moravy. Snažíme se ale s dětmi 
prožít tyto svým způsobem jedinečné chvíle intenzivně. Jsme 
přímo v centru dění, tak je seznamujeme s nevídanými sta-
vebními stroji,“ popsala ředitelka Marie Rumanová.

Děti ze Sluníčka chodí také pravidelně do Divadla hudby, 
jednou ročně jedou na výlet a dvakrát ročně se setkávají s ce-
lými rodinami svých spolužáků. Do Sluníčka jsou přijímány 
děti v rámci správního řízení na základě zápisu, který probíhá 
jednou ročně. Vzhledem k tomu, že kapacita nebyla zcela na-
plněna, přijímají zde děti i nyní během školního roku.  pokP
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Jména hloupých na všech sloupích, říkávalo se. Od 70. let to ale 
přestává platit. Tehdy se v New Yorku objevily první „podpisy“ 
zvané tagy. A dnes jsou po celém světě i po celé Olomouci. Tak do 
dvou metrů nad zemí. Souhrnný název pro tyto projevy je graffiti.

PAVEL KONEČNÝ

Graffiti je neoficiální výtvarný projev ve veřejném prostoru rytím, 
psaním nebo malbou, často ve formě spreje. Název vychází z řec-
kého slovesa grafein – psát. Jenže popsaného veřejného prostoru 
je dnes příliš. Vedení města proto zvažuje, jak s ním bojovat.

Jak pomoci majitelům?
Podle primátora Mirka Žbánka je město nyní ve fázi hledání, jak 
nejefektivněji graffiti odstranit. „Hledáme intenzivní technolo-
gie, které jsou šetrné například k pískovcovým soklům – třeba 
u Terezské brány. Odstraňování graffiti se chceme věnovat sys-
tematicky,“ potvrdil primátor.

Olomouc chce v první fázi vyčlenit na odstranění čmáranců 
v centru města 1,5 milionu korun. „Napřed ale musíme vyhodnotit, 
zda se vydáme cestou grantu a tím, že na odstranění graffiti dáme 
vlastníkům domů dotaci. Další možností je odstranění prostřed-
nictvím technických služeb na náklady města, jinou je umožnit 
externí firmě, aby zde působila a graffiti odstraňovala za předem 
stanovený paušál, což vyjde vlastníky laciněji než pojištění,“ vy-
jmenoval možnosti náměstek primátora Matouš Pelikán.

V první řadě se má graffiti odstraňovat z historických pamá-
tek, budov města a tam, kde je to vidět a nedělá to dobrý dojem 
na turisty. Tedy v památkově chráněné rezervaci.

Bojovník na vlastní pěst
V Olomouci žije i „lovec spre-
jerů“ Jiří Viliam Daubner. 
Upřímně je nenávidí. Jeho dům 
mu spreji i jinými způsoby tito 
„umělci“ několikrát poškodili. 
Odstranění graffiti jej stálo už 
několik tisíc korun.

„Považují se za soudce krásy. Sprejeři sami rozhodují o tom, co 
mi předloží. A nejhorší je, že si tím dělají vlastní reklamu. Až bu-
dou mít jméno, budou svá streetartová díla nabízet jako umění. 
Za peníze. Podle mě je to totální podraz na veřejnost. To, co 
v tom veřejném prostoru dělají, je trestný čin, nic jiného,“ tvrdí 
Daubner. Označuje to za cynismus a aroganci.

Připouští, že některé streetartové záležitosti se mu líbí, ale 
většina věcí podle něj do veřejného prostoru nepatří a do his-
torického centra památkové rezervace už vůbec ne. Vadí mu 
i Lomená galerie v Denisově ulici. „Proč? Proč by to mělo být 
posprejované?“ A co jej překvapuje ještě víc, je to, že univerzi-
ta se podílí na organizaci streetartového festivalu. Je to pro něj 
naprosté zklamání. „Oni pak na přednáškách dokonce ukazu-
jí fotografie a dokladují svůj vývoj, i když jde o přímé důkazy 
trestné činnosti. Jednou se asi neudržím, zajedu na výstavu 
těch umělců a všechno jim posprejuji. Ať vědí, jaké je to je.“

Za vším hledej… peníze
Jiří V. Daubner počínání sprejerů v Olomouci mapuje a upozor-
ňuje na ně. Sčítá jejich škody. Jednou je dokonce honil večer po 
městě v pyžamu. S některými, kteří mu soustavně ničí dům, se 
zná už osobně snažil osobně kontaktovat. Získané informace 
poskytl policii – bez valného výsledku. „K soudu přijdou v obleku 
a s maminkou, která tvrdí, že je to hodný kluk. Ale že by za svého 
synáčka někdy rodiče zaplatili škodu, to ne,“ zlobí se Daubner.

Ti nejlepší sprejeři se nakonec vyvinou ve streetartové uměl-
ce. Jejich umění na zdech pak něco stojí. Živí je to. Ale než se 
„vyšvihnou“, ostatní na to doplácejí. I město. Například odstraně-
ní několika tagů z pískovců v Terezské bráně přišlo v září na více 
než třicet tisíc korun. Dalších 160 tisíc korun stálo odstranění gra-
ffiti ve Vídeňské ulici a z Litovelské brány u parku. Ale na první 
pohled se nic moc nezměnilo. Tagy jsou všudypřítomné.

Efekt rozbitého okna
Petr Hroch z městské komise prevence kriminality přirovnává 
graffiti k efektu rozbitého okna. „Když někdo rozbije na domě 
okno, a nikdo to neopraví, rozbije pak i druhé, třetí a všechny 
ostatní. Vím, že všichni majitelé domů graffiti neodstraňují, ale 

GRAFFITI JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ,
OLOMOUC HO CHCE VYTLAČIT
Z PAMÁTKOVÉ REZERVACE
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je to součást prevence,“ tvrdí Hroch. Uvedení do původního sta-
vu má podle něj na sprejery i psychologický efekt.

Hroch tvrdí, že o sprejerech se v komisi diskutuje často. „Bo-
hužel, neexistuje dotační titul, který by to řešil a chtěl se tím 
zabývat. Který by financoval třeba neziskovky. Nemáme k dis-
pozici ani účinnou exekutivu a s prevencí je v tomto případě 
problém. Sám si ji dovedu představit pouze ve formě hlídky 
městské policie, která ale nemůže být všude,“ dodal Hroch.

Předseda komise pochybuje i o účinnosti kamerového systému. 
Většinou hlídá veřejné budovy a veřejný majetek. Ne soukromý.

Kamery, peníze, cokoliv
S klikyháky na omítce svého 
domu v Mahlerově ulici se 
nemůže vyrovnat ani Marcela 
Musilová. Stojí na místě, kudy 
vedou trasy cizinců, studentů, 
turistů. To malebné místo má 
genia loci. Ale je věčně po-
čmárané sprejery. „My jsme 

museli dodržet spoustu nařízení uložených památkáři, proto-
že jsme v památkové rezervaci. Odstraňovat graffiti ale nemá 
smysl, hned se tady objeví nové,“ uvedla Musilová. Zedník ji 
upozornil, že při čištění graffiti horkou párou dojde k poškození 
omítky. Časem prostě opadne. Tak neodstraňuje.

Marcela Musilová odhaduje, že nejčastěji se sprejuje kolem 
třetí hodiny v noci. „Kamery by tady určitě pomohly,“ odhaduje 
majitelka nemovitosti.

Není jediná, kdo napjatě čeká, jakou pomoc jí město nabíd-
ne. „Je dobré, že se o tom vůbec uvažuje,“ prohlásila. Forma po-
moci podle ní není důležitá, důležité je, aby vůbec přišla.

„Nejde jen o represi, dáváme prostor i uměleckému proje-
vu, který je světovým fenoménem, ale nesmí znehodnocovat 
soukromé vlastnictví. Legální plochy máme na Velkomoravské 
a chystáme nové na budoucím nábřeží Moravy,“ řekl primátor 
Mirek Žbánek.

Mluvčí Policie ČR Irena Urbánková potvrdila, že od ledna 
evidují letos policisté 112 případů sprejerství. „Jedná se o přípa-
dy posprejování fasád budov, vagonů či kontejnerů. Šedesát tři 
případů bylo odloženo, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti 
opravňující zahájit trestní stíhání. Pominou-li důvody odložení, 
trestní stíhání se zahájí,“ uvedla Urbánková.

Objasněno bylo zatím 49 případů. Dokonce u jednoho pa-
chatele se jedná o čtyřicet skutků s odhadovanou škodou 177 
tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až jeden rok vězení.

V obecné rovině platí – pokud je případ objasněn, je zaháje-
no trestní stíhání a spisový materiál s návrhem na podání obža-
loby předán příslušnému okresnímu státnímu zastupitelství.

Nepsaný zákon všech writerů a sprejerů zní: Když chci, tak 
se neptám, jestli můžu. Graffiti je podle nich založeno na 
touze svobodně se vyjádřit prostřednictvím tvaru písma 
a barev. Od graffiti ke streetartu vede přímá cesta, ne 
každý se po ní ale vydá. Co zůstane, jsou tagy.

Olomouc loni proslavil streetartový Masaryk. Ke stole-
tému výročí republiky jej vytvořil 32letý muž s přezdívkou 
Chemis. „Graffiti je samozřejmě nelegální činnost. Ale je 
to základ, je to začátek,“ tvrdí Chemis.

Svůj první tag (načmáraný podpis) udělal na billboard 
u silnice asi v deváté třídě. Pokračoval pod mostem, pak 
na zdech ve městě. „Hledal jsem si jméno a svou zkratku 
jsem několikrát vystřídal,“ potvrdil.

Drtivá většina toho, co dnes vidí na ulici, se mu nelíbí. 
„Překrývání a přepisování tagů je interní spor. Jsem hrdý 
na to, že jsem tím prošel. Běhání po nocích, to je základ. 
Sám měl několikrát pletky s policií a několikrát stál před 
soudem. Jednou musel uhradit škodu čtyři tisíce korun. 
Majitel to ale stejně neodstranil, zůstalo to tam dalších 
deset let,“ vzpomíná Chemis.

Streetartoví umělci mají často výtvarné vzdělání a řá-
dění na ulicích je mine. „Jenže přes graffiti to má větší 
váhu,“ soudí Chemis, absolvent vysokoškolského studia 
ekonomie se zaměřením na cestovní ruch. Žije kdekoliv, 
ale nejčastěji v Praze. Že v Olomouci namaloval Masary-
ka, bylo dílem náhody a streetartového festivalu.

„Nabídnul mi to kamarád. Bylo to správné místo a ve 
správném čase. Nechtěl jsem ke stoletému výročí republi-
ky něco sentimentálního, chtěl jsem to udělat, jak jsem to 
cítil, něco, co by se vyjadřovalo kriticky,“ řekl Chemis.  pok

Od popsaného billboardu 
k plačícímu Masarykovi

Olomoucký Street art festival se snaží o popularizaci legál-
ního graffiti a street artu. Vyvinul se před čtyřmi lety z pů-
vodního Live Graffiti show, která fungovala jako přátelské 
uskupení graffiti komunity z českých měst.

„Každý rok se snažíme získat plochy pro muraly co nej-
blíže centru města. Používáme akrylové barvy, které jsou 
šetrné k omítce, takže se majitelé ani památkáři nemusejí 
obávat případného poničení,“ uvedla organizátorka festi-
valu Romana Junkerová.

Jedním z prvních počinů byl Selfie King od portugalského 
umělce Mr. Dheo v Denisově ulici. Letos si vysloužil pozor-
nost Španěl Koctel s Blast Harmony na budově kolejí.  pok

Blast Harmony
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Karel Konečný
ANO 2011

Musíme rozlišovat. Gra-
ffiti lze pokládat za 
svébytné umění, ale i za 
projev vandalismu. Zá-
leží na tom, kde autoři 
graffiti své výtvarné po-
třeby realizují. Pokud si pro tento účel zvolí 
fasády soukromých či veřejných budov a ty 
svými výtvory poškodí, jedná se o vandali-
smus, kterému musíme čelit. Odstraňování 
nelegálního graffiti ve městě se chceme vě-
novat systematicky. Společně s památkáři 
připravujeme i speciální dotační titul, kte-
rý bude pomáhat s jeho odstraňováním. Na 
druhou stranu podporujeme např. Street art 
festival, který je legálním projevem graffiti 
umění, či dáváme k dispozici volné legální 
plochy.

ANKETA ZASTUPITELŮ

Yvona Kubjátová
ČSSD

U nás je bráno graffi-
ti spíše jako vandalství, 
avšak například v kon-
textu pravěku to lze po-
važovat za výtvarnou 
práci ve veřejném pro-
storu jeskynní malby. V dějinách starověku je 
graffiti přítomno v římském impériu (zacho-
vala se dodnes např. v Pompejích) a v Egyptě 
šlo zpravidla o anonymní škrábání do omítek 
v podobě nadávek, vyznání lásky nebo třeba 
i reklamy na nevěstinec.
Naše společnost tento druh umění však ne-
uznává, protože je prováděno na místech, 
kam „nepatří“. Tím se ničí draze zaplacené 
fasády. U nás máme k tomuto účelu těchto 
streetartových umělců vyhrazenou plochu. 
Některé práce jsou opravdu krásné a mají 
i uměleckou hodnotu.

Jiří Zima
KSČM

Graffiti, tak jak je vídá-
me na fasádách domů 
a  zdí, bezesporu van-
dalstvím jsou. Stejné je 
to i s různými glyfy, lo-
gografickými symboly 
nebo bezkontextovými texty kdekoli jinde, 
tedy ničením cizího majetku jednotlivci, kte-
ří se uděláním něčeho „ zakázaného“ zvidi-
telňují. Na druhou stranu lze graffiti vnímat 
jako jedinečnou, spontánní formu streetar-
tu, která se velmi nápaditě a zdařile snaží 
estetizovat „šedá“, tj. architektonicky opo-
míjená místa našeho životního prostoru. 
Proto je potřeba se na graffiti dívat z pohle-
du úmyslu jeho vzniku a podle toho trestat 
nebo oceňovat.

Martin Lubič
ProOlomouc

Fenomén graffiti je 
zpráva o nás. Je o po-
třebě viditelných stop, 
adrenalinových zážitků, 
generační vzpouře a cit-
livosti dospívajících. Je 
to projev sociologický, umělecký a vandal-
ský. Ten především ve formě podpisů-tagů, 
které bezohledně poškozují nejen historic-
ké centrum. To je pro ProOlomouc naprosto 
nepřijatelné, s tím bychom na radnici vedli 
nekompromisní boj! Přitom se i zamýšleli, 
jak podpořit mladistvé v hledání sebe sama 
výtvarnými projevy ve veřejném prostoru. 
Podle mne je graffiti důkazem potřeby „krás-
na“ v nás a věřím, že „pachatelé“ mohou do-
spět v umělce.

Martin Major
ODS

Graffiti vnímám jako fe-
nomén, jehož hodno-
cení záleží na dalších 
okolnostech. Pokud 
je graffiti na místech, 
kde ničemu a nikomu, 
především majiteli dotyčné nemovitosti, 
nevadí, můžeme mluvit o svobodném umě-
leckém projevu. Někdy jde o skutečná umě-
lecká díla, o  čemž svědčí i  náš tradiční 
Street art festival. Pokud někdo čmárá na-
příklad na fasády domů, jde o vandalství. 
Domnívám se, že tuto nuanci dokáže rozlišit 
i průměrně inteligentní člověk bez právnic-
kého vzdělání a v skrytu duše věřím, že to 
chápou i ti, kteří po zdech čmárají, aniž by 
je zajímal názor majitele.

Otakar Bačák
spOLečně

Graffiti považuji za 
specifický druh umění, 
kterému se věnují i vel-
mi kvalitní streetartoví 
umělci. Je ale neakcep-
tovatelné, pokud se tak 
děje nelegálně a na plochách, kde s tím je-
jich majitel nesouhlasí. A je jedno, jestli je 
majitelem město nebo soukromý subjekt. Za 
umění však již vůbec nepovažuji různé čmá-
ranice a tagy, které můžeme vidět všude ko-
lem sebe ve veřejném prostoru. Na zdech 
domů, zastávkách, odpadkových koších. Po-
kud má někdo touhu se takto prezentovat, ať 
to činí u sebe doma. Jsem určitě pro přísnější 
postihy tohoto vandalského chování.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Stejně jako většina 
obyvatel považuje-
me graffiti za projev 
vandalství a  jsme za 
jeho tvrdé postihování 
v rámci trestního záko-
níku ČR. Jejich autoři nevnímají či si nepři-
pouštějí, že své grafické exhibice ve valné 
většině provádějí na cizím majetku. Možná 
právě to nebezpečí a riziko jim dodává po-
cit sebeuspokojení ve své komunitě. Na dru-
hou stranu se tento druh sebeprezentace 
také vyvíjí a pokud k tomu budou použity 
legální plochy nemáme výhrady. Osobně 
se mi velmi líbilo, jak školy dostaly možnost 
malovat podchody v Olomouci. Je to možná 
další cesta vývoje graffiti.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Graffiti můžeme po-
važovat jak za umě-
ní  – streetart, tak i  za 
vandal stv í .  Záleží 
především na kvali-
tě a umístění takového 
díla. Bohužel se v našem městě docela často 
realizují jedinci a skupiny spíše jako vandalo-
vé než jako někdo, koho bychom mohli ozna-
čit jako autora výtvarného díla. Protože se 
většina autorů graffiti obává ztráty ilegality, 
tak s nimi ani nelze navázat kontakt a poku-
sit se o dohodu, která místa a jaké rozměry 
jsou přijatelné. Předpokládám, že v komu-
nitě se na tipování míst a konceptu díla pře-
dem pracuje a některá povedená je opravdu 
škoda smývat. Ale i zde platí, čím dříve se 
takové dílo odstraní, tím je signál pro autory 
zřejmější: „Sem prosím už příště ne!“

Josef Suchánek
Piráti a starostové

Graffiti mohou být obo-
jím. Není to o definici, 
ale o ohleduplnosti, re-
spektu k cizímu majet-
ku, ale také o přístupu, 
toleranci. V Olomouci 
najdeme příklady obou. Posprejované zdi 
a čmáranice na opuštěných budovách, ješ-
tě hůře na nových fasádách domů, plotech, 
v podchodech = vandalství. Murály v rám-
ci Street art festivalu, dohodnutá graffiti 
na zastávkách, stěny na obchvatu města 
= umění. Plačící Masaryk na Envelopě se 
loni stal celorepublikovým hitem sociálních 
sítí. Tvorbou graffiti se někteří umělci i živí. 
A kresby křídou na dlažbě graffiti a vandal-
stvím nejsou.

Považujete graffiti za druh umění, nebo za projev vandalství?
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„Kdo ztratil důvěru, nemůže již víc ztratit.“ Tato myšlenka platí 
v politice i v osobním životě nebo obchodě. Získat si důvěru není 
snadné a udržet si ji, je ještě těžší. Nejdéle sloužící výkonný ře-
ditel fi rmy General Electric Jack Welch tvrdil, že k získání důvěry 
stačí, že jste průhlední, otevření a držíte slovo. 

Jedním ze základních principů, na kterých od počátku stavím 
svou roli v čele města, je maximální otevřenost. Nejde přitom 
pouze o politickou proklamaci. Troufám si říct, že se nám to za-
tím docela dobře daří, i když je ještě velký kus práce před námi. 

Hlavní změnou, kterou jsme zavedli, je změna komunikace. 
K tomu jsme nepotřebovali žádné složité a drahé rady od naja-
tých agentur. Začali jsme se držet zásad, které známe všichni 

už od dětství. Zásad, které dobrý rodič uplatňuje v komunikaci 
se svými dětmi a které jsou univerzální. Věnujeme opravdovou 
pozornost názorům občanů a nasloucháme jim ze stejné úrovně, 
nikoliv jako někdo „větší“. Snažíme se rozumět jejich emocím. To 
je jedno ze zlatých pravidel politické kultury. Vracím se k říkání 
pravdy a to často i v situaci, kdy by drobná lež nebo vytáčka byla 
méně bolestivá z pohledu ztráty obliby u veřejnosti. Nikdo z nás 
nemá patent na rozum, proto chceme dávat prostor dobrým ná-
zorům a nápadům. A ony opravdu přicház ejí. Tolik pracovních 
skupin, komisí a dalších forem veřejného projednávání všech 
možných témat myslím v Olomouci nikdy nebylo. I když spous-
tu času z funkce primátora zabere formální zastupování města, 
daří se mi, co jsem slíbil, a chodím za lidmi.

Jinou rovinou otevřenosti je přístup k informacím. Tady důraz-
ně prosazuji pravidlo, co zákon jako důvěrnou informaci přímo 
nechrání, má být zveřejněno. Mnoho zajímavých dat, která se tý-
kají města a jeho hospodaření, je už běžně dostupných a spoustu 
dalších se zveřejnit chystáme. Na druhou stranu se ale stále čas-
těji vyskytují snahy zneužívat svobodného přístupu k infor-
macím a zahlcovat úřad nesmyslnými požadavky, které nikomu 
a k ničemu nakonec neslouží. 

Součástí snahy informovat poctivě o všem, jsou i různé nové 
formy komunikace v médiích. Nevyhýbáme se nepříjemným 
tématům, protože pštrosí politika rozhodně k ničemu dobrému 
nevede. Vážení Olomoučané, jsem připraven na všechny vaše 
dotazy, podněty i kritické postřehy k fungování města a jsem 
vděčný za váš zájem o Olomouc. 

Mirek Žbánek
primátor

 OTEVŘENÁ RADNICE:  
 SNAŽÍME SE O MAXIMUM 

Pohledem primátora

POHLEDEM PRIMÁTORA

Lampionový průvod
pondělí 28. října 2019

Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu

14:30 | Horní náměstí | 100 let Velké Olomouce aneb Veselý let stoletím
multižánrové představení odlehčenou formou kabaretu s tancem, živou hudbou a skeči  
zpracovává významné události uplynulého století na území Olomouce i celého světa...

16:00 | Horní náměstí | Red Socks Orchestra
mladý orchestr hrající širokou paletu žánrů od taneční hudby třicátých let  
přes rock’n roll, funk, pop, až po současné hity

17:30 | Lampionový průvod
Horní náměstí – Dolní náměstí – Kateřinská – Michalské stromořadí –  
Bezručovy sady – nábřeží Přemyslovců – Žižkovo náměstí

18:00 | Žižkovo náměstí | Pietní akt & ohňostroj
Vojenská hudba Olomouc
kladení věnců k pomníku TGM 
ohňostroj

zve statutární město Olomouc
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Kam se bude ubírat sport ve městě? Co se v této oblasti připra-
vuje a aktuálně řeší? Na to se ptáme náměstkyně primátora 
Markéty Záleské, do jejíž gesce sport a jeho rozvoj na všech 
úrovních spadá.

Paní náměstkyně, jakou roli přisuzujete sportu?
Asi se všichni shodneme na tom, že sport přináší do života řadu 
pozitiv a jakýkoli pohyb je jednoznačně prospěšný pro zdra-
ví. U dětí a mládeže do toho navíc vstupuje výchovné hledisko 
s řadou podstatných aspektů pro rozvoj osobnosti. Sportová-
ní mimo jiné motivuje, formuje charakter, učí cílevědomosti, 
smyslu pro povinnost a fair play, překonávání překážek, souná-
ležitosti a spolupráci. Čili vede k tomu, aby byl člověk zdravě 
sebevědomý, uměl se v životě prosadit, respektoval pravidla 
a choval se slušně. Taky platí, že pokud se někdo věnuje aktivně 
sportu, ve většině případů k tomu vede i své děti.

Jak má město sport podporovat?
Usilujeme o to nastavit systémovou podporu sportu pro všech-
ny jeho úrovně, vrcholovou, výkonnostní i rekreační. Chceme 
podporovat sportovce, kteří patří v Olomouci ke špičce a do-
sahují skvělých výsledků, ať se jedná o kolektivní sporty, nebo 
jednotlivce. Budeme hledat další cesty, jak více a efektivněji 
přispívat na rozvoj sportování dětí a mládeže jednotlivým klu-
bům, aby mohly zlepšovat své zázemí včetně kvalitního perso-
nálního zajištění. Ruku v ruce s tím jde podpora amatérského 
a rekreačního sportu a aktivního pohybu vůbec, podpora pořá-
dání sportovních akcí a zajištění provozu městských sportovišť 
a jejich rozvoj včetně budování nových dětských hřišť a moder-
nizace těch stávajících. No a nesmíme zapomenout na zvele-
bování veřejných ploch pro pohybové volnočasové aktivity. 
Stručně řečeno, město má podporovat sport pro všechny a má 

pro to vytvářet co nejlepší podmínky. V současné době dopra-
cováváme návrhovou část koncepce sportu a pohybu, která 
vydefinuje, kam se má sport v Olomouci do budoucna ubírat 
a jaká podpora na něj má být vyčleněna.

Můžete alespoň naznačit, co zatím napovídá analytická část, 
z níž bude koncepce vycházet?
Máme zmapovaný stav oblasti sportu a sportovišť na území 
města Olomouce, včetně jeho dosavadního financování. Teď se 
dotahují vize, priority, cíle a opatření na dalších pět let. Jedním 
z hlavních zjištění třeba je, že se z života dětí vytrácí každoden-
ní přirozený pohyb. I ti, kteří sportují, plní doporučení pro pohy-
bovou aktivitu alespoň hodinu denně pouze z patnácti procent. 
Že účast v organizovaném sportu klesá s věkem. A že bychom 
měli něco udělat s tím, jak více rozpohybovat děti ve školách. 
Jak tuto situaci zlepšit, by mělo stanovit MŠMT, a to co nejdří-
ve. My hledáme s odborem školství cesty, jak k tomu přispět na 
naší úrovni. V tom se chceme propojovat i se sportovními kluby, 
které nám v tom můžou pomoct. A připravujeme projekt „Město 
fandí“, který bude spuštěn v příštím roce.

O co v tomto projektu půjde?
Chtěli bychom propojit vrcholové sportovní kluby se základní-
mi školami a motivovat tak děti k zájmu o sportování. Zároveň 
chceme Olomoučany více podněcovat k patriotismu a fanouš-
kovství. Prostě k fandění těm, kteří nás úspěšně reprezentu-
jí a dělají tak Olomouci dobré jméno. Na celostátní úrovni to 
umíme, fandíme našim sportovcům a jsme hrdí, když uspějeme. 
Podporujme a fanděme i těm našim z Olomouce. Jejich úspěchy 
v nás přece mají taky vzbuzovat pocit hrdosti a pro děti a mlá-
dež mohou být velmi pozitivním vzorem. Na vrcholové úrovni 
tady máme nejen fotbalisty a hokejisty, ale taky volejbalist-
ky, házenkářky, florbalistky, atlety i handicapované sportovce. 
Jsme přece jedno město a jeden tým.

Můžete ještě zmínit, co se v oblasti sportu na úrovni města prá-
vě teď řeší?
Posunuli jsme se o krok dál v dlouho neřešených věcech kolem 
zimního stadionu. Po několika měsících příprav a projednávání 
se všemi zastupitelskými kluby jsme předložili záměr dalšího 
provozu, správy a údržby „zimáku“, který schválilo zastupitel-
stvo, tak aby bylo vše vypořádáno do konce roku. Čeká nás ješ-
tě spousta práce včetně nastavení podmínek pro transparentní 
výběr nového nájemce. Naším cílem je zachování profesionál-
ního hokeje, koncepční práce s hokejovou mládeží, využívání 
ledové plochy pro další sporty a veřejné bruslení a samozřejmě 
co nejlepší provozování zimního stadionu. Vedle toho si uvědo-
mujeme, v jakém stavu „plechárna“ je, i z hlediska plnění pod-
mínek pro profesionální hokej a zázemí pro sportovce i diváky, 
a chystáme její obnovu od roku 2021. Aktuálně taky připravu-
jeme rekonstrukci plaveckého bazénu a efektivnější nastavení 
jeho provozu pro další léta.  Martin Hála

  „MĚSTO HODLÁ PODPOROVAT   
  SPORT PRO VŠECHNY A CHCE   
  K TOMU VYTVÁŘET PODMÍNKY“ 

ROZHOVOR

Markéta Záleská
náměstkyně primátora

Kompetence: cestovní ruch, kultura, sport a tělovýchova. 
Pod její gescí je i zoologická zahrada, Moravské divadlo, 
Moravská filharmonie a Informační centrum, které v deva-
desátých letech zakládala.
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 ZASAĎTE STROMY 
 A PODPOŘTE DOBROU VĚC 
Nezisková organizace Crosspoint Olomouc pořádá ve spolupráci s Lesy 
města Olomouce a statutárním městem Olomouc netradiční lesní benefi ci. 
Přijďte si užít víkend jinak, ukažte dobrou vůli a pomozte vysadit dvacet 
tisíc sazenic. Za každý vysazený strom v lese postiženém kůrovcem věnu-
jí Lesy města Olomouce a statutární město Olomouc pět korun na konto 
Crosspoint Tobě. Tím společně s dobrovolníky podpoří pacienty se zákeř-
nou nemocí cystická fi bróza.

Lesní benefi ce Stromy Tobě proběhne v lese v Březové u Litovle o víken-
du 12.–13. října, následně pak v neděli 20. října a 3. listopadu. Lesy města 
Olomouce a statutární město Olomouc přitom dávají výsadbě lesa dobro-
činnou myšlenku. Pětikoruny, které ušetří výsadbou každého stromu díky 
pomoci dobrovolníků, budou věnovány na konto Crosspoint Tobě. Výtě-
žek z benefi ce pak podpoří léčbu pacientů s cystickou fi brózou a dalšími 
chronickými nemocemi ve Fakultní nemocnici Olomouc. „Naším zámě-
rem je dát lidem možnost získat bližší vztah k zachráněnému lesu. Třeba 
pak budou za pár desetiletí svým dětem a vnoučatům ukazovat, že právě 
tento kousek lesa sami vysazovali. A navíc tím dobrovolníci podpoří konto 
Crosspoint Tobě a nemocné děti. Osobně neustále vnímám potřebu paci-
enty s touto zákeřnou nemocí podporovat. Věřím, že na benefi ci dorazí dvě 
stě dobrovolníků, podaří se vysadit plánovaných dvacet tisíc sazenic a my 
tak předáme na konto Crosspoint Tobě sto tisíc korun,“ vysvětlil primátor 
Miroslav Žbánek.    dtx

JAK SE ZAPOJIT
Registrujte se jako dobrovolník na interne-
tových stránkách www.stromytobe.cz,
kde najdete další informace.

Spolek Crosspoint Olomouc s partnery
vás zvou na lesní benefi ci

Za každý vysazený strom věnují Lesy města Olomouce
a statutární město Olomouc 5 korun na konto Crosspoint Tobě

na podporu nemocných cystickou fi brózou ve Fakultní nemocnici Olomouc.

VYSAĎTE SI SVÉ STROMY,
POMOZTE LESU I NEMOCNÝM!

Více informací a registrace na
www.stromytobe.cz

AUTOBUS Z OLOMOUCE
ZDARMA v 9:30

12.—13. ŘÍJNA
20. ŘÍJNA

3. LISTOPADU

MĚSTSKÉ LESY
U OBCE BŘEZOVÉ

PŘISPĚJTE NA KONTO
CROSSPOINT TOBĚ, DĚKUJEME:
číslo transparentního účtu: 
286296977/0300

Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která 
podporuje rodiny dětí trpící cystickou fi brózou a jinými 
chronickými nemocemi. Crosspoint je partnerem Fakultní 
nemocnice Olomouc a pracuje pod záštitou primátora 
statutárního města Olomouc. Spolupráce je dlouhodobá 
a systematická. Díky příspěvkům dárců mohla organizace 
pro dětskou kliniku nakoupit speciální přístroje usnadňu-
jící léčbu dětí nemocných cystickou fi brózou nebo podpo-
řila ozdravné tábory spolku Alergo. Pomoc poskytla také 
komunitnímu centru pro seniory Archa, spolupracovala 
s charitativní organizací ADRA a s Dětským fondem OSN 
UNICEF. Za šest lest své existence Crosspoint pomohl po-
třebným více než pěti miliony korun především od dárců 
z řad fi rem.
Protože se ale k podpoře pacientů s cystickou fi brózou 
hlásilo stále více jednotlivců a vybraných škol, zalo-
žil Crosspoint v letošním roce konto Crosspoint Tobě. 
Ředitelka spolku Ester Rážová k tomu dodává: „Konto 
Crosspoint Tobě vzniklo jako okamžitá sociálně zdra-
votní pomoc pro děti s cystickou fi brózou a jejich nej-
bližší. Je nám ctí, že jsme dostali důvěru vedení města 
Olomouce a Fakultní nemocnice Olomouc. Cílem sbírky 
je pomoc rodině v těžké životní situaci, která je s nemo-
cí spjata. Pomoc bude zajištěna fi nančními prostředky 
nebo pomůckami, které si rodina sama nemůže dovolit. 
Díky tomu může konto Crosspoint Tobě výrazně pomoci 
rodině ve zvládání této situace. Finanční prostředky na 
konto získáváme díky zapojení dobrovolníků do dobro-
činných štafet na Olomouckém půlmaratonu, nákupu 
vstupenek na Adventní benefi ční koncert a dalším akti-
vitám. Vybrané peníze již nyní putují do poslední koruny 
potřebným. Věřím, že benefi ce Stromy Tobě osloví širo-
kou veřejnost města Olomouce a okolí.“   dtx

Spolek Crosspoint Olomouc s partnery
vás zvou na lesní benefi ci

Za každý vysazený strom věnují Lesy města Olomouce
a statutární město Olomouc 5 korun na konto Crosspoint Tobě 

na podporu nemocných cystickou fi brózou ve Fakultní nemocnici Olomouc.

VYSAĎTE SI SVÉ STROMY,
POMOZTE LESU I NEMOCNÝM!

Více informací a registrace na
www.stromytobe.cz

AUTOBUS
Z OLOMOUCE 

ZDARMA v 9:30

12.-13. ŘÍJNA
20. ŘÍJNA

3. LISTOPADU

MĚSTSKÉ LESY 
U OBCE BŘEZOVÉ

ZELENÉ MĚSTO
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Město poděkovalo 
handicapovaným 
sportovcům
Olomouc hostila mezinárodní mí-
tink zdravotně postižených sportovců 
Czech Open, jehož součástí bylo také 
Mistrovství České republiky zdravot-
ně postižených sportovců. I přes vel-
kou konkurenci vybojovali na domácí 
půdě atleti pořádajícího klubu celkem 
22 cenných kovů a získali devět titulů 
mistra České republiky. Právem jim za 
skvělou reprezentaci poděkovalo také 
vedení města.
„Tím, co děláte, jakých výsledků do-
sahujete a jak nás reprezentujete, 
patříte mezi osobnosti města. Těšíme 
se na vaše výsledky a budu ráda, když 
se připojíte k projektu Město fandí,“ 
vyzdvihla při setkání s členy klubu ná-
městkyně primátora Markéta Záleská.

Vstřícnost Olomouce naopak ocenil 
předseda AK Olomouc Miroslav Hrabal. 
„Bez podpory vedení města by naše 
snažení nestačilo,“ řekl Hrabal.  deš

Univerzitní město: Olomouc a UP ladí 
další oblasti spolupráce
Dosavadní spolupráce i oblasti, ve kte-
rých by se mohly propojit budoucí ak-
tivity, projednávalo vedení města na 
společném setkání s rektorem a dalšími 
zástupci vedení Univerzity Palackého.

Mezi témata, která se zařadila do sezna-
mu hodnocených, patřily projekty v oblas-
ti Smart City, grantová politika, propojení 
zahraničních aktivit obou institucí i otázky 
bezpečnosti ve městě. „Situaci, která v létě 
eskalovala zejména v souvislosti s proble-
matikou lidí bez domova, nepodceňujeme. 
Intenzivně ji dál řešíme s odborníky, chari-
tou a městskou policií,“ ubezpečil vedení 
univerzity primátor.

K dalším tématům diskuse, která se 
denně odráží v běžném dění města, 
patřila doprava, požadavek UP na za-
chování veřejného prostranství poblíž 
Právnické fakulty i plánované městské 
investice. „Zajímá nás budoucí podo-
ba náměstí Republiky i přilehlých ulic 

včetně řešení dopravy v této lokalitě, ale 
zároveň stojíme o opravu povrchu komu-
nikace v Křížkovského ulici, kterou by-
chom uvítali co nejdříve,“ ozřejmil rektor 
Jaroslav Miller.

V oblasti zahraničních aktivit pak 
obě instituce deklarovaly jednoznač-
nou ochotu ke spolupráci v případě 
zemí Visegrádské skupiny. „Připravuje-
me projekty, které na spolupráci V4 silně 
staví. Z pohledu Olomouce jde o prostor 
mimořádně zajímavý,“ uvedl s přesvěd-
čením primátor a připomněl nedávnou 
návštěvu Budapešti. „Přál bych si, aby 
se v tomto směru propojila spolupráce 
i s univerzitou v polském Krakově,“ upřes-
nil náměstek pro školství Karel Konečný. 
„Kromě Krakova, kde spolupracujeme 
dlouhodobě na velmi dobré úrovni, jsme 
navázali spolupráci s rakouským Inns-
bruckem,“ reagoval rektor Miller a plá-
novanou budoucí úroveň spolupráce za 
univerzitu podpořil.  ste

Olomoučané se na makabiádě neztratili
Roman Gronský z oddílu Maccabi Olo-
mouc přivezl osm medailí z 15. Evropské 
makabiády. Konala se v srpnu v Buda-
pešti za účasti 2311 sportovců ze 42 
zemí, kteří změřili své síly v různých od-
větvích, od triatlonu přes squash a golf 
po šachy a bridge. Gronský měl velký 

podíl na zisku celkem 21 medailí české-
ho týmu. Všechny získal v plaveckých 
disciplínách – pět zlatých a tři stříbrné. 
Člen stejného sportovního oddílu Šimon 
Bělík připojil do sbírky českých medai-
lí bronz a stříbro za umístění v soutěži 
stolních tenistů.  dtx
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Branný závod zvládli 
nejlépe senioři z Lazců
Ve čtvrtek 19. září se uskutečnil na Svatém 
Kopečku v areálu zoo a jeho blízkém okolí 
již šestý ročník akce Branný závod pro se-
niory. Pro devatenáct tříčlenných družstev 
byla následně připravena trasa v délce 
necelých tří kilometrů, na které účastníci 

plnili úkoly z oblasti topografie, zoologie, 
botaniky a činností spojených s mimo-
řádnými událostmi. Trať byla doplněna 
o dovednostní úkoly v podobě střelby z la-
serové pistole, lanové dráhy, hodu koulí 
a hodu šipkami. Nejlépe se s nástrahami 
tratě vypořádalo družstvo pod názvem 
Lazce 1, druhé místo obsadili Žabáci a tře-
tí místo družstvo Karafiátova 2.  dtx

Peníze z grantu na podporu společensko-
prospěšných projektů zamířily k Nadaci 
Malý Noe a pomohly čtrnáctileté imobil-
ní Adrianě. Děvčátko po mozkové obrně 
má díky 50 tisícům korun z grantu nový 
speciální vozík i s příslušenstvím pro 
sportovní a zimní výbavu.

„Speciální kočárek umožní handicapova-
né holčičce pobyt s maminkou venku po 
celý rok, což bude oproti současné situ-
aci velká pozitivní změna. S ohledem na 

nemocnou dceru a celodenní starost o ni 
zůstává totiž její maminka v domácnosti,“ 
vysvětlil předseda Správní rady Nadace 
Malý Noe Jaroslav Strejček. „Podpory si 
velice vážíme a oceňujeme, že od doby 
vzniku naší nadace spolupráce s městem 
dobře funguje a nadále se rozvíjí,“ ocenil 
Jaroslav Strejček.

Nadace Malý Noe je jednou z nezisko-
vých organizací, které v Olomouci půso-
bí. Ohroženým dětem pomáhá více než 
12 let. „Tým naší nadace pomáhá dětem, 

které jsou sociálně nebo zdravotně zne-
výhodněné. Nejčastěji pomáháme tam, 
kde dochází k souběhu obou těchto zne-
výhodnění. Tedy dětem se zdravotním 
handicapem, jejichž rodiče nebo zákonní 
zástupci mají příjem na hranici život-
ního minima. V nadaci všichni pracuje-
me zdarma, dětem dáváme sto procent 
sponzorských příspěvků,“ vysvětlil před-
seda Strejček.

Nadace Malý Noe, která v Olomou-
ci vysadila park v Neředíně, pomáhá 
například nákupem rehabilitačních, 
cvičebních a jiných zdravotních pomů-
cek. Zároveň podporuje děti v instituci-
onální péči nebo pomáhá budovat byty 
samostatného bydlení. Nejen s městem 
připravuje nadace i další projekty a akce. 
„Pokud budeme vědět o lidech, jejichž 
dětem bychom mohli pomoci, učiníme 
tak rádi. Jednou z příležitostí, jak se o na-
daci dozvědět více, je náš připravova-
ný benefiční koncert, který se uskuteční 
1. listopadu v Klášterním Hradisku. Spo-
lečně s olomouckým komorním soubo-
rem Gamavilla Quartet na něm vystoupí 
populární klarinetista Felix Slováček,“ 
zve Jaroslav Strejček.  ste

Děti, olomoucké rodiny a spousta 
pohybu. Série rodinných akcí začíná
Jak žijí a jak se pohybují jednotlivé gene-
race Olomoučanů? Jak jsou na tom celé 
rodiny? Tématu rodiny se město Olomouc 
věnuje dlouhodobě, v říjnu pořádá už 
šestý ročník velké konference o rodinné 
politice. Akce, které se zúčastní odbor-
níci i zástupci významných veřejných in-
stitucí, je letos zaměřena právě na pohyb.

„Zajímá nás, jak a kam se hýbe česká 
rodina. Budeme-li v tom orientovaní, bu-
deme schopni rodiny podporovat v tom 
pohybu zdravém!“ vysvětluje podstatu 
tématu vedoucí odboru sociálních věcí 
Michal Majer. Na programu jsou proto 

příspěvky o pohybu v doslovném i přene-
seném smyslu. Účastníky čekají prezen-
tace lékařů, obezitologů a odborníků na 
tělesnou kulturu, stejně jako vystoupení 
psychologů či například specialistů na 
bezpečné používání informačních tech-
nologií. Na konferenci zazní také konkrét-
ní tipy na pohyb v Olomouci.

Součástí konference je i doprovodný 
program. Obecně prospěšná společnost 
ARPOK nabídne ochutnávky fair-trade čo-
kolády, Centrum pohybu Olomouc účastní-
kům nabídne ukázky a vyzkoušení různých 
cvičebních náčiní a Fakulta tělesné kultury 
Univerzity Palackého představí program 

s virtuálními sportovními aktivitami, jako je 
např. box, hokej, baseball a podobně.

Záštitu nad akcí převzala náměst-
kyně primátora Eva Kolářová, která na 
konferenci také vystoupí. Konference se 
koná ve Velkém zasedacím sále budo-
vy magistrátu v Hynaisově ulici číslo 10 
ve čtvrtek 17. října. Akce je realizována 
v rámci stejnojmenného projektu „Rodi-
na v pohybu“, který je finančně podpořen 
z dotace MPSV v rámci celostátní soutěže 
Obec přátelská rodině. Statutární město 
Olomouc v tomto roce tuto prestižní sou-
těž vyhrálo již potřetí.

Účast je bezplatná, ovšem vzhledem 
k omezené kapacitě sálu je vhodné se 
v případě zájmu předem přihlásit. Pro-
gram a přihlášky najdete na stránkách 
www.rodinavpohybu.eu.  mif

 NADACI MALÝ NOE  
 POMÁHAJÍ DOTACE MĚSTA  
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Zvyšte svou konkurenceschopnost
Jste podnikem, který chce zavést či rozší-
řit vlastní výzkumné a vývojové centrum? 
Máte nápad a rádi byste uvedli do výro-
by a následně na trh inovované výrob-
ky, technologie nebo služby? Zapojte se 
v rámci nástroje Integrovaných teritori-
álních investic Olomoucké aglomerace 
(ITI OA) do výzvy Potenciál či Inovace – 
Inovační projekt. Alokováno je v nich 278 
milionů korun.

V případě výzvy Potenciál mohou ža-
datelé získat až 30 milionů na pořízení 
pozemků, budov, strojů, zařízení a jiného 

vybavení centra průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací.

V rámci výzvy Inovace – Inovační pro-
jekt je možné financovat stavby, tech-
nologie, software a data, projektovou 
dokumentaci, certifikaci produktů nebo 
práva k duševnímu vlastnictví, a to až do 
40 milionů korun.

Neváhejte s předkládáním projektových 
záměrů. Nejzazší termín pro podání projek-
tového záměru je 11. prosince.  mmo

Více informací: iti@olomouc.eu | 721 740 460

Hledejte práci tam, kde 
skutečně je!

Úřad práce ČR, Krajská hospodářská 
komora Olomouckého kraje a Svaz 
průmyslu a dopravy ČR zvou na Burzu 
práce a vzdělání, která proběhne 
v úterý 22. října od 9 do 17 hodin 
v pavilonu A na Výstavišti Flora.
Účast přislíbilo více než pět desítek 
nejvýznamnějších zaměstnavatelů 
z Olomouckého kraje z nejrůznějších 
odvětví. Chybět nebudou ani persona-
listé z armády a policie.  dtx



ROZHOVOR

Kamila Holásková
spisovatelka, vysokoškolská učitelka z katedry psychologie
a patopsychologie na Pedagogické fakultě UP

Narodila se v roce 1959 ve Šternberku, v Olomouci trvale žije od svých 18 let. Na 
památku babičky nosí na krku minci s portrétem císaře Františka Josefa I. Tedy z doby, 
kdy v Olomouci pobýval Sigmund Freud, o němž napsala knihu. „Není to kvůli císaři, 
i když proti mocnářství ani Rakousko-Uhersku nic nemám. Babička byla můj absolutní 
vzor, tento medailon nosím od jejího úmrtí. Už pětatřicet let. Díky němu vím, že je 
pořád se mnou.“ 

NAPSALA KNIHU O FREUDOVI,
NA KAFE BY S NÍM ALE NEŠLA
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Jak jste se dostala k psychologii?
Jsem z dysfunkční rodiny a děti z rodin, 
kde to nefunguje, mají složitější dětství 
a potřebují se dohledat, přemýšlejí nad 
vztahy mezi lidmi a často inklinují ke stu-
diu psychologie. Je to pro ně přitažlivé.

Pomohlo vám to?
Určitě, pochopila jsem hodně věcí, které 
se mi v životě staly.

Jak daleko jste odtud měla k Sigmundu 
Freudovi?
Je to velká osobnost a geniální člověk. Je 
zakladatelem psychoanalýzy a ta proká-
zala za existenci více než sta let, že sku-
tečně funguje. Dodnes se používá.

I vy ji používáte?
Sama se psychoanalýzou nezabývám. 
Na katedře máme pouze poradnu, to 
znamená, že neléčíme. U klienta buď vy-
stačíme s konzultacemi, nebo ho pošle-
me k léčbě.

Kolik jste napsala knih?
Deset. Mám jeden román, několik povíd-
kových souborů, tři novely, jedno skriptum 
a tuto spoluautorskou odbornou publika-
ci, která je cenná badatelsky a historicky.

Je pro vás psaní terapií?
To ne, spíše relaxace. V poradně řeším 
problémy spousty lidí, které se opakují. 
Proto není těžké napsat povídku. Do po-
stavy naprojektuji tři, čtyři osudy.

Takže své postavy skládáte…
Nikdy to není o jednom člověku. Tak to 
mám jen v novele Adam, ale i tam jsem 
hodně fabulovala. Začala jsem psát podle 
pravdy a pořád jsem se motala a všechno 
zase mazala. Když fabuluji, je to pro čte-
náře uchopitelnější a srozumitelnější.

Jaký je pro vás rozdíl mezi odborným 
a beletristickým textem?
Teď píšu pro Deník populárně nauč-
né glosy. A ty mě vyčerpávají. Odborný 
text má svá pravidla. Když se je naučíte, 
jde vše rychle. Beletrie je relaxace, ale 
u populárně naučného textu musí i laik 
pochopit odborný základ, aniž byste po-
užívali odborné vyjadřování.

Jak moc vám dala zabrat tato publikace?
Pro mě nic nového, protože to dělám tři-
cet let. A tu historickou výzkumnou část 
dělal pan profesor Jiří Fiala. Celá bada-
telská část byla na něm, do toho bych se 
mu neodvážila vstupovat. Já jsem psala 
Freudův životopis.

Jaký byl Sigmund Freud?
Na kafe bych s ním nešla a nechtěla bych 
být ani jeho dcerou, manželkou a už 
vůbec ne vnučkou. Jako osobnost moc 
příjemný nebyl, ale byl geniální a zalo-
žil něco, co lidstvu pomáhá. Ne se vším 
v jeho životě souhlasím.

Proč?
Dělal neetické věci. Třeba rozlišoval ve 
výchově mezi svými syny a dcerami. Sy-
nové měli přístup ke vzdělání, dcery ne. 
Přesně jim vybíral literaturu, co mohly 
číst a co ne. Když zemřela jedna z dcer 
na španělskou chřipku a zůstal po ní pě-
tiletý syn, odmítl se o něj starat a nechal 
jej u zetě, který po návratu z fronty trpěl 
posttraumatickou stresovou poruchou. 
Jako odborník musel vědět, jak to pozna-
mená výchovu dítěte. Ani na naléhání 
nejmladší bezdětné dcery Anny jej ne-
vzali k sobě, aby se o něj postarali.

Freud měl údajně oidipovský komplex?
Určitě ano. Neopsychoanalytici vytýkají 
Freudovi, že je příliš subjektivní a vše hod-
notí přes svoji zkušenost. Vlastní matku 
popisoval jako anděla seslaného z nebe 
a ona ho vnímala jako krásného inteli-
gentního chlapce, jako dítě, které mělo 
větší hodnotu než jeho sestry, které svou 
matku nesnášely. Model, že chlapec má 
větší cenu než dívka, je asi odsud.

Že by měl nějakou poruchu?
Domnívám se, že trpěl narcistickou poru-
chou osobnosti.

Proč Freud neměl rád Olomouc?
Musíme to vnímat v kontextu. Několik 
let čekal na svou vyvolenou, na Martu. 
Tehdy pracoval zdarma jako vědec. Mat-
ka Marty mu řekla, že dokud nebude mít 
stálý příjem, za ženu mu ji nedá. Musel 
vědeckou práci opustit a čekal, až bude 
jmenován docentem. Teprve potom si 
mohl otevřít svou praxi, aby se mohl 
oženit. Docenturu dostal ve Vídni v květ-
nu, ale v srpnu musel jít sloužit za císaře 
pána do Olomouce. Určitě to chápal 
tak, že ztratil měsíc svého života. Navíc 
tady viděl nefunkčnost armády a nadří-
zené považoval za hlupáky. Jediné, co 
se mu v Olomouci líbilo, byla Hirscho-
va kavárna, chutnala mu tady zmrzlina 
a zákusky. Když se odsud dostal zpátky 
do Vídně ke své milované ženě, během 
několika dnů se oženil.

Šťastně?
Marta mu byla dobrou ženou. Dala mu 
šest dětí a byla prototypem ženy, jakou 

by každý muž chtěl – vzdělaná, inteli-
gentní, dobrá kuchařka a vytvářela mu 
absolutní servis. Celoživotně mu byla 
oddaná, podporovala ho a všechno mu 
odpouštěla. Chovám vůči této ženě úctu. 
Nevím, jestli bych vydržela to, co musela 
vydržet ona.

Pro koho je tato kniha určena?
Je to odborná publikace zaměřená na 
historiky nebo studenty psychologie.

Zmínka o publikaci se objevila i v impak-
tovaném časopisu, znamená to něco? 
Německý odborný časopis Luzifer-Amor, 
zaměřený na dějiny psychoanalýzy nám 
otiskl článek o Freudovi v Olomouci. Již 
jsme s profesorem Fialou zaznamenali 
zájem u zahraničních odborníků. Do-
stala se k nám i touto cestou informa-
ce o tom, že budou publikovány další 
Freudovy dopisy, ve kterých by měla být 
zmínka o jeho zdejším pobytu. Do bu-
doucna chceme usilovat o anglický nebo 
německý překlad.  Pavel Konečný

Sigmund Freud (1856–1939) 
 
byl lékař-neurolog, psycholog a za-
kladatel psychoanalýzy. Narodil 
se v Příboře v židovské rodině. Ve 
třech letech se rodina přestěhovala 
do Vídně, kde prožil celý život.
Vytvořil psychoterapeutickou me-
todu založenou na volných asocia-
cích pacienta a na interpretaci jeho 
promluv, snů a přenosových emocí. 
Nacisté jeho psychologii považova-
li za zvrhlou a pálili jeho knihy. Na 
konci života se musel uchýlit před 
gestapem do Londýna, kde i zemřel. 
Při autoanalýze se mu údajně čás-
tečně vrátila znalost češtiny, kterou 
pochytil od své chůvy, a důvěřoval 
vždy jen českému služebnictvu. Byl 
milovníkem olomouckých tvarůžků.
Pamětní deska s jeho bustou byla 
v Olomouci odhalena v roce 2016 
na zdi kavárny Opera (dříve Hirsch). 
Jejím autorem je olomoucký sochař 
Bohumil Teplý.

ROZHOVOR
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Dny evropského dědictví
Podtitul Svobodná Olomouc měly letošní Dny evropského 
dědictví. V době od 2. do 8. září přinesly desítky položek 
bohatého programu.

Jedním z vrcholů bylo páteční open air představení Cyrano 
z Bergeracu, kterého ztvárnil Petr Kubes. Na náměstí se také 
hodně koncertovalo a mezi účinkujícími byl i čínský Folk Art 
Troupe, maďarský Bodrog nebo slovenský Púčik. Českou hu-
dební scénu zastoupili Lenka Dusilová, The Gardeners, Zdeněk 
Bína, Two Men a Vesna. V celém týdnu probíhaly i filmové pro-
jekce, letní čítárna, tvůrčí dílny pro děti, ale především prohlíd-
ky osmi desítek památek.  pok
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Cíl hokejistů: postup do play-off a spokojení fanoušci

Mezi týmy, které vstoupily do 83. ročníku nejvyšší hokejové 
soutěže, nechybí ani hokejisté Olomouce. Čtvrtfinalista z po-
slední sezony chce i nadále prohánět favority a prezentovat 

se poctivým hokejem. Vedení klubu má postupné cíle. Chce se 
vyhnout bojům o záchranu a postoupit do play-off.

„Sezona má samozřejmě svůj vývoj. Primárně se musíme 
vyhnout poslednímu místu. Pak je další cíl dostat se do desítky, 
další cíl je dostat se do play-off. Chtěli bychom minimálně zo-
pakovat minulou sezonu, ale nechceme vykřikovat, že budeme 
ve finále nebo něco podobného. Chceme si klást postupné cíle 
a od těch se pak odrážet,“ říká jednatel klubu a trenér v jedné 
osobě Jan Tomajko, který před sezonou ocenil podporu vede-
ní města. „Bez této podpory bychom extraligu hráli jen velice 
obtížně.“

Kromě výsledků chce vedení klubu myslet na hokejové pří-
znivce. „Důležité pro nás je, abychom bavili fanoušky a aby 
ti odcházeli vždy spokojeni. Vždycky uděláme na ledě maxi-
mum,“ naznačil další cíl druhý z trenérského tandemu A-týmu 
Zdeněk Moták.

Do kabiny Kohoutů přišlo několik nových hráčů. „Do obrany 
Tomáš Valenta ze Zlína, Marek Hecl z Trenčína. Lukáš Klimek 
ze Sparty Praha a na poslední chvíli Rosťa Olesz z Vítkovic,“ vy-
jmenoval posily kouč Moták.  deš

Hanáckou laťku letos ovládl elitní výškař Martin Heindl
Tradiční výškařská exhibice Hanácká laťka poznala nového vítě-
ze. Čtrnáctý ročník olomouckého exhibičního podniku na Horním 
náměstí ovládl Martin Heindl výkonem 211 cm. Atrakcí pro diváky 
byl start Jaroslava Báby, který loni ukončil kariéru.

Martin Heindl nenechal nikoho na pochybách, že v současnosti 
platí za elitního domácího výškaře. Zvítězil výkonem 211 centime-
trů před Markem Bahníkem a Matyášem Daleckým. „Vyhrál jsem 
v Olomouci poprvé. Byla tady česká špička, takže je to super, jsem 
spokojený,“ řekl muž, který zde triumfoval při svém třetím startu. 
„Rozběh je na náměstí trochu hrbolatý a malinko z kopce. Když si 
ale člověk dá pozor, tak je to super závod,“ řekl Heindl.

Překvapením pro diváky byl start sedminásobného vítěze 
olomouckého podniku Jaroslava Báby, který se loni na Hanácké 
laťce loučil s úspěšnou kariérou. „Přišel jsem si skočit pro zába-
vu. Mohlo to být určitě lepší, ale zase jsem rád, že odcházím po 
svých,“ usmíval se Bába. I přesto, že už své profesionální atle-
tické tretry pověsil na hřebík a stal se trenérem, útočil na výšku 
208 centimetrů a stupně vítězů.

Olympijský medailista z Atén svým nástupcům věří. „Kluci 
mají super partu a věřím, že se společně vytáhnou k velkým 
výkonům. Myslím, že česká výška půjde zase nahoru, protože 
kluci na to opravdu mají,“ tvrdí Bába.  deš

Olomoučtí judisté bodovali na Českém poháru v Brně
Český pohár v Brně platí za jeden z největších tuzemských 
šampionátů, kde se mezi sebou pravidelně utkávají judisté 
o body potřebné pro start na přeboru a mistrovství České re-
publiky. Zvlášť v kategorii dorostu se jedná o skvělou příleži-
tost, jak se ukázat před reprezentačními trenéry a dostat se 
tak do užšího výběru národního týmu.

Tréninková skupina Judo klubu Olomouc zaznamena-
la na stupních vítězů jisté úspěchy. Za nejhodnotnější lze 
považovat double Lucie Pustějovské. Ta obsadila bronzo-
vou pozici nejen ve vlastní dorostenecké kategorii, ale také 
i v kategorii seniorek. Oproti minulému roku, kde na Mistrov-
ství republiky U18 urvala krásné druhé místo, postoupila do 
vyšší váhové kategorie a výsledek v Brně tak zatím nazna-
čuje dobrou bilanci. Mezi dorostenkami se umístily ještě 

Veronika Horáková a Markéta Prusenovská na druhém místě 
a v dorostencích zacinkal bronzem Daniel Kordula. Jediné 
olomoucké zlato získal Šimon Doubrava v kategorii starších 
žáků. Stříbrnou pozici pak v dívkách obsadila Lucie Lexová. 
Pro oba mladé závodníky se jedná o dobrou výchozí pozi-
ci pro přebor České republiky. Nejmladší oceněnou se stala 
Leontýna Formanová, když se v mladších žákyních probojo-
vala k bronzové medaili.

Japonský lektor klubu Gen Yonenaga se o výsledcích vyjad-
řuje takto: „Sportovci nabyli dobrou fyzickou kondici přes léto 
z tréninkových kondičních kempů, jejichž část byla zaměře-
na i na judo a všeobecně na techniku a taktiku v souboji. Skrz 
tyto menší výsledky ale pokračujeme a směřujeme k vyšším 
cílům jak na domácím, tak na zahraničním poli.“  dtx

SPORT
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 SIGMA SLAVILA VÝROČÍ, PO KARLU  
 BRÜCKNEROVI POJMENOVALA TRIBUNU 
Zápasem bývalých hráčů Sigmy a národ-
ního týmu z roku 2004 vyvrcholily oslavy 
stého výročí založení olomouckého fot-
balového klubu. Bývalé hvězdy českého 
fotbalu porazily hanácké legendy 9:2 před 
zaplněnými ochozy Androva stadionu.

„Takoví hráči jako Nedvěd, Poborský, 
Koller. To, co předváděli i ve svém věku, 
bylo neuvěřitelné. Fantastičtí hráči. A na 

lavičce náš nejlepší trenér v historii. Řekl 
jsem to i svým hráčům, že při vší úctě 
k nim jsme tentokrát na soupeře neměli,“ 
uznal trenér poražených Petr Uličný.
Národní výběr vedl Karel Brückner a mohl 
se opět radovat z vítězství, i když o to 
v tomto případě vůbec nešlo. „Petr Uličný 
byl během zápasu žadonit, abych postavil 
slabší hráče, ale já už jsem žádné slabší ne-
měl,“ usmíval se spokojený Brückner.

Vrcholem Zápasu století bylo přejmeno-
vání východní tribuny, která nese nově 
jméno Karla Brücknera, olomouckého 
patriota a velké fotbalové legendy. „Trenér 
Brückner měl slzy na krajíčku na konci. Já 
sám zase, když jsem nastupoval a tribuny 
vzdávaly hold takovým legendám, jako 
byli Lauda nebo Drulák,“ přiznal David Ro-
zehnal, bývalý obránce Sigmy i reprezen-
tace a jeden z organizátorů zápasu.  deš

Mladým florbalistům se doma dařilo

Pátý ročník má za sebou florbalový 
turnaj Tempish Moravian Cup. Domácí 
klub FBS Olomouc v něm konečně do-
kázal premiérově vyhrát v některé z vy-
psaných soutěžních kategorií a získal 
dvě prvenství.

Povedlo se to hned v nejstarší sou-
těžní kategorii B18 olomouckým juni-
orům, přestože v sobotních zápasech 
základních skupin zaznamenali hořkost 
porážky, pak ale po těsných výsledcích 

ve vyřazovacích nedělních zápasech 
dokázali turnaj překvapivě, ale zaslou-
ženě vyhrát. V kategorii B16 se dařilo 
moravskoslezskému týmu Paskov Sau-
rians, který si došel pro zlaté medaile 
celkem s přehledem bez ztráty bodu 
a s celkovým skóre 45:13. U starších žáků 
v kategorii B14 se zase z výhry radoval 
jihomoravský celek SK Troopers Inneban-
dy Jih, sebevědomým výkonem si došel 
pro turnajovou výhru taktéž od sobot-
ních zápasů základních skupin. V nově 
pořádaných nejmladších kategoriích se 
nejprve v kategorii B12 po velmi vyrov-
naném finálovém zápase a napínavých 
trestných stříleních radovali z výhry 
mladší žáci FBŠ Hattrick Brno, v kategorii 
B10 pak první místo obsadili benjamínci 
z domácího oddílu FBS Olomouc. Poháry 
a medaile výhercům osobně předávala 
náměstkyně primátora statutárního měs-
ta Olomouc Markéta Záleská. Celkově 
se turnaje účastnilo rekordních 53 týmů 
z Česka a Slovenska. Podle odevzdaných 
soupisek se letos do Olomouce dostalo 
téměř 850 mladých sportovců. Odehrálo 
se přesně 135 zápasů na čtyřech spor-
tovních halách, ve kterých bylo vstřeleno 
celkově 848 branek.  deš

1. místo - FBS Olomouc
2. místo - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers
3. místo - FbC Hradec Králové
Nejlepší hráč v poli - David Kotek (FBS Olomouc)
Nejlepší brankář - Adam Derich (FBS Olomouc)

1. místo - Paskov Saurians
2. místo - FBC Přerov
3. místo - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers
Nejlepší hráč v poli - Matěj Sedláček (Paskov Saurians)
Nejlepší brankář - Vít Brož (Paskov Saurians)

1. místo - SK TROOPERS Innebandy Jih
2. místo - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
3. místo - FBS Olomouc
Nejlepší hráč v poli - Jan Chmelař (FBC ČPP Bystroň 
Group Ostrava)
Nejlepší brankář - Miroslav Kovařík (SK TROOPERS 
Innebandy Jih)

1. místo - FBŠ Hattrick Brno
2. místo - FbC Asper Šumperk
3. místo - FBS Olomouc Stars
Nejlepší hráč v poli - Jan Jarmar (FbC Asper Šumperk)
Nejlepší brankář - Tomáš Musil (FBŠ Hattrick Brno)

1. místo - FBS Olomouc Stars
2. místo - 1. SFK Havířov
3. místo - FBC Přerov
Nejlepší hráč v poli - Antonín Juránek 
(FBS Olomouc Stars)
Nejlepší brankář - Vilém Němec (FBC Přerov)

VÝSLEDKY
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8. 10. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala, B

Činohra

11. 10. 19:00 Země úsměvů
Romantická opereta ve třech dějstvích

Opereta

12. 10. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala, X

Činohra

13. 10. 19:00 Záskok
Divadlo Járy Cimrmana

Hosté

14. 10. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta, A

Opereta

16. 10. 19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích, C

Opera

17. 10. 19:00 Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

17. 10. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta, D

Opereta

18. 10. 19:00 Na tý louce zelený
Česká lidová opereta

Opereta

19. 10. 19:00 Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus

Činohra

20. 10. 10:00 O Honzovi a zakleté princezně
Divadlo Šumperk, RPP

Pohádka

20. 10. 14:00 O Honzovi a zakleté princezně
Divadlo Šumperk, OPP

Pohádka

21. 10. 19:00 Její pastorkyňa
Opera ve třech dějstvích, K

Opera

22. 10. 19:00 Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

23. 10. 19:00 Petr a Lucie
Lásko, ochraňuj nás v hodině smrti

Činohra

25. 10. 19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích, V

Opera

26. 10. 16:00 Don Pasquale
Komická opera, ZO

Opera

27. 10. 16:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet, YO

Činohra

28. 10. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

29. 10. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala, L

Činohra

30. 10. 19:00 Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden

Muzikál

31. 10. 19:00 Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu

Činohra

1. 11. 10:00 Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu

Činohra

1. 11. 19:00 Giselle
Balet o kontrastu dvou světů: lidského a nadpřirozeného

Balet

1. 11. 19:00 Central Park West (v Divadle na Šantovce)
Zapomenutý klenot konverzační komedie

Činohra

2. 11. 19:00 Giselle
Balet o kontrastu dvou světů: lidského a nadpřirozeného

Balet

3. 11. 14:30 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

4. 11. 19:00 Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích

Opera

5. 11. 19:00 Giselle
Balet o kontrastu dvou světů: lidského a nadpřirozeného

Balet

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz» www.kmol.cz

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

15. 10. Finanční gramotnost v praxi
Dnes žijeme ve společnosti, kde se dá žít na úvěr, tedy za 
vypůjčené peníze. Abychom se v tomto světě neztratili, pro-
bereme spolu podmínky úvěru, splácení, vymáhání pohle-
dávek, exekuce, insolvence. V budově na náměstí Republiky 
budou v 17 hodin přednášet lektoři obecně prospěšné spo-
lečnosti yourchance.

21. 10. Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí od 15 do 18 hodin 
v budově na náměstí Republiky. Přivítáme další zájemce, 
kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní hry. Hry si lze 
půjčit i domů. Přihlášení je možné buď v knihovně nebo na 
deskovky@kmol.cz.

22. 10. Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít 
všichni, kteří si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý 
úsudek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky nebo 
využijí vlastního těla při studiové střílečce The Shoot či sadě 
sportů Sports Champions. Těšíme se v úterý od 16 do 18 ho-
din, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

29. 10. Co by se stalo, kdyby…
Program a výtvarná dílnička inspirovaná knihami Daisy 
Mrázkové je pro děti od 7 let s doprovodem připravena v od-
dělení pro děti a mládež na náměstí Republiky v úterý od 
9.30 do 10.30 hodin.

29. 10. Výtvarné dílničky
Podzimní prázdniny lze prožít i v knihovně – na pobočce Ne-
ředín od 14 do 17 hodin budeme vyrábět záložky, na poboč-
ce Brněnská od 12 do 17 hodin podzimní dekorace na stůl, 
poličku nebo do okna.

5. 11. Jordánsko
Cestopisná beseda věnovaná neprávem opomíjené pouštní 
zemi na Blízkém východě potěší v úterý v 17 hodin v budově 
na náměstí Republiky všechny, kteří rádi vyrážejí do světa za 
poznáním. Rezervace v knihovně nebo na dospele@kmol.cz.

VÝSTAVY
Budovu na náměstí Republiky oživují snímky vsetínské-
ho rodáka Pavla Machalky (*1959) žijícího v Přerově. Jeho 
tzv. street foto bude možno zhlédnout až do konce roku 
2019.

Pobočka Jungmannova nabídne do 31. října 2019 malby ob-
líbených krajin a folklorních motivů či grafiky představující 
vzpomínky z cest absolventa katedry výtvarné výchovy FF UP 
v Olomouci Karla Kozla.

Mladý olomoucký autor Martin Benčík představuje do konce 
října na pobočce Brněnská fotografie katedrály sv. Václava 
a dalších známých i neznámých olomouckých kostelů a bazi-
lik. Některá místa jsou i veřejnosti nepřístupná.
 

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci
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Za chrám, město a vlast
Vzácná a téměř zapomenutá 
památka pozdně gotického ma-
lířství – Oltář z Lubiny, prošel 
v posledních letech náročným re-
staurátorským zásahem, ten mu na-
vrátil původní podobu, kterou vám 
představí nová výstava Arcidiecé-
zního muzea. Zároveň bude zahá-
jena obměněná výstava Za chrám, 
město a vlast mapující život a dílo 
Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 
Nově se ve výstavě setkáte s bisku-

povými architekty a jejich díly. Vernisáž se koná ve čtvrtek 
17. října v sále Mozarteum v Arcidiecézním muzeu.  ise

Grafika v Arcibiskupském paláci
Ve čtvrtek 24. října se v 17 hodin otevře v arcibiskupské rezi-
denci (Wurmova 9) výstava Grafické dílo P. Arnošta Hrabala 
z odkazu kardinála Joachima Meisnera.
Výstava se koná v rámci připomínky 50. výročí úmrtí této osob-
nosti kněze a grafika.  ise

Petr Nikl: Bytosti
Samovolně roztékané skvrny tuší a automatické kresby mecha-
nických strojků vystavuje do 26. října v Galerii města Olomouce 
Petr Nikl, známý český výtvarník, který v roce 1987 spoluzaložil 
uměleckou skupinu Tvrdohlaví.
Petr Nikl je výtvarník, spisovatel, ilustrátor, hudebník a diva-
delník. Obdržel desítky ocenění, mezi nimi i tři ceny Ministerstva 
kultury za nejkrásnější knihu roku (1997, 2001 a 2002) či Magnesii 
literu v kategorii tvorby pro děti a mládež (2008). V roce 1995 mu 
byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Zpočátku se věno-
val spíše malbě, grafice a kresbě. Vydává autorské knihy pohádek. 
Věnuje se výtvarným a divadelním performancím. Je člen souboru 
Mehedaha, spolupracuje s různými divadelními tělesy i jednotlivci.
Na 30. říjen je v Galerii města Olomouce přichystaná vernisáž děl 
Marcely Gruberové a Věry Kolářové.  ise

Petr Nikl – Šnek 2016, čínská tuš, rýžový papír, plátno

V hlavní roli klavír
S podtitulem Colours of Piano se 
do 22. října koná festival soudobé 
vážné hudby MusicOlomouc 2019. 
Je zaměřen na klavír v tvorbě 
současných českých a zahranič-
ních skladatelů. Festival nabídne 
sedm koncertů, jejichž cílem je představit různorodé zvukové 
možnosti klavíru od inside piano přes preparovaný klavír, dva 
klavíry ve čtvrttónovém rozestupu, klavír s elektronikou či kla-
vírní trio a klavír v ansámblu a konfrontovat nejnovější tvorbu 
se stěžejními opusy 20. století, které v Olomouci ještě nikdy 
nezazněly.
Prodej vstupenek v informačním centru a před zahájením kon-
certu v místě konání. Vstupné 150/80 korun.  dtx

Podrobný program na www.musicolomouc.cz

11. 10.

19:00

Závěrečný koncert mezinárodních 
dirigentských kurzů
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 

Edvard Grieg, Johannes Brahms, Igor Stravinskij

Reduta

14. 10.

19:00

Marek Kozák – klavírní recitál
Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, 

F. Chopin

Reduta

17. 10.

9:30
Veřejná generální zkouška A2 
Otisky evropských válek

Reduta

17. 10.

19:00

A2 Otisky evropských válek
Pavel Haas, Ludwig van Beethoven, Sergej Prokofjev 

Jasminka Stančul – klavír, Michael Zlabinger – dirigent

Reduta

24. 10.

19:00

M1 Koncert k české státnosti
Ján Cikker, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák

Julie Svěcená – housle, Marek Štilec – dirigent

Reduta

4. 11.

19:00

K1 Bel fiato/ Krásným dechem
Wolfgang Amadeus Mozart, Leoš Janáček, 

Maurice Ravel, Luciano Berio, Theodor Blumer

Belfiato Quintet

Reduta

5. 11.

17:30

NR 1 Píseň noci
Hudební podvečery pro nastávající rodiče

Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – harfa,

Markéta Vejvodová – průvodce programem

Mozartův 
sál

7. 11.

19:00

M2 Hudba napříč kontinenty
Chihchun Chi-Sun Lee, Robert Schumann, Franz Schubert

Jan Bartoš – klavír, Yu-An Chang – dirigent

Reduta

KONCERTNÍ SEZONA 2019/2020
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

» www.mfo.cz

KULTURA
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Šestý ročník Ceny Rudolfa Eitelbergera 
zmapoval to nejlepší z architektury, ur-
banismu a památkové péče v Olomouc-
kém kraji za uplynulé dva roky. Spolek 
Za krásnou Olomouc, který ocenění 
uděluje od roku 2008, tak pravidelně 
upozorňuje na příklady dobré architek-
tonické praxe.

Z olomouckých počinů obdrželi čest-
ná uznání Divadlo na cucky, novostavba 

architektonického ateliéru „ječmen stu-
dia“ a restaurovaná meziválečná Mülle-
rova vila na Lazcích. Dobře si vedl také 
šternberský kubistický altán a soukromá 
kaple v Oseku nad Bečvou. Hlavní cena 
však pomyslně putovala až do Nezamys-
lic dostavbě místní školy a jejím autorům, 
architektům z ateliéru Malý Chmel (Miro-
slav Malý, Zdeněk Chmel).

„Zcela mimořádně pojatá organizace 
prostoru uvnitř přístavby je přeplněna 

světlem a vzduchem. Likvida-
ce chodeb, půdorysné rozvr-
žení učeben umožňující jinou 
než frontální výuku a uměřený 
řád užitých prostředků dáva-
jí ve výsledku demokratickou 
a přátelskou architekturu,“ 
zhodnotil za členy poroty ře-
ditel Národního památkového 
ústavu František Chupík.

Komise vybírala z dvacít-
ky staveb a dobrala se k počtu 
šesti finalistů. „Pro každý ročník 
zveme novou, nezávislou od-
bornou porotu, která zahrnu-
je architekty, historiky umění, 
odborníky a úředníky městské 
i státní správy s vazbou na sle-
dovanou oblast. Letos se čle-

nem komise pro funkční zpětnou vazbu 
s městem stal primátor Mirek Žbánek,“ 
uvedla předsedkyně spolku Jana Kie-
sewetterová.

Cena nese jméno olomouckého rodá-
ka, který se nesmazatelně zapsal do dějin 
kulturní Evropy. Byl žurnalistou, aktivním 
komentátorem architektonického dění, 
jako historik umění bývá označován za 
otce památkové péče a muzejnictví.  dtx

Wolfgang Amadeus Mozart

KV 626

Srdečně Vás zveme na Dušičkový koncert

sobota 2. 11. 2019 v 19 hodin
chrám sv. Mořice v Olomouci
Účinkují: pořádající sbor Chorus Mauritiensis Olomouc (Tomáš Klásek), AMOC (Lubomíra Hellová),
Conspirito (Dominika Pudlová), Chorus Mittitur Šternberk (Tamara Margholdová) | Sólisté: Elena
Gazdíková (soprán), Barbora de Nunes-Cambraia (alt), Jakub Rousek (tenor), Jiří Přibyl (bas) |
Orchestr a sbor řídí: Tomáš Klásek | Koncert se koná za podpory Statutárního města Olomouce
a farnosti sv. Mořice. Vstupné: 200/150 Kč – předprodej v podloubí radnice od 2. října 2019

REQUIEM

Podzimem zní hudba
od středověku do současnosti
Tradiční Podzimní festival duchovní hudby letos nabízí řadu 
instrumentálních děl a společně s vokálními sólisty se na něm 
představuje i několik špičkových hráčů na sólové nástroje. Ve-
dle domácích umělců zavítá do Olomouce i řada interpretů ze 
Slovenska, Německa a Nizozemí, aby předvedli olomouckým 
posluchačům duchovní hudbu od středověku do současnosti.

Úvodní koncert zazněl na konci září v dómu sv. Václava. Po 
něm následovala hudba italského baroka a hudba pro Rudolfa 
Jana, olomouckého arcibiskupa, žáka Ludwiga van Beethovena, 
který mu věnoval několik skladeb.

Nadcházející koncert souboru Ensemble Inégal v chrámu 
sv. Mořice bude 9. října věnován hudbě 12. století. Produkci, na 
které se podílí vedle sólistů, sboru i soubor klávesových a bicích 
nástrojů, doprovodí specielně připraveným světelným designem 
Jan Komárek.

Netradičním, vzhledem k základní dramaturgii festivalu, je 
12. října koncert v chrámu Panny Marie Sněžné, neboť je konci-
pován jako operní galakoncert, na kterém vystoupí basista Ri-
chard Novák a německá altistka Marlen Lichtenbergová.

Ojedinělou akcí je večer nazvaný Klávesové nástroje v promě-
nách staletí, na kterém dvojice interpretů Tomáš Flégr a Jankees 
Braaksma představí kolekci klávesových nástrojů, které se uplat-
ňovaly v evropské hudbě v období od 14. století do poloviny 17. 
století. Zvuk některých nástrojů a jejich technické možnosti bu-
dou pro většinu posluchačů bezpochyby velkým překvapením.

Na závěrečném koncertu 20. října zazní v katedrále sv. Václa-
va Requiem Wolfganga Amadea Mozarta v interpretaci předních 
slovenských umělců.  pok

 CENA RUDOLFA EITELBERGERA  
 PUTUJE DO NEZAMYSLIC 
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 OLOMOUC A PARTNERSKÁ MĚSTA STAVÍ NA INSPIRACI   
Městské oslavy v Nördlingenu, maďar-
ské Pécsi, setkání maďarských a čes-
kých partnerských měst v Budapešti 
i návštěva francouzského Antony v do-
provodu olomouckých výtvarníků. Inspi-
raci i společné plány nachází Olomouc 
v partnerských městech.

„Připravujeme projekt, který bude dávat 
větší prostor našim partnerským městům 
ze zemí Visegrádské skupiny. Rok 2022 
bude ve znamení Polska, 2021 se pone-
se v duchu maďarské kultury,“ řekl při 
návštěvě budapešťského kulturního cen-
tra primátor Miroslav Žbánek, který se 
zúčastnil i setkání maďarských a českých 
starostů měst a obcí na velvyslanectví 
České republiky v Budapešti. Debatova-
lo se o významu spolupráce měst i nad 
hlavními aktivitami, které by mohly dát 
budoucí spolupráci nový impulz.

Inspirace v oblasti cestovního ruchu 
a kultury nachází Olomouc i v němec-
kém Nördlingenu, kde se letos konal 
Stadtmauerfest. Krásnou kulisou svátku, 

který se koná pravidelně jednou za tři 
roky, je nejen historické centrum maleb-
ného Nördlingenu, ale i to, že se bě-
hem historických oslav jeho obyvatelé 
přenesou do středověku. Působivého 
historického průvodu poslední den oslav 
se zúčastnila spolu s nördlingenskými 
radními i olomoucká delegace vybavená 
vlastními dobovými kostýmy.

„Během přátelského setkání jsme 
si vyměnili cenné zkušenosti o spolu-
práci i s ostatními partnerskými městy 
Nördlingenu z Austrálie, Kanady a Fran-
cie,“ popsal náměstek primátora Matouš 
Pelikán.

Naopak ve francouzském Antony 
je aktuálně k vidění prezentace části čes-
ké kultury. Díla olomouckých výtvarníků 
se prezentují na výstavě s názvem Olo-
mouc, 30 let francouzsko-českého přá-
telství pořádané v tamním Domě umění. 
Partnerské město proto při příležitosti 
zahájení výstavy navštívili sami autoři 
Pavel Hogel, Antonín Nesvadba a Zde-
něk Vacek.  ste

Úspěch v Šanghaji
Dvě ceny převzaly v Šanghaji zástupky-
ně Muzea umění Olomouc na konferen-
ci AVICOM, což je multimediální odnož 
Mezinárodní rady muzeí (ICOM) sdružu-
jící více než 20 tisíc muzejních institucí 
z celého světa.

V kategorii Interaktivní digitální mé-
dia získala třetí místo hravá animovaná 
aplikace do tabletu Sen biskupa Karla, 
která provází zejména děti Arcidiecé-
zním muzeem v Olomouci a zámkem 
v Kroměříži. Mezi filmovými dokumenty 
obsadil bronzovou příčku snímek o ak-
tivitách fotografa Jindřicha Štreita v 70. 
a 80. letech minulého století, kdy pořá-
dal na Sovinci undergroundové výstavy 
nezávislé kultury.  pok
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Policie České republiky hledá policisty
Náborový příspěvek 75 tisíc korun, 
šest týdnů dovolené a široké možnosti 
kariérního růstu nabízí Policie České 
republiky (PČR).

Policisté a policistky v prvním roce po 
dobu přípravy na výkon služby dostávají 
plat přesahující 24 tisíc korun a jednorá-
zový náborový příspěvek. Po nástupu do 
výkonu služby se jim příjem ihned zve-
dá na minimálně 29 440 korun. K tomu 
získávají další příplatky za svátky, za 
přesčasy či osobní příplatek. Pravidelně 
každé tři roky se jim plat navyšuje. Pro 
zajímavost průměrný služební příjem 
policistů v Olomouckém kraji za rok 
2018 činil 41 433 korun hrubého.

Z dalších benefitů to je šest týdnů 
placené dovolené, příspěvky na do-
volenou nebo na tábory pro děti, na 
penzijní nebo životní pojištění. V době 
nemoci kratší než 30 kalendářních dnů 
policisté pobírají plat v plné výši. Stejně 
tak pokud po dobu devíti dnů pečují 
o své nemocné dítě mladší deseti let.

Věrnost se u PČR vyplácí. Po 15 le-
tech služby k šesti týdnům dovolené 
získávají ještě nárok na ozdravný po-
byt v délce 14 dnů ročně, který mohou 

strávit sportováním v místě bydliště 
nebo v lázních. Při ukončení služebního 
poměru, nejméně po šesti letech služ-
by, získávají jednorázové odchodné, 
po odsloužení 15 let doživotní výslu-
hový příspěvek. Přesná výše závisí na 
počtu odsloužených let, odchodné činí 
maximálně šestinásobek průměrného 
hrubého měsíčního příjmu, výsluha až 
50 procent průměrného hrubého mě-
síčního příjmu. Podrobné informace na 
webu nabor.policie.cz nebo na e-mailu 
nabor.olomouc@pcr.cz.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Strážníci budou mít nové dodávky na elektrický pohon
Ekologické a přitom stoprocentní ve 
službě, takové budou nové elektro-
mobily, které využijí strážníci Městské 
policie Olomouc. Nákup dvou nových 
dodávek na elektrický pohon schváli-
la i městská rada. Strážníci na pořízení 
obou vozů dostanou navíc čtyřicetipro-
centní dotaci z Národního programu 
Životní prostředí.

„Jedná se o promyšlený nákup, navíc 
s kladným dopadem na životní prostře-
dí, protože vozidla se pohybují v centru 

města a v parcích. Navíc tím podporujeme 
bezemisní dopravu,“ uvedl náměstek pri-
mátora Matouš Pelikán, který má v gesci 
dotační tituly.

Vzhledem k tomu, že tato vozidla bu-
dou Olomoučané často potkávat v centru 
města, může to podle náměstka Pelikána 
přispět i k propagaci vozidel na alternativ-
ní pohon a ekologického způsobu dopravy.

Městská policie již nyní využívá tři 
elektromobily, které nabíjí přímo před slu-
žebnou v Kateřinské ulici. Nové elektro-
dodávky by měli strážníci získat v příštím 

roce. Zaplatí za ně zhruba 1,3 milionu ko-
run, dalších 900 tisíc pokryje dotace.  pok

Vidět a být viděn
Podzim již klepe na dveře a s ním se 
blíží i změny spojené s počasím, teplo-
tami a také s krácením dne. V ranních 
hodinách bude komplikovat viditel-
nost pozdní rozednívání či mlhy a právě 
v tomto období by měli chodci a cyklis-
té myslet více na své bezpečí při pohy-
bu na pozemních komunikacích. Právě 
v tomto období, více než kdy jindy, platí 
pravidlo: vidět a být viděn.   dtx

Preventivní rady pro chodce a cyklisty
 noste oblečení světlé nebo 
fluorescenční barvy

 používejte doplňky například reflexní 
pásky

 dbejte na řádný stav povinné výbavy 
svého jízdního kola.

 Povinná výbava jízdního kola
 dvě na sobě nezávislé funkční brzdy,
 přední odrazka bílé a zadní odrazka 
červené barvy,

 oranžové odrazky na paprscích kol 
a na pedálech,

 zadní svítilna červené barvy a přední 
světlomet bílé barvy

Náhodný svědek zadržel zloděje na olomouckém hlavním nádraží
Čtyřiadvacetiletého zloděje na olo-
mouckém hlavním nádraží zadržel 
náhodný svědek. Pachatel společně 
s kumpánem okradl 71letého muže při 
vystupování z vlaku. Jeden z nich měl 
poškozeného na schodech žduchnout. 
V okamžiku, kdy senior upadl na zem, 

ukradli mu z batohu peněženku a dali 
se na útěk. Zloděj stačil s odcizenou 
peněženkou vyjít před nádražní budo-
vu, kde ji odhodil pod zaparkované auto 
a vrátil se na nástupiště. Jejich jednání 
ale neuniklo pozornosti svědka, kte-
rý jednoho z nich zadržel na nástupišti 

a zavolal policisty. Ti si zadrženého 
převzali. Jak zjistili, v nedávné minu-
losti byli oba pachatelé za obdobnou 
trestnou činnost odsouzeni a potrestáni. 
Nyní jim hrozí za přečin krádeže spá-
chaný formou spolupachatelství trest 
odnětí svobody až na tři roky.  pok
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 DEVĚT JEDNOTEK HASILO POŽÁR SKLADU 
K požáru jednopodlažní budovy vy-
jížděli na konci srpna profesionální 
i dobrovolní hasiči z Olomouce a oko-
lí. Jednalo se o skladovací halu v olo-
moucké ulici Černá cesta. Na místo 
bylo vysláno devět jednotek.

„Hořela budova o rozloze zhruba deset 
krát čtyřicet metrů, kterou hasili třemi 
proudy a zároveň bránili rozšiřování po-
žáru na druhou polovinu budovy. Byl vy-
hlášen druhý stupeň poplachu,“ popsala 

situaci zásahu mluvčí hasičů Lucie Balá-
žová.

Díky včasnému zásahu se podařila půl-
ka objektu uchránit. Hasiči následně ro-
zebrali část střechy a dřevěné konstrukce 
domu, aby se dostali ke skrytým ohniskům 
hoření a mohli je uhasit. Objekt kontrolo-
vali také termokamerou.

„Dopoledne na požářišti probíhaly doha-
šovací práce. Na místo byl povolán i týlový 
kontejner, který zasahujícím jednotkám za-
jišťoval zázemí. Kolem poledne se podařilo 

požár zlikvidovat,“ doplnila Balážová.
Na zásahu se podílely profesionální 

jednotky z Olomouce a Litovle a jednotky 
dobrovolných hasičů z Černovíra, Chvál-
kovic, Bohuňovic, Dolan, Horky nad Mora-
vou, Senice na Hané a Velké Bystřice.

Na začátku zásahu bylo ze sousedního 
objektu na krátkou dobu evakuováno asi 
třicet lidí, kteří se poté mohli vrátit domů. 
Požár se obešel bez zranění. Škoda se 
podle předběžných odhadů pohybuje ko-
lem tří milionů korun.  dtx

Kontroloři se zaměřili na památky
Kromě řešení aktuálních mimořádných 
událostí má Hasičský záchranný sbor Olo-
mouckého kraje za úkol z hlediska požární 
ochrany dohlížet na kulturní dědictví na-
šeho národa. Každý rok HZS OK vybírá 12 
historických památek v regionu a kontro-
luje, zda se v objektech dodržují povinnos-
ti, které ukládá zákon o požární ochraně 
a z něj vyplývající závazné předpisy.

„Jelikož jsou památky hojně navště-
vovány turisty a shromažďují se v nich ve 

velké míře lidé na společenských akcích, 
zaměřili jsme se na to, zda jsou správně 
označeny nouzové východy a směry úni-
ku nebo jestli jsou trvale volně průchod-
né komunikační prostory únikových cest,“ 
uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

V Olomouci hasiči navštívili Muzeum 
umění a Salmův palác, kde nezazname-
nali žádné závažné nedostatky.

Letos se krajští profesionální hasiči 
na základě nařízení HZS ČR pustili do 

dvaceti kontrol již prověřených národ-
ních kulturních památek. Hasiči prověřili 
například Arcibiskupský palác, baziliku 
Navštívení Panny Marie na Svatém Ko-
pečku a kostel svatého Mořice. „Cílem 
bylo zjistit, zda díky našim upozorněním 
na nedostatky v požární ochraně došlo 
ke zlepšení. Ve všech objektech provo-
zovatelé nedostatky vyplývající z před-
chozích kontrol odstranili,“ konstatovala 
Lucie Balážová.

Kontroly historických budov se chysta-
jí také na rok 2020.  dtx

Michal Přecechtěl sbíral v Číně medaile
Na světových hrách policistů a hasičů v šestnáctimilionovém 
Chengdu získal olomoucký hasič Michal Přecechtěl čtyři medai-
le. V silné konkurenci borců z celého světa vybojoval bronzovou 
medaili v individuálním závodě Ultimate Firefighter (obdoba TFA) 
v kategorii nad 40 let, zlatou medaili pak v téže soutěži v kategorii 
družstev. 
Individuální zlatou medaili vybojoval Michal Přecechtěl v nároč-
ném výběhu do 53. patra v dýchacím přístroji a v zásahovém ob-
leku. Bronzovou příčku obsadili s reprezentací v závodě družstev.

Úspěšnou reprezentaci hasiče Michala Přecechtěla v Číně 
ocenil i olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk.  dtx
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V neděli už maso nekoupíte
Od října 1919 jsou řeznictví v Olomouci ote-

vřena jen od pondělí do soboty. Tisk upozorňu-

je občany, aby si uzeniny a maso nakoupili do 

soboty, protože v neděli nikde otevřené dveře 

řeznických prodejen nenajdou. Jiná věc je, co 

vlastně v oněch prodejnách najdou, i když je 

otevřeno – potraviny jsou samozřejmě i rok 

po válce stále na přídělový systém a spoustu 

poživatin si lidé obstarávají na černém trhu.

Francouzština i francouzská 
kultura táhnou
V nové republice, která je orientovaná na 

Francii, je zájem o vše francouzské. V Olomou-

ci začínají kurzy francouzského jazyka, na něž 

jsou zváni vojáci, důstojníci i poddůstojníci. 

Tradiční kulturní spolek Alliance Française, 

který šíří francouzštinu a frankofonní kulturu 

po světě, zahajuje v říjnu 1919 činnost i v Olo-

mouci, konkrétně setkáním v Národním domě.

Rozzlobené ženy žádají petrolej
V předvečer oslavy prvního výročí 28. října 

se v Olomouci konalo slavnostní zasedání 

městského zastupitelstva. Na něj dorazila de-

setičlenná deputace rozhořčených žen. Dámy, 

v náručí držíce svá děťátka, si stěžovaly, že ve 

městě je naprostý nedostatek petroleje, a ro-

diny tudíž nemají doma jak svítit. Olomoučan-

ky požadovaly, aby první náměstek starosty 

Alfred Kraus zjednal nápravu. Svému náměst-

kovi, který nemohl žádnou nápravu zjednat, 

musel pomoci starosta Karel Mareš. Deputace 

nespokojených žen nakonec zklamaně odešla, 

aniž by něčeho dosáhla. „No prosím, a takové-

to návštěvy já mívám desetkrát za den,“ volal 

pak v sále před zastupiteli rozčilený náměstek 

Kraus. Pravděpodobně to musel volat němec-

ky, protože dle svědků tento olomoucký Ně-

mec uměl česky jen pár frází…

Změna v hejtmanském křesle
Říjen je posledním měsícem, kdy je správou 

hejtmanství pověřen Karel Drbal, a na jeho 

místo je jmenován Jindřich Žáček. Správce 

Drbala si české obyvatelstvo Olomoucka 

velmi vážilo. Na hejtmanství se staral v době 

světové války o zásobování a i v tak těžkém 

období dokázal pracovat ve prospěch obou 

národností a zajišťovat v maximální možné 

míře potřebné potraviny a další zboží. Po 

odchodu německého hejtmana Gastheimba 

v listopadu 1918 vedl hejtmanství, a to až do 

října 1919. Nově jmenovaný hejtman Jind-

řich Žáček do Olomouce přicházel z okresu 

Holešov, měl za sebou dlouhou a úspěšnou 

veřejnou službu a v čele hejtmanství nakonec 

zůstal skoro deset let, až do roku 1928. Poté se 

stal zemským viceprezidentem v Brně.  mif

ŘÍJEN 1919 TELEGRAFICKY

PŘED STO LETY

 1919: OLOMOUC SLAVÍ PRVNÍ ROK   
 REPUBLIKY. TRABLE ALE NEKONČÍ 
Rok od 28. října 1918 sice možná ubě-
hl jako voda, ale velkých událostí v něm 
bylo tolik, že by jindy stačily pohodlně na 
několik dekád. 

V říjnu roku 1919 se lidé v Olomouci 
připravovali na oslavu prvních naroze-
nin nové republiky. Současně ale všichni 
včetně představitelů mladé českosloven-
ské moci na radnici dobře věděli, že těž-
ké období po válce a po změně státního 
zřízení ještě zdaleka neskončilo.

Olomouc se musela vypořádávat s ne-
důvěrou německých obyvatel a s hos-
podářskými těžkostmi. Bez ohledu na 
mateřský jazyk totiž Olomoučany trápil 
například nedostatek bytů, přičemž blíží-
cí se zima lidi dost stresovala.

Petrolej chybí, je zima a tma
Událost, zmíněná „telegraficky“ ve vedlej-
ším sloupečku, výstižně ilustruje atmosfé-
ru. Kromě potravin, které jsou na příděl 
a například pro zločince se staly vítaným 
artiklem, o čemž svědčí i opakované poli-
cejní zprávy například o ukradené mouce, 
panuje nedostatek i v jiném sortimen-
tu. Lidem chybí petrolej. Ten se používal 

na svícení, protože zdaleka ne každý má 
doma zavedenou elektřinu a navíc 
elektrárna v Olomouci ani nedodáva-
la proud plynule, a petrolejem se také 
topilo. Na radnici těsně před zahájením 
slavnostní schůze zastupitelstva vtrhla 
skupina rozzlobených žen, které žádaly 
zajištění dodávek petroleje. Totéž ale dle 
tisku chce spousta dalších Olomouča-
nů, kteří si stěžují na to, že petrolej není 
k dostání ani v takovém množství, jaké by 
měly umožňovat úřední příděly. Lidé žá-
dají elektrárnu o připojení, ale dozvídají 
se, že zatím nejsou kapacity. Musí vydržet.

Nedostatků je více. Plné ruce práce 
má nová bytová komise. Zatímco někteří 
lidé nemají kde bydlet nebo přežívají ve 

velmi nuzných prostorách, jiní Olomou-
čané si drží ze spekulativních důvodů 
více bytů. Komisi nezbývá než apelovat 
na solidárnost těch bohatších a doufat. 
Problémem jsou tzv. váleční zbohatlíci, 
kteří dokázali za války těžit z nouze dru-
hých. Ti prý používají nepřiznané bytové 
prostory například k ukládání nahroma-
děného luxusního nábytku.

Oslavy budou, připravují se na ně 
všichni Češi!
Bez ohledu na výše řečené se první rok 
republiky oslavit musí! A pokud by měl 
někdo pochybnosti, komentátor olo-
mouckého listu Pozor vysvětluje v úvod-
níku jednoho říjnového vydání, že 
nesmíme klesat na mysli. „Neztrácejme 
důvěry,“ začíná úvodní text. Pokračuje 
dále, že už před prvními narozeninami 
republiky mnozí propadají trudnomysl-
nosti a říkají, že za Rakouska bylo lépe 
a že republika nevydrží. V dalších řád-
cích burcuje a apeluje na víru ve vlastní 
demokratický stát.

Oslavy se samozřejmě v Olomouci ko-
nají. Městská rada vyzvala majitele domů, 
aby vyvěsili prapory. 28. říjen byl totiž 
vyhlášen novým státním svátkem. Na rad-
nici se od rána koná slavnostní schůze za-
stupitelstva. Hlavní tábor lidu probíhá na 
Horním náměstí u radnice, nicméně i na 
mnoha dalších místech města jsou k vidě-
ní slavnostní výjevy. Lidé vyráží na oslavy 
společně a demonstrativně prochází měs-
tem, což se týkalo například zaměstnanců 
pošty u hlavního nádraží. Mimochodem, 
do centra musí jít pěšky, protože tram-
vaje v den oslav od 9 do 12 hodin nejely. 
Oslavy se konají nejen v centru města, 
ale i v čerstvě připojených předměstích. 
Lidé se ale shromažďují také podle spol-
kové či konfesijní příslušnosti, například 
katolíci absolvují i mši svatou a requiem 
za padlé vojáky v chrámu Panny Marie 
Sněžné a nakonec také oslavu v Katolic-
kém domě.

Ale pozor! Pokud by tehdy někdo, kdo 
v Olomouci delší čas nebyl, chtěl jít na 
oslavu dle v tisku udané adresy, musel 
by si pořídit průvodce či novou mapu. Ve 
městě se změnily názvy ulic a náměs-
tí. Z Dolního náměstí bylo Wilsonovo, 
z Horního náměstí TGM, Eliščina třída se 
změnila v Denisovu, Laudonova v Ko-
menského a tak dále a tak dále…

Svět se měnil.  Michal Folta
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NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Chceme velké investice, ale chytře

Na zasedání Zastupitelstva města Olomouce 11. září bylo schváleno 
usnesení, které obsahuje dva body. Jednoduše řečeno: 1. Chceme 4 zá-
sadní investice (tramvajové tratě, odpadové centrum, koordinovaný tah 
křižovatek) a 2. Půjčíme si na to peníze.

K bodu 1 můžeme mít dílčí výhrady. Rada města si ve svém programo-
vém prohlášení stanovila priority, které chce logicky naplnit. Nebude-
me jim za každou cenu házet klacky pod nohy, byť možná vnímáme jiné 
investice jako zásadnější. Argument, že musíme TEĎ, protože příští rok 
budou jiná pravidla pro evropské dotace, je zcela platný. Souhlasím tedy 
a zvedám ruku.

S bodem 2 ale souhlasit nemohu. V prosinci 2018 řekl pan primátor, 
že začínají roky odříkání a šetření. Snížení dluhu figuruje jak ve strategic-
kém plánu rozvoje města, tak ve zmíněném programovém prohlášení. 
Dluh města činil ke konci minulého roku 1.864.487.000 Kč (cca 18 tisíc na 
obyvatele). Nemalé peníze. Plán byl takový, že snížíme zadlužení tak, že 
na konci volebního období klesne na 1.337.324.000 Kč – není to nula, ale 
je to vize. V r. 2025 už bychom byli pod hranicí 1 miliardy, v r. 2030 pod 
500 miliony. Jenže na začátku každé čtyřletky přijde nová rada a chce 
velké investice, na které město nemá peníze, protože má velmi drahý 
provoz. Zároveň ale tato rada nechce radikálněji osekávat provozní roz-
počet. Vypadalo to, že bude tato čtyřletka jiná. Bohužel chtějí ale koalič-
ní strany na billboardech v r. 2022 slogan „postavili jsme tramvaj“ místo 
„snížili jsme dluh“.

Současná situace je neudržitelná. Každý nový úvěr nám zvýší roč-
ní splátky: 2018 město splatilo 98 milionů. V roce 2019 už musí splatit 
137 mil. Na konci volebního období měla splátka činit 125 mil., nově ale 
bude 175 mil. I v roce 2030 bude město muset splatit 139 milionů, pokud 
se samozřejmě nebude dále zadlužovat. Rostou daňové příjmy – co ale, 
až začnou vlivem krize klesat?

Je třeba mít dlouhodobou udržitelnou ekonomickou vizi. Začít oprav-
du utahovat opasky všude, kde to jde: Hledejme peníze v městských fir-
mách, v každé kapitole, v každé položce rozpočtu. Naplánujme konečné 
splacení dluhu. Především je nutné přestat dělat, že se nic neděje, a dou-
fat, že se změní pravidla a do městské kasy najednou přitečou miliar-
dy navíc. Pojďme opravdu šetřit. Našly by se peníze i na velké investice, 
a nebránilo se tak rozvoji města. Město by mělo zřídit krizové pracovní 
skupiny, které by měly za úkol hledat různá dílčí řešení – která nakonec 
mohou být lepší a levnější než ta stávající.
Viktor Tichák / koalice Piráti a Starostové

NÁZORY / REDAKČNÍ POŠTA

Děkujeme zaměstnancům Technických služeb města 
Olomouce za milý svatební dar. 
Somolovi

Z REDAKČNÍ POŠTY

ZAOSTŘETE  
NA JASNOU HYPOTÉKU
Žádné mlžení! Sazbu i podmínky hypotéky u nás znáte hned.

Předpověď na www.hypotecnibanka.cz

Uzavřete si hypotéku z pohodlí obýváku –  
nová pobočka Hypoteční banky v Olomouci otevírá své brány

Hypoteční banka otevřela novou pobočku  
v designových prostorách v blízkosti BEA 
centra. Po Praze, Brně a Ostravě zde otevře-
la čtvrtou pobočku provedenou v konceptu 
Obýváku. Ten má navodit vlídné prostře-
dí obývacího pokoje a zbourat tak formální  
atmosféru mezi klientem a bankou. Záměr 
realizoval hlavní architekt banky Radim  
Václavík, jehož cílem je, aby se klienti při sjed-
návání hypotéky cítili jako doma. Hypoteční 
banka zároveň opouští své dosavadní prostory  
na Riegrově ulici.

  
Sjednání hypotéky je závazkem na dlouhá léta. 
Vyžaduje tedy, na rozdíl od jiných finančních 
produktů, více času stráveného na pobočce banky. 
I přes možnost sjednat si hypotéku přes webové 
stránky, je návštěva pobočky vždy nezbytnou 
součástí. Hypoteční banka proto postupně renovuje 
své pobočky do podoby Obýváku, díky kterému 
zákazníci v bance stráví příjemný čas a zároveň 
načerpají inspiraci k zařízení svého vlastního bytu.

„Usilujeme o co největší spokojenost a pohodlí 
jak našich klientů, tak zaměstnanců. Cílem našich 
rekonstrukcí je vytvoření útulnějšího prostředí 
pro obě strany. Koncept Obývák už se osvědčil 
v několika městech České republiky a je nám 
potěšením, že je nyní pobočka v tomto stylu 
dostupná také v Olomouci. Jejím unikátem je 
tentokrát výzdoba fotografiemi z celého světa, 
které nafotil sám zaměstnanec pobočky,“ uvedla 
Andrea Vokálová, tisková mluvčí Hypoteční banky. 

Nová pobočka znamenala také další změnu – na 
zákazníky od začátku září dohlíží nová ředitelka 
olomoucké pobočky Renata Chovanečková.  
„Z konceptu vytvořeného architektem Radimem 
Václavíkem jsem nadšená. Mám radost, že můžeme 
naše zákazníky přivítat v útulném prostředí, které 
se nepodobá tomu, jak ho známe z ostatních bank,“ 
dodává Renata Chovanečková.

Pokud tedy v současné době přemýšlíte  
o hypotéce, rádi Vás na naší nové pobočce přivítáme. 
Naši hypoteční specialisté jsou vám k dispozici  
také na telefonu 703 190 217 nebo na e-mailové 
adrese info.ol@hypotecnibanka.cz. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Inzerce 188x130.indd   1 20.09.2019   9:00:49
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TIRÁŽ

TAJENKA

Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát 
se všemu ostatnímu…
— Jan Werich
Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky 
na závěrečný koncert Podzimního festivalu 
duchovní hudby v neděli 20. října v dómu 
sv. Václava - W. A. Mozart: Requiem.

Tajenku křížovky zasílejte do 17. října na 
adresu: Magistrát města Olomouce,
Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc.
Obálku označte heslem „Křížovka“.
Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku 
zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu.
Nezapomeňte uvést své jméno a adresu.

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA
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DARUJTE VÝJIMEČNOST
přímý spoj OLOMOUC  AFRIKA
NAHLÉDNĚTE ZA OPONU MĚSTA A ZOO

PROGRAM:

�  divoká safari jízda s jedním z řidičů  
otevřeným vozem Lada Landola

� návštěva zázemí zoo, krmení zvířat
�  prohlídka radnice, nebo sálu Komenia
� oběd v restauraci Archa

CENA VOUCHERU: 8.000,-
(platí pro 1-4 člennou posádku)

LIMITOVANÁ EDICE: 100 KS
ŘIDIČI: primátor, ředitel, ošetřovatel

OBJEDNEJTE NA: 
marketing@zoo-olomouc.cz

VÝTĚŽEK PUTUJE 
NA POMOC ZOO PO 
VICHŘICI EBERHARD.
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