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Estetizace: z Tabulového  
Vrchu zmizela ošklivá jímka 

Volejbalové mistryně posílily 
hráčky Hodanová a Handley

Most bude do konce roku. 
Příští rok se stavba přesune
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OLOMOUCKÁ SAMETOVÁ  
REVOLUCE ZAČALA V NEDĚLI

TÉMA ČÍSLA
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VRAŤME
STROMY
DO ZOO

STROMY

V březnu 2019 vichřice Eberhard razantně 
zasáhla do podoby olomoucké zoo. 
Vyvrátila osm set stromů  
a připravila mnoho zvířat o zázemí.  
Nejhůře zasažená část připomínala 
měsíční krajinu. Zvířata mají své domovy  
a výběhy již opravené. A stromy? 
Díky vám se mohou do zoo vrátit.

Zakupte si stromek 
a přijďte si jej společně vysadit 
11., 17. nebo 22. 11. 2019. 
Cena stromu 2 500, 5 000 a 10 000 Kč  
se odvíjí od jeho letokruhu.

Více informací na www.zoo-olomouc.cz nebo na marketing@zoo-olomouc.cz

ZOOO Stromy_A4_01.indd   1 21.10.19   14:11
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VÝHLED Z NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚŽE SE 
OTEVŘE ZA DVA ROKY 

EMOCE JSOU DNES SILNĚJŠÍ NEŽ 
FAKTICKÉ ARGUMENTY

V PAVELČÁKOVĚ ULICI VZNIKÁ  
NOVÉ CENTRUM PRO SENIORY DESIGN NA SVÁTEČNÍ VLNĚ

LESNÍ BENEFICE
BOJOVÝ GALAVEČER VE ZNAMENÍ 
DOMÁCÍCH ÚSPĚCHŮ

Na obnově chrámu spolupracují restauráto-
ři, stavební firmy i chemici, kteří postup pra-
cí předvedli vedení města v polovině října.

Rozhovor s Josefem Jařabem, který byl „re-
volučním“ rektorem Univerzity Palackého 
a je ikonou olomoucké sametové revoluce. 

Příjemné klubové prostory a místnost 
s dostatečnou kapacitou pro přednášky či 
výstavy budou k dispozici od ledna.

Na Konvikt se sjede více než stovka  
designérů, umělců, řemeslníků, prodejců 
a značek.

Desítky dobrovolníků do lesa v Březové 
u Litovle dostalo do země na dvacet tisíc 
sazenic mladých stromků.

Ve skvělé atmosféře proběhl galavečer 
bojových sportů MMA, thajského boxu 
a K1 nazvaný MMA Cage Fight Olomouc 7.

Zdenka Tkadlečková
živnostník

Jan Andreáš
fotograf

Romana Nyklová Skřivánková
lékařka

NE NEVÍM ANO

Bojíte se velké vody a povodní?

Nebojím se, i když jsme měli zatopené 
sklepy. Ani dnešní realizovaná protipo-
vodňová opatření neochrání majetek 
obyvatel Olomouce, pokud by nastala 
stejná situace jako v roce 1997.

Je mi to jedno. Abych byl upřímný, mě 
se povodeň netýká.

Je to moje noční můra. Voda nám 
zaplavila všechny věci a s půlročním 
dítětem v náručí jsme se to snažili za-
chránit. Nakonec jsem se kvůli povod-
ním přestěhovala do Nedvězí.

GLOSA

… voda si na nás stýská…, jsou závěreč-
ná slova krásné básně Jana Skácela. Tak 
jsme ji mohli vnímat sevřenou v kubistic-
kém korytě procházejícím centrem měs-
ta. Až ukázala svou moc a díky ní jsme se 
rozhodli spoutat ji jinak a přitom vlídněji. 
Už není snahou řeku nechat prohnat co 

nejrychleji městem a nejlépe ji nacpat 
do trubek. Snad tak budou vnímány nové 
úpravy koryta řeky Moravy ve všech do-
končovaných i připravovaných etapách 
protipovodňových opatření. K vodě bude 
snazší přístup, a přesto by neměla ohro-
žovat a škodit. Život se více rozprostře 
nejen v ní, ale i kolem ní.

Ano, chovejme se k vodě tak, aby si na
nás nestýskala, a naopak, stejně jako
ve jmenované básni…aby měla rozpuš-
těné vlasy…

Otakar Bačák
náměstek primátora
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Olomoučtí radní se na svých jedná-
ních v říjnu zabývali mimo jiné návr-
hem rozpočtu a investičních akcí pro 
rok 2020. Rovněž schválili nájemné 
za pronájem infrastrukturních staveb 
veřejných vodovodů a kanalizací na 
příští rok ve výši téměř 158 milionů 
korun. Vzali na vědomí koncepci roz-
voje Moravské filharmonie a schvá-
lili pořízení plánu rozvoje veřejného 
osvětlení v Olomouci.

INFORMAČNÍ SERVIS

Přijďte	společně	s námi	debatovat	o budoucnosti	sociálních	služeb	na území města	Olomouce	i celého	ORP	Olomouc

Vážení	spoluobčané,	zveme	Vás	na veřejné	projednání	5.	komunitního	plánu	sociálních	služeb	Olomoucka	
na období	let	2020–2022.	
5.	komunitní	plán	sociálních	služeb	Olomoucka	je	stěžejním	strategickým	dokumentem	statutárního	města	Olomouce	pro	oblast	
sociálních	služeb.	Plán	navazuje	na předchozí	komunitní	plány	a vyjadřuje	priority	a oblasti,	na které	je	potřebné	se	v daném	období	
zaměřit	a dále	podporovat	jejich	rozvoj.	Plán	rovněž	reaguje	na měnící	se	podmínky,	které	mají	významný	vliv	na zajištění	dostupných,	
kvalitních	a efektivních	sociálních	služeb	ve správním	obvodu	ORP	Olomouc.
20.	11.	2019,	od 16:00	do 17:30	|	zasedací	místnost	odboru	sociálních	věcí	Magistrátu	města	Olomouce	(2.	patro),	Štursova	1	
Program:
Seznámení	s aktuálním	stavem	rozvoje	města	v oblasti	sociálních	služeb	–	na základě výstupů	analytické	části	5.	komunitního	plánu.
Představení	vize	a návrhu	rozvojových	cílů	města	Olomouce	v oblasti	sociálních	služeb.
Diskuse	s občany	o navržených	cílech,	jejich	zaměření	a o hlavních	aktivitách,	které	by	měly	být	realizovány	do roku	2022.	
Naším	cílem	je	do procesu	tvorby	nového	komunitního	plánu	sociálních	služeb	Olomoucka	přizvat	a aktivně	zapojit	širokou	veřejnost,	
proto	budeme	velmi	rádi	za vaše	názory	a podněty.	
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OZNÁMENÍ

V Moravském divadle se 16. a 17. listopadu 
uskuteční premiéra nové inscenace Samet, 
ale také scénické čtení, výstava a beseda 
s pamětníky listopadových událostí.

Pobočka České numismatické společ-
nosti v Olomouci slaví v listopadu 90 let 
činnosti. Zásluhu na tom má především 
předseda Josef Moša spolu s výborem.

Spolek Balet Globa se 30. listopadu opět 
představí se svým vystoupením Duše 
v pohybu. Hostem večera ve Vlastivěd-
ném muzeu je zpěvák Adam B. Sychrow. 
Vstupenky jsou k dostání v Informačním 
centru v podloubí radnice.

Přijďte si užít vánoční workshopy, kreativní 
dílny a prodejní výstavu designových tvůr-
ců i lokálních výrobců. Advent v oranžerii 
se koná od 29. listopadu do 1. prosince ve 
Smetanových sadech. Odnést si můžete 
ručně vyráběné vánoční ozdoby, trendy 
šperky, oblečení a další stylové doplňky. 
Akci pořádá Výstaviště Flora Olomouc, 
oděvní ateliér Jančo Design a floristické 
studio Maire Botanical. Advent v Oran-
žerii je pro všechny návštěvníky zdar-
ma, workshopy s odbornou asistencí jsou 
zpoplatněny a obsahují kompletní balíček 
s materiálem a zapůjčení nářadí.

Křest knížky Stela a šestnáct huskyů se 
uskuteční ve středu 13. listopadu v 16:30 
v knihkupectví Zlatá velryba na Dolním 
náměstí. Vyprávění holčičky Stely o její 
rodině, lidské i té psí, je věnováno dětem 
od 7 let a všem dobrodružným duším. Na 
křtu budou i autorka Tereza Pařízková 
a ilustrátorka Ivona Knechtlová.

Stavební a technický veletrh Stavo-
tech – Moderní dům Olomouc se za 
dobu svého trvání vypracoval v největší 

a nejzajímavější podzimní stavební vele-
trh na Moravě. Jeho 58. pokračování se 
koná od čtvrtka 7. do soboty 9. listopadu 
v pavilonu A a na přilehlých venkovních 
plochách Výstaviště Flora.

Je libo Olomouc na zeď? Máme pro vás 
žhavou novinku – nástěnný kalendář na 
rok 2020 s krásnými fotkami Olomouce. 
Koupit si ho můžete v Informačním cent-
ru za 99 korun.

Komise městské části Nedvězí zve na 
ukázku bitvy vojsk rakouské, ruské a fran-
couzské armády u příležitosti pochodu 
Nedvězí – Slavkov. Sraz je 23. listopadu ve 
14 hodin v Rybniční ulici v Nedvězí.

Chcete podpořit mobilní hospic Nejsme 
sami? Podívejte se na web podporit.cz.

Divadelní hru Náš otec José uvede ve 
slavonínské sokolovně divadelní spolek 
z Bukovan. Lechtivou komedii o tom, že 
šaty dělají člověka, můžete za dobrovol-
né vstupné vidět v neděli 24. listopadu 
od 17 hodin.

Čtvrtek 14. listopadu bude od 8 do 18 ho-
din patřit nevidomým a organizacím, které 
poskytují sociální služby zrakově postiže-
ným. Tyfloservis, TyfloCentrum a oblastní 
odbočka SONS ČR pořádají v areálu Jalta 
v ulici I. P. Pavlova Den otevřených dveří. 

Návštěvníci se seznámí s kompenzačními 
pomůckami, které usnadňují život lidem 
se zrakovým postižením. Nebudou chy-
bět ukázky zvládání situací každoden-
ního života, simulace zrakových vad či 
haptické mapy.

Technické služby města Olomouce zajišťují 
zimní údržbu komunikací nepřetržitě od 
1. listopadu do 31. března. Vozovky jsou 
z hlediska dopravní důležitosti rozděleny 
do tří stupňů. První stupeň zahrnuje veš-
keré linky MHD (do 4 hodin) další do 12 až 
48 hodin po ukončení spadu sněhu nebo 
mrznoucího deště. Nepřetržité telefonní 
spojení na dispečink je 585 700 040 nebo 
605 201 686.

Přední a respektovaný hobojista Vilém 
Veverka se představí v olomoucké Redutě 
27. listopadu od 19 hodin společně s Ulti-
mate W Band. Na programu je multižánro-
vý projekt (Ba) Rock Goes To Hollywood.

Přehlídka filmové animace a současné-
ho umění PAF Olomouc je vyvrcholením 
ročních aktivit kurátorské platformy PAF. 
Festival se koná na více než deseti mís-
tech od 5. do 8. prosince a nabídne ucele-
ný program audiovizuálního umění.

Olomouc zkouší  prototyp lampy pro 
Horní náměstí. Stojí na nádvoří radnice.
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MOST BUDE DO KONCE ROKU. 
PŘÍŠTÍ ROK SE STAVBA PŘESUNE 
NA MASARYKOVU TŘÍDU
V jedné ulici úleva od stavebních prací, v druhé naopak jejich začátek. Práce na 
protipovodňových opatřeních se v příštích měsících přesunou z Komenského ulice  
na Masarykovu třídu.
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Obnovení volného průjezdu z Pasteuro-
vy do Komenského ulice se Olomoučané 
dočkají ještě letos. 

MICHAL FOLTA

V březnu se hlavní tíha práce přesune na 
most na Masarykově třídě, kde bude po-
kračovat další dva roky. Bude znamenat 
uzavření mostu pro tramvajovou i auto-
mobilovou dopravu, průchod pro chodce 
zůstane zachován. Město se snaží reago-
vat na průběh prací, které provádí státní 
podnik Povodí Moravy, aby minimalizo-
valo dopady na život obyvatel.

Zamotané sítě
V říjnu stavaři překládali inženýrské sítě 
z provizorní lávky na nový most. Ani to se 
neobešlo bez komplikací. Inženýrské sítě 
a jejich trasování nejsou v dobrém stavu 
a jejich uložení neodpovídalo projekto-
vé dokumentaci. Některé jsou dokonce 
několik let neaktivní, stávalo se i to, že 
kabel nedokázal identifikovat ani jeho 
vlastník. Proto musely být inženýrské sítě 

po odkrytí nejdříve identifikovány a ově-
řena jejich nefunkčnost či propojení na 
přeložené inženýrské sítě. 
I když to je časově velmi náročný postup, 
ani tato komplikace podle Povodí Mo-
ravy neohrozí otevření mostu v prosinci. 
Posledním rizikem pro prosincový termín 
dokončení mostu mohou být neočekáva-
né komplikace.

Na mostě u Bristolu souběžně probí-
há řada prací. Intenzivně se pracuje i na 
křižovatkách. „Stavaři napojují opěry 
mostu na pilotovou stěnu nábřežních zdí, 
připravujeme položení asfaltu na most. 
Obě předpolí mostu jsou již osazena 
dešťovými vpusťmi a probíhá osazování 
obrubníků. Most se připravuje na osazení 
zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a na 
přeložení inženýrských sítí z provizorní 
lávky,“ popisuje stavební ruch generální 
ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nábřeží je ve finále
Výrazně se mezitím změnilo i nábřeží 
směrem k mostu na třídě Kosmonautů. 
„U Envelopy již připravujeme položení fi-
nálních vrstev cestiček podél břehu, které 
budou sloužit jako obslužná komunikace, 
ale také obyvatelům města pro přístup 
k řece. Celkově se už rýsuje nová podo-
ba nábřeží, do níž se promítá odvedená 
práce. Po finálním osazení zelení získají 
obyvatelé Olomouce nejen požadovanou 
ochranu před povodněmi, ale i moderní 
volnočasovou zónu nabízející atraktivní 
prostředí s přístupem k řece. Celé nábřeží 
doslova ožije,“ dodává Gargulák.

Druhý most padne na jaře
Pokud jde o most na Masarykově třídě, 
o způsobu jeho rekonstrukce rozhodl 
posudek statiků. Ti konstatují, že tech-
nický stav mostu na Masarykově třídě 

neumožňuje zachování jednokolejného 
průjezdu tramvají a stavba si bohužel vy-
žádá jeho uzavření pro dopravu. 
Město muselo vzít tuto informaci na vě-
domí a rozhodlo se tedy spojit stavbu 
mostu s vlastními plánovanými oprava-
mi na stejné trase. „Navrhli jsme proto 
koordinaci stavby mostu s připravova-
nou rekonstrukcí tramvajové tratě v ulici 
8. května a s plánovanými rekonstrukce-
mi mostu přes Bystřici a Mlýnský potok. 
Díky tomu, že provedeme všechny akce 
současně, bude alespoň minimalizován 
celkový dopad všech plánovaných prací 
na této trase,“ komentuje situaci primá-
tor Mirek Žbánek. 
„Museli jsme najít také řešení, jak co 
nejméně omezit městskou hromadnou 
dopravu, která je na této spojnici centra 
s hlavním nádražím velmi využívaná. Bu-
deme zde kombinovat tramvajovou a au-
tobusovou dopravu,“ dodal primátor.

Uzavření mostu Masarykova pro au-
tomobily i vozidla MHD je plánované 
na březen příštího roku v době, kdy už 
budou jezdit auta přes most v ulici Ko-
menského. Strana mostu, která je blíže 
k Vrchnímu soudu, zůstane otevřená pro 
chodce. Tramvajovou dopravu nahra-
dí výlukové autobusy. Od podzimu roku 
2020 by měly ve směru od centra, kde 
už mezitím skončí rekonstrukce ulice 
8. května, zajíždět oboustranné tramva-
jové soupravy až na Žižkovo náměstí.

Od března začne postupné odstrojo-
vání části mostu, která je blíže k vyso-
koškolským kolejím. Samotné bourací 
práce budou probíhat až později na jaře. 
Demolice bude mít podobný průběh jako 
v případě mostu v ulici Komenského s tím 
rozdílem, že bude probíhat po částech. 
Předpokládané dokončení druhého mos-
tu je na jaře 2022.

Most jménem Rejnok
Zajímavé okolnosti vzniku má projekt budoucího mostu na 
Masarykově třídě. Dle původních návrhů měl oba břehy řeky 
propojit klasický most, jehož ryze technicistní řešení ale v Olo-
mouci nikoho nenadchlo. Kritizovali jej odborníci, veřejnost 
i členové městské rady. Ti pak oslovili architekta Antonína No-
váka z atelieru DRNH, aby zkusil navrhnout jiné řešení.

Jeho návrh v sobě spojuje jak požadavky na technické para-
metry mostu, který nesmí bránit zvýšenému průtoku vody, i od-
kaz na původní podobu mostu z časů začátku 20. století. Návrh, 
s ohledem na tvar nosné konstrukce pracovně pojmenovaný 
Rejnok, plní všechna požadovaná kritéria. Navíc splňuje vysoké 
estetické nároky.

Antonín Novák získal v roce 2013 titul Architekt roku.   mif
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Už rok je chrám svatého Mořice pod lešením. Na gotickém 
skvostu, který býval ve středověku hlavním městským chrá-
mem, je nutné provést rozsáhlé opravy. 

Na stavební obnově chrámu spolupracují restaurátoři, sta-
vební firmy i chemici, kteří postup prací předvedli vedení města 
v polovině října.

Svou dnešní podobu získal kostel svatého Mořice na přelo-
mu 14. a 15. století. Nejvyšší věž měří 46 metrů a byla dosta-
věna v roce 1403. Při opravě chrámu se vrací zašlá krása také 
půvabným gotickým kružbám a řemeslníci postupně renovují 
i kamenné fiály na vrcholcích opěrných pilířů. Kromě toho se 
opravy dočkají také slavné Englerovy varhany, které jsou v po-
vážlivém stavu.

Rekonstrukce kostela potrvá do konce roku 2021. Stát bude 
přibližně 123 milionů korun, přičemž evropská dotace na opra-
vu činí 116 milionů.   mif

Cena papírové a elektronické 
jízdenky bude stejná
Od 1. dubna příštího roku se v Olomouci a zóně 71 změní 
cena jízdného. Nové tarify již schválila městská rada. 

Úprava srovnává cenu papírové jízdenky a úhradu jízd-
ného prostřednictvím SMS. Obě přijdou nově na 18 korun. 
Dalším cílem změn je motivace k nákupu časových jízde-
nek. Cena za celoroční jízdné se sníží o 250 korun ze sou-
časných 3200 na 2950 korun. 

V tramvajích a autobusech bude během příštího roku 
také možné zaplatit jízdné platební kartou. Dozorčí rada 
dopravního podniku už schválila zadávací dokumentaci na 
elektronický odbavovací systém.

Naopak doplňkový prodej jízdenek u řidiče se prodraží. 
„Důvodem je motivace k preferenci nákupu prostřednictvím 
jízdenky SMS nebo nákupu v automatech a předprodeji. 
Ovlivňuje to plynulost dopravy a rychlost odbavení cestují-
cích,“ objasnil předseda představenstva Dopravního podniku 
města Olomouce Jaromír Machálek. Doplňkový prodej jízde-
nek u řidiče se změní ze stávajících 20 na 30 korun.  pok

I práce je fajn,  
když splní vaše 
očekávání
Buďte své rodině nablízku  
a přidejte se k nám v místě  
vašeho domova

· Doručovatel/ka  
 listovní (pěší/auto)

· Pracovník/ce  
 vnitřní služby

Klára Furišová
954 394 714
Furisova.Klara@cpost.cz
TvojeBudoucnost.cz

– Prac. doba pouze 
 37,5 hod./týden.

– 5 týdnů dovolené.

– Stravenky v hodnotě 80Kč.

– Multisport karta.
A mnohem víc.

 VÝHLED Z NEJKRÁSNĚJŠÍ  
 VĚŽE SE OTEVŘE  
 ZA DVA ROKY 
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Erenburgova ulice má tichý asfalt
Po pěti měsících náročných oprav je od 
října znovu v provozu Erenburgova ulice. 
Dopravou silně zkoušená komunikace, 
o jejíž opravu obyvatelé usilovali několik 
let, dostala tichý asfalt.

Velká oprava frekventované uli-
ce v městské části Hejčín začala letos 
v květnu. Stavba za dvacet milionů korun 
zahrnovala i kompletní rekonstrukci veš-
keré infrastruktury.

„Uzavírky i objízdné trasy jsou minu-
lostí. Spouštíme znovu provoz a děku-
jeme na trpělivost obyvatelům Hejčína 
i řidičům. Odměnou za dočasné problé-
my je nyní nová silnice s tichým asfaltem, 
chodníky i nově nasvětlený přechod pro 

chodce,“ řekl na slavnostním otevření 
investiční náměstek primátora Martin 
Major.

Stavba byla dokončena kompletně 
včetně rekonstrukce všech inženýrských 
sítí. Nová je kanalizace, vodovod a všech-
ny přípojky v části mezi ulicemi Vitás-
kova a Na Trati. Auta nově projíždějí po 
tichém asfaltu, který snižuje hluk z do-
pravního provozu a neobtěžuje místní 
obyvatele. Nové jsou i chodníky a nasvět-
lený přechod pro chodce, který vznikl 
v místě křížení Erenburgovy s ulicemi 
Pešinova a Zrinského. Celý úsek doplnilo 
nově instalované moderní LED veřejné 
osvětlení.   ste

Lesní benefice
Pomoci lesu i těžce nemocným přišly 
desítky dobrovolníků do lesa v Březové 
u Litovle. Město, nezisková organizace 
Crosspoint a Lesy města Olomouce tam 
pořádaly netradiční lesní benefici. Díky 
dobrovolníkům se do země dostalo na dva-
cet tisíc sazenic mladých stromků, které 
pomohou obnovit les zničený kůrovcem.

A navíc, za každý vysazený strom 
zamířilo pět korun na konto Crosspoint 
Tobě! Výtěžek z lesní benefice podpo-
ří léčbu pacientů s cystickou fibrózou 
a dalšími chronickými nemocemi v olo-
moucké fakultní nemocnici.   ste

Nabízíme nové RD
na prodej v Olomouci

Radka Můčková
+420 725 325 125

radka@metr2reality.cz

RD na ul. Trocnovská

Daniel Maciuch
+420 603 177 776

dan@metr2reality.cz

Vily na ul. Hraniční

Bc. Lucie Mrázková
+420 734 172 171

lucie@metr2reality.cz

RD na ul. Macharova

metr2 reality s.r.o.
Litovelská 1340/2c
779 00 Olomouc

800 155 550

info@metr2reality.cz

www.metr2reality.cz IN
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Hledá se jméno pro 
vánoční strom
Město vyhlašuje soutěž Pojmenuj 
vánoční strom. Výtvarně zpracované 
návrhy se jmény vánočního stromu 
posílejte do pondělí 18. listopadu.

Ten letošní vyrostl přímo ve měs-
tě, na sídlišti v ulici V Křovinách. Je 
to jedenáct metrů vysoký smrk, který 
lidem stíní a jeho kořeny prorůstají 
do základů domu.

Pokud se chcete účastnit soutěže, 
pošlete svůj návrh na adresu:  
Magistrát města Olomouce, odděle-
ní kultury, Horní náměstí 583, 779 11  
Olomouc. Na zadní stranu výtvarných 
návrhů uvádějte jméno, případně ná-
zev školy. Vítězné pojmenování vánoč-
ního stromu bude vyhlášeno při jeho 
rozsvícení 22. listopadu v 17:45.   pok

ZPRÁVY Z MĚSTA

IN
ZE

R
C

E1
91

10
11

livedlouhá noc
helena

www.agenturamm.cz
www.vondrackova.cz  

Předprodej  
Ticketportal

Olomouc
Výstaviště Flóra

host: šárka rezková 
a Tap Academy Prague

23.11.

ol.lis. HV 91x86 .indd   1 21.10.19   13:59

Dvacátý krokodýl:  
zakvákal a vylíhnul se
Do tří let a téměř do dne se na svět podívala další mláďata v ro-
dině krokodýla čelnatého. Na konci září přibyla v olomoucké 
zoo další tři.

„Ve volné přírodě matka vzorně hlídá hnízdo, které si staví 
ze zetlelého materiálu. Jakmile slyší zvuky podobné žabímu 
kvákání, začne pomáhat mláďatům při líhnutí. U nás tuto péči 
zastává ošetřovatel a líheň,“ popsal první dny krokodýlů ošet-
řovatel Pavel Javůrek.

Prvním zástupcem v zoo na Svatém Kopečku byl krokodýl 
americký, který sem přišel s ostatními plazy z Kuby v roce 1966. 
Na krokodýly čelnaté si zahrada počkala až do roku 1992, kdy 
ze Dvora Králové získala dospělý pár, z něhož samec je v zoo 
doposud.V roce 2013 vyměnil samici a od roku 2015 úspěšně 
odchovali 20 mláďat.

Krokodýl čelnatý obývá pralesní bažinaté oblasti západní 
a části střední Afriky.   dtx

Několik desítek dárců krve si na olo-
moucké radnici převzalo na konci října 
Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janské-
ho. K ocenění vede cesta přes čtyřicet 
bezplatných odběrů. 

V obřadní síni olomoucké radnice dárcům 
děkoval primátor Mirek Žbánek, zástupci 
kraje, fakultní nemocnice i Českého čer-
veného kříže. 

„Často slyšíme slova o společen-
ské odpovědnosti, ať už firem, úřadů či 
organizací. Společenská odpovědnost 
jednotlivců v tomto kontextu až tak 
nerezonuje, a přitom ta je ve vztahu 
k dárcovství na prvním místě,“ zdůraznil 
primátor Žbánek. „Ať vám zdraví slouží, 
ať se potkáváme u dalších odběrů i při 
jiných příležitostech, protože veřejnost 
vám má za co děkovat,“ uvedl primátor, 
který do skupiny bezpříspěvkových dár-
ců taktéž patří.

Předseda výkonné rady oblastního 
spolku Českého červeného kříže  

v Olomouci Marek Jukl upozornil na celo-
republikový úbytek počtu dárců. „Nedaří 
se jej doplňovat. Proto bych vám chtěl 
vyjádřit velký obdiv, protože právě vy jste 
vzory těm, kteří váhají, zda se dárci krve 
stát,“ zdůraznil. Primářka transfuzního 
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc 
Dana Galuszková potvrdila, že krve není 
dostatek. „Stačí několik havárek a chirur-
gických výkonů a během chvíle máme 
nouzi. Tak jako zdravotní sestry a lékaři, 
tak i vy jste součástí našeho týmu, který 
nezbytně potřebujeme,“ vyzdvihla dárce 
primářka.

Mezi oceněnými, kteří z radnice od-
cházeli se zlatou plaketou za čtyřicet 
odběrů, byl i Rostislav Nétek. „Často slyší-
me o případech, u kterých krev dárců po-
mohla zachránit životy. A to mě naplňuje 
dobrým pocitem. Člověk navíc nikdy neví, 
kdy sám bude krev potřebovat,“ vysvětlil.  

Darovat krev je u mužů možné čtyři-
krát, u žen třikrát ročně. Minimální inter-
val mezi odběry je 10 týdnů.   ste

 DÁRCI KRVE SI PŘEVZALI  
 JANSKÉHO ZLATÉ MEDAILE 
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Častější úklid, více strážníků, přechod místo podchodu. 
Co žádají komise městských částí?
Centrum Olomouce by potřebovalo čas-
tější úklid, zaznělo na setkání vedení měs-
ta Olomouce s komisemi městských částí 
Olomouc-střed a Olomouc-západ.

Předsedové obou komisí Magdaléna
Vanečková a Milan Hebelka představili 
primátorovi Mirku Žbánkovi a jeho ná-
městkům seznam požadavků a návrhů, co 
by se v těchto částech města mělo změ-
nit. Do diskuze se zapojili i další členové.

Čistota na prvním místě
Nejčastěji zmíněná témata se týkala čis-
toty ulic, veřejného pořádku, parkování 
a v případě části Olomouc-západ ještě 
problematiky přechodu či podchodu 
pod železniční tratí v ulici Václavkova. 
„V centru je nepořádek, chodníky jsou 
špinavé, často bývají plné odpadkové 
koše, a to rozhodně nedělá městu dob-
rou reklamu,“ zahájila debatu Vaneč-
ková. Na její podnět odpovídal nejen 
primátor, ale také Petr Swaczyna, vedou-
cí oddělení odpadového hospodářství 
města. „Technické služby čistí komunika-
ce a vyvážejí odpadkové koše každý den, 

na Horním a Dolním náměstí dokonce 
dvakrát denně,“ uvedl Swaczyna. K tomu 
se podle něj několikrát ročně provádí 
hloubkové čištění speciální technikou.

„Ani já nevidím rád, když jsou koše 
u radnice večer plné, ale zároveň si uvědo-
muji, že je hned brzy ráno vyvezou,“ řekl 
primátor Žbánek.

Opilci, vyhlášky, parkování
V následujících třech hodinách se diskutova-
lo o řešení trablů s opilci a nepřizpůsobivý-
mi občany, o nových městských vyhláškách, 
které mají tento problém řešit, o četnosti 
hlídek strážníků nebo o nedostatku parko-
vacích míst pro obyvatele středu města.

„Domnívám se, že by se mělo vážně uva-
žovat o zřízení parkovacích míst pro rezi-
denty,“ uvedl člen komise Olomouc-střed Jan 
Koráb. Podle něj se stává v ulici Komenské-
ho, v jejíž polovině končí hranice zóny place-
ného parkování, že v neděli večer zaparkují 
auta studenti a nechají je tam celý týden až 
do pátku. Podobným problémem je zabírá-
ní míst před domem služebními auty. I na 
toto téma reagoval primátor a odkázal na 
chystaný dokument. „Připravujeme koncepci 

parkovací politiky města. Počítáme s tím, že 
by se měla rozšířit zóna placeného parko-
vání, uvažujeme také o zřízení vyhrazených 
míst pro rezidenty, což má velké zastánce 
i velké odpůrce,“ reagoval primátor. 

Nechtějí podchod
Pro komisi městské části Olomouc-zá-
pad je už delší dobu palčivým tématem 
železniční trať, která dělí ulice Václavko-
vu a Na Trati. Ještě nedávno mohli lidé 
překonávat trať nadchodem, který byl 
ale pro tristní technický stav zbourán. 
„Opravdu nikdo u nás nechce podchod 
za dvacet milionů korun,“ řekl předseda 
komise Hebelka. Primátor vysvětlil, že 
všemi požadovaný úrovňový přechod tra-
ti nedovolí Správa železniční a dopravní 
cesty. „Já vám plně rozumím, že nechce-
te podchod. Jenže město nemá žádný 
vliv na to, jaké platí normy, a úrovňový 
přechod trati v tomto místě prostě možný 
není,“ konstatoval Žbánek.

Vedení města se s představiteli komisí 
městských částí, kterých je v Olomouci 27, 
setkává pravidelně, sbírá od nich podněty 
a snaží se řešit jejich požadavky.   mif

 ESTETIZACE: Z TABULOVÉHO VRCHU  
 ZMIZELA OŠKLIVÁ JÍMKA 
Nové vedení města se rozhodlo posílit 
postavení městských částí mimo jiné tím, 
že jim uvolnilo 300 tisíc korun na pro-
gram estetizace. Na Tabulovém Vrchu se 
díky těmto financím podařilo odstranit 
nefunkční protipožární nádrž.

„Nikdo se k ní nehlásil, nikdo se o ni 
nechtěl starat a uklízet ji. Rodiče se ne-
ustále strachovali o zdraví svých dětí, 

které tato železobetonová díra vždy při-
tahovala. O odstranění jsme usilovali asi 
patnáct let,“ uvedl Josef Kaštil, předseda 
komise městské části Tabulový Vrch.

Letos si komise z Tabuláku mohla 
sama určit priority. „Po patnácti letech 
čekání byla protipožární nádrž jasná 
volba. Podařilo se nám také odstranit 
některá bývalá betonová ohraničení 

zašlých a nepoužívaných pískovišť, od-
stranit torza po starých houpačkách 
a časem zašlé brány do jinak kouzelné-
ho parku Malého prince,“ popsal Kaštil.

V tuto chvíli je na všech původních 
železobetonových místech trávník, kam 
se dá případně umístit nový strom. Na 
Tabulovém Vrchu už přemýšlejí o dalších 
místech, která by zvelebili.   pok

PŘEDTÍM ... ... NYNÍ
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Pietní akt
Den boje za svobodu a demokracii
neděle 17. listopadu | 11:00 | Žižkovo náměstí 
pietní akt k 30. výročí sametové revoluce  
a 80. výročí úmrtí Jana Opletala

Hlavní program
Happening 30 let svobody a demokracie
neděle 17. listopadu | 13:00–19:00 
Palachovo náměstí

Koncerty
13:10 Nota Bona | sborový koncert
13:30 Saymore Q | rock-indie koncert  
 bývalých studentů UP
14:45 Jaroslav Novák | revival Karla Kryla
16:00 Jiří Schmitzer | acoustic-punk koncert 
17:11 Zvonění 17. listopadu | pietní rozeznění  
 olomouckých zvonů
17:15 Videomapping | Svobodná Olomouc 
17:30 Nylon Jail | alternative rock koncert   
 olomoucké kapely 

vzpomínky hlavních aktérů | stávkový výbor UP 
a divadla, disidenti, političtí vězni
promítání dobových dokumentů
neduhy socialismu v podání Divadla Tramtarie
retro gastronomie

Výstavy
Listopad 1989 v Olomouci 
v dokumentární fotografii
15.–17. listopad | Pavelčákova 19
fotografie z ateliéru Jiřího Fraita, Radovana Mikuly 
a Luďka Mazura

Cesta ke svobodě
olomoucká výtvarná kultura 1950–2019
15.–17. listopad | Pavelčákova 19
výstava olomouckých výtvarníků zachycující období 
50.–80. let v kontrastu s aktuálním uměním
vernisáž | 15. listopadu

Doprovodný program
Olomouc v roce 1989 – prezentace knihy
čtvrtek 14. listopadu | 15:00 | radnice 1. patro
kniha o listopadových událostech 1989 v Olomouci

Olomouc socialistická – prohlídka města
neděle 17. listopadu | 13:00 | tř. 17. listopadu
speciální prohlídka | sraz u Právnické fakulty UP
nutná rezervace: tomas.kryl@email.cz | zdarma

Svobodná Olomouc
Oslavy 30. výročí sametové revoluce

svobodna.olomouc.eu

Zve statutární město Olomouc.  



12        www.olomouc.eu TÉMA

Tři proudy měla sametová revoluce v Olomouci – studentský, 
divadelní a, řekněme, městský. Občanský vzdor spustily pražské 
události na Národní třídě.

PAVEL KONEČNÝ

Informace o policejním masakru demonstrujících studentů se 
mezi lidi dostala s dvoudenním zpožděním v neděli 19. listopadu.

Budoucí Občanské fórum
Mezi prvními vyšel v Olomouci do ulic i František Mezihorák, 
tehdy učitel na strojnické průmyslovce. „Po zprávách, které 
jsem zaslechl v tom režimním podání, jsem se vydal na náměstí, 
kde byla zvláštní atmosféra. Téměř nikdo tam nebyl, jen u vy-
ústění všech ulic postávali tajní policajti. Setkali jsme se u Svaté 
Trojice. Byl nás tam jen malý hlouček, který si předal informa-
ce a zformuloval požadavky, že protestujeme proti tomu, co se 
odehrálo na Národní třídě. Ty nebylo ani komu přednést. Do-
mluvili jsme se, že se sejdeme znovu v pondělí,“ vzpomíná Me-
zihorák, pozdější děkan pedagogické fakulty a senátor.

Studentská rebelie
V pondělí ráno ale už byla univerzitní hala plná studentů. „Pro mě 
to začalo v neděli večer. Byl jsem zrovna na Šmeralových kolejích. 
Někdo volal po chodbě, ať se sejdeme venku, že v Praze byl masa-
kr. Sešlo se nás asi sto, možná dvě stě a mezi nás se dostal i nějaký 
proděkan, tuším z přírodovědecké fakulty, který nám vyhrožoval 
vyloučením ze školy. Nakonec jsme se dohodli, že dáme výzvu na 
všechny fakulty a sejdeme se dopoledne na hale UP,“ popisoval 
start událostí Tomáš Kasal, dnes mluvčí Muzea umění, tehdy stu-
dent filozofické fakulty a následně člen stávkového výboru.

Zastavená premiéra
V roce 1989 bývaly premiéry v hodolanském divadle, kde se hrá-
vala opereta, v neděli. 19. listopadu to měl být Týden v tichém 
domě. „Místo premiéry jsme vyhlásili stávku. Miroslav Rataj 
v tehdejším Divadle Oldřicha Stibora na náměstí, já v Hodola-
nech. Měla jsem to trochu těžší, protože na premiéře bylo plno 

papalášů z OV KSČ,“ uvedla Plíhalová. Ještě ten večer jí u bytu 
zazvonili tajní. „Odmítla jsem s nimi jít, že nenechám doma malé 
děti samotné. Měla jsem se dostavit na vyšetřovnu další den. 
To jsem ale šla na halu UP podpořit studenty, kde jsem přečetla 
výzvu k divadelní stávce,“ doplnila sled událostí Ivana Plíhalová, 
která je zároveň městskou zastupitelkou.

„Řekl bych, že v Olomouci byla unikátní situace, studenti všech 
fakult se spojili a vytvořili jednotný stávkový výbor, i když se nás 
snažil tehdejší rektor Kolařík, ale především učitel marxismu-le-
ninismu Jiří Machalík rozdělit. Všechny nás strhl projev Tomáše 
Rorečka, který studoval v Olomouci i na FAMU,“ pokračoval ve 
vzpomínkách Kasal a ocenil i roli Josefa Jařaba. „Měl skvělý projev 
a byl jediný, kdo se jednoznačně postavil za studenty.“ Další den se 
konal tichý happening – studenti se svíčkami procházeli Olomou-
cí a na závěr živý řetěz několikrát obepnul radnici. Ve středu, po 
dalším setkání na hale UP, začala okupační stávka studentů, kteří 
obsadili filozofickou fakultu. K nim se ihned přidává fotograf Petr 
Zatloukal, dnes lektor na pedagogické fakultě.

Pondělí rozhodlo
V pondělí v podvečer vyskočili na okno Grill baru herci Mikuláš 
Pánek a Jaroslav Krejčí. Mluvili k hloučku lidí, za nímž stáli po-
licisté. „K tomu oknu nám přišel vyhrožovat tehdejší prokurátor, 
že nás všechny pozavírá,“ usmívá se po letech Jaroslav Krejčí. 
Budoucí zakladatelé Občanského fóra s Mezihorákem tehdy 
stáli opodál u Svaté Trojice, oba proudy se prolnuly.

Každý z aktérů přiznává, že měl v té době i strach a obavy. 
„Člověk šel domů a za ním jelo auto se zhasnutými světly, to 
byla trochu detektivka. Přespávali jsme raději po ateliérech 
u malířů,“ dokresloval situaci Krejčí.

Na nádvoří radnice byli podle Mezihoráka policisté se psy. 
„Z tlampačů nás vyzývali, ať se rozejdeme. Ale brzy je přešla 
odvaha. A po několika dnech nás ze stejných tlampačů zdvoři-
le pozvali k jednání na radnici. Bylo to jedno z nejpodivnějších 
jednání, jaké jsem zažil,“ řekl Mezihorák. K tehdejší garnitu-
ře s koženými tvářemi prý nebyli zrovna zdvořilí. „Žádali jsme 
demokracii a aby nám předali správu města. Spolkli to s kyse-
lými obličeji a netrvalo dlouho a skutečně rezignovali. My jsme 

OLOMOUCKÁ SAMETOVÁ 
REVOLUCE ZAČALA V NEDĚLI František Mezihorák
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prosadili za starostu Břetislava Barana. Po prvních volbách se 
stal primátorem Milan Hořínek. Pokud by to nevyšlo, skončili 
bychom na Sibiři,“ uvedl na adresu souputníků.

Na počátku byla recese
František Mezihorák, Milan Hořínek, Josef Jařab a Jiří Černý 
byli tehdy sdruženi v recesistickém Klobouk klubu. Tři z nich se 
po revoluci silně angažovali v politice a veřejném životě. Hispa-
nista Jiří Černý i toto shrnul v nedávno vydaných pamětech Tak 
šel život. Tehdy vydávali i „provokativní“ novoročenky, za které 
je popotahovala StB. Hořínek jako chartista mohl dělat pouze 
závozníka nebo nočního hlídače.

Mezihorák dodnes lituje, že se Občanské fórum rychle roz-
padlo, jak na to podle něj naléhal Václav Klaus a Miroslav 
Macek. „Proto se podstatná část nadějí nenaplnila,“ vysvětluje. 
Olomouc považuje po Praze za druhé nejdůležitější místo na 
mapě sametové revoluce.

Labutí znamení
Události nabíraly rychlý spád. Masovou záležitostí se stala ge-
nerální stávka 27. listopadu. Na olomouckém náměstí Míru (jak 
se tehdy jmenovalo) se sešlo asi šedesát tisíc lidí. „V tu chvíli 
nad námi přeletělo sedm labutí… Považoval jsem to za dobré 
znamení,“ zasnil se Mezihorák.

Počáteční strach vystřídalo uvolnění. Ke slovu se dostaly 
happeningy s krabicemi kolem sochy Klementa Gottwalda před 
okresním výborem strany, balonky u Stalinova pomníku nebo  
s korunovací lvů u okresního soudu. Padaly komunistické hvěz-
dy a symboly. „Vzpomínám na to jako na dobu, kdy lidé byli 
k sobě neuvěřitelně milí, otevření a upřímní, nabízeli se v po-
moci. To už člověk nezažije, takovou soudržnost,“ pokyvuje hla-
vou Krejčí. Stejně ale reagovali i další pamětníci.

„Byla to úžasná doba. Třeba tohle je Bendžo, ale vůbec ne-
vím, jak se doopravdy jmenuje. Tady Ivan Langer nebo nyněj-
ší reportér Českého rozhlasu Vítek Pohanka… ve stávkovém 
výboru byl tehdy i Martin Konvička, dnes proslulý islamofob, 
ale také skvělý entomolog,“ říká nad fotografiemi Kasal. „Bylo 
nám lehce přes dvacet a nikdo nevěděl, kam ho život posune. 
Šli jsme do toho s vědomím, že 
nás třeba vyhodí ze školy nebo 
budeme muset emigrovat nebo 
nás zavřou. Když se teď potká-
me, jakoby těch třicet let ani 
nebylo. A to jsme se předtím 
skoro neznali.“

Zatímco tehdy byl nejdůle-
žitějším médiem studentský ča-
sopis Přetlak, vydávaný denně, 
dnes je to facebooková stránka 
Naše olomoucká revoluce. Mno-
hé vzpomínky lze nalézt i na 
webu olomouckarevoluce89.cz.

Jakmile bylo jasné, že po listopadových událostech v roce 1989 
půjdou komunisté od válu, objevily se první návrhy na změny 
pojmenování ulic a náměstí. Jako úplně první se ale ozvali oby-
vatelé Svatého Kopečka, tehdy ovšem pouze Kopečka.

Pokud jde o názvy ulic, vše se na radnici začalo řešit v 
lednu 1990 na základě spontánních návrhů. Oficiální přijetí 
těchto změn trvalo déle. Městská rada nakonec prohlasova-
la zhruba čtyřicet návrhů, které následně ještě prošly již nově 
zvoleným městským zastupitelstvem.

Měnily se názvy náměstí a ulic nejen v centru města, ale 
prakticky ve všech čtvrtích. Demokraté měli po listopadu na-
štěstí tolik rozumu, že přijímali názvy již tradiční, historické, 
z nichž některé byly užívány od středověku. Dvě nejvýznam-
nější veřejné plochy dostaly po sedmdesáti letech zpátky svá 
stará jména – náměstí Míru se změnilo v Horní náměstí, náměstí 
Rudé armády na Dolní náměstí. Podobně se vrátila některá 
původní jména ulic, která se komunistům nelíbila pro příliš „cír-
kevní“ přesah. Tak se změnila ulice U tržnice zpět na Kateřin-
skou, ulici Stará se vrátil název podle zdejšího kláštera, tedy 
Kapucínská a Malé náměstí se mohlo opět jmenovat Blažejské 
podle dávno zaniklého kostela svatého Blažeje.

Zajímavé je, že ne všechny návrhy prošly. Existují například 
doklady o tom, že jeden z tehdejších návrhů schválila městská 
rada, ale nakonec neprošel zastupitelstvem. Žižkovo náměs-
tí, kde dnes stojí pomník TGM, se mělo jmenovat Masarykovo, 
ale nakonec mu zůstal název po husitském vojevůdci. Po prv-
ním prezidentovi je tak pojmenována někdejší Nádražní třída, 
za socialismu třída Osvobození. Nemilou kuriozitou je, že v 
Olomouci vydržel až do roku 1990 název ulice pojmenované 
po jednom z nejhorších tyranů, kterého tou dobou uznávali 
snad jen v Severní Koreji, a to po J. V. Stalinovi. Toto jméno nes-
la dnešní ulice Jižní ve Slavoníně.

Další zajímavostí je skutečnost, že ne všechny názvy sou-
visející s „východní orientací“ ČSSR byly odstraněny a platí tak 
dodnes. Jsou to například ulice Jeremenkova a Malinovského 
(po vojevůdcích Rudé armády), ulice Marie Pujmanové (spiso-
vatelka a významná komunistka) či ulice Švermova (komunis-
tický novinář a funkcionář).   mif

Lidových milicí, Gottwaldova, Leninova… 
Jak se měnila jména ulic?

OKUPAČNÍ STÁVKA

V listopadu 1989 obsadili studenti filozofickou fakultu jako akt od-
hodlanosti porazit komunistický režim. Letos 17. listopadu to bude 
na stejném místě vítězná oslava: happening pro všechny, kteří si 
chtějí zavzpomínat či „ochutnat“ tehdejší atmosféru.  
V neděli 17. listopadu bude od 10 hodin na chodbách i v některých 
učebnách program pro veřejnost. Vyvrcholením bude od 16 hodin 
záznam legendárního koncertu Karla Kryla v Olomouci.

Další změny:
nám. VŘSR > Palachovo náměstí
Leninova třída > třída Svobody
Stalinova ulice > Jižní
Lidových milicí > Studentská
Spartakiádní > Legionářská 
Gottwaldova > Vídeňská 
Dimitrovova > Vejdovského
 

 
Marxova > Schweitzerova 
Interbrigadistů > Moravská 
Vítězného Února > Helsinská 
Julia Fučíka > Matochova 
I. pětiletky > Generála Píky
Belojanisova > Rolsberská
Salvadora Allende > Hněvotínská
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Eva Kolářová
ANO 2011

Dobu před 30 lety si 
vybavuji do dnešního 
dne přesně. O víkendu 
ve zprávách ukazovali 
„nějaké“ demonstrace 
v Praze. V pondělí ráno 
jsem odjela do Prahy, kde jsem v tu dobu 
studovala na VŠE. Před přednáškami jsem 
chodila na kávu ke známému. Pak jsem se 
zvedla, že musím do školy. Na jeho „ale škola 
je zavřená – stávkuje se“, jsem hleděla s ote-
vřenou pusou. Pak už to šlo rychle: na dve-
řích školy obrovský leták STÁVKA. Cesta na 
Václavské náměstí a rychle vlakem domů, 
abych doma mohla za tepla referovat, že to 
nejsou zase jen „nějaké“ demonstrace, ale že 
se děje už něco velkého.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Mé osobní vzpomínky 
na „sametovou revolu-
ci“ jsou velmi emotivní. 
V roce 1989 vycházel 
17. listopad na pátek a 
v televizi se objevilo jen 
krátké zpravodajství o demonstraci na Vác-
lavském náměstí. O víkendu nebylo žádné 
mimořádné zpravodajství. V pondělí 20. lis-
topadu ráno jsem nastupovala do porodnice 
a odpoledne se mi narodil syn. Ten den jsem 
neměla žádné zprávy zvenčí. Šok přišel hned 
ráno v úterý, kdy personál pobíhal po oddělení 
a všichni měli ve svých pláštích přišpendlené 
trikolory. Když jsem se ptala, co se děje, při-
šla ta krásná odpověď, že tentokrát to vyjde 
a padne komunistický režim! K narození zdra-
vého dítěte další dobrá zpráva, dvojnásobná 
radost, na kterou opravdu nikdy nezapomenu!

Jiří Zima
KSČM

Když jsem dostal tuto 
anketní otázku, tak jsem 
se usmál a zamyslel se. 
Vzpomněl jsem si na 
velké řeči politiků, kteří 
slibovali, jak se budeme 
mít dobře za deset, patnáct let. Jak se zpri-
vatizuje v kupónovce obrovský státní maje-
tek a každý z toho něco „zobne“. Asi všichni 
víme, jak vše skončilo. Kdo na tom přes noc 
zbohatl a kam ten majetek šel. Privatizační 
zločiny by neměly být promlčeny. Studentům 
tu „sametovou revoluci“ někdo ukradl, ale to 
posoudí historie. Přeji všem dobrou mzdu za 
odvedenou práci, abychom se po třiceti le-
tech přiblížili „sametovým snům“.

Marcela Škvařilová
ProOlomouc

Pokud jste nebyli v Olo-
mouci v pátek 17. 11. 89 
v divadle nebo nepo-
slouchali Hlas Ameriky, 
nevěděli jste o ničem. 
Až v neděli přišli zděše-
ní kamarádi: „Na Národní zmlátila policie 
tvrdě naše kluky! Měli s sebou jen květiny 
a transparenty!“ Zněla v tom i naděje: tohle 
komunistům nemůže projít. Pustili jsme si 
Hlas Ameriky a já probrečela půlku večera. 
Kvůli naději, že z nás spadne ta strašná deka, 
která bránila možnosti se nadechnout čers-
tvého vzduchu už 20 let. Naděje. Neuvěřitel-
ná euforie dalších dní. Teď už tu “deku“ cítím 
nad sebou znovu. A mnozí z nás se mnou.

Markéta Záleská
ODS

Byla jsem tehdy stu-
dentka 5 . ročníku 
Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého. Na-
jednou se něco hnulo a 
přišla obrovská euforie.  
Od pondělního vyhlášení okupační stávky 
jsem se zapojila jako pomocná síla. Prožívali 
jsme to velmi intenzivně a říkali si to známé 
„Kdo, když ne my, a kdy, když ne teď.“ I když 
jsme měli obavy, protože nikdo netušil, co se 
může stát, posilovala nás ta vlna sounále-
žitosti, solidarity, veliké energie a bytostné 
touhy to změnit. Je to nezapomenutelné a 
jsem šťastná, že jsem byla u toho.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Především to byla ob-
rovská euforie, proto-
že to nikdo nečekal. V 
divadle jsme vyhlásili 
stávku, na hale UP pod-
pořili studenty, někteří 
kolegové moderovali venkovní demonstra-
ce, v divadle jsme pořádali meetingy a vy-
jížděli jsme informovat do okolních měst  
a vesnic. Už tehdy jsem si říkala, že po čty-
řicetileté vládě komunistů bude dalších čty-
řicet let trvat, než se vše vrátí do normálu. 
Máme za sebou tři dekády a to poslední de-
setiletí mi dává jakousi naději, že otěže už 
převezme mladá generace a že se snad do-
žiji doby, kdy naše země bude demokratic-
kým právním státem.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Mé osobní vzpomínky 
na celé to období sa-
metové revoluce jsou 
jedny z nejkrásnějších 
v mém životě. Jako 22 
letý jsem doufal a věřil, 
že bude vše jinak. Můj profesní život se od 
základu změnil. Také jsem vůbec netušil, co 
bude znamenat privatizace a kapitalismus 
v 90. letech a to, že skutečné demokracii 
se budeme ještě dlouho učit. Věřil jsem EU 
jako celní, měnové unii s volným pohybem 
osob. A dnes? EU se pomalu mění v totalitní 
superstát těch nejbohatších držící v šachu 
další členy prostřednictvím dotací a NATO 
není pouze obranný pakt, ale loutka v rukou 
těch nejmocnějších.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

20. listopadu jsem byl 
s kolegou v Praze. Zú-
častnili jsme se demon-
strace na Václavském 
náměstí. Nálada byla 
neuvěřitelná, v tu chví-
li jsem věřil, že už to konečně začlo. Chtě-
li jsme svobodu, demokracii, mít možnost 
ovlivnit, kdo nám bude vládnout, mít tržní 
hospodářství. Nežít v neustálém strachu. 
Druhý den jsem do práce nakráčel s triko-
lorou na hrudi. Prý ať to sundám, že budou 
problémy. Ale já chodil po kancelářích a vy-
kládal, co jsem v Praze viděl, roznášel první 
letáky a šířil zprávy. Věřil jsem, že když to 
nevzdáme, že dožiji v Evropě. A to se naštěstí 
podařilo.

Josef Suchánek
Piráti a starostové

Zcela pozitivní. Byla 
to úžasná doba, byl to 
začátek. První dny de-
monstrací provázely 
ale také obavy o rodi-
nu, zacházení s odpůrci 
režimu a jejich rodinami jsme viděli kolem 
sebe. Komunistický režim (nikoli ale komu-
nisté) se nakonec zhroutil rychle. Z praž-
ského centra dění se valily zprávy jedna za 
druhou (Národní třída, fingovaná smrt stu-
denta, protesty, vystoupení herců v sálech 
divadel, Havel, Občanské fórum). Ve měs-
tech každovečerní demonstrace, u mnohých 
z nás zapojení do práce Občanského fóra. 
Bylo to hektické, skvělé, spontánní, také na-
ivní, dávalo nám to naději.

Jaké máte vzpomínky na sametovou revoluci?
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Kdyby bylo všechno tak krásné, jako jsou olomoucké parky bě-
hem letošního teplého podzimu, bylo by na světě fajn. Podzim je 
ale pro politiky obdobím, kdy připravují rozpočet na následující 
rok. A to, věřte mi, není v současné Olomouci ani trochu fajn.

Olomouc je nepochybně nádherné město a dle opakovaných 
tvrzení našich zahraničních návštěv působí zvenčí i jako město 
blahobytu. Krásné ulice, výstavní městské paláce, kašny, divadla, 
galerie, příjemné parky… Jenže realita je poněkud jiná. Olomouc 
není příliš bohatá. Ona dokonce není ani přiměřeně bohatá. 
Olomouc je momentálně poměrně chudé město, jehož manda-
torní čili povinné výdaje rychle rostou a příjmy tomu ani zdaleka 
neodpovídají.

Proč tomu tak je? Na vině je například rozpočtové určení daní, 
které městu dává v přepočtu na jednoho obyvatele méně nejen 
než Praze či Brnu, ale i méně než takovým Svitavám nebo Uni-
čovu. Na rozdíl od malého města ale musí Olomouc provozovat 

rozsáhlou síť MHD, profesionální třísouborové divadlo, velkou 
filharmonii, zoologickou zahradu a spoustu dalších služeb, které 
se malých měst netýkají. Kromě toho se v Olomouci poslední do-
bou pořád staví. Developer vybuduje novu čtvrť a silnice a ve-
řejné plochy předá městu. Každoročně přibývají stovky metrů 
chodníků, silnic či trávníků, jejich údržbu město musí platit. Pří-
jmy rozpočtu tomu ale vůbec neodpovídají…

Právě proto nyní diskutujeme nad tím, zda je město v součas-
né ekonomické kondici schopno realizovat ohromné investice 
v řádu stovek milionů korun. Máme takový balíček čtyř největ-
ších investičních akcí – je to pokračování tramvajové trati na 
Nové Sady, nové centrum odpadového hospodářství, rekonstruk-
ce ulice 8. května a koordinovaný tah křižovatek na Foerstrově 
ulici. Všechno to jsou důležité, případně nezbytné kroky. Jenže 
tyto čtyři investiční plány by si vyžádaly skoro 1 miliardu. Když 
k tomu přičteme i další drobnější investiční akce, dostaneme se 
na celkovou sumu kolem 1,1 miliardy korun.

My teď musíme zvážit, co z toho je schopno město zvládnout. 
Je to otázka velmi důkladné analýzy a zvážení všech pro a proti, 
protože odpovědnost samosprávy vůči ekonomické kondici měs-
ta je v takové situaci mimořádná. Do oněch velkých investic po-
litiky mimo jiné tlačí i nabídka evropských dotací, kdy stojí před 
dilematem, že tu či onu výhodnou dotaci využijí teď, nebo nikdy, 
byť se to teď zrovna vůbec nemusí hodit. Je to těžké. Pokud jde 
o můj názor, já osobně bych místo těchto obřích projektů raději 
podpořil desítky drobnějších investičních akcí, které si město za-
slouží a které byly našimi předchůdci po mnoho let odkládány.

Oč by tedy teď bylo příjemnější jít na procházku do parku 
a kochat se barvami podzimního listí ve světle babího léta. Ale 
my jsme slíbili, že se budeme o město starat dobře, a to také udě-
láme. Tak nám držte palce, ať to vymyslíme dobře.

Mirek Žbánek 
primátor

 CO SI MŮŽE MĚSTO  
 OLOMOUC DOVOLIT? 

Pohledem primátora

POHLEDEM PRIMÁTORA / RADNICE

První část špice radniční věže je znovu nahoře

Zástupy lidí sledovaly 23. října od rána po-
hyb na staveništi okolo budovy olomoucké 
radnice. Vysoký jeřáb dával tušit, že se na 
stavbě odehraje jeden ze zásadních mo-
mentů. Na kamenný ochoz věže ve výšce 
téměř čtyřicet metrů musela být usazena 
konstrukce spodní části věžní špice, zhruba 
čtrnáct metrů vysoký a téměř deset tun vá-
žící kolos, který tesaři zhotovili v minulých 
měsících přímo na Horním náměstí.

I když se původně měla celá dolní část 
věže dostat na ochoz najednou, nakonec 
odborníci rozhodli, že nejprve uloží na 
ochoz dřevěný podklad a teprve na něj pak 

usadí samotnou konstrukci. To se díky per-
fektní koordinaci stavby a také příznivému 
počasí s minimálním větrem podařilo.

Přípravy na vyzvednutí dřevě-
né konstrukce probíhaly od brzkého 
rána. Okolo desáté hodiny se odehrá-
lo dlouho očekávané vyzvednutí těžké 
konstrukce, které sledovaly desítky či 
možná spíše stovky přihlížejících. Po asi 

dvaceti minutách bylo zřejmé, že se ná-
ročný technický kousek povedl a že zá-
klad pro obnovenou špici radniční věže 
je bezpečně na svém místě.

„Zbývající dvě části špice budou reno-
vovány, respektive v případě středního 
dílu nově vyrobeny na jaře. V první polo-
vině příštího roku pak budou dokončeny 
také opravy fasád obou kratších stran 
radnice, obou vstupů do radnice a ven-
kovních schodišť,“ uvedl investiční ná-
městek primátora Martin Major. Pečlivou 
prací restaurátora projdou i kamenné 
erby českých zemí, Rakouska a uherské-
ho království, které zdobí oba vstupy do 
radnice a pocházejí z období gotiky a re-
nesance. „Pro veřejnost je určitě zajíma-
vou zprávou, že tyto erby dostanou od 
restaurátora původní polychromii, tedy 
budou barevné,“ prozradil Major. Celkové 
náklady na rekonstrukci radnice, radnič-
ní věže, střechy a krovů přesahují částku 
90 milionů korun.    mif
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I když je ve funkci necelý rok, v olomoucké politice se pohybuje 
déle. V minulém období byl čtyři roky zastupitelem. Nejmladší 
náměstek primátora Matouš Pelikán má v gesci oblasti Smart 
City, majetkoprávní záležitosti či evropské dotace. Zlepšování 
města ho baví a naplňuje optimismem.

Jak byste vysvětlil obsah tohoto hodně používaného, ale ne 
úplně jasného pojmu Smart City?
Řekněme si nejdřív, co Smart City není. Nejsou to „chytré“ la-
vičky s Wi-Fi připojením, nejsou to náhodně rozmístěné chyt-
ré odpadkové koše a v podstatě to nejsou ani různé nabíječky 
v tramvajích. Nejde o to používat náhodně a jen na efekt různé 
moderní technologie a hračičky, ale využít obrovský potenciál 
dat a informací ve prospěch fungování města a jeho obyvatel. 
Město musí umět sbírat data a pak je uplatnit v praxi.

Můžeme být konkrétnější?
Potřebujeme třeba zjistit, kudy jezdí cyklisté a kde parkují svá 
kola, abychom na těch pravých místech rozmístili stojany na 
kola. Víme, že ve městě funguje projekt Rekola, který sdílená 
kola provozuje. Z jejich dat tedy zjistíme, která jsou ta nejčas-
tější místa, kam je vhodné nové stojany umístit. Právě to je ono 
chytré řešení. Praktickým uplatněním principů Smart City je tře-
ba možnost platit jízdné v tramvajích a autobusem kartou, včet-
ně sofistikovanější metody, kdy platební systém sám vyhodnotí, 
zda je pro cestujícího v daný den výhodnější zaplatit několik 
jednotlivých jízdenek, nebo jednu celodenní… Jde o to hledat 
praktická a chytrá řešení, která lidem usnadní život ve městě.

Pokud jde o data, magistrát se z povahy věci dostává k obrov-
skému množství dat. Jak je využít?
Co nejvíce z dat, která magistrát generuje a která nejsou chrá-
něna jako data osobní, chceme nabízet v rámci principu otevře-
ných dat. Tvůrci různých aplikací či studií je pak mohou volně 
využít. V mobilní aplikaci může být například přehled kontejne-
rů na tříděný odpad včetně informace o termínu svozů, přehled 
restaurací včetně jejich poledních menu, informace o veřejné 
zeleni, dokonce s detailním popisem jednotlivých stromů, nebo 
další praktické informace. Občan jistě ocení například možnost 
nahlásit závadu technickým službám přímo prostřednictvím 
mobilu. Různá data budeme chtít použít samozřejmě i v naší 

aplikaci „Moje Olomouc“. Pro kompletaci užitečných dat ze 
všech pracovišť magistrátu a příspěvkových organizací i akci-
ových společností města byla nově vytvořena pozice koordiná-
tora otevřených dat.

A co město a různé moderní technologie?
Pracujeme na plánu veřejného osvětlení. Chceme v olomouc-
kých ulicích přejít na moderní chytré osvětlení, které bude šetrné 
ekonomicky i ekologicky. Plánujeme zadat vývoj nabíjecích sta-
nic pro elektromobily, které by byly umístěny přímo v lampách 
veřejného osvětlení, abychom zbytečně nezahlcovali veřejná 
prostranství. Je toho víc, podstatné je ale postupovat koncepčně 
a systematicky, ne jen pro okamžitý marketingový efekt.

Evropské dotace jsou pro fungování města zásadní.  
Jak na tom jsme a budeme?
Právě probíhá práce na přípravách nového plánovacího období, 
po roce 2021, ve kterém bude dotačně akcelerována zejména 
oblast inovací, vzdělávání, digitalizace úřadů, přizpůsobení se 
klimatu či nízkoemisní dopravy. Lobujeme u ministerstev, aby se 
i v dalším plánovacím období našly prostředky z integrovaných 
teritoriálních investic na financování oprav kulturních památek. 
Pro nás jako historické město to je velmi důležité! Dosud se po-
dařilo získat dotace na rekonstrukci kaple svaté Anny, chrámu 
svatého Mořice, baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 
Kopečku a na obnovu budovy radnice. Chtěli bychom v budouc-
nu i generální rekonstrukci sloupu Nejsvětější Trojice a v tom by 
nám právě tyto prostředky mohly významně pomoct, byť budou 
dotace zřejmě nižší, než byly doposud.

Máte na starosti i Hřbitovy města Olomouce, tam jsou nějaké 
novinky?
Každý rok se dostane na větší či menší investice do oprav a obnovy 
majetku. Dokončili jsme rekonstrukci cest na ústředním hřbitově, 
zajistili jsme přestěhování pomníku olomouckých letců na důstoj-
nější místo. Vstupní část hřbitova jsme doplnili o zrestaurovanou, 
nedávno objevenou krásnou kovovou plastiku Krista na kříži.

Jste náměstkem téměř rok. Předtím jste byl čtyři roky zastupite-
lem. Je velký rozdíl v pohledu na fungování města zpovzdálí zastu-
pitelské lavice a z bezprostřední blízkosti náměstkovské funkce?
Ten rozdíl je opravdu velký, z pozice zastupitele člověk ne-
může vidět komplexnost a provázanost některých problémů. 
V minulém období jsem jakožto předseda zastupitelského 
klubu KDU-ČSL občas vyčítal našim dvěma zástupcům v radě 
některá rozhodnutí. Vyčítal jsem jim, proč se v některých 
případech neozvali, ať už to byla třeba určitá smlouva o za-
hraničním partnerství, nebo některé udělené dotace, proč 
byla schválena nějaká smlouva, zdánlivě pro město nevýhod-
ná či učiněno jiné strategické rozhodnutí. Když ale máte víc 
informací, zjistíte, že mnohdy žádné lepší řešení není vůbec 
k dispozici. Tohle jsou důležité podrobnosti, které z pohledu 
zastupitele nevidíte.    Michal Folta

 „VŠECHNA DOSTUPNÁ DATA  
 MUSÍME VYUŽÍT VE PROSPĚCH  
 OBYVATEL MĚSTA“ 

Matouš Pelikán
náměstek primátora

Kompetence: Smart City a informační technologie, evrop-
ské projekty a ITI, majetkoprávní záležitosti, bytová politika, 
městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce.
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Okolí oranžerie ve Smetanových sadech se promění 
Kompletní obnova čeká letní čítárnu – 
část Smetanových sadů, a prostor přilé-
hající k oranžerii.

Práce začaly v říjnu a navazují na rekon-
strukci historické budovy oranžerie, která 
se pyšní označením nejstarší pamětnice 
olomouckých parků.

„Současná podoba tohoto prostoru 
pochází z šedesátých a sedmdesátých let 
dvacátého století, kdy se jednalo o dílo 
s vysokou architektonickou hodnotou. 
Po dlouhých desetiletích ale nutně došlo 
k morálnímu zastarání technických prvků 
i úprav zeleně,“ uvedl autor obnovy pro-
storu zahradní architekt Zdeněk Sendler.
Nová úprava má této části parku opět 
vrátit podobu odpovídající jejímu 

významu. Současný stav území lze to-
tiž podle odborníků označit po stránce 
kvality zeleně, mobiliáře a zpevněných 
ploch jako funkčně nevyhovující. Krátko-
věké dřeviny v přehuštěných výsadbách 
silně prosychají a vodní prvky dosloužily.
„Parkový prostor v okolí oranžerie byl 
v minulosti ztvárněn do podoby repre-
zentační úpravy. Tu chceme nyní vrátit,“ 
vysvětlila Eva Fugličková, ředitelka Vý-
staviště Flora.

Parter s Arionkem
Novému projektu ustoupí neperspek-
tivní dřeviny, což jsou především túje ve 
zhoršeném stavu. Během úprav bude 
vykáceno šedesát dřevin. Přípravné prá-
ce už probíhají. Na ně budou navazovat 

terénní úpravy, budování nových cest 
a zpevněných ploch, vodních prvků 
a umístění mobiliáře a osvětlení.
Následovat budou výsadby stromů, zalo-
žení trávníků a trvalkových záhonů. Díky 
revitalizaci bude v prostoru nově vysa-
zeno 25 stromů a v průčelí oranžerie ze 
strany od bývalé fontánkové aleje vznik-
ne parter s historizujícím květinovým 
záhonem, trávníkem a vodním prvkem, 
jehož součástí bude sochařské dílo Julia 
Pelikána nazvané Arionek.
V ploše letní čítárny budou obnoveny 
trávníky a prostor doplní zcela nový mo-
biliář. „Jedná se o jeden z dílčích kroků 
v postupném naplňování cílů územní 
studie Výstaviště Flora,“ vyzdvihla Eva 
Fugličková.   ste

Aby jaro bylo barevnější
Nové květinové záhony začali budovat zahradníci Výstaviště 
Flora na třídě Svobody. V první fázi odstranili záhony, které 
už měly nejlepší časy za sebou, a v polovině října nastal čas 
pro úpravu terénu na výsadbu. Zmizel zastaralý travní drn 
a vznikl základ pro vytvoření štěrkových záhonů. Příští rok na 
jaře tak na rušné městské třídě pokvetou cibuloviny a trvalky 
od předních českých a moravských perenářů.

Obnova zeleně probíhá také u památníku osvobození v Ha-
vlíčkově ulici. Jeho okolí se stane důstojným a příjemným mís-
tem navazujícím na parkový prostor Čechových sadů. Během 
revitalizace bude snížena výměra tisových porostů a pokáceno 
sedm menších neperspektivních stromů. Zbývající porost tisů 
zahradníci prosvětlí a omladí. Nový prostor promění výsadba 
kvetoucích keřů, hortenzií, kalin a pustorylů. Celkem zde bude 
vysazeno 750 keřů a šest listnatých stromů.   ste

 OLOMOUC MONITORUJE OVZDUŠÍ UŽ 25 LET 
Měřítkem kvality života je čistota ovzdu-
ší. Jak je na tom Olomouc? To je vidět 
v interaktivní mapě na webu města, kam 
data posílá monitorovací stanice. Špičko-
vé městské zařízení, které hlídá kvalitu 
ovzduší 25 let, stojí u Velkomoravské ulice.

Monitorovací stanice v podobě izoter-
mického kontejneru s meteorologickým 
stožárem a automatickým počítadlem 
projetých aut měří hodnoty nejvýznam-
nějších znečišťujících látek. „Vzorky 
vstupují do kontejneru v intervalu 10 
vteřin a analyzují se uvnitř stanice. Zaří-
zení měří polétavý prach, oxidy dusíku 
a kysličník uhelnatý. Stanice je doplněná 

počítadlem a klasifikátorem dopravy, 
který vyhodnocuje, zda projelo nákladní 
nebo osobní auto,“ popsal Zdeněk Grepl 
z dodavatelské firmy.

Výsledky měření pak přehledně a na 
jednom místě zobrazuje interaktivní 
mapa na webu.: labgis.vsb.cz/test/Pro-
ject/Olomouc. Lidé se tak snadno dosta-
nou k zobrazení modelovaných hodnot 
znečištění na konkrétním území Olomou-
ce a také k on-line výstupům z měření 
kvality ovzduší.
Olomoucká stanice doplňuje státní síť imi-
sního monitoringu provozovanou Českým 
hydrometeorologickým ústavem.    ste

ZELENÉ MĚSTO
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V Pavelčákově ulici vzniká nové centrum 
pro seniory
Příjemné klubové prostory a místnost s do-
statečnou kapacitou pro přednášky či vý-
stavy. Takové bude centrum společenských 
aktivit v Pavelčákově ulici, kde musí nejprve 
proběhnout stavební úpravy.

V budoucím komunitním centru se mohou 
setkávat Olomoučané zejména starší ge-
nerace, bez ohledu na to, zda jde o členy 
některého z klubů seniorů.

„Využili jsme možnosti, když se uvolnily 
původně komerční prostory v majetku města, 
abychom vytvořili příjemné místo pro setká-
vání lidí. Budeme jenom rádi, když bude toto 
nové centrum dobře sloužit a získá si oblibu,“ 
řekla náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Do klubu může přijít samozřejmě i mladší 
člověk, podobně se to ostatně děje i v ko-
munitním centru Pešek na Nových Sadech. 
„Bude zde fungovat klub seniorů, který dnes 
sídlí v Javoříčské ulici, ale také místnost 
pro promítání filmů, pořádání přednášek či 

výstav nejen pro seniory,“ dodala náměstky-
ně Kolářová.

V novém centru bude fungovat i poraden-
ská služba OLsen (Olomouc seniorům), kterou 
zajišťuje odbor sociálních věcí magistrátu. Sta-
vební úpravy skončí do konce roku. 

„Chceme zde udělat například bezbari-
érové vstupy a bezbariérové toalety, vnitřní 
prostory musíme trochu jinak rozčlenit,“ uve-
dl Zdislav Doleček z odboru sociálních věcí.

Na vybavení centra použije magistrát pro-
středky, které Olomouc získala za vítězství 
v soutěži Obec přátelská seniorům.

Předpokládané otevření komunitního 
centra by se mohlo odehrát v lednu.   mif

Město ocení dobrovolníky
Na 7. prosince je připraveno v Moravském divadle speciální před-
stavení operety Franze Lehára Země úsměvů. Město na něj pozve 
všechny dobrovolníky zdarma. „Je to poděkování za jejich práci, 
ale také jejich blízkým, kteří jim dobrovolnickou činnost umožňují,“ 
uvedl primátor Mirek Žbánek.

Město Olomouc dlouhodobě podporuje organizace, které pracují 
s dobrovolníky – finančním přispěním, materiálním vybavením nebo 
alespoň oceněním jejich práce.

Pracovníci magistrátu osloví organizace, které s dobrovolníky pra-
cují, zejména v oblastech sociální, volného času dětí a mládeže, ale 
i dobrovolných hasičů a ekologických aktivit. „Vyzývám touto cestou 
organizace, které mají obětavé dobrovolníky a chtěli by využít této 
možnosti poděkování, ať se s důvěrou obrátí na sociální odbor,“ dopl-
nila náměstkyně primátora Eva Kolářová.   mmo
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Aktivity pro seniory stále pokračují…

Statutární město Olomouc nabízí seniorům 
řadu aktivit a nejvíce v rámci oslav Meziná-
rodního dne seniorů, který připadá na 1. října. 

Aplikační centrum Baluo
Cvičení v Aplikačním centru BALUO probíhá 
každé úterý dopoledne až do 3. prosince. Se-
nioři se tu mohou pod dohledem trenérů vě-
novat pohybové aktivitě v bazénu, posilovně 
a je zde připraven i stolní tenis.

Koncert Pocta Haně Hegerové
Písničky Hany Hegerové v podání Dany Chyti-
lové s klavírním doprovodem si budete moci 
poslechnout 13. listopadu od 17 hodin v Domě 
u parku. Vstupné pro seniory činí 80 korun.

Ples pro seniory
Taneční veselice pro seniory se bude konat 
21. listopadu od 14 hodin v pavilonu A Výsta-
viště Flora. V ceně slosovatelné vstupenky je 
menší občerstvení a tombola. Vstupenky za 
100 korun se prodávají na odboru sociálních 
věcí magistrátu ve Štursově ulici. 

Pro více informací sledujte facebookovou 
stránku Olomoucký senior.   mmo

Dobročinná aukce
Nezisková organizace SPOLU Olomouc nabídne 
v dobročinné aukci zajímavá umělecká díla. 
Sociální programy SPOLU Olomouc pro lidi 
s mentálním postižením tradičně podpořila řada 
známých umělců. Milovníci výtvarného umění 
tak mohou získat například dílo Františka Skály, 
Petra Nikla, Krištofa Kintery, Jana Kanyzy, Jasana 
Zoubka nebo Michaela Rittsteina. Fotogalerie 
nabízených uměleckých děl bude průběžně 
aktualizovaná na webových stránkách spoluolomouc.cz.  dtx
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14:00  prohlídka výtvarných děl  
15:00  zahájení aukce 
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Jsou a budou olomoucké děti zručné?

Čas od času slýcháváme postesknutí, že děti dnes nebývají moc zručné. Někdy zaslechneme i to že, mívají vlažný 
vztah k řemeslné práci. Olomouckým mateřským a základním školám se proto otevírá možnost odkrývat a rozvíjet 
kouzlo tvořivé ruční práce společně se svými žáky. 
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v Olomouci (MAP II) speciálně pro olomoucké školy (mateřské školy a 1. stupeň základ-
ních škol) vznikl soubor možností, jak se vzájemně inspirovat, když chtějí ve svých třídách podpořit tvořivý přístup a rozvoj manuální 
zručnosti.  Jde o program s názvem Zručnost zrozená z kouzla 
materiálů. Realizátor projektu MAP (statutární město Olomouc) 
společně s obecně prospěšnou společností Sluňákov připravili 
pro roky 2019–2021 vzdělávací cyklus pro pedagogy a jejich žáky 
v oblasti polytechnického vzdělávání. Tento cyklus nabízí školám 
workshopy ke sdílení dobré praxe, inspirativní exkurze přímo 
do olomouckých školek a škol, kde se nebojí pustit se do vyrá-
bění ve vyučování. Dále se připravují semináře a metodika pro 
pedagogy, obojí nabité inspirací a praktickými aktivitami, které 
lze s žáky ve škole zařazovat a trénovat přitom šikovnost rukou 
i „polytechnické myšlení“. 
V letošním školním roce mohou ještě učitelé vyrazit na exkurze 
do olomouckých škol. Exkurze jsou připravovány tak, aby ukáza-
ly příklady dobré praxe 6 olomouckých škol a školek v oblasti tvořivosti a rozvoje zručnosti. Už nyní se pilně pracuje na metodických 
materiálech a semináři pro učitele a jejich žáky, aby byly přichystané na příští školní rok. 
Celý vzdělávací cyklus je díky podpoře projektu pro školy zdarma a mohou se do vzdělávacích aktivit kdykoli zapojit buď jednotliví 
učitelé, nebo i větší skupiny pedagogů. 

Romana Pálková, Sluňákov

Podrobnější informace o projektu pro olomoucké mateřské a základní školy a další aktivity z nabitého kalendáře MAPu 
najdete na http://map.olomouc.eu. Sledujte nás také na       @mapolomouc
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Proměnou za více než 22 milionů korun 
prošla letos Základní škola Gorkého 
v Pavlovičkách. 

Výsledkem je šest nových tříd s moderním 
nábytkem a chytrým vybavením učeben. 
V suterénu je zbrusu nová cvičná kuchyň 
a komfort brzy doplní ještě výtah.

„Jsem rád, že jsme dostali šanci, je to 
skok do jednadvacátého století,“ zhodno-
til výsledné úpravy ředitel školy Vladi-
slav Tesařík. Žáci a učitelé si tak po třech 
měsících náročných úprav, kdy budovu 
místo nich ovládli stavbaři, užívají nových 
tříd pro výuku informatiky, fyziky, chemie 
a také přírodovědné, cizojazyčné a mul-
timediální učebny. „Máme nejmodernější 
techniku ve třídě pro výuku informatiky, 
v učebně chemie jsou k dispozici moderní 
soupravy pro laboratorní práce a počíta-
čové programy, které je dokážou zpraco-
vat. Třídy mají klimatizaci a rekuperaci 
vzduchu. Jsou to podmínky, které umož-
ňují úplně jiný způsob vyučování,“ oceňu-
je ředitel Tesařík. Součástí rekonstrukce 
školy byla i nová elektroinstalace, vzdu-
chotechnika, omítky a podlahy.

„K tomu, abychom zajistili kvalitní 
výuku a vzdělávání ve školách, musíme 
investovat do jejich odborného vybave-
ní i zázemí,“ zdůraznil náměstek primá-
tora pro školství Karel Konečný. Podle 
něj se město na tyto účely snaží v ma-
ximální míře využívat dotační prostřed-
ky, které do rozvoje školství plynou. 
V případě ZŠ Gorkého to je celkem 11,7 
milionů korun z projektu ITI Olomouc-
ké aglomerace.

Kromě školy v Pavlovičkách směřova-
ly letos peníze na rekonstrukce i do ZŠ 
Holice a ZŠ Heyrovského. „Také v těchto 
školách se letos podařilo investovat do 
odborných učeben a vybavit je moder-
ními pomůckami a nábytkem. Tady cel-
ková částka dosáhla 11 milionů,“ doplnil 
investiční náměstek Martin Major.   ste

Na Základní škole Gorkého se těší z nových tříd   Když branný den, 
tak na letišti

Stalo se již tradicí, že děti z olomouckých 
mateřských škol i žáci základních škol 
navštěvují v rámci branného dne letiště 
v Neředíně. Mají možnost prohlédnout si 
vybavení, navštívit hangáry a seznámit 
se s technickým vybavením letadel. Na 
exkurzi poznají i historii letiště, a dokonce 
mohou pod dohledem zkušených pilotů 
usednout do kokpitu některého z letadel. 

V polovině října si žáci Základní školy 
Helsinská také zasoutěžili a užili si ská-
kacího hradu. „Dětem se exkurze se 
soutěžemi na letišti moc líbila a už nyní 
se těší na další,“ potvrdila učitelka Alena 
Pátíková.   dtx



Peníze pro podnikatele Olomoucké aglomerace 
Nositel Integrovaných teritoriálních investic 
Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil opět 
nové výzvy pro podnikatelské subjekty. 

Finanční prostředky budou čerpány pro-
střednictvím Operačního programu Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK) v oblastech podpory Technologie a 
Služby Infrastruktury. V rámci nově vyhlá-
šených výzev je pro podnikatele alokováno 
celkem 333 milionů korun.

S dotačním programem Technologie je 
možné zafinancovat pořízení dlouhodobé-
ho hmotného a nehmotného majetku (stroje, 
technologie, zařízení, provozní soubory, pa-
tentové licence, HW a SW vybavení) s do-
tací až do deseti milionů korun. Žadatelé 
o finanční prostředky budou moci své 
projektové záměry předkládat do ledna 2020.

Podporovanými aktivitami u programu 
Služby infrastruktury je rozšíření prostor ino-
vační infrastruktury, pořízení nového vybavení 

a zlepšení kapacit pro spo-
lečné využívání technolo-
gií či výstavba nové sdílené 
inovační infrastruktury v re-
gionu. U projektů neobsa-

hujících stavební práce budou moci žadatelé 
získat až 30 milionů korun, v opačném přípa-
dě až 270 milionů korun. Projektové záměry 
mohou žadatelé předkládat do srpna 2020.

O finanční prostředky mohou žádat podniky 
splňující definici malých, středních a velkých pod-
niků s minimálně dvouletou historií. Výzvy jsou 
určeny pouze pro podniky, jež budou své projek-
ty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

„Potenciálním žadatelům bych doporučil, 
ať s předkládáním záměrů neotálí, jelikož se 
jedná o pravděpodobně poslední vyhlášené 
výzvy ITI Olomoucké aglomerace pro podni-
katele z v rámci tohoto programového obdo-
bí,“ uvedl Ondřej Lakomý.  

Integrované teritoriální investice Olo-
moucké aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem 

EU vedoucím k podpoře územně vymezené 
Olomoucké aglomerace při využití finančních 
zdrojů z více operačních programů. ITI umož-
ňuje regionálním subjektům v Olomoucké 
aglomeraci zapojení se do přípravy a realiza-
ce programu, který vede k rozvoji území na 
základě místního přístupu. 

V případě předběžného zájmu o výzvu 
musí žadatel vyplnit předběžný projektový 
záměr ve webové aplikaci ITI Olomoucké 
aglomerace.   mmo

www.olomoucka-aglomerace.eu

22. 11. PÁTEK 
ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍHO JARMARKU

14:00 Ježíškův poštovní úřad u vánočního 
stromu otevírá

17:00 Rock and Roll Band Marcela 
Woodmana

17:45 Vyhlášení vítěze soutěže SmOl 
„Pojmenujte vánoční strom“ za účasti 
primátora města

18:00 Rozsvícení vánočního stromu

18:05 05 Radeček

23. 11. SOBOTA 
DIVADELNÍ VÍKEND PRO DĚTI

13:00 Divadlo Tramtárie – O Pračlovíčkovi
15:00 Železný Zekon – silácké, magické 
a humorné kousky

17:00 Divadlo Tramtárie – Terezka 
a kouzelné autíčko

24. 11. NEDĚLE

13:00 Divadlo NAVĚTVI – Hlídali jsme 
Ježíška

18:00 Penzistor

29. 11. PÁTEK

16:30 Bluesberg
18:30 Nezmaři

30. 11. SOBOTA  
DIVADELNÍ VÍKEND PRO DĚTI

15:00 Mladá krev – orchestr ZUŠ Žerotín
18:00 Jazzové koledy Bigband Žerotín + 
Hudební institut

1. 12. NEDĚLE 
1. ADVENTNÍ NEDĚLE (ŽELEZNÁ)
divadlo eMILLIon 
13:00 Nad Betlémem svítí hvězda
14:00 Andělé na chůdách
15:00 Andělé na chůdách
16:00 Nad Betlémem svítí hvězda
17:00 Bombarďák – koncert pro děti plný 
divokých písní a tanečků

5. 12. ČTVRTEK 
MIKULÁŠSKÝ PROGRAM
14:00 Čertovské hrátky s andělem  
a příchodem Mikuláše
15:00 Mikulášská nadílka pro děti  
s primátorem města Olomouce
17:00 Heidi Janků
18:30 Mikulášský ohňostroj pro děti

6. 12. PÁTEK
17:00 Katapult Revival
18:30 VERAS (to nejlepší od Věry Špinarové)

7. 12. SOBOTA 
DIVADELNÍ VÍKEND PRO DĚTI
13:00 Chytrolináda – zábava s principálem 
klaunů na téma barvy a balónky
17:00 Vánoční Benefiční koncert pro Spolek 
Trend vozíčkářů Olomouc

8. 12. NEDĚLE 
2. ADVENTNÍ NEDĚLE (BRONZOVÁ)
13:00 Hugo a Matylda kouzelnický souboj 
členů Divadelního spolku Trdla
18:00 Neřež

13. 12. PÁTEK

14:00 Hudební  
skupina dětského domova v Olomouci

16:30 Šajtar

18:30 Fleret

14. 12. SOBOTA POHÁDKOVÝ  
VIKEND PRO DĚTI

13:00 Teatro di Balloni – balonková show

16:00 pěvecký sbor Fusion Olomouc/OIF

17:00 hudební skupina Re – Vox

15. 12. NEDĚLE 
3. ADVENTNÍ NEDĚLE (STŘÍBRNÁ)

13:00–15:30 O ztracené písničce –  
divadelní spolek Trdla

16:00 Lukáš Mareček – Voice & Hands

18:00 Paul Batto – Gospel & Blues

20. 12. PÁTEK

16:00 Blues Power
18:00 Piknik – vzpomínka na Michala Tučného

21. 12. SOBOTA

13:00 Komedianti na Káře
18:00 Dechová hudba při HZS Olomouc

22. 12. NEDĚLE 
4. ADVENTNÍ NEDĚLE (ZLATÁ)

13:00 Komedianti na Káře

17:30 SwingBand Klasik

24. 12. ÚTERÝ 
ŠTĚDRÝ DEN

22:00 Půlnoční bohoslužba

PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ V OLOMOUCI 
Horní a Dolní náměstí | 22. listopadu – 24. prosince 2019

KONTAKT

Bc. Ondřej Lakomý
tematický koordinátor  
ITI Olomoucké aglomerace

Magistrát města Olomouce
odbor dotačních projektů
mobil: +420 721 740 460 
ondrej.lakomy@olomouc.eu 
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ROZHOVOR

EMOCE JSOU DNES SILNĚJŠÍ 
NEŽ FAKTICKÉ ARGUMENTY

Amerikanista Josef Jařab (*1937) 
byl „revolučním“ rektorem Univerzity Palackého, později také senátorem.  
Je ikonou olomoucké sametové revoluce. Podle něj se za uplynulých třicet let 
nezměnili lidé, ale instituce.
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„Revoluci začali studenti a herci. To bychom měli mít na paměti,“ 
prohlásil ve chvíli, kdy jsme se začali bavit o sametové revoluci.
Josef Jařab se hned v pondělí 20. listopadu na shromáždění 
v univerzitní sportovní hale postavil jednoznačně jako jediný 
vyučující na stranu stávkujících studentů.
V roce 1969 vyučoval na univerzitě v New Yorku, a přesto se 
s rodinou rozhodl vrátit. Neemigroval. „Jsem jedináček a měl 
jsem nemocné rodiče, ale bylo toho více. Čechy, kteří tam zů-
stali, jsem viděl každé ráno běžet do trafiky pro noviny. V Time-
sech hledali zprávy o Československu. Všichni čekali na něco, 
co se tady změní. Já si říkal, že čekat můžeme i tady a že člověk 
může navíc i něco udělat.“
Na katedře anglistiky dostal ještě za totality od studentů 
zvláštní poděkování. „Děkovali mi za to, co jsem je neučil. 
I když jsem je to učit měl! Tehdy jsme byli schopni číst i mezi 
řádky. Koneckonců ve stávkovém výboru byla skoro polovina 
mých studentů. Asi jsem nebyl úplně zbytečný,“ usmívá se eme-
ritní profesor. Učí dodnes.
Studenti tehdejších čtyř fakult (dnes jich má univerzita osm) ho 
jednoznačně zvolili za rektora. „Chtěl jsem si vzít čas na rozmy-
šlenou, zrovna jsem se přestěhoval z Ostravy do Olomouce. Ale 
už se neptali, prostě mě zvolili, asi to bylo nelegální. To byly ty 
revoluční dny. Stejně dopadli všichni děkani, nebyl tehdy žádný 
zákon, podle kterého by se volili rektoři nebo děkani.“

Dá se tedy říct, že vítězem revoluce je univerzita?
Já myslím, že ano. Způsob, kterým revoluce připravila možnos-
ti jejího rozvoje a růstu, jsou nezanedbatelné. Jestliže se dnes 
slýchá, že univerzita není stoprocentní – to nejsou sice detaily, 
ale je to jiný příběh. Záleží, pokud bychom se ptali, jestli bylo 
využito na sto procent toho, čeho jsme dosáhli, anebo zda jsme 
promarnili nějaké šance.

Promarnili jsme?
Já jsem od devadesátých let slýchal studenty, kteří říkali: ukrad-
li nám revoluci. Ptal jsem se, kdo a proč by to dělal. Necítil 
jsem, že mají na to oprávnění, ale jak přibývalo let, cítím, že 
měli částečně pravdu.

Kdo by tu revoluci ukradl?
Když se na to dívám optikou politika, protože jsem byl osm let 
v senátu a vidím vývoj po Václavu Havlovi, mám dojem, jako by 
to byla konspirace soudruhů z prognostického ústavu, která se 
ujala a která zcela vyhrála. My ostatní jsme vyhráli něco málo, 
ale ne tolik, jak se nám nabízelo.

Je revoluce vždycky politická záležitost?
Určitě, protože vstupujete s určitou představou. My jsme do ní 
vstupovali s představou, že víme, co nechceme. Ale moc jsme si 
nebyli jisti, co chceme. To byla vágní přání. Třeba: více svobody. 
Jistě. Ale byli jsme schopni přijmout, co s tím přichází, tu zod-
povědnost? Třeba na univerzitách se teď vytváří, řekl bych, až 
ničivá atmosféra, kdy by jedna strana druhou nejraději zlikvido-
vala. Je tady plno volání po odvolání děkanů, rektorů. Znesvá-
řené strany na sebe podávají trestní oznámení… Já se ptám, je 
toto potvrzením těch původních kladných možností?

Není to třeba neviditelná ruka trhu?
Ta by neměla být tolik citelná na akademické půdě. Já jsem 
teď byl ve Spojených státech a zase jsme mluvili o penězích 

a univerzitách, penězích a vzdělání. Všichni se tam křižují a ří-
kají, že toto spojení, pokud se bude posilovat, a ono se posiluje, 
tak bude vražedné pro poslání univerzit.

Říkal jste studenti a herci, jaké je nyní poslání těch herců?
Ti na tom moc nevydělali. Do kultury by se měly vkládat peníze, 
aby lidi, nechci říct převychovávala, ale aby jim pomohla uvě-
domit si stav, ve kterém žijeme. Za negativní vlastnosti považuji 
současnou indiferentnost a apatii.

V čem?
Máme třeba svobodné volby, ale polovina lidí k nim nechodí… 
I na univerzitě se třeba senát zvolí až na třetí pokus. To zname-
ná, že někteří zavírají oči před možnostmi svobody a hlavně 
před povinností využívat té svobody.

Změnili se za těch třicet let lidé v chování, v myšlení, v přístupu…?
Já si myslím, že se víc změnily instituce než lidé. A to je velký 
problém pro výchovu nových generací. Lidé se nemění tak rych-
le. Nebyly zapomenuty ani manýry předešlého režimu. Pořád 
je vnímám… To máte Klaus, Zeman, Dlouhý, Komárek, Ježek… 
všechno významní lidé. Klausové a Zeman jsou tu pořád a za-
tím jsme je nebyli schopni argumenty přehlušit.

Máte nějakou představu, kam se bude vše dále ubírat? Nejen 
Česko, ale svět, společnost?
Nevím. Viděl jsem nedávno Donalda Trumpa opřeného o stožár, 
na kterém byla velká americká vlajka. Říkal, že budoucnost pa-
tří vlastencům, ne globalistům. Na první pohled to vypadá jako 
jedna z možností, na druhý ale vidíte, že to může být zárodečná 
myšlenka pro nějaký celosvětový konflikt. A bohužel svět je tak 
polarizován, že nevidím moc aktérů, kteří by ty dvě strany pro-
pojili nebo užitečně smířili. Jedna ani druhá strana to nechtě-
jí. Ať už to jsou republikáni a demokrati ve Spojených státech, 
nebo ať už je to u nás… Co je překvapivé, že tyto tendence mají 
podporu většiny.

Čím si to vysvětlujete?
Ta většina nechce pochopit, co je perspektivnější. Třeba by 
měla chtít, aby vysoké školy připravovaly novou generaci pro 
spolupráci v budoucnosti, ne pro konkurenci. Vysoké školy ne-
máme pro boj s ostatními. Konkurenceschopnost není nejdůle-
žitější a jako životní meta je dokonce nebezpečná. Vlastenectví, 
i v Americe, tak jak si ho přeje Trump, přerůstá v nacionalismus. 
A nejen tam.

A to je nebezpečné…
To už říkal Platón – emoce jsou silnější než argumenty, proto 
byl skeptický k demokracii. Aristoteles věřil, že jsou to argu-
menty a fakta, která vítězí.

Chcete říct, že dnes žijeme v době založené na emocích?
Určitě. A také by se dalo říct, že žijeme v mediokracii, ne v de-
mokracii. Často voláme média, aby nám pomohla řešit něja-
ký problém… I v současné při na olomoucké univerzitě říkám: 
proboha svatého, buďme schopni využít akademických svobod 
a hledejme ústupky z jedné i druhé strany. Hledejme domluvu 
a spolupráci a používejme argumenty vycházející ze znalosti 
faktů. Pokud to neuděláme, vzdáváme se tím i možností, které 
nám revoluce dala.   Pavel Konečný
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Petr Zatloukal –  
FOTOGRAF SAMETOVÉ REVOLUCE
Ke stávkujícím studentům se přidal okamžitě a fotil s nimi celou 
dobu, Petr Zatloukal se stal dvorním fotografem sametové re-
voluce v Olomouci.

„V červnu jsem skončil studium na Institutu tvůrčí fotografie 
v Opavě obor dokumentární tvorba. Listopad přišel jako na zavo-
lanou. Univerzita mě jako téma zajímala i proto, že to všechno byli 
moji kamarádi,“ vysvětlil Zatloukal, dnes odborný asistent PdF UP.

Uvědomoval si, že fotí historické okamžiky. Vstával kvůli 
tomu i ve tři ráno a ze šesti desítek exponovaných filmů pak 
sestavil fotografickou knihu Gaudeamus. Jeho snímky patří 
k nejznámějším.  pok
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Cyklokrosaři nechali stopu v Asii, Číňané chtějí na Moravu
Typicky podzimní a zimní cyklistická disciplína cyklokros, je 
v tuzemsku v plném proudu. Na Moravě již odstartoval Oderský 
pohár v Náměšti na Hané a Haná přivítá i závody domácího Čes-
kého poháru TOI TOI Cupu. Ovšem již po šesté v řadě za sebou 
se letošní světová cyklokrosová sezona žebříčku UCI rozjela 
první v Číně. Asijští pořadatelé zvolili osvědčené lokality z loň-
ského roku pro úvodní dva závody světové série kategorie C1, 
a to v blízkosti velkoměsta Chipzeng v regionu Aohan coun-
ty v severní části čínského území nazývaného Inner Mongolia 
a druhý závod byl situován do jihozápadní části Číny do provin-
cie Feng feng k pohoří Xiantang. Čína se stává prudce invazivní 
zemí v hospodářství, ale velký rozmach je znám i ve sportu. Čín-
ští organizátoři vkládají nemalé úsilí a prostředky do propagace 
i organizace velkých podniků. Cyklistika v podobě podzimní dis-
ciplíny cyklokrosu je stále více popularizována a stává se i oblí-
benou akcí široké asijské veřejnosti. Organizátorská společnost 
cyklokrosových závodů Qiansen trophy z olympijského města 
Yanqingu, kde se uskuteční některé disciplíny zimních her 2022, 
si velice dala záležet na tom, aby přijeli kvalitní cyklokrosaři ze 
všech kontinentů včetně Evropy. Proto úvodní briefing a tiskov-
ku situoval ředitel obou závodů Songyanxing do prestižních 
prostor druhé nejvyšší budovy světy Šanghaj Tower. Jako čestný 
host byl za Evropu na tiskovku a slavnostní zahájení Qiansen 
cyclocross trophy 2019 pozván i účastník předešlých podniků 
olomoucký Roman Brandýs.

Pro Čínu zahájením světové cyklokrosové sezóny závody 
skončily, proto čínští zástupci vyjádřili přání setkat se v Olo-
mouci a navštívit některé z moravských cyklokrosových závo-
dů na sklonku roku.   deš

Atraktivní futsal v univerzitní hale
Do Olomouce zamířil atraktivní futsal v podobě nově vzniklé-
ho klubu SK UP Olomouc. Startuje ve východní skupině druhé 
ligy a domácí zápasy bude hrát v univerzitní hale na Lazcích.

„Nápad vznikl na fakultě tělesné kultury, nejprve jsme se ba-
vili o projektu futsalové univerzitní ligy. Z této myšlenky však 
sešlo, tak jsme nakonec vytvořili oddíl pod Sportovním klu-
bem Univerzity Palackého. Několikrát jsme se během půl roku 
sešli se studenty a nakonec jsme se dostali až do druhé ligy,“ 
popisuje okolnosti zrodu nového týmu jeho předseda Nicolas 
Tilkeridis.

Vznik pod křídly univerzity naznačuje, odkud se rekrutují 
hráči oddílu. „Je to tak, že převážně jsme studenti Univerzity 
Palackého. Řada hráčů také působila v první lize, převážně 
za tým Bazooka Uherské Hradiště, také máme reprezentanta 
a zároveň i mistra světa v malém fotbalu,“ říká předseda.

Cílem nově vzniklého klubu je hlavně záchrana. „První rok 
se chceme udržet a uvidíme, jak se to povede,“ drží se Tilkeri-
dis při zemi. 

Vedle futsalových výsledků jsou pro univerzitní tým ještě 
důležitější ty studijní a hráči věří, že našli recept, jak zvlád-
nout své povinnosti i další fotbalové závazky. „Vzhledem 
k tomu, že jsou v týmu fotbalisté hrající nižší soutěže, přizpů-
sobili jsme tomu i hrací čas. Zápasy budeme mívat v neděli od 
19 hodin v univerzitní sportovní hale. Je to i proto, aby se lidé 
v době, kdy se na Olomoucku už nic nehraje, mohli přijít podí-
vat na futsal,“ vysvětlil Tilkeridis.   deš

ITS Cup ovládli domácí tenisté
Především pro mladé hráče byl určený tenisový turnaj 

ITS Cup v olomouckém Omega centru, který byl dotova-
ný částkou 15 tisíc dolarů. V hlavní soutěži se představi-
lo třináct českých tenistů a ti se v zahraniční konkurenci 
dokázali prosadit. Ve finále dvouhry porazil Robin Staněk 
po hodině a půl Jaroslava Pospíšila 6:3, 6:4 a radoval se ze 
své třetí kariérní trofeje. Titul ve čtyřhře získali majitelé 
divoké karty Petr Michnev a Robert Rumler.

„V průběhu celého turnaje jsem se cítil opravdu dob-
ře a konečný výsledek tomu odpovídá. Především finále 
však bylo náročné. Hodně mi pomohlo vítězství v první 
sadě. Získal jsem sebevědomí a to se projevilo přede-
vším na servisu. O podání jsem se mohl opřít,“ hodnotil 
své vystoupení v Olomouci Staněk, který se díky vítěz-
ství ve světovém žebříčku ATP posunul do sedmé světové 
stovky.

Vítězové deblu ve finále porazili Michala Konečného 
a Ondřeje Krsteva za 75 minut po setech 4:6, 6:4 a 10:6. 
Pro Rumlera je to v pořadí třetí deblový titul v kariéře, 
předchozí dva získal v roce 2014. Michnev si připsal jubi-
lejní desátý titul ve čtyřhře.

„Na titul jsem čekal dlouhých pět let, takže z něj mám 
pochopitelně velkou radost. Do soutěže jsme se dostali 
na poslední chvíli zásluhou divoké karty. Lépe jsme ji vyu-
žít nemohli,“ radoval se z úspěchu Rumler.   deš

SPORT
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 BOJOVÝ GALAVEČER  
 VE ZNAMENÍ DOMÁCÍCH ÚSPĚCHŮ 
Ve skvělé atmosféře proběhl v hotelu Cla-
rion Congress atraktivní galavečer bojo-
vých sportů MMA, thajského boxu a K1 pod 
názvem GCF 49: MMA Cage Fight Olomouc 
7. V kleci se předvedla také celá řada olo-
mouckých reprezentantů a jejich výkony 
zvedaly diváky ze sedadel.
„Byla to snad nejlepší akce, kterou jsem 
pořádal. V Clarionu byla elektrizující atmo-
sféra, diváci byli neskuteční. Skvěle fandili 
celý večer. Diváci si letos užili široké spek-
trum zápasů, z nichž některé velmi brzy 
skončily technickým k. o. a to je vždy zají-
mavé,“ prohlásil Michal Prstek z pořádající-
ho klubu Smash Gym Olomouc.

Úspěšný byl galavečer i z pohledu domá-
cího Smash Gym Olomouc. „Vyhráli jsme 
čtyři z pěti zápasů, dopadlo to téměř do-
konale,“ poznamenal Prstek. Skvělý zápas 
předvedl Pavel Hennrich, velký aplaus si 
vysloužily Nikola Hubálková a Marcela 
Šafranová a v duleu večera potvrdil Nikolas 
Kubáň, že je ve skvělé formě, když hned v 
prvním kole porazil Dušana Dědka.
Úspěšný byl také zástupce klubu Muay 
Thai Olomouc Stanislav Šmíd, který vyhrál 
nad brněnským Erikem Votavou. „Standa 
celý zápas držel střed klece a pracoval 
hlavně boxerskými kombinacemi, ze kte-
rých měl soupeř respekt. Ve druhém ještě 

přitlačil a to rozhodlo,“ popsal výkon svého 
svěřence trenér Tomáš Musil.   deš

Volejbalové mistryně posílila smečařka  
Eva Hodanová a nahrávačka Erica Handley
Vedení olomouckých volejbalistek hned na začátku sezony vy-
hlásilo ambiciozní plán před novým ročníkem extraligy. Úřa-
dující české šampionky se pokusí zopakovat poslední triumf. 
„Chceme obhájit titul,“ prohlásil jednoznačně předseda Jiří Ze-
mánek.

Tomu odpovídala také snaha postavit co nejkvalitnější sestavu, 
která doznala několika změn. Po řadě odchodů potřebovaly volej-
balistky posílit na postu smečařky, což se podařilo. Ze zahraniční-
ho angažmá se do české nejvyšší soutěže vrátila Eva Hodanová.

Členka reprezentačního výběru strávila poslední tři ročníky 
v Německu, kde nastupovala za Drážďany a poslední rok hrála 
v Postupimi. S ní však před novým ročníkem rozvázala po vzá-
jemné dohodě smlouvu.

„Měla jsem zdravotní problémy. Nikdo z doktorů mi nedokázal 
pořádně říct, co je jejich příčinou. Teď už se cítím dobře, ale musím 
dohnat tréninkové manko,“ říká Hodanová. Po zisku mistrovského 
titulu, nastaly v klubu odchody, a tak se společně domluvili.

„Olomouc mi dala příležitost, abych se rozehrála. Já jí to chci 
vrátit a dostat se zpátky na úroveň, kde jsem byla dřív. Doufám, 
že týmu pomůžu k co nejlepšímu umístění,“ přeje si pětadvace-
tiletá rodačka ze Stříbra, která si uvědomuje, že přišla do klu-
bu z mistrovskými ambicemi. Obhájit titul není lehké a tlak na 

hráčky vždycky bude. Můžu říct, že jsem na něj zvyklá. V klubech, 
kde jsem hrála, byl tlak na výsledky poměrně velký,“ nebojí se vy-
sokého očekávání smečařka.

V rozběhnutém ročníku Olomouc přišla o jednu z osobností, 
která se podílela na tažení za loňským zlatým hattrickem. Šárka 
Kubínová totiž čeká miminko a přerušila sportovní kariéru. Vede-
ní ovšem dokázalo klíčový post nahrávačky rychle obsadit, když 
získalo Američanku Ericu Handley. Ta už má zkušenosti z Evropy, 
když působila v Polsku, Francii a Finsku.

„Všechny tři země, ve kterých jsem hrála, byly od sebe velmi 
odlišné. Z každé z nich jsem si vzala kousek a užívala jsem si to 
tam. Teď, když jsem se vrátila do téhle části Evropy, nacházím 
hodně věcí, které si vybavuji a mám je ráda. Každý den objevu-
ji nové věci a užívám si to tady,“ říká čtyřiadvacetiletá Handley 
o svých předchozích zkušenostech s Evropou.

Letos přidá další, když se z Lakeville v Minnesotě přesunula 
přímo do srdce Evropy.

„Vím, že to byl velmi rychlý přesun pro všechny, ale jsem moc 
vděčná za ochotu a schopnosti každého, kdo mi pomohl být 
rychle s týmem. Ten mě přijal výborně. O Olomouci jsem slyše-
la jenom skvělé věci. Zatím jsem neměla moc času prozkoumat 
město, ale těším se na něj,“ uvedla Erica Handley.   deš
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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

6. 11. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

8. 11. 19:00 Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus

Činohra

9. 11. 16:00 Krejčovský salon
Život nelze ušít na míru

Činohra

10. 11. 16:00 Don Pasquale
Komická opera 

Opera

12. 11. 19:00 Ernani
Lyrické drama o čtyřech jednáních

Opera

13. 11. 19:00 Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou

Činohra

14. 11. 19:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

15. 11. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

16. 11. 18:00 Tři smrti Martina Šmída
Scénické čtení

Činohra

16. 11. 19:00 Samet

16. 11. 20:00 Tři smrti Martina Šmída
Scénické čtení

Činohra

16. 11. 20:30 Samet

17. 11. 16:00 Tři smrti Martina Šmída
Scénické čtení

Činohra

17. 11. 18:00 Samet

18. 11. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

19. 11. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

20. 11. 19:00 The Beatles Celebration
Navždy změnili dějiny pop music

Balet

22. 11. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

23. 11. 19:00 Orfeus v podsvětí
Světově proslulá opereta

Opereta

24. 11. 10:00 Kubula a Kuba Kubikula
Divadlo Aha! Praha

Pohádka

24. 11. 14:00 Kubula a Kuba Kubikula
Divadlo Aha! Praha

Pohádka

24. 11. 15:00 Baletní dílna MDO - Giselle
Zažijte balet jinak!

25. 11. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

26. 11. 19:00 Giselle
Balet o kontrastu dvou světů: lidského a nadpřirozeného

Balet

28. 11. 19:00 Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

29. 11. 19:00 Louskáček
Baletní pohádkový příběh

Balet

30. 11. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

1. 12. 14:30 Na tý louce zelený
Česká lidová opereta

Opereta

2. 12. 19:00 Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

3. 12. 19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.moravskedivadlo.cz» www.kmol.cz

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
7. 11. Doba románská
Kulturní vzepětí 11. století se šíří po celé Evropě, výrazně se profi-
luje architektura, malba a plastika. S Mgr. Věrou Mičkovou, peda-
gožkou a textilní výtvarnicí navštívíme naše románské památky 
v 16 hodin v budově na náměstí Republiky.

12. 11. (Ne)Známé země
Ti, kteří zavítají od 10 do 15 hodin do budovy na náměstí Republiky, 
se budou moci formou „živé knihovny“ seznámit s kulturou, tradice-
mi a zvyky vybraných cizích zemí (Argentina, Bolívie, Keňa, Rusko 
a Ukrajina). Součástí programu bude i workshop japonské kaligrafie.

13. 11. S knížkou do života
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od naroze-
ní pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi úplně malými dětmi 
v 10 hodin na pobočce Neředín. Děti čeká krátký program spojený 
s knížkou Povídání o pejskovi a kočičce a rodiče tipy na zajímavé knížky.

14. 11. Jordánsko
Cestopisná beseda s Janou Římskou a Miloslavem Kouřilem věno-
vaná neprávem opomíjené pouštní zemi na Blízkém východě potěší 
v 17 hodin v budově na náměstí Republiky všechny, kteří rádi vyrážejí 
do světa za poznáním. Rezervace v knihovně nebo dospele@kmol.cz.

19. 11. Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kte-
ří si chtějí porovnat své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. 
Užijí si zábavu s dalšími chytráky nebo využijí vlastního těla při stu-
diové střílečce The Shoot či sadě sportů Sports Champions. Těšíme 
se od 16 do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit na 585 545 129.

21. 11. Úsměv je nejhezčí poezie
V rámci letošního ročníku Dne poezie vystoupí od 17 hodin na 
pobočce Jungmannova básník Jiří Květoslav Hrubý, letošní držitel 
Ceny za sonet, udělené v soutěži Seifertovy Kralupy 2019. Večer oži-
ví hudební skupina My tři a…, kterou tvoří hudebníci Josef Palec Ka-
dlec, Zdeněk Dohnal, Jakub Knápek a zpěvačka Jitka Romanovská.

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

28. 11. Diplomacie bez závoje
Přední český afrikanista, překladatel, historik a bývalý český diplo-
mat v Ghaně PhDr. Vladimír Klíma, CSc. nás seznámí se zvyky a ob-
řady místních obyvatel, s kulturou i všedním životem v zemi, kterou 
poznal v době svého působení. Přednáška proběhne v budově na 
náměstí Republiky v 17 hodin. Rezervace místa je nezbytná.

30. 11. Den pro dětskou knihu
První adventní sobota od 8 do 12 hodin je již potřinácté věnována dět-
ské knize a dětskému čtenářství. Celá budova na náměstí Republiky se 
tento den změní v pohádkový les a ožije nadpřirozenými postavami, 
soutěžemi a kreativními výtvarnými dílničkami. Na všechny šikovné 
děti (které mohou přijít i v kostýmu) se přijde podívat zvířátko ze zoo.

3. 12. Vánoce na Ukrajině
Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro 
Olomoucký kraj se s rodilými Ukrajinci budeme v 16:30 hodin  
na pobočce Jungmannova těšit na Vánoce. Oni nám přiblíží ty svoje.

VÝSTAVY
Pobočka Jungmannova nabídne v listopadu a v prosinci snímky ha-
nácké krajiny a zajímavých staveb pořízených z dronu. Stojí za nimi 
olomoucký rodák Tomáš Zrnka.

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

Cyklus dvanácti obrazů malovaných technikou klasické olejomal-
by po dobu dvanácti měsíců ve dvanácti úplňcích nazvaný Luna 
v obraze(ch) představuje do konce prosince na pobočce Brněnská 
výtvarnice Soňa Zapletalová.
 

KULTURAwww.olomouc.eu/portal/kalendar-akci
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po | 4. 11. | 19:00 | KONVIKT VSTUPNÉ 20 Kč
Dny židovské kultury Olomouc 2019
Svetlana Kundish & Patrick Farrell: New Yiddish Songs 

út | 5. 11. | 17:00 | VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury Olomouc 2019
Jindřich Buxbaum: Zbožní Židé v Evropě

út | 5. 11. | 19:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury Olomouc 2019 | FilmArt
Saulův syn

st | 6. 11. | 19:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Societas Iesu: víra – umění – věda |  
Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka 
Ignác z Loyoly (1491–1556): život a dílo otce jezuitů

čt | 7. 11. | 17:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury Olomouc 2019
Ashkenaz

čt | 7. 11. | 19:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury Olomouc 2019
Black Honey

ne | 10. 11. | 13:30 | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury Olomouc 2019
Olomouc židovská IV

út | 12. 11. | 18:00  VSTUP VOLNÝ
Ekologický večer, pořádá Sluňákov, o. p. s.
Krabatina jako centrum periferie

čt | 14. 11. | 18:30 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ VSTUP VOLNÝ
Výstava + křest knihy Olomoucké okamžiky 1989
1989

pá | 15. 11. | 18:00 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ VSTUP VOLNÝ
30 let svobody 
Talk show Davida Hrbka s Karlem Hvížďalou

ne | 17. 11. | 15:00 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ VSTUP VOLNÝ
30 let svobody 
Ohrada – happening

út | 19. 11. | 19:00 | MOZARTEUM VSTUPNÉ 60 | 30 Kč
FILMART z cyklu Film a spiritualita 
Mama Brasil

st | 20. 11. | 17:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Přednáška Pavla Urbáška 
Rok 1989 v Olomouci očima historika

čt | 21. 11. | 18:30 | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ VSTUP VOLNÝ
Grafika ze sbírky MUO 
Art & Print |Post.Print 

út | 26. 11. | 19:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Umělec & člověk | Osobnosti světového malířství | 
Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela 
Strozzi 

st | 27. 11. | 18:00 | MOZARTEUM VSTUP VOLNÝ
Ekologický večer, pořádá Sluňákov, o. p. s. 
Jaromír Gottlieb: Obrazy krajiny uvnitř slov

so | 30. 11. | 18:00 | MOZARTEUM VSTUPNÉ 120 Kč
Musica Figuralis

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC (VÝBĚR)

Gruberová Marcela, Lodě souprava Věra Kovářová, Kytice

Do 30. listopadu můžete v Galerii města Olomouce vidět díla 
Marcely Gruberové (Země ze mě) a Věry Kovářové (Recycled 
Art). Obě jsou členkami Unie výtvarných umělců Olomoucka. 
Na 4. prosince je v galerii připravena vernisáž výtvarníků part-
nerského města Makarská.  ise

Gruberová / Kolářová

4. 11.

19:00

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

Maurice Ravel, Luciano Berio, Theodor Blumer

Belfiato Quintet

Reduta

5. 11.

17:30

Píseň noci
Hudební podvečery pro nastávající rodiče

Jitka Hosprová – viola, Kateřina Englichová – harfa, 

Markéta Vejvodová – průvodce programem

Mozartův 

sál

7. 11.

19:00

Hudba napříč kontinenty
Chihchun Chi-Sun Lee, Sergej Prokofjev, Franz Schubert

Jan Bartoš – klavír, Yu-An Chang – dirigent

Reduta

17. 11.

19:00

Koncert k výročí studentského hnutí 1939 a 1989
Bedřich Smetana, Jan Vičar

Veronika Kaiserová – soprán, Josef Kovačič – bas

Chlapecký sbor Bonifantes, sbormistr Jan Míšek

Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové, 

sbormistryně Lenka Dohnalová

Akademický sbor Žerotín, sbormistr Pavel Koňárek

Petr Vronský – dirigent

Reduta

28. 11.

19:00

Jednoduchost v hudbě
Antonio Salieri, Philip Glass, Wolfgang Amadeus Mozart 

Bohemia Saxophone Quartet

Jakub Klecker – dirigent

Reduta

29. 11.

19:00

Jednoduchost v hudbě
Antonio Salieri, Philip Glass, Wolfgang Amadeus Mozart 

Bohemia Saxophone Quartet

Jakub Klecker – dirigent

Reduta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

» www.mfo.cz

Dotační programy v oblasti kultury na rok 2020 
Lhůta pro podání žádostí je od 11. do 25. listopadu (včetně) pro 
podprogramy: 1.1 Činnost kulturních organizací | 1.2 Festivaly | 
1.3 Kulturní akce |  1.4 Olomouc ve filmu | 1.5 Publikační činnost. 
Žádosti v podprogramu 1.6  Mikrogranty jsou přijímány celoročně 
stejně jako v podprogramu 1.7 Celoroční dotace v oblasti kultury, 
kde je ale prvním dnem podání žádosti 1. duben 2020.
Více na webu města s sekci Dotace.   mmo

http://www.mfo.cz
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Čtvrtý ročník Dizajntrhu, předvánoč-
ní přehlídky autorské tvorby, proběh-
ne v sobotu a neděli, 23. a 24. listopadu 
v Konviktu – Uměleckém centru Univer-
zity Palackého. Pod heslem „Na sváteční 
vlně“ organizátoři představí kromě lokál-
ních tvůrců a prodejců také multižánrový 
doprovodný program.

Na Konvikt se sjede více než stovka de-
signérů, umělců, řemeslníků, prodejců 
a značek. „Opět představíme průřez na-
příč kategoriemi kreativního průmyslu, 
tedy šperky, módu, bytové a jiné doplňky, 
přírodní kosmetiku, hračky… Dbáme také 
na nabídku knih a neobyčejných chuťo-
vek, tedy jedlých dárků. Věříme, že si na 
to svoje přijdou opravdu všichni,“ popsala 

složení prodejců Anna Jánská, zaklada-
telka přehlídky.

Dizajntrh klade důraz nejen na lokál-
ní a udržitelné nakupování, ale také na 
prožitek. Místo unifikovaných dárků mo-
hou návštěvníci pod vedením zkušených 
designérů dárky sami vyrobit v rámci 
tvořivých dílen. „Oproti loňskému roční-
ku chceme nabídnout menší počet dílen 
s větší časovou dotací, abychom uspo-
kojili náročnější návštěvníky,“ uvedla za 
organizátory Adéla Píchová.

Mnoho z tvoření bude přizpůsobeno 
mladším dětem a školákům, v odpočin-
kové zóně najdou místo pro spontánní 
hru a čeká je také divadelní představení. 
Rodiče jistě ocení možnost bezplatného 
hlídání.

Z lokálních tvůrců se návštěvníci mo-
hou těšit například na Janu Grešákovou 
a její kabelky a toaletky, B keramiku, au-
torské oděvy a látky By Terez, originální 
šperky Couple of Sand Lenky Jorníčko-
vé a Jana Malého, dětské knihkupectví 
Zlatá velryba, mýdlárnu Made by Kiki, 
kreslené dekorace a přání Rozkvetlá, 
výrobky značky Šufánek, ručně háčkova-
né čelenky a čepice Wild Wolf, dřevěná 
loutková divadla a hračky Woodseason, 
ilustrace Jany K. Kudrnové Z lesa a mno-
ho dalšího.

Na sváteční vlně se tak prodejci i ná-
vštěvníci mohou letos svézt hned dva-
krát, kromě osobitého zahájení adventu 
a sváteční atmosféry půjde bezesporu 
také o olomoucký svátek designu.   pok

Olomouc chce vytvořit svou vlastní elektronickou encyklopedii

Bohatá historie města Olomouce obsa-
huje ohromné množství různorodé fak-
tografie. Pro laika ovšem mnohdy není 
snadné dostat se ke všem těmto datům 
a najít mezi nimi i příslušné správné vaz-
by a souvislosti. Vytvoření takového prak-
tického nástroje pro badatele i běžné 
Olomoučany patří k cílům ambiciózního 
projektu historické elektronické encyklo-
pedie města Olomouce.

Encyklopedie nemá být pouhým kata-
logem osobností či výčtem událostí z dějin 
města. Podstatou je vytvořit strukturu na-
vzájem provázaných informací o místech, 
událostech, osobnostech, rodech a kor-
poracích, které hrály v historii Olomouce 
roli. Chybět v ní nebudou ani významné 
archeologické artefakty, které historikům 
pomáhají objasnit dějiny města. „Důležité 
přitom je spojit dostupné informace, které 

už nashromáždily jednotlivé instituce. 
Proto budeme úzce spolupracovat napří-
klad se Státním okresním archivem Olo-
mouc, s Národním památkovým ústavem, 
s Knihovnou města Olomouce, Vědeckou 
knihovnou a také s Vlastivědným muze-
em,“ vysvětlil náměstek primátora Karel 
Konečný, který je sám profesí historik.

Encyklopedie bude obsahovat katalo-
gy osobností, ale také například informa-
ce o jednotlivých důležitých budovách. 
Zásadní je, že uživatel při prohlížení 
jednoho hesla dostane možnost pokra-
čovat dále. „Například pokud si budeme 
prohlížet událost korunovace Matyáše 
Korvína českým králem v olomoucké ka-
tedrále, můžeme se současně dozvědět 
něco o katedrále samotné, o uherském 
králi Matyáši Korvínovi či o dalších osob-
nostech, které s touto událostí měly něco 

společného. Najdeme zde také přísluš-
né archivní dokumenty, pokud k tématu 
existují, a obrazové přílohy, jako jsou na-
příklad pečeti,“ ilustroval na konkrétním 
příkladu podstatu encyklopedie náměs-
tek Konečný. Nutné je přitom stanovit 
limity, do jaké hloubky mají podobná 
propojení vést, aby se uživatel neztratil 
„v oceánu informací“.

Novou encyklopedii město připravu-
je s odborníky z Univerzity Palackého, 
Národního památkového ústavu a se 
softwarovou společností Bach systems. 
V minulosti už radnice v podobné spolu-
práci s historiky, archiváři a softwarovými 
specialisty realizovala projekt Z olomouc-
kých archivů. Na stránce archivy.olomouc.
eu jsou dostupné stovky archivních doku-
mentů, které poutavým způsobem ilustrují 
olomoucké dějiny.   mif

 DESIGN NA SVÁTEČNÍ VLNĚ      
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Olomouc je magická, zní z partnerského Owensboro
Krásná a magická, taková je Olomouc 
pro partnery z Owensboro. Při říjnové 
návštěvě delegace z amerického part-
nerského města se nešetřilo superlativy. 
Partnerství s Owensboro pojí Olomouc 
od roku 1994 a za oceánem stojí na plat-
formě práce dobrovolníků.

„Vážím si spolupráce a mohu vás ujistit, 
že bude pokračovat,“ oznámil při přijetí 
delegace na historické radnici primátor 
Miroslav Žbánek. Olomouc a nejvzdále-
nější partnerské město v americkém státě 
Kentucky pojí přátelství 25 let.

Členové rady spolupráce zavítali do 
Olomouce při příležitosti pravidelné 
výměny amerických a českých studentů. 
Společně s primátorem řešili nové směry 
a možnosti spolupráce i otázky výměny 
inspirací a zkušeností. „Pořád nás něco 
oslovuje, ty dojmy z dosavadní spoluprá-
ce jsou okouzlující a pořád je co rozví-
jet. Jako silný vnímáme každý moment 
naší spolupráce,“ potvrdila při návštěvě 
Elaine Wright, členka rady spolupráce 
s Olomoucí a ostatními partnerskými 
městy, profesorka na Brescia University 
v Owensboro, která spoluprácuje s Vyšší 
odbornou školou Caritas v Olomouci.

Výměny zkušeností reprezentované 
konkrétními oblastmi spolupráce jsou 
podle primátora tou nejsilnější částí 

spolupráce. „Lidé se musí vidět, potkávat 
se a sdílet vzájemně zkušenosti a pří-
klady dobré praxe, protože přátelství 
stojí na konkrétních lidech,“ je přesvěd-
čen primátor Žbánek. V další debatě tak 
padl i návrh na vytvoření nové platfor-
my komunikace, která by se odehrávala 
v prostředí sociálních sítí. „V USA výborně 
funguje facebookový profil, který sdružu-
je partnerská města,“ zmínil Ross Leigh, 
vedoucí okresní správy zeleně a parků, 
člen rady spolupráce s Olomoucí.

V Americe se o agendu partnerských 
měst starají dobrovolníci. Olomouc 
s Owensboro spolupracuje na všech mož-
ných úrovních, nejaktivnější jsou ale v tom-
to ohledu studenti a skauti. Od samého 
začátku spolupráce probíhají i výměnné 
návštěvy zástupců policejních a hasič-
ských záchranných sborů. Tradiční kaž-
doroční akcí je měsíční výukový kurz pro 

30 studentů z Owensboro a západního 
Kentucky v Olomouci. Stáží zaměřených na 
sociální práci a vzdělávání se v Owensboro 
účastnili několikrát také pracovníci Cari-
tas. Obě města se také vzájemně propagují 
v oblasti turistiky.

Owensboro je se svými 60 tisíci oby-
vateli třetím největším městem v americ-
kém státě Kentucky. Leží na břehu řeky 
Ohio v uhelné pánvi v západní části státu 
a často se o něm hovoří jako o kolébce 
průmyslu. Dnešní Owensboro je ale i cen-
trem umění a kultury. Nachází se zde 
druhé největší umělecké muzeum v Ken-
tucky a velké přírodovědné muzeum. Vě-
hlas má i díky výrobě tamního bourbonu.

Spolupráce mezi oběma městy za-
čala koncem roku 1993, v červnu 1994 
byla městu Olomouc oficiálně předána 
Charta partnerských měst (Sister Cities 
Charter).  ste

Spolupráce Olomoucké a Opolské aglomerace 
ukázala Polákům naši hromadnou dopravu
Olomoucká aglomerace hostila koncem 
září zástupce z Opolské aglomerace. 
Oba regiony díky integrované strategii 
(ITI) čerpají peníze ze strukturálních fon-
dů Evropské unie. Hlavním tématem se-
tkání byla doprava, konkrétně udržitelná 
mobilita a integrovaný dopravní systém.

Na Olomoucko zavítali kromě ředi-
tele Opolské aglomerace Piotra Dan-
cewicze i zástupkyně Evropské komise 
Elżbieta Gajeska a zástupci z polských 
aglomerací při městech Wrocław, Wał-
brzych nebo Bydgoszcz.

„Polští hosté se seznámili s Koordinátorem integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, Dopravním podnikem města Olomouce nebo s novou dopravní 
řídicí ústřednou,“ popsal Petr Kladivo z olomouckého magistrátu.

Návštěva končila programem v Hranicích, které leží na samém okraji Olomoucké 
aglomerace a mohou se pyšnit vozovým parkem hromadné dopravy složeným z elek-
trobusů. Jde tedy o koncept spadající do strategie SmartCity.

Představitelé z Olomouce, Opolí a jim blízkých měst se pravidelně setkávají na 
společných seminářích, konferencích a stážích. Studijní cesta byla podpořena progra-
mem Interreg V-A a projektem Společně pro rozvoj aglomerací.   mmo

Senioři z partnerské Bratislavy  
znovu obdivovali Olomouc

Návštěva katedrály svatého Václava, prohlíd-
ka Arcidiecézního muzea, ukázka hry na var-
hany v kostele Panny Marie Sněžné či přijetí 
náměstkyní primátora Evou Kolářovou, takový 
byl program návštěvy několika desítek senio-
rů z partnerské Bratislavy – Staré Mesto.

„Těší mne, že se tato spolupráce osvědčuje v 
praxi a že mimochodem potvrzuje i to, že senioři 
mohou trávit svůj volný čas aktivně a zajímavě,“ 
uvedla primátorova náměstkyně Eva Kolářová. 
„Hosty z Bratislavy jsem přivítala na půdě Arci-
diecézního muzea, protože bohatá historie patří 
k hlavním pokladům Olomouce. I s ohledem na 
to, že já sama mám k historii velmi blízko, to po-
važuji za vhodné místo.“

Seniory do Olomouce doprovázela mís-
tostarostka Bratislavy – Staré Mesto Martina 
Uličná a také vedoucí oddělení sociálních 
věcí tamní radnice Janka Langová a vedoucí 
oddělení kultury Ernest Huska. 

S Bratislavou pojí Olomouc několikaletá spo-
lupráce, v příštím roce by navíc měla být v rámci 
projektu na prohloubení spolupráce se zeměmi 
Visegrádské skupiny ještě posílena.   mif
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Olomoučtí dobrovolní hasiči podpořili slabozraké a nevidomé
Den plný pohybu aneb Mezigenerační 
setkání žáků, studentů a dospělých se 
zrakovým postižením i bez něj organizo-
vala Oblastní pobočka SONS Olomouc 
společně se Střední, základní a mateř-
skou školou prof. V. Vejdovského.

Akce se konala v době 65. výro-
čí speciální školy, kterou založil oční 
lékař profesor Václav Vejdovský, a 60. 
výročí vzniku cílené péče o dospě-
lé se zrakovým postižením založením 
Krajské organizace nevidomých při 

tehdejším Československém svazu in-
validů.

Sportovně-zábavné odpoledne plné 
pohybu doplnili svojí účastí i dobro-
volní hasiči z Černovíra a Droždína. 
Nabídli dětem možnost vyzkoušet si 
sportovní disciplíny v požárním útoku. 
Největší zájem byl o disciplínu na-
zvanou Hašení domečku, kdy mladí 
sportovci pumpovali vodu do požární 
hadice a proudem vody shazovali terče 
umístěné v oknech domečku. Disciplína 

byla upravena i pro nevidomé účastní-
ky. Zajímavá byla i prohlídka hasičské 
cisterny a možnost vyzkoušení profesi-
onálního obleku.

Do organizace stanovišť se zapojili 
i pracovníci odboru ochrany magistrátu 
města Olomouce, kteří připravili zábav-
ný kvíz, výrobu odznáčků s čísly tísňové-
ho volání a další zajímavé aktivity.

Partnery Dne plného pohybu byly 
i Centrum pohybu a Nadace prof. Vej- 
dovského.   mmo

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 BRANNÝ ZÁVOD PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
 VYHRÁLA DEMLOVKA 
Devatenáctý ročník branného závodu 
pro žáky základních škol O putovní po-
hár primátora města Olomouce proběhl 
na Svatém Kopečku v areálu zoo a jeho 
blízkém okolí.

Sedmnáct pětičlenných družstev mezi 
sebou soupeřilo v disciplínách z oblasti 
topografie, zoologie, botaniky a činností 
spojených s mimořádnými událostmi.

Trať dále byla doplněna o dovednostní 
úkoly v podobě střelby z laserové pistole, 
lanové dráhy, hodu koulí a hodu šipkami.

Nejlépe se s nástrahami tratě vypořá-
dalo družstvo ze ZŠ Demlova, druhé místo 
obsadilo družstvo ZŠ Hálkova a třetí mís-
to vybojovalo družstvo ZŠ Dolany.   dtx

Zima se blíží. Zkontrolujte topidla
Brzy začne topná sezona. Jednou z nejčastějších příčin vzniku po-
žárů, při kterých dochází k úmrtí, je špatný technický stav topidla 
nebo komínu. Zkontrolujte proto stav vašeho topidla a spalinové 
cesty. Více informací najdete na webu www.hzsol.cz   dtx

Jak předejít požáru v domácnosti
 Dodržujte lhůty kontrol a čištění spalinové cesty.
 Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla 

a spalinové cesty.
 Při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce.
 Plynová topidla a jejich spalinové cesty nechejte minimálně 

jednou ročně zkontrolovat.
 Topte vhodným palivem, pálení odpadu výrazně snižuje 

životnost topidla i spalinové cesty.
 Netopte vlhkým dřevem, dochází pak k rychlému zarůstání 

spalinové cesty.
 Pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, 

popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní 
domovní odpad.

 Správně vyčištěným a seřízeným topidlem se spalinovou cestou 
výrazně uspoříte při spotřebě paliva.

 Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, 
volejte hasiče 150 nebo 112.

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

Jak předejít zbytečným starostem
 Peněženku, osobní doklady a další cenné věci mějte neustále pod 

dohledem, větší obnos peněz si rozdělte na více částek a uložte je 
na různá místa, doklady a klíče noste pokud možno odděleně.

 Kabelku nebo tašku neodkládejte, když ji odložíte, mějte ji 
neustále na očích (nákupní vozíky, zkoušecí kabinky).

 Při odchodu od zaparkovaného vozidla nenechávejte na 
sedadlech žádné věci, vše uschovejte do zavazadlového 
prostoru, bunda nebo kabát zanechaný na sedačce může být 
mnohdy pro zloděje dostatečným lákadlem k vloupání do 
vozidla.

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

 Při cestování hromadnou dopravou si dávejte na své věci 
obzvláště pozor, při čekání na zastávce zkontrolujte uzavření 
tašek, kabelek a kapes.
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Olomouc hostila mistrovství republiky ve vyprošťování
Pomačkaný vrak auta zdeformovaný ko-
lem traktoru a uvnitř uvězněná zraněná 
žena. To byl jeden ze scénářů, které mu-
sela řešit čtyřčlenná družstva na  
Mistrovství ČR JSDHO ve vyprošťování 
u dopravních nehod.

Mistrovství republiky se konalo na počátku 
října na parkovišti u Galerie Šantovka pod 
záštitou primátora Mirka Žbánka. „Úko-
lem družstev bylo vyřešit, jak bezpečně, 
efektivně a rychle vyprostit osobu pomocí 
hydraulických rozpínáků a nůžek a poskyt-
nout jí předlékařskou první pomoc. Týmy 
měly na rozlousknutí zapeklitých a těž-
kých scénářů, které mají simulovat reálné 
podmínky při dopravních nehodách limit 
dvacet minut,“ pospala mluvčí hasičů Lucie 
Balážová.

S časovým limitem a náročným zadá-
ním si nejlépe poradil tým z Březové nad 
Svitavou v Pardubickém kraji.

Kromě soutěže hasiči HZS Olomouc-
kého kraje pro návštěvníky připravi-
li bohatý doprovodný program. Lidé si 

mohli prohlédnout moderní hasičskou 
zásahovou techniku, včetně hasičského 
speciálu Titan, který je určen pro zásahy 
v rizikových oblastech s vysokým stup-
něm ohrožení. K dispozici byl trenažér 

společnosti Besip nebo třeba opilecké 
brýle. Diváci si mohli také prohlédnout 
sanitku zevnitř, elektromobil e-tron 
nebo potěžkat nejnovější hydraulické 
nůžky či rozpínáky.   dtx

Hasiči vyrazili na polygon, aby se zdokonalovali v lezeckých dovednostech
Zdokonalit individuální i týmové schop-
nosti, obratnost a rozhodovací dovednosti 
mohli na začátku října olomoučtí hasiči-
-lezci na unikátním lezeckém polygonu ve 
Velkém Poříčí v Královehradeckém kraji.

Ojedinělé středisko využívají ke speci-
álnímu odbornému výcviku pro záchra-
nu z výšky i z volné hloubky hasiči z celé 
republiky.

„Ti naši jej využili na čtyři dny a vystří-
dali se zde lezci ze všech tří olomouckých 
směn. Díky tomu, že profil betonové stěny 
polygonu nabízí hned několik typů hran, 
si mohli nacvičit různé varianty záchra-
nářských činností a překonávání složitých 
překážek,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie 
Balážová.

Vnitřní a venkovní prostory polygonu 
jsou propojené množstvím prostupů, po-
trubí a dalších prvků, takže borci mohli si-
mulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při 
kterých je nutné, aby tým záchranářů po-
stupoval kreativně a úzce spolupracoval.

„Ve stísněných prostorách jsou umístěné 
kamery, takže můžeme celou dobu sledovat, 
jak se hasiči chovají, jak se rozhodují a jaké 
dělají chyby. Je to pro nás obrovská výho-
da a zároveň je to pro kluky bezpečné. Díky 
těmto výcvikům prohlubujeme individuální 
i týmové dovednosti, které jsou pro nás v re-
álných situacích při záchraně osob naprosto 

nezbytné,“ popsal speciální výcvik instruktor 
olomouckých lezců Zdeněk Sobota.

Jelikož se hasiči-lezci při práci mohou 
dostat do různých typů stísněných prostor, 
vyzkoušeli si ve výcvikovém středisku 
rovněž cvičnou studniční šachtu, imitace 
stavebních součástí, kanalizačního vedení 
nebo například jeskynní systém.   dtx

Dobrovolní hasiči 
měli v září napilno
Jednotky sborů olomouckých dobro-
volných hasičů měly v září nahlášeny 
několik mimořádných událostí. Vyjíž-
děly k následujícím zásahům.
 Požár bytu výškové budovy 
v Zikově ulici.

 Požár střechy autoservisu – 
Kafkova ulice.

 Požár bytu v Kmochově ulici.
 Požár přístřešku s uskladněnou 
kukuřicí mezi Týnečkem a Toveří.

 Zakouřený rodinný dům v obci 
Křelov–Břuchotín.

 Požár posedu u Samotišek.
 Požár budovy v areálu bývalého 
zahradnictví na Lipenské ulici.

 Bezpečné kácení stromu hrozícího 
pádem na dům v Olomouci.   dtx
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Olomouc odmítá další syfilitiky
Velké pobouření vyvolává v Olomouci listo-

padu roku 1919 zpráva o tom, že do vojen-

ské nemocnice v Klášterním Hradisku má ze 

Slovenska přijet dalších 1200 vojáků nakaže-

ných syfilidou. V epidemických nemocničních 

zařízeních na Nových Sadech a v Klášterním 

Hradisku bylo prý tou dobou už 1600 vojáků 

nakažených touto zhoubnou nemocí a dal-

ších 1200 mělo přibýt. Novináři popisují, že 

nakažení vojáci utíkají po večerce z nemocni-

ce a pak řádí ve městě, nemají žádnou kázeň 

a neposlouchají důstojníky. Mimo to jsou kvůli 

nim prý nakaženy už skoro všechny olomouc-

ké prostitutky. „Tak bychom měli v Olomouci 

na 3000 syfilitiků. Vojáci tito jsou stiženi náka-

zou nejen tělesnou, nýbrž i morální. Je to živel 

naprosto nedisciplinovaný, revoluční a vzpur-

ný,“ píše Našinec.

Nedostatek uhlí ochromuje  
život města
Nedostatek skoro všeho je typickým jevem. 

V listopadu se hrotí problém chybějícího uhlí. 

Starosta Karel Mareš varuje, že bude muset 

zastavit městskou elektrárnu. Nařídil už rekví-

rovat uhlí v některých sladovnách, nicméně 

připravuje obyvatelstvo na to, že elektrárna 

bude možná zcela zastavena. Práci už kvůli 

nedostatku uhlí zastavily řepčínské ocelárny. 

Problémem jsou i dodávky plynu. Plynárna 

kvůli nedostatku uhlí nedokáže zajistit dosta-

tečný tlak v potrubí, a tak jsou ohroženy do-

dávky také této základní energetické suroviny. 

Jelikož není ani petrolej a rovněž svíčky jsou 

jen na příděl, začínají si mnout ruce obchodní-

ci s lampami na karbid. Starosta volá o pomoc 

Uhelný inspektorát v Moravské Ostravě.

Město řeší bytovou nouzi
První dva bytové domy staví město pro své 

obyvatele, plány dalších osmi předložila rad-

nice ministerstvu veřejných prací. V Olomouci 

od války panuje velká nouze o byty. Deputace 

z radnice jedná v Brně se zemským velitelem 

podmaršálkem Podhajským o návrhu uvolnit 

některé vojenské budovy pro bydlení. Podmar-

šálek se ovšem po osobní prohlídce kasáren 

v Olomouci nechává slyšet, že armáda městu 

žádné budovy neuvolní, a naopak sem přesu-

ne další vojáky.

Úředníci chystají stávku
Úředníci některých velkých průmyslových pod-

niků, jako jsou řepčínské ocelárny či olomoucká 

filiálka firmy Křižík, vyhrožují stávkou. Nejsou 

spokojeni s vyjednáváním o platech a dalších 

podmínkách práce. Stávku včetně demonstra-

ce v centru města chystají na 20. listopadu také 

obchodníci.    mif

LISTOPAD 1919 TELEGRAFICKY

PŘED STO LETY

 OLOMOUC CHTĚLA SVÉ NÁRODNÍ  
 DIVADLO. DOKONCE VĚTŠÍ  
 NEŽ TO PRAŽSKÉ 
„Urychlete zbudování Národního divadla 
v Olomouci!“ Takovým provoláním začíná 
výzva výboru Družstva českého divadla 
v Olomouci (dále jen Družstvo), která 
vyšla v olomouckém denním tisku právě 
před sto lety, v listopadu roku 1919.

V Olomouci se hrálo divadlo odedávna. Po 
různých provizorních řešeních získali herci 
i milovníci dramatického umění novou krás-
nou budovu na Horním náměstí. Problé-
mem města ovšem byl jeho „dvojí lid“, tedy 
dominantní Němci a menšinoví Češi. Zejmé-
na v poslední třetině 19. století bylo němec-
ké vedení města vůči české minoritě hodně 
macešské. České divadlo mělo po většinu 
tohoto období utrum, v městském divadle 
se pěstovala „vyšší německá kultura“.

Nate, tetka, péte
Divadelní slavnosti v Olomouci z říj-
na 1919 byly „krásnou a svornou ma-
nifestací“, tedy počinem, který měl dle 
Družstva ukázat dostatečně důrazně, 
na jaké úrovni je dramatické umění 
olomouckých Čechů. Jenže ve stejných 
novinách tehdejší kritik píšící pod šifrou 
Efes, viděl slavnosti úplně jinak.

„Výprava byla slabá. Hromadné scény ne-
byly nikterak „velmi živé“, jak autoři naznači-
li… Dialekt byl vynalézán teprve na jevišti… 
Nejtypičtější jeho stvůrou byla pobídka 
k Horačce: Nate, tetka, péte! Takový impera-
tiv jest neznám po celé Hané i Slovácku, tím 
méně bratřím Mrštíkům,“ psal Efes o před-
stavení Maryša. Stejně tak sepsul i provede-
ní Jiráskovy Lucerny. Výkony herců byly dle 
něj vesměs špatné, výprava chabá. Entuzias-
mus Družstva tím ale neochabl.

Po převratu z října 1918 se samozřejmě 
situace v olomouckém divadelnictví změ-
nila a v městském divadle mohly vystupo-
vat soubory obou národností. Družstvo ale 
chtělo, aby si olomoučtí Češi vybudovali 
vlastní divadelní stánek, který by jim už 
nikdy nikdo nemohl vzít (což je samozřej-
mě naivní představa, jak ukázal později 

nacistický a komunistický režim). Nic proti 
tomu, dvě divadla by asi Olomouc unes-
la, protože návyky lidu byly tehdy docela 
jiné než dnes a zájem o divadlo byl dale-
ko větší. Jenže když pak Družstvo zadalo 
podmínky pro architektonickou soutěž na 
návrh nové divadelní budovy, zděsili se 
i někteří pražští odborníci.

Jedním ze zadání bylo vybudovat sál 
pro 2500 diváků. Jestliže mělo tehdy Ná-
rodní divadlo v Praze hlediště pro 1800 
diváků, bylo přání Olomoučanů evidentně 
přehnané. Celkově byla představa o no-
vém Národním divadle na třídě Svobody, 
kde byl k dispozici pozemek vedle justič-
ního paláce, hodně velikášská.

Řešení: Češi a Němci se o divadlo 
podělí
V září roku 1920 Družstvo převzalo správu 
olomouckého městského divadla a novou 
sezonu zahájilo slavnostním představením 
Smetanovy opery Libuše. Německé divadlo 
dostalo záruku, že bude moci mít dvakrát 
až třikrát týdně v městském divadle své 
představení. To bylo o dost velkorysejší ře-
šení než za předchozí „německé“ nadvlády, 
kdy se v Olomouci české divadlo konalo 
většinou v restauracích, v Národním domě 
a jen zcela výjimečně v městském divadle.

Tato zprvu provizorní dohoda se nako-
nec ukázala jako definitivní řešení. Hlavně 
to bylo o dost levnější než stavět pro pade-
sátitisícové město novou ohromnou diva-
delní budovu, navíc jen pár desítek metrů 
od té původní. Přesto trvalo ještě dva roky, 
než byly debaty o stavbě „Národního diva-
dla“ na třídě Svobody ukončeny. Dokonce 
ještě proběhla i architektonická soutěž, do 
které se zapojilo mnoho mladých i reno-
movaných autorů. V komisi zasedl mimo-
chodem i slavný architekt Josef Gočár.

Nám tedy zůstaly jen zajímavé plány 
a návrhy a vzpomínka na tak trochu veli-
kášské plány mladé české reprezentace 
Olomouce.    Michal Folta 
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Pan Konečný píše k týdnu, kdy bylo náměstí Republiky bez aut, že "…niko-
ho moc nezajímalo, že tam auta nejsou, mnohem více lidí se na sociálních 
sítích dožadovalo, aby tam auta parkovala…“ a dále "…občas se někdo 
podivil, proč se neparkuje v nedalekém domě…“ a dodává, že "…parkova-
cí domy jsou nepříjemný nesmysl. V domě mají bydlet lidé, pro auta jsou 
garáže…“ Zpracovali jsme Studii revitalizace náměstí Republiky a okol-
ních ulic a rád bych se k tomu vyjádřil. Na náměstí v tom zářijovém týdnu 
probíhal Evropský týden mobility, v sobotu tam byla sousedská slavnost 
Zažít město jinak. Tyto akce řadu lidí zajímaly, týden mobility dokonce or-
ganizoval Magistrát. Samozřejmě byli i řidiči, kterým vadilo, že na náměstí 
nemohou zaparkovat. Usuzovat, jestli bylo víc nespokojených řidičů nebo 
lidí, které akce zajímaly pouze podle sociálních sítí ale nelze a nemělo by 
se to ani psát do listu vydávaného Radou města. Není to totiž objektivní. 
Zjišťování názoru veřejnosti má svoje pravidla a je potřeba ho dělat pro-
fesionálně. V rámci přípravy naší studie to v roce 2017 udělal Odbor kon-
cepce a rozvoje Magistrátu - zpracoval průzkum mezi 332 respondenty, ve 
kterém byly dvě třetiny lidí pro snížení počtu parkovacích míst na náměstí 
Republiky. Z komentářů v průzkumu jasně vyplýval nejen požadavek neře-
šit náměstí Republiky jako parkoviště, ale i požadavek většího využití par-
kovacího domu na Koželužské ulici. Průzkum je na stránkách města zde: 
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/
anketa-nam-republiky.

Vzhledem k tomu, jak důležitá je ulice 8. května pro život v Olomou-
ci a jak je projekt její rekonstrukce politicky ožehavý, by se tomu měly 
Olomoucké listy buď věnovat profesionálněji nebo raději vůbec. Anketa 
nepůsobí důvěryhodně – jeden názor je pro, jeden proti a jeden neví. Na 
čtenáře to působí, jako by to bylo správně tak i tak, že je to vlastně jedno, 
taková naše bramborová kaše.

David Mareš, třiarchitekti

Z REDAKČNÍ POŠTY

Jeden rok opozičních zastupitelů

Přibližně před rokem (konkrétně 5. 11. 2018) jsme složili zastupitelský slib. 
Máme tedy takové malé výročí, při jehož příležitosti můžeme stručně zre-
kapitulovat, co se nám za ten rok povedlo.

Jednou z prvních věcí, které se nám podařilo prosadit, byla změna jed-
nacího řádu: z každého zasedání ZMO je pořizován audio+video záznam; 
další novinkou je pak pravidelné okénko pro veřejnost v době 13:00-14:00, 
ve kterém může vystoupit kdokoli.

Zůstaňme v zastupitelských lavicích - od počátku našeho působení jsme 
hlasitou opozicí, na jednání chodíme připraveni a interpelujeme nekvalit-
ní koaliční návrhy; pochopitelně přicházíme s vlastními řešeními, realita je 
však, žel, taková, že Rada (a často překvapivě s podporou ČSSD, SPD i KSČM) 
si své návrhy bez problémů prohlasuje. Nu což, uvidíme po příštích volbách.

Hned vedle budovy magistrátu je zimní stadion. Máte rádi hokej? My 
ano, a určitě chceme, aby halu dostal do pronájmu schopný provozovatel. 
Prosadili jsme transparentní výběrové řízení, bojujeme totiž o férové pod-
mínky pro další zájemce o provoz.

Pojďme nyní do centra, třeba ulicí 8. května. My bychom zde rádi měli 
pěší zónu, koalice zase parkoviště. Tak jsme vzali křídy a barevně na chodní-
cích vyznačili ta parkovací místa. A stala se zajímavá věc: i přes primátorovu 
snahu o diskreditaci získala naše akce takovou podporu ze strany veřejnosti, 
že vládnoucí strana změnila svoji rétoriku a najednou se začíná zasazovat 
o omezení vjezdu aut do centra (mimochodem, v anketě Olomouckého dení-
ku se 87% hlasujících vyjádřilo pro „co největší část jako pěší zónu“).

Další drobné úspěchy pocházejí z komisí místních částí; díky naším zá-
stupcům stávají na přechodu na ulici Masarykova strážníci (aspoň někdy, 
tedy), před přechodem jsou žluté čáry; vedle restaurace U Anči jste si moh-
li všimnout nových stojanů na kola a dropzón pro Rekola…

A co děláme jinak? Pravidelně se scházíme s primátorem, radními i měst-
skými úředníky; kromě KMČ pracujeme i v odborných komisích a v kontrol-
ním a finančním výboru; dlouhodobě se snažíme o snižování dluhu města 
a zodpovědnou rozpočtovou politiku; máme konkrétní plány, jak vylepšit 
financování a fungování KMČ, zabýváme se Dopravním podnikem i koncepcí 
Smart City; pravidelně píšeme do této rubriky a snažíme se, aby se Olomouc-
ké listy změnily z fotoalba primátora na kvalitní komunální periodikum. 
Hlavně však chodíme do zaměstnání, práce opozičního zastupitele je totiž – 
až na zasedání zastupitelstva – čistě volnočasová aktivita.

Jakub Knápek / Piráti a Starostové

Pošetilosti a duchaplnosti v olomouckém zastupitelstvu

Gilbert Keith Chesterton napsal v roce 1905 zábavnou knížku Klub podiv-
ných živností. Za ten rok, kdy se spolu s kolegy ze zastupitelského klubu Pi-
ráti a Starostové pohybuji v komunální politice, jsem po ní několikrát sáhla. 
S úlevou jsem si v ní četla, že podivné situace řeší lidé odnepaměti. Tak se to-
tiž v opoziční politice často cítím: jista si pomocí a přátelstvím lidí z našeho 
klubu, svobodná v možnosti vyjádřit se na půdě zastupitelstva, ve skuteč-
nosti však poměrně bezmocná i vůči zcela evidentním nepravostem.

Nejprve o tom dobrém: Současné městské koalici se podařilo v něko-
lika dílčích bodech otevřít širší diskusi o věcech veřejného prostoru. Rada 
města pečlivěji naslouchá poradním orgánům města a je třeba ocenit 
zpětnou vazbu na podněty KMČ. 

Rezidua předchozích vlád, dluhy a odpovědnost konkrétních lidí za 
současný stav města ale prostě část městské koalice nemůže zastřít. Jsme 
tak často v bizarní situaci: mudrujeme s kolegy zastupiteli o městském dlu-
hu, jehož původci stále sedí v zastupitelských lavicích. Přeme se o důvody 
mnohaleté otřesné dopravní situace a kompetentní osoby si vesele ťukají 
do mobilu. Dovoláváme se rovné soutěže, transparence, přítomnosti nezá-
vislých osob v dozorčích radách městských akciovek a rozhodující činitelé 
rady města jen kroutí hlavou. 

 Důležitým tématem je pro nás budoucnost vody v Olomouci. Když 
jsme se spojili se starosty z okolních měst a prozkoumali podmínky, které 
mají pro odběr vody okolní regiony, byli jsme překvapení: téměř všude je 
voda levnější! Nezdálo se nám ani výběrové řízení na nového dodavatele 
vody a podali jsme podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž. Realita nám 
nakonec dala za pravdu – do soutěže o miliardovou zakázku se (nepřekva-
pivě) skutečně přihlásil jediný zájemce. Jak asi v takové situaci může reál-
ně probíhat soutěž o nejlepší ceny vody pro občany Olomouce?

Nebo jiné téma – městský dluh. Tvrdíme stále to samé, co před volbami: 
finanční kondice našeho města je prachbídná. Musíme se chovat jako kaž-
dá rodina/ komunita, která má dluh. A připomínáme zas a znovu, že velké 
investice jsou možné jen tehdy, dokáže-li naše zadlužené město ušetřit na 
jiných výdajích rozpočtu.

Ve zmíněné Chestertonově knížce je jedna z živností založena na tom, 
že podle předem promyšleného plánu říká jeden chlapík pošetilosti, aby 
mu jeho klient mohl na veřejnosti odpovídat duchaplnosti. Na jednání 
zastupitelstva to tak někdy opravdu působí. Otázkou pro pozorné občany 
zůstává, kdo říká co a proč asi.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

Rok po volbách: obrat k lepšímu nepřišel

Od loňských komunálních voleb, ve kterých se obměnila polovina koalice 
vládnoucí radnici, uběhl rok. Některé věci se začaly měnit, mnoho zůstavá-
vá ve starých kolejích. Začněme tím, co zajímá obyvatele především.

Služby občanům zatím zůstávají stejné, ať už se týká městské dopravy 
(kde proběhne mírné zdražení), svozu odpadů (ne, není zdarma, jak jedna 
z koaličních stran slibovala), údržby a čištění ulic či práce městské policie. 
Nic podstatného se nemění v předškolním a základním školství. Radnice 
zkusila zdražit bydlení v bytech pro sociálně slabé, po kritice od razantní-
ho zdražení couvla. Tak, jak v městské kase chybí čím dál víc peníze – ne-
jen kvůli dluhům, ale i proto, že provozní výdaje města rostou spolehlivěji 
než příjmy – je otázkou, jak se bude radnici dařit kvalitu služeb do budouc-
na nejen zlepšovat, ale i udržet. Pozitivní vliv na podobu služeb naopak 
mohou přinést různá ‚Smart‘ řešení, která se nyní diskutují.

Peníze chybí i jinde, především na opravy infrastruktury a investice. Ko-
alice to chce vyřešit tak jako řada jejích předchůdců: novým půlmiliardo-
vým úvěrem. Udržovat vysokou míru zadlužení je cesta do chudoby, vidina 
čerpání dotací a stříhání pásek je ale politikům přednější. Problémem je 
i špatná kvalita: ze čtyř velkých investic, které koalice plánuje, jsou dvě 
problematické (tramvajová trať na Nové Sady, rekonstrukce ul. 8. května). 
Efekty špatných projektů se ovšem projeví až v budoucnu. Ačkoliv primá-
tor sliboval otevřenou diskuzi o plánování investic, diskuze neproběhla. 
Podobně se nediskutuje o tom, co je prioritou města pro příští dotační ob-
dobí, ačkoliv právě teď je čas jednat o tom na ministerstvech. Nepochopi-
telně zůstává prioritou radnice hokejová aréna za 1,6 miliardy.

Nic k lepšímu se nezměnilo v plánování rozvoje města. Radní nepři-
vedli do Olomouce silného hlavního architekta, naopak reorganizací osla-
bili vliv radnice na územní plánování. Když přijde na projekty bohatých 
developerů, v politické praxi a na magistrátu dál vládne svévole. Zákony 
se dle potřeby ohýbají či nerespektují (Šantovka Tower) a územní plán se 
mění v cár papíru (Šantovka Tower, dostavba obchodního centra Šantovka 
II). Na obyčejné stavebníky naopak platí často až rigidní přísnost. Radnice 
nevystoupila proti zastavění 40 ha nejbonitnější orné půdy mezi Olomoucí 
a Hněvotínem pod vymyšlenou záminkou vědeckotechnického centra, ani 
se nepostavila za snahu obyvatel Letné zachovat velkou skupinu zeleně 
na nábřeží Moravy, kterou chce zlikvidovat developer. (...)
Celý text najdete na webových stránkách města v sekci Blog zastupitelů.

Tomáš Pejpek / ProOlomouc
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TIRÁŽ

TAJENKA

Objevíš-li nové přátele… 
— Erasmus Rotterdamský
Tři vylosovaní výherci získají dvě vstupenky na koncert 
Heleny Vondráčkové 23. listopadu.

Tajenku křížovky zasílejte do 18. listopadu na adresu:  
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – radnice,  
771 27 Olomouc. Obálku označte heslem „Tajenka“.
Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku zaslat na adresu: 
tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte prosím uvést své 
jméno, telefon a doručovací adresu. 

Tajenka z minulého čísla: 
Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu 
ostatnímu. (Jan Werich)  
Úspěšnou luštitelkou byla Libuše Brichtová.

KŘÍŽOVKA

SPOJOVAČKA



IN
ZE

R
C

E1
91

10
14

IN
ZE

R
C

E1
91

10
15

P
R

19
11

02
4

P
R

19
11

02
5

Mediální partner:

Akci finančně podpořili 
Olomoucký kraj  

a Statutární město Olomouc

Pořadatel:

Oficiální partner: Partneři:

Mediální partner:

Akci finančně podpořili 
Olomoucký kraj  

a Statutární město Olomouc

Vstupné 100,– Kč • Předprodej vstupenek v podloubí radnice od 11. 11. 2019
Více informací na www.proarte21.cz

Produkce:

VOOR KUNST&TAAL
KATEŘINA  

ZAHRADNÍČKOVÁ

Pořadatel:

Záštitu  
nad akcí převzal 

primátor statutárního 
města Olomouce 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Záštitu  
nad akcí převzal 

primátor statutárního 
města Olomouce 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Adventní 
koncerty
Olomouc 2019

Adventní 
koncerty
Olomouc 2019
1. koncert

 1.12. v 19 hodin
Čisté srdce – barokní sólová 
moteta z Říma a Benátek
Leandro Lafont (Německo) – kontratenor ❧ Marek Kubát – theorba

Kaple Božího Těla – Jezuitský konvikt
2. koncert

8.12. v 19 hodin
Adventní koncert s hudbou 
J. A. Štěpána a F. A. Míči
Michal Marhold – zpěv ❧ Eva Kalová, Jana Tichá – housle
Petra Machková Čadová – violoncello ❧ Matyáš Berdych – kontrabas
Martin Smutný – cembalo, varhanní pozitiv ❧ Marek Kubát – theorba

Arcibiskupský palác
3. koncert

 14.12. v 19 hodin
Pocta Johannu Sebastianu 
Bachovi
Yoshimi Oshima (Japonsko) – flétna ❧ Jaroslav Tůma – cembalo

Kaple Božího Těla – Jezuitský konvikt
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Vyberte si kartičku ze stromečku přání v Olomouc CITY a splňte i Vy
přání dětem léčeným na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. 

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

Strom splněných přání

25. 11. - 15. 12. 2019

Buďte první,
kdo ho má

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími 
asistenčními a bezpečnostními systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou 
spolehlivost, komfort i velký nákladový prostor. Objednávat jej můžete už nyní a být tak mezi prvními 
v České republice, kdo ho zaparkují před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Transporter: 
6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 369, 
www.vwolomouc.cz; e-mail: info@ vwolomouc.cz



Věstonická
venuše

Vlastivědné muzeum v Olomouci

poprvé
v Olomouci

Originál nejstarší
keramické sošky na světě

zapůjčilo Moravské
zemské muzeum v Brně

Výstava je doplněna
o předměty ze sbírek
Vlastivědného muzea

v Olomouci

www.vmo.cz

27. 11. — 8. 12. 2019
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