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Pak hledáme právě Vás! Už nějaké pracovní zkušenosti máte? 
Skvělé! Staňte se odborníkem, který dokáže poradit.  

Odbor kancelář primátora hledá nového kolegu/kolegyni na volnou 
pracovní pozici:

FRONT-END VÝVOJÁŘ/VÝVOJÁŘKA do oddělení mediální 
komunikace, propagace a marketingu

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 Perspektivní pracovní pozici 

 Výborné zaškolení

 Možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje

 Příjemné pracovní prostředí

 Pružnou pracovní dobu

 Přátelský kolektiv 

 Zajímavé benefity

Přihlášky zašlete nejpozději do 2. 11. 2020 

Více informací naleznete: http://edeska.olomouc.eu

ZAJÍMAJÍ VÁS NÁVRHY A IMPLEMENTACE SW ŘEŠENÍ 
PRO WEBOVÉ STRÁNKY A APLIKACE MĚSTA OLOMOUCE?

Termín pro podání žádostí je do 14. 10. 2020. Fotografie bytů, termíny 
prohlídek a bližší informace jsou na www.sno.cz.

tř. Kosmonautů 18, č. b. 11, ve 2. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 
74,91 m2). Jistota 15 000,- Kč. Nájemné 7638,- Kč + zálohy na služby 
1819,- Kč. Elektřinu si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.

Holická 51, č. b. 10, ve 2. NP, o velikosti 2+kk (plocha bytu 32,10 m2). 
Bez jistoty. Nájemné 1961,- Kč + zálohy na služby 1476,- Kč. Elektřinu 
si nájemce sjedná přímo s dodavatelem.

Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s., 
bytové oddělení, Školní 2, 779 00 Olomouc | telefon 585 238 119

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC NABÍZÍ BYTY K PRONÁJMU

VYCHÁZÍME 7. ŘÍJNA
V 16:00 OD PAVILONU A

Podzimní procházka
olomouckými parky
se Standou Flekem

Dopravní podnik města Olomouce, a. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Předseda představenstva 
(dříve ředitel společnosti)

Hlavní úkoly, kompetence, zodpovědnost:

	� zodpovědnost za chod a výsledky hospodaření celé společnosti 
	� definování a nastavení strategických cílů
	� komunikace s Magistrátem města Olomouce a vedením města
	� kontrola provozních procesů společnosti
	� vedení a motivace zaměstnanců a jejich rozvoj

Požadované vzdělání a praxe:

	� ukončené VŠ vzdělání dopravního, technického, ekonomického 
nebo právnického směru v rozsahu magisterského programu

	� praxe na manažerské pozici minimálně 3 roky
	� občanská a morální bezúhonnost
	� právní znalosti v rozsahu obvyklém pro obsazovanou pozici
	� manažerské dovednosti na vysoké úrovni (analytické schopnosti, 

strategické plánování, komunikativnost, schopnost vést  
a motivovat lidi, organizační dovednosti)

	� odolnost vůči zátěži, aktivní přístup k řešení pracovních úkolů, 
vysoké pracovní nasazení

	� časovou flexibilitu
	� řidičské oprávnění sk. B
	� znalost práce s výpočetní technikou

Výhodou uchazeče je:

	� praxe v řízení středně velkého podniku
	� praxe v odvětví dopravy
	� znalost regionální problematiky veřejné dopravy
	� základní orientace v dotačních programech
	� AJ na komunikativní úrovni

Nabídka zaměstnavatele:

	� možnost nástupu od 1. 1. 2021
	� pružná pracovní doba
	� k základní odměně cílové a ad hoc odměny
	� služební automobil, IT technologie
	� doplňky mzdy dle platné kolektivní smlouvy

Přihlášky posílejte poštou nejpozději do 28. 10. 2020 
na adresu Kariérový a personální servis, s. r. o., 
Kavaleristů 10, Olomouc. Přihláška označená 
„Výběrové řízení pro DPMO, a. s.“ musí obsahovat:

	� Strukturovaný profesní životopis s přehledem praxe, fotografií, 
včetně osobních a kontaktních údajů  (jméno a příjmení, datum 
narození, státní příslušnost, kontaktní adresa, kontaktní telefon  
a e-mail, datum a vlastnoruční podpis)

	� Motivační dopis

	� Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

	� Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely 
tohoto výběrového řízení udělený společnosti Kariérový  
a personální servis s.r.o. a společnosti Dopravní podnik města 
Olomouce, a. s.

Kontaktní osoba: PhDr. Edita Bosáková,  
tel: 603 560 776, edita.bosakova@kaps-kaps.cz
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V TOMTO ČÍSLE
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TRAMVAJOVOU TRAŤ ČEKÁ NOVÁ 
SOUTĚŽ

CHCI SILNÝ KLUB, ŘÍKÁ
JAKUB BENEŠ

DISKUSE V ORANŽERII: STRATEGIE
A ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ

NEMILANSKÝM CHYBÍ VODA 
A STROMY

SLAVNÍ MEDAILISTÉ OZDOBILI 
OLYMPIJSKÝ DEN

Zakázka za necelých 470 milionů korun 
jde kvůli přerušení v době nouzového 
stavu znovu do soutěže.

Rozhovor s předsedou představenstva 
Jakubem Benešem o plánech ve 
fotbalové Sigmě.

Témata: zlepšení údržby a financování 
zeleně,ale také propojení parků a okolní 
krajiny nebo teplotní podmínky ve městě.

27
FILHARMONIE ZAHÁJILA JUBILEJNÍ 
SEZONU SVĚTOVOU PREMIÉROU

Na koncertě zazněla světová premiéra 
současného olomouckého skladatele 
Marka Keprta.

Vrácení studny a ponechání stromů, 
nejlépe s posezením, by uvítali lidé 
v městské části Nemilany. 

Stovky dětí z olomouckých škol si 
vyzkoušely několik sportovních disciplín  
a potkaly muže, kterým tleskaly stadiony.

Užili jste si letošní olomoucké Dny evropského dědictví? 

Alice Mikešová
vedoucí pobočky výrobní firmy

ČÁSTEČNĚ

Během týdne jsem se bohužel té-
měř nedostala z práce. To, co jsem 
stihla, bylo opravdu velmi dobré, 
myslím, že se Olomouc předvedla 
v dobrém světle. Líbily se mi spre-
jerské výtvory v Lafayettově ulici.  

GLOSA 

Máme za sebou Národní zahájení Dnů 
evropského dědictví a oslavy dvaceti let 
zapsání sloupu Nejsvětější Trojice na se-
znam UNESCO. Olomouci to moc slušelo. 
Hostila desítky starostek a starostů  
z celé republiky, velvyslance, zahraniční 
hosty, spoustu turistů, ale především jste 

ji přišli podpořit vy, Olomoučané. I přes 
různá opatření a omezení vše proběhlo 
bez problémů a svobodně. Možná v tom-
to roce naposledy. (Snad ne!) 
Trojice i celé náměstí svítilo, zářilo. Jak 
při koncertě Indican a filharmonie, gala-
večeru baletu nebo při sérii koncertů za-
vršených Ondřejem G. Brzobohatým. 

Olomouc byla vidět, opět zářila! Video-
mapping se modlil za Olomouc. Kdo 
přišel na náměstí, pohltila jej úžasná 
atmosféra. Máme krásné město. Užívej-
me si ho…

Radim Schubert  
vedoucí oddělení kultury

OBSAH / ANKETA

Rostislav Nétek
vysokoškolský pedagog 

Chodíme s rodinou pravidelně, 
letos nás zaujalo úchvatně zre-
konstruované Komenium a depo-
zitář Vědecké knihovny. Večerní 
koncerty u Trojice jsme si užili 
i s dětmi, kterým jsme výjimečně 
prodloužili večerku.

ANO

Rostislav Krušinský
knihovník

Po několika letech jsem nebyl 
aktérem Dnů evropského dědictví. 
Ve volném víkendu jsem podnikl 
krátkou Apaluchu v Jeseníkách.  

NE
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OZNÁMENÍ

Odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství, oddělení odpadového 
hospodářství města upozorňuje majitele 
rekreačních objektů, že poslední svoz ko-
munálního odpadu z chatových oblastí 
bude proveden v pondělí 26. října. Svoz 
bude obnoven na jaře 2021.

Přijďte vysázet lipové stromořadí u ryb-
níku Hamrys, které bude navazovat na 
nedávno založený parčík. Sraz je v sobo-
tu 31. října v 10 hodin u ulice Požárníků 
v městské části Slavonín. Sázet se budou 
lípy velkolisté. Jedná se o součást celo-
národní iniciativy Nadace partnerství 
s názvem Sázíme budoucnost. Olomouc 
se tak připojí k dalším městům, které usi-
lují o zlepšení svého životního prostředí 
a zvýšení počtu stromů na svém území.

Knihovna města Olomouce vyhlásila 
13. ročník věkově a tematicky neome-
zené literární soutěže Prvotiny 2020. Do 
31. října lze posílat dosud nezveřejně-
né práce v oblasti poezie (5 básní) nebo 
prózy (20 stran, v delším textu označte 
soutěžní pasáže) opatřené jménem, ro-
kem narození a kontaktem na adresu 
prvotiny@kmol.cz.

Nabídněte městu vánoční strom. Jeho 
výška by měla být mezi 12–18 metry. 
Termín pro zasílání nabídek je 10. říjen. 
Kontakt: vladimir.hrabal@olomouc.eu, 
telefon 585 513 256.

Společnost EY vyhlašuje patnáctý ročník 
soutěže EY Podnikatel roku Olomoucké-
ho kraje. Hledá podnikatele, kteří porotu 
zaujmou nejen hospodářskými výsled-
ky, ale hlavně svým poutavým podni-
katelským příběhem. Vítězem se může 
stát fyzická osoba, vlastník nebo spo-
luvlastník obchodní společnosti, který 

má rozhodující vliv na její řízení a který 
aktivně působí v jejím vedení. Nomino-
vat do soutěže může kdokoliv, nejlépe 
prostřednictvím nominačního formuláře 
na stránkách www.eypodnikatelroku.cz 
do 21. října.

Technické služby města Olomouce hle-
dají předsedu představenstva (dříve 
ředitel společnosti). Podmínkou je vy-
sokoškolské vzdělání ekonomického, 
právního, ekologického nebo technic-
kého směru a praxe na manažerské po-
zici minimálně pět let. Na nového šéfa 
Technických služeb čeká odpovídající 
mzdové ohodnocení, roční odměny, pět 
týdnů dovolené, služební automobil, 
mobilní telefon, notebook a další bene-
fity. Zájemci se mohou přihlásit do 19. 
října. Více na www.tsmo.cz/kariera/ 
volne-pracovni-pozice.

Vzpomínková tryzna za zesnulé se usku-
teční 31. října v obřadní síni krematoria 
ve 14:30. Účinkují: Jaroslava Slepicová, Ji-
tka Romanovská, Igor Dněprov, Reginald 
Kefer. Slavnostní projev bude mít Yvona 
Kubjátová. Na programu jsou skladby J. S. 
Bacha, G. F. Händela, J. Pachelbela, G. B. 
Pergolesiho a B. M. Černohorského.

Den za obnovu lesa – Den, který nás spojí, 
je název akce Lesů města Olomouce. 17. ří-
jen bude zaměřený na seznámení s lesnic-
kými činnostmi a symbolickou výsadbu. 
Koná se na Svatém Kopečku a v Radíko-
vě od 10 do 15 hodin. Bližší informace na 
www.sazimelesynovegenerace.cz.

Olomoucká pobočka Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých ČR 
pořádá 26. října Dny umění nevidomých 
na Moravě – koncert zrakově handica-
povaných umělců. Koná se v 18 hodin 
v Mozartově sále Moravské filharmonie. 
Vystoupí DuoVojoDeyl, hostuje Daisy. 

Hřbitovy města Olomouce sdělují, že 
podzimní společný vsyp zpopelněných 
ostatků proběhne 7. října v 10 a ve 12 ho-
din na rozptylové loučce RL 5 (u kame-
nictví za krematoriem).

Charita Olomouc vyhlašuje sbírku kom-
penzačních pomůcek pro potřebné. 
Zachovalý funkční invalidní vozík, cho-
dítko, pojízdný stolek nebo elektrické 
polohovací lůžko, které již nemá komu 
sloužit. To vše mohou dárci věnovat 
do sbírky. Trvá do 31. října. Pomůcky 
poslouží lidem na Olomoucku, kterým 
pomohou udržet co nejdéle soběstač-
nost a zlepšit tak kvalitu života. Kontakt: 
renata.vidrasova@olomouc.charita.cz, 
telefon 736 765 139.

Komunitní centrum pro válečné veterány 
Olomouc na třídě 1. máje 3 pořádá výsta-
vu Bitva o Británii. Vstup je volný.  
Otevírací doba: pondělí 9:00–11:30  
a 13:00–15:30, úterý až čtvrtek 9:00–
11:30 a 13:00–18:00, v pátek 8:00–11:30  
a 13:00–14:00.

wKupte si ve dnech 12. až 14. října bílou 
pastelku a pomůžete nevidomým a sla-
bozrakým. Koupí pastelky za 30 korun 
podpoříte služby pro zrakově postiže-
né, které v Olomouci poskytuje obecně 
prospěšná společnost Tyfloservis a její 
zakladatel zapsaný spolek Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR. Sbírka podporuje aktivity, díky nimž 
mohou nevidomí vést samostatný a plno-
hodnotný život. 

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY V OLOMOUCI

11. října  dočasné uzavírky – Olomoucký půlmaraton 
13. října  Kateřinská – úplná uzavírka 
do 15. října  Foerstrova, Pražská, třída Míru  
 – omezení provozu a částečné uzavírky
do 27. října  U Stadionu - částečná uzavírka
8. - 27. října  U Dětského domova – částečná uzavírka
do 30. října  U Stadionu – úplná uzavírka
do  31. října Pavelkova – částečná uzavírka 
do 6. listopadu   Na Šibeníku – částečná uzavírka 
do 15. listopadu  Tovární – částečná uzavírka 
do 15. listopadu  Lazecká – částečná uzavírka

10. října–15. listopadu  Jarmily Glazarové – úplná uzavírka
8. října–17. listopadu  úplná uzavírka komunikace k vodárně v místě  
 železničního přejezdu
do 25. listopadu  Hraniční a Pionýrská – částečné uzavírky
do 30. listopadu  1. máje – částečná uzavírka
do 30. listopadu  Hněvotínská – částečná uzavírka
do 15. prosince  8. května – úplná uzavírka (rekonstrukce)
do 20. prosince  Dvorského – částečná uzavírka
do 31. prosince  Nábřeží – úplná uzavírka
do 30. června 2022  Masarykova – úplná uzavírka 
 (most přes Moravu)
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JAK PARKOVAT V OLOMOUCI?

Město začalo projednávat novou parkovací politiku. Strategický dokument, 

který mnohým motoristům změní život. Snahou je, aby to bylo k lepšímu.
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Po analýze dat ze strany odborníků při-
šel ke slovu návrh dokumentu parkovací 
politiky. Město jej začalo v září projed-
návat s obyvateli a zástupci městských 
částí – věcně a veřejně. Kdo se nemohl 
zúčastnit, měl do konce září příležitost 
vyplnit elektronický dotazník.

PAVEL KONEČNÝ

„Cílem této politiky je řešit parkování ve 
městě komplexně ve vazbě na potřeby 
Olomoučanů, návštěvníků města, studentů, 
podnikatelů i firem s cílem zlepšit kvalitu 
života ve městě,“ vysvětlil Martin Luňáček 
z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Primátor Mirek Žbánek upozornil, že 
Olomouc dosud nemá k dispozici žádný 
ucelený strategický materiál, který by se 
věnoval statické dopravě. „Pokud již tako-
vé dokumenty existují, zpravidla jsou za-
měřeny pouze na jeden konkrétní projekt 
bez vazby na systém jako celek. Navíc tyto 
dokumenty nebyly ve většině případů pro-
jednávány s veřejností,“ dodal primátor.

Mezi nejzásadnější projednávaná 
témata patřilo budování nových parko-
vacích kapacit, rozšíření placených zón 
a rozšíření zón s rezidenčním a abonent-
ským parkováním. Finální podoba návrhu 
nové parkovací politiky Olomouce bude 
známa na přelomu roku.

Rozšíření zony placeného stání 
Navýšit kapacitu parkování, nebo nějak 
regulovat současných 24 tisíc stání? Měs-
to hledá průnik. Olomouc se ale chce 
poučit ze zkušeností v Praze a Brně, aby 
neopakovala stejné chyby.

„V návrhové části je prověřena i mož-
nost rozšíření placené zóny či zavedení re-
zidenčního parkování,“ objasnil Luňáček.

Zóna placeného parkování by se měla 
rozšířit. S tím většina debatujících sou-
hlasila. Ohraničovat ji budou ulice Vel-
komoravská, Foerstrova nebo Mlýnský 
potok. Ale nebude jedna, mohou být až 
čtyři. A také čtyři různé ceny. Úvahy jdou 
také směrem, jak nastavit časové období, 
kdy se bude v jednotlivých zónách platit.

Regulační plány zase počítají s rozší-
řením ulic a navýšením míst pro parková-
ní. „Každopádně parkovací systém bude 
plně v rukou města, nebude jej spravovat 
žádná soukromá firma,“ potvrdil primá-
tor Žbánek.

Cena není všechno
Poplatek je slovo, které má i svou finanč-
ní hodnotu. V případě rezidenta – tedy 
toho, kdo má v Olomouci trvalé bydliš-
tě – například tisícovku? Ale abonent? 

Jak velký roční poplatek by za parkování 
měli platit majitelé firem a lidé bez trva-
lého bydliště, jak velký by měl být popla-
tek za druhý, třetí automobil v rodině?

„Paradoxně sami obyvatelé Olomouce 
mluví o desetinásobku. Takové jsou ná-
zory lidí z centra města,“ potvrdil po čty-
řech veřejných projednáváních Luňáček.

Není vše o penězích, motoristé chtějí 
nejen jezdit, ale i parkovat. A nejlépe 
před svým domem. Ale zadarmo to už 
dlouho nebude, aut je moc.

„Finanční stránka regulace parková-
ní přirozeně generuje zisk. Ten chceme 
ukládat do speciálního fondu, ze kterého 
budeme financovat všechna opatření ve 
prospěch parkovací politiky. Třeba stav-
bu parkovacích domů nebo rozšiřování 
ulic,“ prohlásil primátor Žbánek.

Park & Ride
Územní plán počítá s navýšením parkova-
cích míst až o sedm tisíc. Nebude to hned 
a přijde to zhruba na 3,5 miliardy korun. 
Hlavní budou parkovací domy a záchyt-
ná parkoviště. Město počítá i s kapitálem 
soukromých firem, tedy PPP projekty.

„V současnosti chceme jednat se sou-
kromými subjekty a majiteli parkovacích 
domů o podmínkách pro večerní stání. 
Například parkoviště před obchodními 
domy nebo ve fakultní nemocnici jsou 
přes noc prázdná. Tam by mohli parko-
vat do určité ranní hodiny lidé z blízké-
ho okolí,“ myslí si náměstek primátora 
Martin Major. Zrovna tak je přesvědčen 
o tom, že stání v parkovacích domech by 
mělo být lacinější než na ulici.

Další možností pro sídliště a hus-
tě obydlené oblasti je pořízení nových 

parkovacích míst se spoluúčastí sdružení 
majitelů bytových jednotek. Ale budou 
lidé ochotni za parkování před panelá-
kem platit?

Odborníci z útvaru hlavního archi-
tekta jsou zase přesvědčeni o tom, že by 
měly padnout všemožné výjimky. „Má 
smysl redukovat počet rezervovaných 
stání. Zrovna tak by se mělo ale třeba 
regulovat stání dodávek na sídlištích,“ 
podotkl Luňáček.

Doba se mění. Zvýhodnění při parko-
vání mohou do budoucna čekat jen sdíle-
ná auta a elektromobily.

Automatická kontrola
Město nechce kvůli parkování příliš na-
vyšovat počet parkovacích automatů. 
Jsou zbytečně drahé, spíše se chce vy-
dat cestou mobilních plateb. Ale hlav-
ně chce při rozšíření zony placeného 
parkování uvést do života monitorovací 
automobily, které budou automaticky 
číst registrační značky zaparkovaných 
aut a tím kontrolovat uhrazení poplatku. 
Jako v Praze či Brně.

„Auta by sloužila hlavně mimo úplné 
jádro města, kde tuto činnost zastanou 
hlídky městské policie,“ naznačil Luňáček.

Diskuze pomohla
Otázek i možností řešení ohledně par-
kování je mnoho a míst každým dnem 
a možná i každou hodinou ubývá. Na 
čtyřech veřejných projednáváních padaly 
různé a někdy protichůdné názory. Záro-
veň proběhl průzkum veřejného mínění, 
do kterého se zapojily stovky lidí, které 
problém parkování zajímal. Teď si jen 
správně vybrat.
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Jak to bude v Olomouci se zatoulanými psy? 
Ostře sledovaný výběr útulku, který se 
v Olomouci postará o zatoulané nebo 
opuštěné psy, je konečně ve finále. Měs-
to uzavřelo smlouvu s novým poskyto-
vatelem služeb, kterým je společnost 
AJSHA Čechy pod Kosířem.

Pes odchycený na území města stráž-
níky bude předán pracovníkovi této fir-
my a umístěn nejprve v Olomouci, a to 
v prostorách Veterinární kliniky Špruček 
v Brněnské ulici. AJSHA si bude pro psy 
do Olomouce jezdit a bude je sem i vozit 
z Čech pod Kosířem zpět, pokud se maji-
tel o ztraceného psa přihlásí.

Příjem psů bude AJSHA zajišťovat ne-
přetržitě, pokud jde o výdej psů, smluvně 
je ošetřeno, že to bude denně do 17 ho-
din, ovšem nový poskytovatel služeb 
zdůraznil, že není problém předat psa 
zpět majiteli co nejrychleji, záleží vždy 
na domluvě. „Jsem přesvědčen, že bude 
dobře nastavená spolupráce mezi měst-
skou policií, útulkem a naším odborem 
fungovat,“ ubezpečuje vedoucí odboru 
životního prostředí olomouckého magist-
rátu Petr Loyka.

Hodnotícím kritériem ve výběrovém 
řízení byla nabídková cena. Jde o částku, 
kterou si bude dodavatel účtovat za péči 

o jednoho psa umístěného do útulku za 
jeden den, mimo náklady na veterinár-
ní péči. Dle smlouvy činí částka za jeden 
krmný den u nového poskytovatele služeb 
93 korun bez DPH. To je výrazně méně 
než nabídka druhého poskytovatele.

V souvislosti s výběrem útulku se část 
veřejnosti pohoršeně ptala, zda je morál-
ní péči o zvířata přepočítávat na pení-
ze a pořádat veřejnou soutěž. „Útulek 
musíme vybírat zákonnou cestou, jedná 
se o velké částky z rozpočtu města. Péči 
o zvířátka nemůžeme jen tak vyjmout 
z režimu daného platnou právní úpravou,“ 
vyvrací tyto názory Petr Loyka. „Nemorál-
ní je především vyhodit psa z domu. Péče 
o psa je závazek, který pak samozřejmě 
navyšuje rodinné výdaje. Případ každého 
psa, kterého se jeho majitel zbaví tak, že 
ho uváže u cesty, je selháním konkrétního 
člověka. To, že jeho pes skončí v útulku, je 
jen jeho vina, protože když si pořídím psa, 
beru na sebe závazek, že se o něj posta-
rám od převozu domů až do konce jeho 
života. Nemluvím samozřejmě o přípa-
dech, kdy majiteli pes uteče.“

Objevily se také fámy, že důvodem 
k výběrovému řízení byla snaha snížit po-
čet psů v útulku Ligy na Ochranu zvířat 
v Olomouci, protože lidé z nedalekých 

domů si dlouhodobě stěžují na hluk. 
„Stížnosti lidí na hluk nemají s tímto 
procesem nic společného, ti lidé si tam 
pořizovali bydlení v době, kdy tam útulek 
léta byl a výborně fungoval. Já si mnoha 
let naší spolupráce s Ligou vážím,“ reagu-
je Petr Loyka a dodává, že nešlo opravdu 
o nic jiného, než zákonnou cestou zajistit 
péči o psy odchycené městskou policií na 
území města.

„Vím, že vše kolem zvířat je vždy plné 
emocí, ale my jsme úředníci veřejné sprá-
vy řídící se zákony a dodržující úřední 
postupy. Vím, že pan primátor ty úřednic-
ké kroky sledoval doslova se skřípěním 
zubů a vnitřně s výsledkem nesouhlasil. 
Chtěl i tuto službu města zachovat v Olo-
mouci. Nestalo se však, že by zasahoval 
do našich postupů, vždy ctil zákon,“ uza-
vírá Petr Loyka.  mif 

Hotovo!

Město dokončilo další velkou opravu. 
Tentokrát je to nová silnice propojující 
olomoucké části Slavonín a Povel. Místní 
komunikace mezi ulicemi Heyrovského 
a Arbesova má nový povrch, piktogramy 
pro cyklisty a nově je řešena jako zóna 30.

„Hlavním smyslem velké opravy bylo 
proto kromě opravy povrchu a inženýr-
ských sítí také zajištění větší bezpečnosti 
provozu,“ objasnil investiční náměstek 
primátora Martin Major.

Opravená komunikace míří od od-
bočky u nových rodinných domů v ulici 
Arbesova směrem k ulici Heyrovského. 
Náklady na opravu přišly město na téměř 
7,5 milionu korun. V budoucnu by měl 
opravenou komunikaci doplnit i chodník, 
což si ale vyžádá přeložku inženýrských 
sítí.   ste 

Zimák

Budoucnost zimního stadiónu v Olomouci 
probírali přímo v terénu na pravidelném 
setkání hejtman Olomouckého kraje Ladi-
slav Okleštěk a primátor Mirek Žbánek.

„Situace se vyvíjí a my jsme si sdělili 
aktuality k chystané rekonstrukci,“ zdů-
raznil hejtman Okleštěk.

Hokejová aréna patří mezi priority 
města. Její současný stav je neutěšený 
a modernizaci nutně potřebuje. Pravi-
delně řeší město a kraj další společné 
projekty nebo třeba provozování a finan-
cování významných kulturních institucí.

„Kraj je naším důležitým partnerem, 
se kterým řadu věcí konzultujeme a spo-
lečně je řešíme. Ve výsledku na tom 
vydělají občané našeho města i celé-
ho Olomouckého kraje,“ uvedl primátor 
Žbánek.   dtx

Bez obav

V září se otevřel Nový ambulantní pavilon 
Hemato-onkologické kliniky fakultní ne-
mocnice. Moderní architektura se v něm 
spojuje s uměním. Koncept má podpořit 
a zefektivnit léčebné procesy a zlepšit ko-
munikaci mezi pacienty a zdravotníky.

„Chceme být tak trochu jiná klinika. 
Některé věci související s léčbou chce-
me dělat odlišně a netradičně. Cílem je 
pomáhat nejen moderními léky, ale i po-
zitivní komunikací v prostředí, které pů-
sobí vlídným a harmonizujícím dojmem,” 
uvedl na slavnostním otevření přednosta 
kliniky Tomáš Papajík.

Díla instalovaná v prostorách klini-
ky budou vytvářet neformální prostředí, 
které nejenže pacientovi umožní překle-
nutí stresové situace, ale bude zároveň 
pozitivně stimulovat jeho myšlení.   pok

KONTAKTY:
Veterinární klinika Špruček
Brněnská ulice 82, Olomouc 
728 308 803

AJSHA, Čechy pod Kosířem  
Útulek pro psy Voříšek
606 855 797
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V únorových Listech vyšel článek o mostě 
přes budoucí východní tangentu. Čtyřpruhový 
obchvat, který odlehčí Chválkovické ulici, se 
bude křížit se silnicí na Svatý Kopeček. Ta je 
nejen každodenní trasou pro mnoho lidí, ale 
díky své historické hodnotě podléhá památko-
vé ochraně. Studii mostu zpracoval náš ateliér 
třiarchitekti, proto bychom se rádi vyjádřili.

První část příběhu začala v roce 2001 a tr-
vala sedmnáct let, během kterých dopravní 
projektová firma HBH, s. r. o., která pro ŘSD 
tangentu projektuje, zpracovala několik vari-
ant křížení. Prověřovali převedení silnice přes 
tangentu přemostěním i podjezdem.

Kvůli slabé architektonické kvalitě neod-
povídající významu lokality ani s jednou vari-
antou nesouhlasil Národní památkový ústav. 
Požadoval zapuštění jedné ze silnic do zářezu 
nebo tunelu, což však odmítli ŘSD i kraj kvůli 
nákladům – podzemní voda je zde vysoko.

Když se projektantům citlivé řešení nedařilo 
nalézt, rozhodlo se ŘSD na most rezignovat a po-
nechat v místě křížení jen lávku pro pěší a cyklisty 
a pro auta a MHD udělat další silnici – přeložku 
podél tangenty do průmyslové zóny. Po staletí 
zažitá trasa přes chválkovickou náves by tak byla 
přerušena. Není divu, že proti tomu vznikla petice, 
kterou podepsalo 2250 lidí. Ve volební kampani 
2018 politické strany slíbily, že most bude.

V roce 2019 začala druhá část příběhu, kdy 
se město rozhodlo hrát aktivní roli a zadat studii 
architektům. Zakázku jsme vyhráli a během čtyř 

měsíců navrhli řešení, které je dopravně funkční, 
citlivé ke krajině i památkové hodnotě a finančně 
hospodárné. Dokládá to kladné vyjádření NPÚ, 
kde je uvedeno: …v návrhu mostu jsou soudobým 
způsobem využité základní principy barokní ar-
chitektury… návrh přemostění včetně řešení ná-
spů a aleje plně respektuje požadavky památkové 
péče a je vypracován na vysoké úrovni.

Je to doklad toho, že dopravní stavby je třeba 
řešit komplexně za účasti architektů. Návrh jsme 
zpracovali v týmu architektů Tomáše Feistnera, 
Filipa Hermanna a Davida Mareše, krajinářské 

architektky Radmily Fingerové, dopraváka Jana 
Kašíka a mostaře Petra Teje.

Pokud by byl most, nebyla by potřeba pře-
ložka, ušetřily by se peníze a zabralo by se méně 
krajiny. Věříme, že k jejímu vypuštění dojde, 
i když to zatím ŘSD i město odmítá s tím, že by to 
přípravu tangenty prodloužilo.

Pokračování příběhu je v rukou města. Uvidí-
me, jak bude dbát na to, aby studii, za kterou za-
platilo 300 tisíc korun, ŘSD do projektu tangenty 
zapracovalo.

David Mareš 

K PŘEMOSTĚNÍ VÝCHODNÍ TANGENTY

Pokud vás zajímalo cokoliv z histo-
rie Olomouce posledního půldruhého 
století, stačilo obrátit se na jediného 
muže – historika Milana Ticháka. Skrom-
ný, ochotný a velmi vzdělaný olomoucký 
patriot teď bohužel odešel. Milan Tichák 
zemřel 23. září ve věku 87 let.

Milan Tichák je jedním z laureátů ceny 
města Olomouce. Málokdo si právě tuto 
cenu zasloužil tak jako on. Olomouc byla 
totiž pro doktora Ticháka celoživotní inspi-
rací a podle jeho slov dokonce měla vliv 
na to, že se nakonec rozhodl vystudovat 
historii. Původně totiž uvažoval o docela 
jiné profesní dráze, protože chtěl být vo-
jenským letcem a dokonce absolvoval vo-
jenské učiliště v Prostějově. Stará Olomouc 

jej ale přesvědčila. „Velice to mému zájmu 
o historii pomohlo, představte si, že z na-
šeho domu, přímo pod okny, vedly dva 
prampouchy. Kdybych byl tehdy odvážněj-
ší, mohl jsem na ně vylézt! Na historii jsem 
si tak mohl doslova sáhnout…“ vzpomínal 
Milan Tichák na inspirativní vliv historické 
Olomouce v době, kdy se s rodiči coby tři-
náctiletý chlapec přistěhoval do Olomou-
ce a domov našli v bytě ve Školní ulici.

Profesní dráha největšího znalce  
regionální historie 19. a první poloviny  
20. století přitom byla příznačně pozna-
menána absurdní nepřejícností minulého 
režimu. Tichák sice coby pracující zvládl 
i vystudovat a napsal tak výbornou zá-
věrečnou práci o historii podniku Kos-
mos, která pak vyšla tiskem, historii se 

už ale nadále věnovat nesměl. Vzhledem 
k tomu, že za srpnové okupace aktivně 
vystupoval proti okupantům a svůj odpor 
vůči nim neskrýval ani později u prověr-
kové komise, s plánovanou profesí histo-
rika na univerzitě se musel rozloučit. „Při 
pozdějším posuzování oněch událostí 
jsem byl označen za hlavního aktéra od-
poru. Profesionálním historikem jsem se 
tedy stát nemohl a místo toho jsem se šel 
třídně uvědomovat do výroby,“ vzpomí-
nal s úsměvem Milan Tichák.

Dějinám města, které měl tak rád, se 
tedy profesně mohl věnovat až od roku 
1990. O tom, že přes nepřízeň osudu a re-
žimu ani trochu nezahořknul, pak svědčí 
ohromná šíře jeho polistopadového díla. 
Budoucím generacím všech zájemců 
o dějiny Olomouce zanechal tak rozsáhlý 
materiál, že v moderní olomoucké histo-
riografii nemá obdoby. Dá se říci, že svý-
mi knihami i novinovými články tisícům 
Olomoučanů otevřel do té doby nezná-
mou historickou tvář našeho města.

Olomoučané budou na Milana Ti-
cháka vzpomínat jako na autora zhruba 
dvou desítek knih o minulosti města, ne-
únavného popularizátora dějin Olomou-
ce, geniálního průvodce starými časy 
i přátelského a velmi ochotného člověka. 
Milan Tichák byl osobností, která bude 
Olomouci mimořádně chybět.   mif

 ODEŠEL MILAN TICHÁK, VELKÝ ZNALEC  
 OLOMOUCE A DOBRÝ ČLOVĚK 

 



PR
20

09
06

8

Nové výběrové řízení vypisuje město  
na stavbu tramvajové trati na Nových  
Sadech. Zakázka za necelých 470 milio-
nů korun jde kvůli přerušení v době nou-
zového stavu znovu do soutěže.

Vypsání nového výběrového řízení odsou-
hlasila Rada města Olomouce. „Záměr jsme 
důkladně zvážili a došli jsme k závěru, že 
tuto důležitou investiční akci dokážeme 
i v nelehké ekonomické situaci realizovat, 
pokud současně omezíme provozní náklady 
magistrátu a některé menší investice,“ kon-
statoval primátor Mirek Žbánek.

Vedoucí odboru investic Marek Drešr po-
tvrdil, že původní výběrové řízení bylo zru-
šeno kvůli pandemii ještě před konečným 
rozhodnutím o výběru dodavatele stavby.

„Velké investice města situace kolem ko-
ronavirové pandemie sice pozastavila, ale 
druhou etapu tramvajové trati na Nových 

Sadech stále považuji za důležitou,“ uvedl 
investiční náměstek Martin Major.

Mezi důvody, proč stavbu neodklá-
dat, patří i ten, že v příštím plánovacím 
období Evropské unie už nebudou tak 
příznivé podmínky. „To by znamenalo, že 
případná dotace pro město by byla o ně-
kolik desítek milionů korun nižší,“ doplnil 
náměstek Major.

Město chce záměrně investovat i ve slo-
žité ekonomické situaci. „Myslíme si stejně 
jako vláda, že investice jsou jedním z pilířů, 
jak překonat blížící se hospodářskou krizi,“ 
řekl primátor.

Tramvajová trať od Trnkovy na Schweit-
zerovu ulici má již dokončenou projekto-
vou dokumentaci. Podle primátora Žbánka 
je to navíc jedna z položek Plánu udržitel-
né městské mobility v Olomouci. Pokud 
vše dobře dopadne, bude znám dodavatel 
stavby v březnu příštího roku.    pok

 TRAMVAJOVOU TRAŤ ČEKÁ NOVÁ SOUTĚŽ 

Povodí Moravy začalo 
skládat Rejnoka

Ocelová konstrukce nového mostu 
přes Moravu v Masarykově ulici už 
je na místě. Podle svého tvaru do-
stal přezdívku Rejnok.

Nový most bude ocelový s be-
tonovou deskou, složený ze dvou 
polí. Jeho celková délka dosáhne 
63,3 metru, široký bude 26,3 metru. 
Most povede ve výšce 7,65 metru 
nad dnem řeky. Konstrukce mostu 
i samotné koryto Moravy pod ním je 
navrženo tak, aby zajistilo převedení 
průtoku 380leté vody o průtoku 650 
kubíků za sekundu. Předpokládané 
dokončení celé stavby je v polovině 
roku 2022.   pok
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VÝZVA 
PRO PODNIKATELE  
A ŘEMESLNÍKY
Spolupráce firem se ZŠ a MŠ

V rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP), 
který je určen pro mateřské a základní školy v Olomouci, je jed-
ním z cílů projektu  podpora kariérového poradenství na ško-
lách či přiblížení podnikavosti a polytechniky dětem v praxi. 

Na základě podnětu od škol zpracováváme v on-line podobě 
tzv. katalog firem a řemeslníků, kteří jsou ochotni a schopni za-
jistit ve svém provozu exkurze či případně jinou formou přiblížit 
svou činnost jak žákům zejména 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují, 
kam budou směrovat své profesní působení, tak třeba i dětem 
na 1. stupni ZŠ nebo dokonce i pro děti v mateřských školách 

představit řemeslo či postup výroby daného 
produktu, případně nabídnout zbytkový materi-
ál, který by mohl být vhodný pro tvorbu dětí při 
pracovních činnostech a v dílnách.
Pokud myslíte, že by exkurze nebo jiná forma představe-
ní  firmy byla pro Vás vhodná  a možná, prosím obraťte se 
na Ing. Ivu Hubálkovou, projektovou manažerku projektu 
MAP na tel. 588 488 673 nebo 734 418 939 nebo na  adresu 
iva.hubalkova@olomouc.eu. Jednotlivé školy by si po zveřej-
nění katalogu dále samy vybíraly, koho pro exkurzi osloví,  
a vše by bylo již na domluvě firem a škol.

Bližší informace o projektu MAP http://map.olomouc.eu 
nebo na Facebooku @mapolomouc.

Na Nových Sadech vzniklo nové hřiště 
pro děti. Nahradilo to staré, které muse-
lo pryč letos na jaře, protože dosloužilo.

Během září vyrostla v Mišákově ulici 
sestava se skluzavkou, kterou doplnily 
houpačky i pružinová houpadla ve tvaru 
bagru nebo nakladače.

„Jedná se o rekonstrukci původního hřiště 
ve stejné ploše, které jsme museli kvůli 
havarijnímu stavu na jaře odstranit. Bez 
oblíbených prolézaček ale děti dlouho 
nezůstaly, protože se dětem vrátilo nové, 
které je přesně takové, jaké si přála ko-
mise městské části Nové Sady,“ objasnil 
primátor Mirek Žbánek.

Verdikt nad likvidací původního hřiště vyne-
sl inspektor při pravidelné kontrole, která ve 
městě proběhla po pandemii koronaviru.
„Vzhledem k tomu, že jsme měli projekt 
nového hřiště připravený, nechtěli jsme, 
aby děti neměly v blízkosti svého bydliště 
a školky možnost vyžití ve volném čase. 
Je dobře, že se nám peníze původně pře-
vedené do rezervy kvůli situaci městské 
pokladny po první vlně pandemie podaři-
lo brzy vrátit zpět do hry,“ zhodnotil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major.

Obnova dětského hřiště běžela podle 
plánu a celkové náklady přišly město na 
750 tisíc korun.

Na obnovu dětských hřišť ve městě 
směřuje každoročně částka 2,5 milionu 
korun. Město vlastní a spravuje celkem 
64 herních, 23 smíšených a 14 sportov-
ních hřišť, která jsou přístupná veřejnosti. 
V rámci celoroční průběžné údržby jsou 
jednotlivé herní prvky opravovány a je-
denkrát ročně procházejí velkou technic-
kou kontrolou. Při rozhodování o výběru 
lokalit pro obnovu vychází město z po-
žadavků komisí městských částí, správců 
hřišť a podnětů veřejnosti.    ste

 DĚTEM SE VRÁTILO  
 HŘIŠTĚ V MIŠÁKOVĚ ULICI  

Centrum Semafor: v soutěži vyhráli všichni
V polovině září se v Centru Semafor 
uskutečnilo letos poslední kolo do-
pravní soutěže pro děti a rodiče Voice 
Bike Grand Prix Semafor.

„S ohledem na hygienická opat-
ření proběhla tato soutěž letos jen 
dvakrát, a proto jsme upustili od 

tradičního hodnocení na stupních ví-
tězů. Odměnu dostali, sice malou, ale 
zato všichni zúčastnění,“ uvedl koordi-
nátor centra Jan Řihošek.

Díky soutěži v Olomouci opět při-
bylo několik desítek dopravně vzděla-
ných dětí a rodičů.   mmo
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POHÁDKOVÝ LESÍČEK  
V DROŽDÍNĚ PŘEKVAPIL 
NÁVŠTĚVNOSTÍ

Vrácení studny s pumpou i přesto, že voda 
není pitná, a ponechání stromů, nejlépe 
s posezením, by uvítali lidé v městské čás-
ti Nemilany. Vyplynulo to z besedy, kte-
rou na téma Nemilanského trojúhelníku 
svolala komise městské části.

„Chceme tento prostor upravit podle 
představ obyvatel, proto jsme se obráti-
li na architektky, které před započetím 
zpracování studie chtějí slyšet názory 
lidí,“ uvedla předsedkyně komise měst-
ské části Renata Pospiechová.

Architektky Barbora Kudelová a Kristý-
na Sirová všem názorně předvedly, co  
by se dalo s nemilanským prostorem 
u konečné zastávky autobusů a jeho 
okolí udělat. 

„Navrhly využití existujících stromů, 
kamenné zídky a jednotných laviček, 
stejně jako unikátní podobu zastávky 
z kamenných nebo dřevěných materiá-
lů či možnost využití dláždění i pro jiné 
účely,“ popsala Daniela Horňáková z olo-
mouckého magistrátu, která má komise 
městských částí na starosti.

Lidé z Nemilan se vyslovili za pone-
chání stromů a jejich využití pro pose-
zení, konkrétně posezení u lípy, kde by 
zároveň mohly být umístěny široké scho-
dy ve svahu a pro osvěžení i studna. Je-
jich názory nyní budou zapracovány do 
konkrétní studie. Ta bude opět projedná-
na veřejně.   pok

Sousedé slavili poprvé na konci léta
Konec léta si na sklonku srpna zpříjemni-
li lidé hned na několika místech v Olo-
mouci. Za Sousedskou slavností v Úřední 
čtvrti stála skupina lidí žijící v této části 
města a podpořila je i Komise městské 
části Olomouc-západ.

Prostranství na rohu ulic Mozartova 
a Žilinská zaplnily nazdobené stoly s lavi-
cemi, stánky místních výrobců a prodejců 
i prostor pro živou kapelu. Návštěvníkům 
zahrála cimbálová muzika, orchestr žáků 
z umělecké školy Iši Krejčího či kapela 
Aliance. „Zaplnil se také sousedský stůl, 
na nějž mohl kdokoliv přinést jakoukoliv 
dobrotu vlastní výroby,“ řekl za organizá-
tory Hynek Melichar.

Podle něj bylo cílem Úřední čtvrť oži-
vit, ale také ukázat návštěvníkům, že je 
jedinečným komplexem a že si zaslouží 

památkovou ochranu. Součástí slavnosti 
byla proto i komentovaná prohlídka se 
znalcem místních dějin Vilémem Švecem.

„Ještě deset minut před začátkem 
jsme nevěděli, zda vůbec někdo přijde. 
Nakonec se v průběhu odpoledne na 
slavnosti zastavily stovky lidí. Ohlasy 
máme skvělé a to nás motivuje uspořá-
dat další ročník a možná i nějakou před-
vánoční akci,“ dodal Melichar.

Náměstek primátora Matouš Pelikán 
podotkl, že město tyto aktivity podporu-
je, a pokud si organizátoři podají žádost, 
podpoří je ve formě grantů. „Vidím však 
stále prostor pro pomoc ze strany úřed-
níků odboru cestovního ruchu, kultury 
a sportu a mezery v propagaci,“ uvedl 
Pelikán a dodal, že sám je ochoten kdy-
koliv pomoci.   pok

První zářijová sobota patřila v Drož-
díně pohádkovým bytostem. Pohád-
kový lesíček tam uspořádala nově 
vznikající iniciativa občanů Drozd-
-in. „Počasí akci přálo, a přestože v 
našem nejbližším okolí bylo akcí víc 
než dost, tak jsme na startu přivítali 
hned skoro osmdesát dětí, což je pro 
nás obrovský úspěch, ale také záva-
zek pro příště,“ řekla za organizátory 
Andrea Fečová.

Děti se bavily při plnění různých 
úkolů v přírodě, provázely je pohád-
kové bytosti. V cíli na děti čekaly 
balíčky s odměnami, rodiče potěšil 
třeba výborný guláš z kotlíku nebo 
dršťková, kterou vařil sám Lucifer. 
„Je vidět, že mezi místními je o ta-
kovýto druh akcí velký zájem. Řekl 
bych, že si tu každý přišel na své,“ 
dodal Vlastimil Hejl, který se účast-
nil v kostýmu vodníka. Organizátoři 
si vyslechli chválu jak na samotnou 
akci pro děti, tak i na guláš.   mif

 NEMILANSKÝM CHYBÍ VODA A STROMY  

NAŠI SOUSEDÉ
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MĚSTO OCENILO OSOBNOSTI  
I POČIN ROKU 2019

TÉMA

Pět nových laureátů se zapsalo do historie Ceny města po slav-
nostním galavečeru na počátku září. Komornější atmosféra, 
roušky a netradiční termín byly důsledkem koronavirové pan-
demie. Důstojnost, emoce ani vtípky ale nechyběly.

PAVEL KONEČNÝ

Oceněné i hosty večera přivítal v arcibiskupském paláci primátor 
Mirek Žbánek. „Stojím pod portrétem muže, jehož srdce patřilo 
Olomouci, stejně jako srdce dnešních laureátů,“ řekl primátor, na 
nějž z plátna shlížel arcibiskup Rudolf Jan. Do čela arcidiecéze 
byl zvolen před dvěma sty lety a přestože je pohřben ve Vídni, 
jeho srdce je uloženo v kryptě katedrály svatého Václava.

Ocenění si převzali z rukou primátora a jeho náměstků Jan 
Příborský, Dagmar Kučerová a Petr Uličný. Za zesnulé Jiří-
ho Fraita a Vítězslava Kolka to byly manželky a syn. Podle 

primátora všichni laureáti dělal svou práci, činy a skutky proto, 
že se v nich našli. „Nedělali to pro popularitu, protože populari-
ta není poctou, ale trestem.“

Překvapení, optimismus a dojetí
Jan Příborský, jenž stál u zrodu projektu Bezbariérová Olo-
mouc, považoval udělení Ceny města za překvapení. „Život je 
náročný a bez sofistikovaných sociálních služeb se nevidomí 
neobejdou,“ podotkl Příborský.

Publikum pak nadchla svěží devadesátiletá Dagmar Kuče-
rová, hudební pedagožka z Lidové školy umění Žerotín. Nejen 
že se vyznala z lásky k hudbě, ale prozradila, proč se stálé cítí 
dobře. „Neztrácím optimismus a neztrácím naději,“ roztleskala 
sál laureátka.

Někdejší slavný trenér Sigmy Petr Johny Uličný neskrýval do-
jetí. „To mě asi nominovali kamarádi z klubu,“ tipoval. A protože 
známý bouřlivák má v rukávu vždy i nějakou historku pobavil 
přítomné tím, že ukazuje v hospodě svou fotku s arcibiskupem 
a hecuje chlapy u piva. „Otázka za pět tisíc, co je to za trenéra?“

Bijící srdce
Oceněn byl i počin roku 2019. Tím byl projekt nazvaný Muž, 
jehož srdce bilo pro Olomouc. Důstojné připomenutí výročí Ru-
dolfa Jana na arcibiskupském stolci vzešlo z iniciativy Jindřicha 
Forejta a Josefa Kořenka. „Věřím, že jsme tím inspirovali i další 
srdce, aby bila pro toto město,“ uvedl při přebírání skleněného 
5,5 kilogramů těžkého ocenění Kořenek.

Všichni ostatní laureáti odcházeli z paláce se soškou vytvo-
řenou Petrem Kubou, pamětním listem a zlatým odznakem. 
A možná si s sebou nesli v hlavě i tóny a melodie z Vivaldiho 
Čtvera ročních období, jak je na starých houslích vyloudil hu-
dební virtuoz Václav Hudeček.
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Jindřich Forejt a Josef Kořenek, za pro-
jekt Rudolf Jan – Muž, jehož srdce bilo 
pro Olomouc
V roce 2019 uplynulo 200 let od zvolení 
Rudolfa Jana (1788–1831) do čela olo-
moucké arcidiecéze. Stal se tak třetím 
olomouckým arcibiskupem. Od června do 
srpna loňského roku mohli zájemci navští-
vit výstavu v oranžérii ve Smetanových sa-
dech. Lepší místo se pro tuto příležitost ani 
zvolit nedalo, Rudolf Jan je totiž tím, kdo 
olomoucké parky nechal vytvořit.
Expozice se snažila poutavou a přehled-
nou formou představit osobnost Rudol-
fa Jana, jeho aktivity a zásluhy, jimiž se 
výrazně zapsal do dějin města, ale také 
přiblížit jeho životní příběh a soukromí, 
a v neposlední řadě poukázat na jeho ná-
zory na dobové domácí a světové dění.
Nebyl opomenut ani širší společenský, 
náboženský a kulturní kontext. Je třeba 
docenit, jak přehledně a nenuceně byla 
celá akce připravena. Rozmanité byly 
i aktivity, od pietních aktů, přes výsta-
vy, koncerty, tematické prohlídky až po 
přednášky.

 CENA ZA POČIN ROKU 2019 

CENY MĚSTA

Lékař, pneumolog, onkolog, broncholog, 
pedagog, přednosta Kliniky plicních ne-
mocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice 
Olomouc, předseda České aliance proti 
chronickým respiračním nemocem, svě-
tový odborník plicního lékařství
Je zastoupen v pěti stech odborných 
publikacích, napsal také učební texty 
a proslovil téměř 1600 přednášek doma 
i v zahraničí. V letech 2004–2011 byl 
proděkanem Lékařské fakulty Univerzi-
ty Palackého. V osobním životě se snažil 
aktivně sportovat a vrcholově se věnoval 
šermu. Relaxoval při hře na klavír.

 V ÍTĚZSLAV KOLEK 
 IN MEMORIAM (1953–2020)  

Umělkyně, hudebnice, hudební pedagož-
ka, ředitelka Lidové školy umění Žerotín, 
nositelka titulu Zasloužilý učitel
Zpěvu se učila soukromě u přední člen-
ky olomoucké opery Boženy Stoegrové 
a později u významné brněnské pedagožky 
a operní pěvkyně Marie Řezníčkové.
Je známá svou 37letou koncertní činností 
v oboru písňové literatury. Významné je 
také její působení v Lidové škole umění 
v Olomouci. Vyučovala zde zpěv, hru na 
klavír a dějiny hudby. V roce 1967 se stala 
ředitelkou. Za jejího vedení škola přijala 
název Žerotín, který má dodnes. 

 DAGMAR KUČEROVÁ (*1930)  

Fotograf, člen Unie výtvarných umělců 
ČR a umělecké skupiny Střet 2001
Fotografování se stalo významnou sou-
částí jeho života od dětství. Za desítky let 
profesionální dráhy pracoval pro celou 
řadu periodik a svými snímky zdokumen-
toval i dramatické okamžiky listopa-
du 1989. Jeho fotografie loni připomněly 
30. výročí sametové revoluce na autorské 
výstavě pořádané Vlastivědným muze-
em a na společné výstavě „Listopad 1989 
v Olomouci". Nejvíce se věnoval focení 
přírody, dalším významným objektem 
jeho hledáčku se stala architektura.

 J IŘÍ FRAIT 
 IN MEMORIAM (1953–2018)  

Předseda oblastní odbočky SONS, za-
kladatel a bývalý ředitel TyfloCentra 
Olomouc, zakladatel Oddílu zrakově po-
stižených sportovců SK Olomouc Sigma 
MŽ, organizátor péče o nevidomé
Slabozrakost je součástí jeho života již 
od dětství, v 15 letech se změnila ve sle-
potu úplnou. Zasloužil o takovou podobu 
Olomouce, která je k nevidomým vstříc-
nější. Byl u vzniku projektu Bezbariérová 
Olomouc. Rovněž se zasadil o zvukovou 
signalizaci na křižovatkách, ozvučení 
vozidel MHD a inteligentních zastávek 
nebo o reliéfní pásy na chodnících. 

 JAN PŘÍBORSKÝ (*1947)     

Fotbalista, trenér
Svou hráčskou kariéru začal v rodné 
Kroměříži. Po maturitě ale přešel jako na-
dějný mladý hráč do pražské Sparty a zá-
roveň v témž roce začal v Praze studovat 
tělovýchovu. Když se vrátit na rodnou Ha-
nou, zakotvil v olomoucké Sigmě. Vysokou 
školu dostudoval dálkově, diplom získal 
v roce 1980. Jako specializaci si zvolil 
kopanou a díky tomu dosáhl na nejvyšší 
fotbalové vzdělání. Od začátku mu bylo 
jasné, že se po skončení hráčské karié-
ry chce stát trenérem. Později, už jako 
zkušený trenér, byl zván k výuce nových 
trenérů. I díky jeho zásluze se Sigmě po-
dařilo postoupit do ligy, získat bronzovou 
medaili a v letech 2003–2006 provedl tým 
evropskými poháry. Roku 2012 se Sigmou 
zvítězil  v Českém fotbalovém poháru.

 PETR ULIČNÝ (*1950) 
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Jiří Zima
KSČM

Od roku 1998 Cenu 
města Olomouce zís-
kalo více než 120 osob-
ností a  subjektů. Když 
se podíváme na se-
znam laureátů z oblasti 
vědy a výzkumu, kultu-
ry, sportu či jiné oblasti v minulosti, byly to 
vždy osobnosti se zřetelným časovým přesa-
hem a vztahující se k městu. Vlastnosti měly 
všichni stejné, a to pracovitost a profesiona-
lita. A tak by to mělo být i do budoucna, kdy 
s přidáním kladných osobnostních vlastností 
lze dosáhnout tohoto prestižního ocenění. 
„Největší“ Olomoučan? Pro mě – každý sluš-
ný člověk.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Ceny města vyhlašují 
mnohé obce a dekla-
rované důvody pro udí-
lení bývají identické: 
ocenění těch, kteří se 
o město zasloužili či je 
propagovali. Primátor letos vyslovil myšlen-
ku, volně řečeno, že je více bezejmenných 
Olomoučanů, kteří by si cenu zasloužili, neb 
jejich srdce bije pro Olomouc. S tím lze sou-
hlasit. A možná právě proto zvažme, zda 
se více nezamyslet nad kritérii výběru, aby 
cena byla více prestižní a nesklouzávala k 
provinčnosti, což se v některých případech 
v minulosti stávalo.

Otakar Bačák
spOLečně

Paradoxem je, že no-
minanty na Ceny města 
jsou lidé, za které hovo-
ří jejich dílo či výsledky 
práce, ale sami jsou ne-
smírně skromní a mnoh-
dy dokonce svůj přínos bagatelizují. Ale tak 
to v životě chodí. A z toho vlastně vyplývá, 
že tou nejcennější vlastností je, že právě to 
dílo a výsledky práce hovoří za ně a historie 
to potvrdí. Je s podivem, že pak takový veli-
kán, jako byl tvůrce naší Svaté Trojice, stavi-
tel Render, nemá v Olomouci svou ulici. Je ke 
zvážení, zda by na tabulích ulic významných 
lidí spjatých s Olomoucí mohlo být uvedeno, 
kým byli a kdy žili.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Chci psát o člověku, 
kterého jsem měl mož-
nost osobně poznat. Jde 
o prof. MUDr. Vítězslava 
Kolka, DrSc, který bo-
hužel na jaře letošního 
roku zemřel. Byl světově uznávaný odborník 
v pneumologii a dlouholetý přednosta klini-
ky plicních nemocí. Poznali jsme, když spo-
lek Promeritum organizoval sbírku na nákup 
plicního laseru pro neinvazní onkologické 
operace. Byl člověkem velmi skromným, za-
páleným pro věc, uměl se vcítit do řešené si-
tuace. Byl hrdým Olomoučanem a své práci 
zde zasvětil celý život.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Chápu udílení Cen 
města jako významné 
ocenění a zviditelně-
ní osob, jejich počinů 
a úspěchů s přínosným 
dopadem pro Olomouc. 
Při jejich nominaci by mělo být přihlíženo  
i k jejich morálním a etickým vlastnostem, 
neboť tito lidé slouží jako vzor nám všem, 
především mladé generaci. Považuji to za ve-
lice důležité, neboť denně vidíme lhaní, vul-
garitu, chamtivost a další špatné vlastnosti  
v přímém přenosu, často z úst nejvyšších 
představitelů státu. Tip na „největšího“ Olo-
moučana nemám, tedy nechci jmenovat 
toho největšího, byť by to mohl být třeba 
Václav Render, Ivan Theimer nebo třeba Ka-
rel Plíhal či v budoucnu jistě i Vilda Švec.

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Laureát ceny města by 
měl být osobností, na 
kterou by měl být každý 
Olomoučan hrdý. Jako 
nebezpečný v Olomou-
ci vnímám jen možný 
politický vliv při výběru 
oceněných. Ten se letos projevil především 
na ceně za počin pro projekt, jenž měl připo-
menout působení Rudolfa Jana v Olomouci 
a na jehož zásadní nedostatky upozorňovala 
kulturní komise. Krátká videa, která laureáty 
představovala, bohužel v některých přípa-
dech nápadně propagovala současné komu-
nální a krajské vedení. Toho se v budoucnu 
vyvarujme.

Jaké vlastnosti by měl mít laureát Ceny města?  
Máte tip na „největšího“ Olomoučana?
Miroslava Ferancová
ANO 2011

Vlastnosti laureráta 
Ceny města by měly být 
zejména takové, jaké 
jsem viděla u letošních 
oceněných. Velké zauje-
tí pro svou práci, poctivý 
přístup k práci i životu a snaha dělat něco 
pro druhé, bez očekávání ocenění. Skrom-
nost, láska k životu a lidem. Největším Olo-
moučanem se podle mě stali letos všichni 
obyvatelé Olomouce. V průběhu první vlny 
koronavirové epidemie se dokázali semk-
nout, pomáhat si navzájem a vše společně 
zvládli. I při nastupující druhé vlně se všichni 
chovají ohleduplně, nepropadají zbytečné 
panice, ale ani nic nepodceňují, a tak věřím, 
že spolu opět vše zvládneme.

Antonín Staněk
ČSSD

Laureát Ceny města by 
měl být odhodlanou, 
talentovanou a inspira-
tivní osobností. Měl by 
mít mnoho sympatic-
kých vlastností, jejichž 
mimořádnost by díky své skromnosti, jež 
je klíčovou vlastností skutečných osobnos-
tí, neměl ani sám vnímat. Za mě je největ-
ším Olomoučanem Jeho královská Výsost 
a Eminence kardinál Rudolf Jan Josef Ra-
iner Habsbursko-Lotrinský, 3. arcibiskup 
olomoucký.

Markéta Záleská
ODS

Jen pracovitost, píle, 
erudovanost, vytrvalost 
nebo dobré výsledky 
osobnost nedělají. Být 
dobrý ve svém oboru 
nestačí. Osobnost musí 
mít také nadhled a cit. 
Inteligence bez empatie je bezcenná. Pomoc 
druhým, práce pro dobrou věc, zápal, nadše-
ní, morální kvality a skromnost – to odlišuje 
pravé osobnosti. A přesto se všichni nesta-
nou laureáty. Ti největší Olomoučané mohou 
být zcela skrytí v davu všedního dne a my 
o nich ani nevíme.
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Mám rád moře práce a vysoké pracovní 
tempo. Mám rád, když věci odsýpají, člověk 
dělá odvážná rozhodnutí, musí prokázat 
své schopnosti, odhodlání, odvahu a zá-
roveň veřejně odhalit své limity. Je to jako 
surfování na vlnách. Nikdy nevíte, jaká vlna 
přijde. Proto je důležité neskočit do vody 
stimulován pouze adrenalinem a emocemi, 
ale zachovat si rozvahu a klidnou mysl.

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, zaplavují 
média státnické projevy. Pan premiér při-
znává, že podlehl letní náladě ve společ-
nosti, zejména v Praze, a povolil opratě 
proti-covidových opatření. Primátor Prahy 
vyzývá k důslednému nošení roušek a mytí 

rukou, zavírá školy a veřejná prostranství 
a sklízí kritiku od části „svých“ pražských li-
berálů. Ti stále věří, že covid-19 je habaďů-
ra ke strašení lidí.

Snad se na mě Olomoučané nebudou 
zlobit, když nenaskočím na tuto vlnu po-
selství a nechám ji odplynout. Dnes přece 
každý ví, jakou funkci má rouška, dodr-
žování hygieny a rozestupů. Každý ví, že 
vitamíny a zdravá strava v tomto ročním 
období jsou stejně důležité, jako nepod-
ceňovat proměnlivé počasí. K tomu určitě 
nepotřebujete dlouhý a moudrý proslov 
primátora. Stačí být ohleduplný k sobě 
a svému okolí. Navíc se vám tyto řádky do-
stanou do ruky až za dva týdny od napsání. 
Během nich se přiženou další vlny. Tak tro-
chu se obávám, že v té době už budu opět 
sedět na radnici nejen v roli primátora, ale 
i předsedy krizového štábu.

Některé vlny přicházejí jedna za druhou, 
jiné si dávají na čas. Jedna z těch, které se 
přihnaly po dlouhých dvaceti letech, sou-
visí s převodem bytů, které se stavěly s po-
mocí státních dotací na začátku tisíciletí. 
Vlna emocí a kritiky v bouři nájemníků, kte-
ří se obávají, že špatně zúřadovaná výstav-
ba více než čtyř stovek družstevních bytů 
je připraví o střechu nad hlavou, se snesla 
na současné vedení města. Zastupitelé, kte-
ří se jen stěží dokáží prokousat stovkami 
stran textů popisujících spletitou majetko-
právní kauzu, o které donedávna neměli 
ani tušení, mají rozhodovat o bezúplatném 
převodu majetku za miliardu. V případě, 
že rozhodnou protizákonně, byť s dob-
rým úmyslem, vystavují se riziku trestní-
ho postihu i náhrady škody. Spravedlnost 
je bezesporu na straně nájemníků, kteří 

řádně plnili své povinnosti a v dobré víře 
očekávají, že jim město byty, do kterých 
investovali své prostředky, převede podle 
tehdy uzavřených smluv. Věřím, že ke spra-
vedlnosti se přidá i právo. Buď rozhodnutím 
soudu, nebo změnou příslušných zákonů. 
Nechci, aby proti sobě museli stát občané 
města v obavě, že rozhodnutí ve prospěch 
jednoho poškodí život druhého.

Další vlnu emocí v posledních dnech 
vzedmula tisková zpráva olomouckého 
Muzea umění, které po návštěvě ministra 
kultury oznámilo, že je rozhodnuto o de-
finitivní podobě nové budovy Středoev-
ropského fóra. Unikátní kulturní instituce 
má sídlit v betonových monolitech posta-
vených v proluce vedle Muzea umění. Pro 
část veřejnosti to představuje jedinečnou 
příležitost, jak do historického centra měs-
ta přinést špičkovou moderní architekturu, 
pro jiné se jedná o bezohledné znásilně-
ní této lokality. Já, stejně jako kolegové 
ze zastupitelstva a občané, můžu veřejně 
sdělovat svůj názor na tuto stavbu, kritizo-
vat absenci architektonické soutěže nebo si 
postesknout, že ministerstvo kultury neda-
lo přednost rekonstrukci opuštěných, vedle 
stojících Hanáckých kasáren. Větší pravo-
moc ve stavebním procesu komunální poli-
tik nemá. A je to vlastně i dobře, neboť je až 
příliš lákavé naskočit na vlnu veřejného mí-
nění, když „máte prkno“ a valí se kolem vás. 
Americký básník, romanopisec a politic-
ký aktivista Langston Hughes napsal: „Jen 
bouřky a vlny dávají moři duši a život.“ To 
podzimní olomoucké moře je plné života.

Mirek Žbánek
primátor

Pohledem primátora

 ŽIVOT VE VLNÁCH 

Olomoučané uctili prvního prezidenta
Památku prvního československého pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masaryka uctili  
u jeho pomníku v Olomouci představite-
lé města, sokolové i veřejnost. Od jeho 
úmrtí uplynulo 14. září 83 let.
Město Olomouc na smutečním aktu re-
prezentoval náměstek primátora Karel 
Konečný, který je zároveň historikem. 
Právě on připomněl, že Masaryk byl obě-
ma komorami parlamentu čtyřikrát zvo-
len hlavou státu, ale přes všeobecnou 
úctu neměl příliš mnoho mocenských 
pravomocí.

„Ústava mu zdaleka nedávala pra-
vomoci srovnatelné s funkcí prezidenta 
Spojených států – neřídil výkonnou moc. 
Neměl ani právo navrhovat zákony. Měl 
sice právo jmenovat premiéra i členy vlá-
dy, ale nikoli za ně rozhodovat. Formálně 
byl sice vrchním velitelem branné moci, 
ale sám nemohl armádě bez souhlasu 

vlády udělovat rozkazy,“ připomněl ná-
městek Konečný.

Podle něj Masaryk jen dvakrát zasáhl 
do jednání vlády. Poprvé v době gene-
rální stávky v prosinci 1920 proti radi-
kální levici. „Nicméně odsouzené sám 
brzy amnestoval,“ dodal 
Konečný. Podruhé proti 
českým fašistům, jejichž 
vůdce generála Gajdu 
degradoval.

Kriticky proti Ma-
sarykovi vystupovali 
stoupenci nacionálního 
socialismu z Rakouska 
a Německa, ale i čes-
koslovenští komunisté, 
kteří v roce 1934 (tři roky 
před Masarykovou smrtí) 
v době prezidentské vol-
by vyrazili s heslem „Ne 

Masaryk, ale Lenin“ a postavili proti němu 
svého kandidáta Klementa Gottwalda.

„Všechny kritické hlasy byly jen zlom-
kem proti úctě, které se těšil. Jeho smrt 
vyvolala zármutek v celé republice,“ uza-
vřel svou vzpomínku Konečný.   pok
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Náměstkyni primátora Evě Kolářové je souzena práce s lidmi. 
Nejen proto, že má na starosti sociální oblast se službami, ale 
také proto, že v její gesci je 27 komisí městských částí. A tam to 
není o ničem jiném, než o jednání s lidmi.

Jaké to je, starat se o tolik komisí?
Řekla bych, že příjemné a pozitivní. Veliká většina, téměř 
všechny komise městských částí pracují dobře. Vidím u nich ak-
tivní přístup a zájem a dokonce i nadšení. Zvláště u akcí, které 
připravují. Ty vždycky provází dobrá atmosféra a souhra mezi 
lidmi.

Tak to je skoro idyla.
Nemusí být, když se někde výjimečně pokazí mezilidské vztahy. 
To mě pak vždy mrzí, zvláště když vidím ty ostatní dobře sehra-
né party. To je pak často kvůli malichernostem ke škodě celé 
městské části.

Je to pak poznat na atmosféře lokality?
Bohužel ano. Myslím, že by ale lidem mělo záležet na tom, kde 
žijí, že by se měli domluvit a priority si vyříkat.

Nedávno se takhle sešli k „vyříkání“ lidé z Nemilan…
Jednalo se o tom, jak upravit prostranství, kde je obchod, zeleň 
i zastávka autobusu. Dvě mladé architektky lidem ukázaly, jak 
a s čím by se tam dalo pracovat, jak by to mohlo vypadat. Bylo 
tam úžasné pozorovat, jak lidé vyjadřovali svůj názor zapích-
nutím špendlíků do určitého místa. Ta se pak vybarvila zeleně 
nebo červeně a rozproudilo to debatu, která byla asi nejkon-
struktivnější, jakou jsem zažila. Nyní se podle jejich přání 
zpracuje návrh, který bude lidem ještě předložen ke schválení. 
Úplně mi to připomnělo Jindřichův Hradec, kde má každá ulice 
jiný design dlažby, nebo izraelský Eilat.

Kolik to bude stát?
Architektky vědí, že peníze jsou hodně omezené. Vzhledem 
k tomu, že komise mají k dispozici tři sta tisíc na rok, tak si to 
v Nemilanech vyberou na několik let dopředu.

Mají komise skutečně šanci to ovlivnit?
Mají. A to je na tom to krásné. Estetizace, kterou dnešní vedení 
města zavedlo, je pro občany velkou šancí a přínosem. Vloni se 
v estetizaci profinancovalo přes osm milionů korun a celkem bylo 
uděláno dvacet devět akcí. I když projektů bylo více. Zpravidla 
šlo o koše, chodníky, lavičky nebo autobusové zastávky, ale také 
o mobilní radary nebo sochy do parku či workoutové hřiště. Smys-
lem je, aby si lidé podle svého zlepšili prostředí, ve kterém žijí.

A jde to i v centru města?
Tam záleží na tom, co nám dovolí památková péče. Právě proto 
se na činnost komisí městských částí nedá dívat globálně, pro-
tože každá část má jiná specifika, možnosti nebo omezení.

Kolik je na to peněz?
Na program estetizace má každá komise ročně tři sta tisíc korun. 
Dalších tři sta tisíc tvoří takzvané chodníkovné. Lidé si sami vyty-
pují, který chodník chtějí opravit. No a ještě je na komise měst-
ských částí ročně určeno dva miliony sedm set tisíc korun, to jsou 
peníze na investiční akce. Vybírá se vždy z několika předlože-
ných projektů ten nejvhodnější. Letos byly dokonce čtyři.

Jak se dá s tak pestrou směsicí komunikovat?
Někdy je to složité, ale připravujeme nový software pro online 
systém. Vyřizování požadavků komisí tak bude mnohem rych-
lejší a přehlednější. Zápisy z jednání a požadavky vloží do for-
muláře, který dostanou příslušné odbory magistrátu, a komise 
rovnou uvidí, který odbor a který pracovník jejich úkol vyřizuje.

Jak je těch dvacet sedm městských částí rozděleno?
Zpravidla vycházejí z historického základu, podle starých čtvrtí 
nebo podle výstavby sídlišť.

A ožívá v nich sousedský život…
Nedávno to bylo v Úřední čtvrti, ale dělají se podobná soused-
ská setkání i na Tabulovém vrchu, na Palachově náměstí nebo 
v Řepčíně. Tam si dokonce založili i spolek a zrevitalizovali celé 
nábřeží. Ale hodně společenských akcí dělají třeba i ve Slavo-
níně. Všude se něco děje. Je jasné, že okrajové části města mají 
více těchto možností než třeba Nové Hodolany.

Komise městských částí, to je pro vás do jisté míry i práce s lid-
mi. Ale tu máte i v sociální oblasti.
Tam se společenské tempo trochu zastavilo kvůli pandemii. Až 
koncem června jsme se seniory měli první bowlingový turnaj 
a teď jsme zrušili i Ples seniorů, protože doba je nejistá. Neví-
me, co přijde.

Jsou sociální služby na novou vlnu koronaviru připraveny?
Jsou. Ale stejně nevíme, co všechno nás čeká a co vlastně přijde. 
Olomouc se zatím relativně drží. Každopádně musím poděkovat 
všem pracovníkům, jak zvládli tu první vlnu, jejich výkony byly na 
dvě stě procent. Zvláště dobře pracovala dobrovolnická centra. 
Krásná byla ta sounáležitost a snaha pomoci.    Pavel Konečný

 „ESTETIZACE JE PRO OBČANY VELKOU  

 ŠANCÍ A PŘÍNOSEM“ 

Eva Kolářová 
náměstkyně primátora

Kompetence: odbor sociálních věcí a oddělení komisí měst-
ských částí a detašovaných pracovišť.



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         17
ZELEŇ

PR
20

10
08

2

Zlepšení údržby a financování zeleně, 
ale také propojení parků a okolní kra-
jiny, nebo teplotní podmínky ve městě, 
takové byly otázky návštěvníků, kte-
ří přišli v polovině září diskutovat do 
oranžerie ve Smetanových sadech.

Strategii zeleně a management údrž-
by představilo město veřejnosti, kdy se 
diskutovalo nad pořizovaným dokumen-
tem. Napravení stavu veřejných pro-
stranství a zlepšení životního prostředí 
je prioritou vedení města.

„Pořizovaný dokument strategie ze-
leně má být smysluplným nástrojem 
pro dosažení cílů, které jsme si urči-
li v našem programovém prohlášení, 
a pro jeho finální podobu musíme najít 
podporu u veřejnosti i v zastupitelstvu,“ 
vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Město květin a parků
Podle náměstka primátora Otakara 
Bačáka, který má zeleň ve své gesci, je 
kromě prověření systému sídelní zele-
ně a návaznosti na příměstskou krajinu 
snahou zajistit podmínky pro výsadbu 
stromů a vrátit Olomouci status města 
květin.

Diskusi nad strategií zahájil Stanislav 
Flek. Jeho názory, že sebelepší střešní 
zahrada nenahradí park nebo že park 
nestačí jen založit, ale také se o něj de-
sítky let starat, svým způsobem určily 
směr debaty.

Městská zeleň má nyní plochu 350 
hektarů. Údržba přijde ročně na sto 
milionů korun, z toho 46 milionů tvoří 
údržba parků. A podle Fleka se musí jas-
ně určit, kde má zeleň hlavní a kde jen 
doplňkovou funkci.

Rozvoj systému zeleně města je na-
značený územním plánem, v němž je 
řešeno, které plochy bude město rozví-
jet jako zeleň parkovou, případně zeleň 
rekreační krajiny či zeleň rekreačních 
nábřeží a naznačuje nejdůležitější pro-
pojení pomocí prvků liniové zeleně na 
příměstskou krajinu.

„Dokument, který jsme zadali loni na 
podzim, tuto koncepci z územního plá-
nu rozpracovává ve větší podrobnosti. 
A mimo jiné vymezí systém ploch zele-
ně ve veřejném vlastnictví s vazbou na 
rozvojové priority a stanovení opatření, 
kterými bude vize naplňována,“ doplnil 
náměstek Otakar Bačák, který má měst-
skou zeleň ve své gesci.

Zelený prstenec i Holický les
Prioritou města je rozvíjet centrální okruh 
historických parků, který tvoří Čechovy, 
Smetanovy a Bezručovy sady, včetně Bota-
nické zahrady s rozáriem, a také prstenec 
dotvářející Park pod Dómem, i s částí pod 
letním kinem a Aso parkem.

Další prioritou je rozvíjet rekreační pro-
pojení podél řek Moravy, Mlýnského poto-
ka a Bystřice do příměstské krajiny. V rámci 
systému zeleně dokument prověří i další 
rozvoj okrskových parků, jako je park Ma-
lého prince na Tabulovém vrchu, Park Ma-
lého Noe v ulici Západní, Řepčínský park, 
Park Na Letné na Lazcích, Park Zikova na 
Nových Sadech, Park Hraniční a další roz-
voj zeleně u rybníku Hamrys ve Slavoníně 
či dokončení etapy Holického lesa.

Město má navíc už zpracované kon-
cepční studie na dosud nevytvořené 
parky jako park U kapličky na Nových 
Sadech, park na Lazecké, na Dlouhé ulici 
či další etapu Holického lesa.

Lepší a lacinější údržba
Lidé se v oranžerii dotazovali hlavně na 
zlepšení údržby a financování městské ze-
leně. Rozčlenění plochy městské zeleně do 
tříd údržby podle jejich významu umožní 
podle Bačáka nastavit odlišný, ale vhodný 
režim péče v souladu se současnými tren-
dy i požadavky na změnu klimatu. „Navíc 
zajistí efektivní vynakládání městských 
financí,“ uvedl náměstek Bačák.

Mezi dotazy se objevilo i upozor-
nění na teplotní problém města.
„Naší snahou je vytvoření podmínek pro 
výsadbu stromů, protože vzrostlá zeleň 
snižuje přehřívání města. Strategie na-
vrhne principy pro výsadbu stromů i do 
ochranných pásem sítí s cílem navrátit 
aleje tam, kde byly,“ odpověděla Marti-
na Gerhardová z odboru městské zeleně 
magistrátu.    pok

 DISKUSE V ORANŽERII: STRATEGIE   
 A ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ 

Za každý vysazený strom věnují Lesy města Olomouce a statutární město Olomouc 5 korun na konto 
Crosspoint Tobě na podporu nemocných cystickou fi brózou ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Více informací a registrace na www.stromytobe.cz
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Mimořádná cena za třídění odpadů patří Olomouci
Cenu za mimořádný přínos v oblasti od-
padového hospodářství v kraji získala 
Olomouc. Ocenění hodnotící výsledky 
a aktivity v oblasti odpadového hospo-
dářství u měst a obcí v Olomouckém 
kraji za uplynulé desetiletí získala jako 
vůbec první. Obrazně řečeno – Olomouc 
nemá mezi ostatními městy konkurenci. 
Výčet úspěchů krajské metropole by vy-
dal na dlouhý seznam.

V rámci letošního předávání ceny „O kera-
mickou popelnici“ pro nejlépe třídící měs-
ta a obce v Olomouckém kraji si speciální 
cenu převzal náměstek primátora Otakar 
Bačák. „Je to cena za každý kousek plas-
tu, papíru, kartonu, skla a v poslední době 
i kovu, který neskončil ve směsném od-
padu, ale v kontejnerech příslušné barvy. 
Město může vytvořit podmínky, může mo-
tivovat, propagovat, ale samotné rozhod-
nutí a odpovědnost za životní prostředí je 
opravdu na každém z nás. Je to zásluha 
mnoha lidí, kteří si to vzali za své,“ zhod-
notil ocenění náměstek Bačák.

Každý obyvatel Olomouce díky třídění 
odpadů za deset let v průměru ušetřil 
více než jednu tunu oxidu uhličitého. „To 
je zhruba tolik, kolik by vyprodukoval 
naftový automobil se spotřebou pěti lit-
rů na sto kilometrů během jízdy dlouhé 
sedm a půl tisíce kilometrů. Tato vzdá-
lenost zhruba odpovídá cestě autem 
z Olomouce do mongolského hlavního 
města Ulánbátar,“ komentovala úspěch 
ředitelka oddělení regionálního provozu 
společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

S řadou aktivit na poli odpadové-
ho hospodářství, například se separací 
nápojových kartonů, plošnou distribucí 
barevných tašek na třídění odpadů do 
všech domácností či sběrem potravinář-
ských olejů začala Olomouc jako jedno 
z prvních měst v České republice. Kraj-
ské město zavedlo jak jedno z prvních 
v roce 2016 třídění kovových obalů do 
samostatných nádob, před několika lety 
spustila Olomouc unikátní door-to-door 
systém tříděného sběru papíru a plastů 
v zástavbě rodinných domů, kterým se 

od té doby inspirovala další města na-
příč republikou.

Do soutěže, kterou každoročně vy-
hlašuje odpadová společnost EKO-KOM, 
je zapojeno 396 obcí a měst Olomouc-
kého kraje. V samotném klání se hod-
notila vykazovaná data v systému. Šlo 
především o množství vytříděných od-
padů na jednoho obyvatele a počet tří-
děných komodit na území jednotlivých 
obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné 
i hustota sběrné sítě a další doplňková 
kritéria.   pok

Začaly podzimní sběrové soboty, trvají tři hodiny
Až do konce října se mohou obyvatelé 
Olomouce pohodlně zbavit nepotřebné-
ho kusového odpadu, který bývá často 
zcela chybně odkládán k popelnicím. 
Oproti předchozím rokům dochází ke 
zkrácení doby konání z původních pěti 
hodin na tři, tedy od 8:00 do 11:00.

„Stanoviště jsou rovnoměrně roz-
místěna a neodpovídají členění na 

jednotlivé městské části. Obyvatelé z 
jakékoli městské části tak mohou využít 
kterékoliv pro ně nejdostupnější stanovi-
ště podle místa a termínu,“ uvedl náměs-
tek primátora Otakar Bačák.

Na každém stanovišti bude po ce-
lou dobu k dispozici obsluha. Pracovníci 
Technických služeb města Olomouce bu-
dou dohlížet na vlastní třídění a ukládání 

odpadu do kontejnerů. Ty budou přista-
veny v sobotu od osmi a po jedenácté ho-
dině budou odvezeny. 
Kusový domovní odpad je možné bez-
platně odevzdávat ve sběrových dvo-
rech v Neředíně či Hodolanech. Stavební 
odpad a odpad s obsahem azbestu se 
odevzdává pouze za úplatu ve sběrovém 
dvoře v Chválkovicích v ulici U Pane-
lárny. Sběrové soboty zajišťuje odbor 
městské zeleně a odpadového hospodář-
ství spolu s Technickými službami města 
Olomouce.    mmo

  CO JE KUSOVÝ ODPAD  

Starý nábytek (skříně, sedačky, křes-
la, židle, koberce, linolea), použi-
tý jedlý olej, drobný nebezpečný 
odpad (zbytky barev, chemikálie, 
baterie), vysloužilá elektrozařízení 
(ledničky, pračky, televizory, rádia, 
počítače, zářivky) a biologický od-
pad (listí, ořezané větvě), pro který 
bude určen samostatný kontejner. 
V rámci sběrových sobot je možné 
odkládat i použitý textil. Jediné, co 
není možné odevzdat, je stavební 
odpad.

datum městská část stanoviště (8:00–11:00)

10. října

Nedvězí
Nemilany
Slavonín
Tabulový vrch

Neklanova (u bývalé hasičské zbrojnice)
ulice Povelská (u obchodu)
ulice Pod Kostelem
roh ulic Hněvotínská a Stupkova

17. října

Hejčín
Hodolany
Chomoutov
Lazce

roh ulic Balbínova a Mojmírova
roh ulic Nezvalova a Zeyerova
ulice Dalimilova (u hospody)
roh ulic Urxova a Na Letné

24. října

Holice
Chválkovice
Nový Svět
Týneček

roh ulic U Hřiště a Přerovská (parkoviště)
u křižovatky ulice Na Zákopě a Selské náměstí
ulice Přichystalova (u obchodu)
ulice Bohuslava Martinů (u rybníka)

31. října

Nové Sady
Olomouc – západ
Povel
Topolany

Peškova u domu č.p. 497/6
roh ulic Mozartova a Na Vozovce
roh ulic Sienkiewiczova a Lužická
roh ulic Bílkova a U Parčíku (u památníku)
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Oslava Dne pro rodiny, kterou již tra-
dičně pořádalo město Olomouc a Olo-
moucký kraj, přinesla bohatý kulturní 
a zábavní program. Konala se mimo ob-
vyklý květnový termín až v září.

„Na lidi čekala hudba, divadlo, výstava, be-
sedy s pěstouny a různé atrakce. Na závěr 
zahrála hity Beatles revivalová skupina 
Backwards,“ popsal oslavy Zdislav Doleček 
z odboru sociálních věcí magistrátu.

V pavilonu G pak v tu dobu probíhal 
Hospodský kvíz pro seniory, kterého se 
zúčastnila i pětičlenná výprava seniorů 
z Hradce Králové, jež obsadila mezi dva-
nácti týmy čtvrté místo. Vítězem se stal 
olomoucký klub seniorů z I. P. Pavlova.

„Soutěž je zajímavá a otázky mnohdy 
záludné, občas se stalo, že jsme o nich moc 
přemýšleli, a tím pak ztratili body. Ta at-
mosféra vás prostě pohltí, je to napínavé,“ 
hodnotila kvíz jedna z účastnic.

Na stejném místě v parku se konal i Běh 
pro paměť národa. Měl pěti a deseti-
kilometrovou trať, ale také dětský běh 
a běh pro rodiny. Výtěžek běhu je určen 
na natáčení pamětníků a zachování je-
jich vzpomínek.

„Počasí nám vyšlo, na své si přišli 
milovníci divadla, dobré hudby i sportu 
a také ti, kteří rádi soutěží a zkouší své 
vědomosti. Den pro rodinu chtěl také 
poukázat na problematiku náhradního 
rodičovství. Proto všichni, kdo o dané 
problematice uvažují, by měli kontak-
tovat organizace, které se tím zabývají, 
nebo zaměstnance sociálního odboru,“ 
doplnila náměstkyně primátora Eva  
Kolářová.   mmo

 DEN PRO RODINU A BĚH PRO  
 PAMĚŤ NÁRODA 

Domov pro ženy a matky s dětmi pomáhá už dvacet let
Město Olomouc poskytuje sociální služ-
by občanům v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení ve dvou za-
řízeních – v Azylovém domě pro muže 
v Olomouci-Řepčíně a v Domově pro 
ženy a matky s dětmi se dvěma pracoviš-
ti, v Sokolské a v Holečkově ulici. A právě 
tato sociální služba poskytující ubytování 
na přechodnou dobu ohroženým ženám 
a jejich dětem nyní slaví dvacet let.

Domov pro ženy a matky s dětmi 
v Holečkově ulici v městské části Povel 
byl otevřen 1. října 2000. Jeho tehdej-
ší kapacita umožnila ubytování šesti 
matkám s dětmi. Do roku 2006 poskytl 

tento azylový dům pomoc 116 ženám 
a matkám s dětmi. Po proběhlé rekon-
strukci byla možnost ubytování navý-
šena na 13 matek s dětmi. V říjnu 2015 
pak došlo k podstatnému navýšení ka-
pacity, jelikož město převzalo azylový 
dům Fondu ohrožených dětí na Sokol-
ské ulici v centru Olomouce, a to na 23 
matek s dětmi.

Na svých dvou pracovištích Domov 
pro ženy a matky s dětmi poskytuje pod-
poru ženám, matkám s nezletilými dětmi 
a těhotným ženám starším 18 let, pokud 
se ocitnou v mimořádně obtížné soci-
ální situaci spojené se ztrátou bydlení 

nebo jsou ohroženy domácím násilím. 
Město tak pomáhá bránit jejich sociál-
nímu vyloučení nebo ponižování lidské 
důstojnosti žen, pokud se na nás obrátí 
o pomoc. Maximální doba poskytování 
této sociální služby činí jeden rok,“ uved-
la náměstkyně primátora Eva kolářová.

Statistika říká, že od svého otevření 
až dosud poskytl domov pomoc v ne-
lehké životní situaci 611 matkám a 995 
dětem. Průměrně tam klientky strávily 
260 dní. Cena sociální služby na měsíc 
je aktuálně, dle počtu dětí ubytovaných 
s klientkou, od tří do sedmi a půl tisíce 
korun.   mmo
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ROZHOVOR

Několik měsíců má v nové pozici předsedy spolku SK Olomouc 
Sigma MŽ za sebou Jakub Beneš (*1992), který ve funkci nahradil 
Jaromíra Gajdu. Fotbal je jeho život, což potvrzuje i jeho 
současná pozice.

CHCI SILNÝ KLUB 
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Jakub Beneš odmalička Sigmě fandil, 
navíc v klubu působil i jako hráč mládež-
nických kategorií. V 17 letech se rozhodl 
pro trénování inspirován svým tehdej-
ším koučem Václavem Jílkem. Funkce 
ani velkého množství stráveného času 
u milovaného sportu se nebojí, přestože 
si uvědomuje, že je před ním hodně prá-
ce. „Potřebujeme se otevřít aktuálním 
sportovním trendům, zůstat konkuren-
ceschopní ve výchově mládeže, bojovat 
o evropské poháry. Oblastí, ve kterých se 
Sigma potřebuje rozvíjet, vidím mnohem 
víc,“ vypočítává část svých plánů Beneš.

Rozjíždí se nový ligový ročník a výkony 
i výsledky jsou z pohledu Sigmy docela 
povzbudivé. Jsou minulé rozpačité sezo-
ny zapomenuty?
To ne, jsme stále na začátku nové cesty. 
Stále se pohybujeme ve fázi, kdy pojme-
nováváme oblasti, ve kterých se klub 
přestal rozvíjet. Něco už máme za sebou, 
máme směr, kterým se chceme ubírat. 
Produkt, který jsme v minulých letech 
nabízeli, netáhl. To nejde změnit během 
nějaké krátké doby. Chce to čas, aby lidi 
uvěřili, že děláme pro Sigmu to nejlepší.

Dluh vůči fanouškům stále vnímáte?
Pořád tam je, chceme jej odstranit. Po-
třebujeme být fanouškům co nejblíže, 
je třeba klub otevřít veřejnosti. Tak, aby 
sdílela naše postoje, diskutovala o nápa-
dech. V ideálním případě bychom chtěli 
z celého olomouckého prostředí vytvořit 
jeden klub. Silný, odpovídající jeho po-
stavení v kraji.

Jste největší v regionu. Je to výhoda, 
nebo velká zodpovědnost?
Obojí. Jsme si moc dobře vědomi, jak je 
důležité, aby bylo v regionu silné fotbalové 
zázemí. Jedině pak bude silný i náš klub. 

Sigma musí dávat dětem fotbalové vzory, 
přitáhnout je k fotbalu a vzdělávat a inspi-
rovat trenéry. Je to naše práce i povinnost.

Předchozí předseda byl v čele spolku tři 
dekády. Je těžké vystřídat dlouholetého 
funkcionáře?
Když se podíváme na to, jak vypadal olo-
moucký klub v době, kdy do něj Jaromír 
Gajda vstoupil, jakých úspěchů se poté 
dosáhlo a co vše se vybudovalo, je to 
úžasné. O tom není pochyb. Věřím navíc, 
že úplně ocenit práci Jaromíra Gajdy 
dokážeme až s nějakým odstupem času. 
Změnu na předsednickém postu upřím-
ně vnímám jako konec jednoho období. 
Zároveň však cítím, že do toho nového 
musíme vstoupit trochu odlišně.

Jak se vy osobně díváte na postavení 
spolku v rámci klubové struktury?
Spolek je majoritním akcionářem akci-
ové společnosti SK Sigma Olomouc, což 
znamená, že má odpovědnost za to, jak 
se profesionální fotbal vyvíjí. To ovšem 
neznamená, že by předseda spolku nebo 
výbor každodenně řešil, kdo je trenérem, 
jaký hráč přijde nebo odejde a jaká bude 
sestava v ligovém utkání. Od toho jsou 
tady orgány akciové společnosti a odpo-
vědné osoby. Z mého pohledu je pozice 
výboru i jeho předsedy jiná. Měli bychom 
stanovovat strategické cíle a dlouhodobé 
směřování klubu.

Sigma není jen ligový výběr. Klub ve všech 
věkových kategoriích vychovává mla-
dé fotbalisty. Tradičně ve výchově patří 
v rámci republiky ke špičce. Předpoklá-
dám, že chcete, aby to platilo i nadále…
Svým způsobem je mládežnický fotbal 
ještě důležitější než ten vrcholový. Sigma 
je v rámci výchovy talentované mláde-
že evropská značka. A tak to musí být 

i nadále. Naši pozici ale vnímám i jinak. 
Chceme vychovávat děti tak, aby sport 
vnímaly jako nedílnou součást svého ži-
votního stylu. Naším posláním je přivá-
dět nejen k fotbalu, ale ke sportu obecně 
další děti. Z některých jistě budou pro-
fesionální sportovci, naším cílem ale je, 
aby byli všichni nositeli této filosofie, 
ať už jako hráči, ale třeba jako i trenéři 
nebo pedagogové. A ano, pochopitelně 
všichni věříme, že za pár let bude po ev-
ropských trávnících opět běhat celá řada 
odchovanců olomouckého fotbalu, jako 
to bylo za dob Davida Rozehnala, Tomá-
še Ujfalušiho nebo Pavla Hapala.

Aby zase platil postup výchova – zvidi-
telnění – prodej, který fotbalistu posune 
a přinese klubu ekonomickou stabilitu?
Jedno souvisí s druhým. Je to cesta, kte-
rá se Olomouci dařila a byla pro všech-
ny přínosná. Máme ambici vychovávat 
kvalitní fotbalisty, kteří by se dostali do 
reprezentací a ve finální fázi je prodáva-
li nejen v rámci české ligy, ale přímo do 
zahraničí, třeba i do těch nejlepších ev-
ropských klubů.

Zmínil jste jméno Davida Rozehnala, 
který se i vaší zásluhou stal jedním 
z místopředsedů spolku. Je i on součástí 
nové éry v Sigmě?
Jsem hrozně rád, že přijal naši nabídku 
a zapojil se do dění v klubu. Dává nám 
své podněty, zkušenosti a názory. Má za 
sebou skvělou kariéru a díky tomu obrov-
ský nadhled. Věřím, že naše spolupráce 
bude úspěšná.

Pro každý klub je extrémně důležitá eko-
nomická stabilita. Daří se vám v této ob-
lasti zajistit dostatečné množství financí, 
případně získat klíčového partnera pro 
příští období?
Starat se o ekonomiku je součást naší prá-
ce. Je to ovšem jeden z nejtěžších úkolů 
a v dnešní době je vše složitější. Silného 
partnera hledá Sigma už delší dobu. Vede-
me řadu jednání, věřím, že povedou k cíli. 
Je tu nabídka pana Lébra na akcionářský 
vstup. Čerstvě jsme pak dostali nabídku 
partnerského vstupu do klubu od uskupení 
bývalých hráčů Sigmy a místních podnika-
telů. Garantuje sponzorské plnění ve výši 
deseti milionů korun ročně, na oplátku po-
žaduje možnost podílet se na dalším cho-
du klubu. Součástí uskupení jsou například 
Radim Kučera, Tomáš Ujfaluši nebo David 
Rozehnal. Chceme vše důkladně vyhodno-
tit, aby konečné řešení bylo co nejvýhod-
nější pro budoucnost klubu, který máme 
všichni rádi.    David Ševčík

ROZHOVOR

Rok 2005, kategorie U15, s prvoligovými hráči.

Jakub Beneš Michal ReichlTomáš Přikryl Martin Hála
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 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

Čestnou roli měla letos Olomouc – na Horním náměstí se 
odehrálo národní zahájení Dnů evropského dědictví. Dnů 
věnovaných památkám a duchovnímu odkazu našich před-
ků. A to vše s připomínkou dvacátého výročí zápisu Čestné-
ho sloupu Nejsvětější Trojice na seznam světového dědictví 
UNESCO. Kromě koncertů nabídly lidem i sedm desítek ote-
vřených objektů.    pok
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Vojtěch Horák získal na mistrovství  
republiky kompletní sadu medailí.

Na ostravském stadionu ve Vítkovicích 
se konalo Mistrovství České republiky 
juniorů, juniorek, dorostenců a doroste-
nek na dráze. Atletický klub Olomouc re-
prezentovalo třicet atletů a atletek, kteří 
vybojovali celkem osm medailí –  
4 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové – a dal-
ších 14 umístění do osmého místa.

Stometrové tratě
První cenný kov vybojovala Eva Kubíčko-
vá, která doběhla ve finále běhu na 100 
metrů překážek v novém rekordu šampi-
onátu 13,40 sekund. Na to pak navázala 
dalším zlatem v běhu na 100 metrů, kde 
porazila časem 11,82 druhou Hanu Blaž-
kovou (11,85 s) z Tišnova. Ve zlaté šňůře 

pak Evu následovala na stejné distanci 
juniorka Lucie Mičunková, která zvítězila 
v čase 11,77 sekund, což pro ni znamena-
lo nový osobní rekord a také nejrychlejší 
čas letošních tabulek. Totéž se v rozběhu 
na 100 metrů podařilo časem 10,79 také 
Vojtěchu Horákovi. Ve finále pak proběhl 
cílem v čase 10,81 sekund a bylo z toho 
první místo.

Medailové tažení úvodního dne zavr-
šili v podvečer dorostenci Fojt, Sládek, 
Šalman a Horák, kteří se za čas 42,79 
sekund umístili třetí ve štafetě na 4×100 
metrů.

Sprinteři ve formě
Následující den mistrovství potvrdili 
olomoučtí sprinteři svou skvělou formu, 
když se Lucie Mičunková, Vojtěch Horák 
i Eva Kubíčková probojovali hladce ze 

svých rozběhů do finálových běhů na 
200 m. Eva tam pak bohužel podlehla 
třem soupeřkám a za čas 25,07 skonči-
la na čtvrtém místě. Lucie Mičunková 
získala s časem 24,63 sekundy stříbrnou 
medaili a Vojtěch Horák běžel jen nece-
lé 2 desetiny za svým osobním maximem 
a doběhl také druhý v čase 22,11. Na zá-
věr dne se opět vydařila štafeta, tento-
krát na 4×400 metrů, do které v barvách 
Atletického klubu Olomouc nastoupili 
Šalman, Hroch, Jakob a Horák a za čas 
3:27, 87 minuty vybojovali poslední cen-
ný kov, a to bronz.

Bramborové medaile
Skvěle reprezentoval Olomouc také 
Michal Hroch. V běhu na 2000 metrů 
překážek zaběhl osobní a také oddílový 
rekord 6:10,66 minuty, který však stačil 
pouze na nepopulární čtvrtou příčku. 
Další finálové umístění přidal v neděli 
v běhu na 3000 metrů, kde skončil časem 
9:01,49 minuty na pátém místě. 
Vícebojař Jonáš Pospíšil skončil na dě-
leném čtvrtém místě ve skoku vysokém 
juniorů za výkon 195 cm. Karolína Mor-
bitzerová hodila diskem 37,55 metru, jen 
dvacet centimetrů za svůj osobní rekord 
a skončila také čtvrtá. Její tréninková ko-
legyně Barbora Héžová skončila v hodu 
diskem dorostenek také na neoblíbeném 
čtvrtém místě za výkon 37,06 metru. 
Další „bramborovou“ medaili vybojoval 
ve skoku o tyči Jiří Novotný za 434 centi-
metrů. A další čtvrtou příčku obsadil ve 
skoku dalekém juniorů Samuel Lawson 
za výkon 671 centimetrů.   deš

 ATLETI ZÁŘILI V OSTRAVĚ 

OLOMOUC

17. 10. 20www.night-run.cz
Staň se noční šelmou!

Rodinný běh
Dětské závody
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Konečný a Pešek vyhráli Český pohár ve sportovní střelbě

Na Lazecké střelnici v Olomouci se roz-
hodlo o konečném pořadí ve tříkolovém 
Českém poháru tělesně postižených. Ve fi-
nálovém kole dosáhli závodníci kvalitních 
výsledků a v obou disciplínách na prvním 
a druhém místě nastříleni výsledky v mis-
trovské třídě.

V první soutěži v disciplíně P3/sportov-
ní pistole 30+30 ran na 25 metrů zvítězil 

František Konečný nástřelem 558 bodů, 
před druhým Tomášem Peškem s 552 body 
a třetím Romanem Gronským s 514 body.

V celkovém 
hodnocení se po-
řadí nezměnilo, 
vítězem se stal 
Konečný s 60 body 
před Peškem se 40 
body a Gronským 
s 30 body.
Následně proběh-
lo finále disciplí-
nou P1/vzduchová 
pistole 60 ran na 
10 metrů, kte-
rou vyhrál Pešek 
nástřelem 561 
bodů. Druhé místo 
obsadil Jiří Němec 

s 552 body a třetí místo si vystřílel Vladimír 
Marčan s 515 body. V celkovém hodnocení 
se také pořadí nezměnilo.    deš
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Stovky dětí z olomouckých škol si vy-
zkoušely několik sportovních disciplín 
a následně se v rámci Olympijského dne 
setkaly se dvěma slavnými muži, kterým 
před lety tleskaly zaplněné stadiony.

Akce, kterou uspořádala radnice spo-
lečně s TK Plus, přivedla do Olomouce 
několikanásobného olympijského medai-
listu v hodu oštěpem a rekordmana Jana 
Železného a pětibojaře Davida Svobodu, 
jenž stál na zlatém stupínku při olympiá-
dě v roce 2012.

Ve Smetanových sadech, kde se dopo-
lední část Olympijského dne odehrávala, 
měli školáci možnost vyzkoušet si pět 
sportů: atletiku, tenis, fotbal, hokej a há-
zenou. Účastníci si v menších skupinách 
prošli postupně pět oddělených stano-
višť – akci bylo totiž třeba připravit tak, 
aby splňovala i současná přísná zdravot-
ní nařízení. Největším tahákem dopoled-
ne ale bylo setkání s olympioniky.

„Chodil jsem do stejné normální základní 
školy stejně jako vy, nebyl jsem v žád-
né speciální sportovní třídě. Nebojte se 
sportu a zkoušejte to,“ povzbuzoval ško-
láky oštěpař Jan Železný, který je vedle 
úspěchů v podobě zlatých olympijských 
medailí i držitelem světového rekordu.

„Od malička mě bavila spousta spor-
tů, zkoušel jsem tolik disciplín, že si je ani 
všechny nepamatuju. Nakonec jsem se 
v šestnácti rozhodl pro moderní pětiboj. Vy 
si ještě můžete vybírat, máte všechno před 
sebou,“ přidal David Svoboda s poukazem 

na to, že Smetanovy sady zaplnily hlavně 
menší děti z prvního stupně.

„Věřím, že i vy budete jednou sbírat 
medaile na šampionátech nebo na příští 
olympiádě. Medailisté, které tady dnes vi-
díte, začínali kdysi stejně jako vy,“ povzbu-
dil školáky i primátor Mirek Žbánek, který 
se na Olympijský den přišel podívat.

„Město se snaží dětem například mo-
dernizací školních hřišť připravit co nejlep-
ší podmínky. Poděkování si ale rozhodně 
zaslouží i paní učitelky, které dětem fandí, 
podporují je a určitě mezi nimi objeví 
i skutečné talenty,“ dodal primátor. Sám si 
pak zkusil střelbu na hokejového brankáře 
a chytání v házenkářské brance.

„Toto setkání nebylo na závěr léta na-
plánováno náhodně. Mělo proběhnout 
krátce po olympiádě v Tokiu, která byla 
bohužel přeložena kvůli pandemii korona-
viru. Ale olympijská myšlenka rytířských 
soubojů stále žije. I proto jsme Olympijský 
den uspořádali s vírou, že největší hvězdy 
budou spolu v Japonsku soupeřit v příštím 
roce,“ uvedla náměstkyně primátora Mar-
kéta Záleská.

Odpoledne pak proběhla na Horním 
náměstí autogramiáda Jana Železného 
a Davida Svobody.   deš

Veslaři mají šest vítězství z Primátorek
Třetí zářijový víkend, tedy v netradičním 
termínu, se v Praze konaly 107. AXA Pri-
mátorky. Úspěšně se na nich představili 
i olomoučtí veslaři, kteří se museli vyrov-
nat s nařízenou karanténou některých 
svých členů.

„Už v pátek se v rámci doprovodného 
programu postavily na start párové osmy 

mladšího žactva a bylo z toho zlato,“ 
uvedla Pavlína Žižková z Veslařského 
klubu. Olomoucká kombinovaná posád-
ka chlapců a děvčat ve složení Markéta 
Paroulková, Anežka Urbánková, Nela 
Kukačová, Nikol Bubniaková, Jan Pospí-
šil, Štěpán Doubrava, David Vlček, David 
Skopal a kormidelník Jan Holčák před-
vedla jeden z nejlepších výkonů, soupe-
řům ve své jízdě nedala žádnou šanci 
a zaslouženě si tak mladí závodníci po-
věsili na krk zlaté medaile.

Další výhru přidaly dorostenky Nikola 
Langerová, Hana Hockaday, Ellen Gro-
ssertová, Vendula Hrubá s kormidelnicí 
Kateřinou Hlaváčovou, které startova-
ly s veslařkami z Otrokovic a pražského 
Hamru. Jejich starší kolegyně juniorky 
Karolína Brázdová a Adéla Brokešová, 

doplněné závodnicemi z Brna si pak při-
psaly vítězství v kategorii juniorek. „Jejich 
závod byl vypsán společně se závodem 
žen a v absolutním pořadí děvčatům patři-
lo třetí místo,“ doplnila Žižková.

Třetí příčku statečně uhájili starší žáci 
David Sklenář, Daniel Bartoš, Michael 
Bubniak a Radovan Šolle, kteří museli do 
finále přes náročné opravné jízdy.

Pozadu nezůstali ani kategorie Mas-
ters. Pavlína Žižková s Blankou Vařekovou 
zahájily nedělní finálový program vítěz-
stvím nejen ve své kategorii, ale také v ab-
solutním pořadí. Veteráni Luboš Zapletal, 
Martin Polášek, Radek Vyhnálek, Karel Ne-
vřala, Antonín Vykadal, Milan Revay, Ladi-
slav Řoutil, Edvard Kožušník a kormidelník 
František Lorenc brali zlato ve své katego-
rii a olomouckou sbírku uzavřel Jiří Urban 
vítězstvím v kategorii závodníků průměr-
ného věku úctyhodných 75+ let.   pok

 SLAVNÍ MEDAILISTÉ  
 OZDOBILI OLYMPIJSKÝ DEN 



KULTURNÍ PROGRAM

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

 www.moravskedivadlo.cz

5. 10. 19:00 Kupec benátský
Kdo si půjčí, musí splácet

Činohra

6. 10. 19:00 Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést

Činohra

7. 10. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

8. 10. 19:00 Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše

Činohra

9. 10. 19:00 Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození

Opera

10. 10. 14:30 Baletní dílna - Krvavá svatba
Zažijte balet jinak!

–

10. 10. 19:00 Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození

Opera

11. 10. 19:00 Donaha!
Co chcete víc...

Muzikál

15. 10. 19:00 Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

17. 10. 19:00 Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice…

Činohra

18. 10. 10:00 Popelka
Slezské divadlo Opava

Pohádka

18. 10. 14:00 Popelka
Slezské divadlo Opava

Pohádka

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

Činohra

19. 10. 19:00 Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

20. 10. 19:00 Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra

Činohra

21. 10. 19:00 Lovci perel
Exotická opera

Opera

22. 10. 19:00 Don Pasquale
Komická opera 

Opera

23. 10. 19:00 Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození

Opera

24. 10. 14:30 Baletní dílna - Krvavá svatba
Zažijte balet jinak!

–

24. 10. 19:00 Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

Opereta

25. 10. 16:00 Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala

Činohra

26. 10. 19:00 Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra

Činohra

27. 10. 19:00 Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Činohra

28. 10. 19:00 Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus

Činohra

29. 10. 19:00 Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden

Muzikál

30. 10. 19:00 Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl

Balet

31. 10. 19:00 Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl

Balet

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
6. 10. Filmové masky
Nikola Šrubařová nás v 17 hodin v budově na náměstí Republiky zavede do 
světa maskérů filmových hvězd. Budou i živé ukázky.

6. 10. Legohrátky
Malí i velcí příznivci barevných kostiček jsou od 14 do 17 hodin zváni 
do budovy na náměstí Republiky na hravé odpoledne.

6. 10. Tajemné kruhy v obilí
Zájemce o záhady potěší přednáška Toničky Plíškové, autorky několika 
knih o kruzích v obilí v 17 hodin na pobočce Brněnská. 

7. 10. S lodí jež dováží čaj a kávu
Program pro děti s povídáním o přípravě čaje a kávy a tvořením koláží je 
připraven na pobočce Holice od 10 do 11:30 hodin.

7. 10. Trénování paměti pro každého
Na pobočce Neředín se díky Martinovi Královi v 16 hodin nejen dozvíte, 
jak funguje paměť, ale s pomocí mnoha cvičení se naučíte, jak ji aktivně 
posilovat, a tak si udržet jasnou mysl.

8. 10. Fantastický Měsíc
S Josefem Masničákem se podíváme na Měsíc. Tuláci po hvězdách jsou 
očekáváni na pobočce Jungmannova v 16.30 hodin.

9.–10. 10. Noc s Andersenem
Úžasná noc z pátku na sobotu – nocování v knihovně podporující čtení 
a čtenářské dovednosti, spojené se soutěží a odhalující noční tajemství 
budov, ve kterých bydlí knihy, čeká na mladé čtenáře na náměstí Republiky 
a na pobočkách Brněnská a Jungmannova. Čtenáři od 9 do 12 let se mohou 
hlásit u svých knihovnic.

14. 10. Hrátky se zvířátky
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí pokračuje ve středu 
od 10 hodin na pobočce Neředín. Děti čeká krátký program, dospělé 
potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky.

16. 10. Muzejní noc v budově na náměstí Republiky
Noc s roboty a novými technologiemi – tisk předmětů na 3D tiskárně, 
hrátky s 3D pery a robotickými hračkami od 14 do 22 hodin.
Honba za faraonovým pokladem – řešení zapeklitých hádanek bájné 
sfingy, vyhýbání se nastraženým pastím a luštění hieroglyfických nápisů 
pro všechny věkové generace od 18 do 21.30 hodin.

19. 10. Klub deskových her
Klub deskových her se schází od 15 do 18 hodin v budově na náměstí 
Republiky. Přihlášení buď v knihovně nebo na deskovky@kmol.cz.

22. 10. Arménie
Zkušená cestovatelka Jitka Brabcová nás v 17 hodin v budově na 
náměstí Republiky zavede do země, na jejíž nejvyšší hoře Ararat přistála 
Noemova archa. Rezervace místa na dospele@kmol.cz.

29. 10. Halloween v knihovně
Od 13 do 18 hodin na pobočce Brněnská zábavně-strašidelné odpoledne. 
Lze přijít i v halloweenském kostýmu.

2. 11. 3D pera
Workshopy zábavného programování a práce s 3D pery pro děti od 
8–12 let na pobočce Jungmannova od pondělí od 15 do 17 hodin.

5. 11. Renesance
S Věrou Mičkovou se v 16 hodin na náměstí Republiky podíváme na 
ukázky obrazů mistrů, které jsou zastoupeny v nejvýznamnějších muzeích 
a galeriích na celém světě.

 VÝSTAVY 

Budovu na náměstí Republiky oživují fotografie Christa Kirkelovského. 
Autor upřednostňuje černobílé snímky, neboť poskytují více prostoru pro 
fantazii a náladu.

Energetickými obrazy Elen Xenier Badurové plnými světla a lásky se 
můžete nechat unášet na andělských vlnách na pobočce Brněnská.

Pobočka Jungmannova nabídne až do konce října fotografie cestovatelky 
Moniky Kupcové, které nás přesvědčí o tom, že Anglie není jen mlha  
a déšť.

Výtvarnice Dagmar Mathonová s dcerou představí své kresby  
do 19. listopadu na pobočce Holice.

mailto:deskovky@kmol.cz
mailto:dospele@kmol.cz
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6.10.
17:30
NR

Kouzlo dvojhlasu
Dvojhlas, umocňující sílu melodie a rozvíjející cit 
pro hudbu (Bach, Fischer).
Karolína Zívalíková – violoncello, Eliška Vláčilo-
vá – violoncello, Markéta Vejvodová – průvodce 
programem

Mozartův 

 sál

8.10.
19:00
P

To nejlepší z klasiky
W. A. Mozart, G. Ch. Wagenseil, L. van Beethoven
Lada Karasková – harfa, Viktorie Zapletalová – 
klavír, Robert Kružík – dirigent

Reduta

15.10.
19:00
M

Ve svitu sněhy tají – Zahajovací koncert 
festivalu MusicOlomouc 2020
S. Ratniece, B. Sørensen, H. Tulve
Nao  Higano – soprán, Irena Troupová – soprán
Miroslav Beinhauer – klavír
Jakub Klecker – dirigent

Reduta

27.10.
19:00
M

Slavnostní koncert ke Dni vzniku samostatného 
československého státu
J. Suk, A. Dvořák, V. Novák
Břetislav Vybíral ml. – violoncello
Jakub Klecker – dirigent

Reduta

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

 www.mfo.cz

Zahajovací koncert Moravské filharmo-
nie úspěšně otevřel 75. koncertní sezo-
nu. Zazněla na něm světová premiéra 
současného olomouckého skladatele 
Marka Keprta i skladby reflektující his-
torii orchestru. Za dirigentským pultem 
stál šéfdirigent Jakub Klecker a koncert 
živě přenášela stanice Českého rozhla-
su 3 – Vltava.

Moravská filharmonie oslavila vstup 
do nové koncertní sezony programo-
vou skladbou, která odrážela její historii 

i současnost. Úvod koncertu patřil světo-
vé premiéře skladby Opeření, opelnění, 
okluznění, zmotýlnění – akustický chVě-
jíř k 75. výročí založení Moravské filhar-
monie Olomouc od Marka Keprta, která 
byla zkomponována speciálně pro tuto 
příležitost.

Na koncertu poté zazněl v provede-
ní sólisty Ivo Kahánka klavírní koncert 
Bohuslava Martinů, kterým se ve svých 
prvopočátcích filharmonie s úspěchem 
prezentovala na jednom ze svých prv-
ních zahraničních zájezdů. A právě za 

nahrávku interpretace díla Bohuslava 
Martinů Ivo Kahánek nedávno obdržel 
prestižní ocenění klasické hudby BBC 
Music Magazine Award.

Program zahrnoval i Legendy od Anto-
nína Dvořáka, jehož díla tvořila po celou 
dobu existence tělesa repertoárovou stá-
lici. Úplné začátky Moravské filharmonie 
zase byly poznamenány působením a také 
orchestrálními kompozicemi Iši Krejčího, 
významné osobnosti z doby poválečné 
Olomouce. Jeho Serenáda pro orchestr 
pak mimořádný večer uzavřela.   dtx

František Machala / Obrazy
Do konce října můžete navštívit v Galerii města Olomouce na 
Dolním náměstí jubilejní výstavu obrazů Františka Machaly, 
která obsáhle shrnuje výtvarné práce za posledních deset let.

František Machala studoval v letech 1953–1957 Vysokou 
školu pedagogickou v Olomouci, kombinaci matematika, de-
skriptivní geometrie a výtvarná výchova. V letech 1960–2001 
působil na katedře algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palacké-
ho, kde byl jmenován 
profesorem.
Samostatně vysta-
voval v olomoucké 
galerii Patro v roce 
2009 a v tomto roce 
se stal i členem Unie 
výtvarných umělců 
Olomoucka. Vysta-
voval na kolektivních 
výstavách a v roce 
2015 uspořádal
jubilejní retrospek-
tivní výstavu v Gale-
rii města Olomouce. 
V roce 2017 ještě 
vystavoval v galerii 
hotelu Flora.  ise

 FILHARMONIE ZAHÁJILA JUBILEJNÍ SEZONU  
 SVĚTOVOU PREMIÉROU 
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Zlato, stříbro i bronz získali taneční-
ci spolku Baletu Globa na Mistrovství 
světa v interpretačním umění – World 
Championships of Performing Arts 
(WCOPA), které se koná v Los Angeles 
v kategoriích tanec, hudba, zpěv, mode-
ling a herectví.

„Letošní ročník byl poznamenán celo-
světovou pandemií, a tak se pořadate-
lé rozhodli uspořádat virtuální podobu 
soutěže, které se letos účastnilo 67 zemí 

světa,“ uvedla za spolek Monika Globa.
Pod taktovkou manželů Moniky a Vale-
riho Globových vzniklo deset choreo-
grafií. Ty byly profesionálně natočeny 
v divadle na Šantovce a videa zaregist-
rována do soutěže.

„Když se naplnil čas soutěžních dnů, 
všichni členové spolku sledovali s oče-
káváním výsledky své práce,“ přiznala 
Globa. Jejich úsilí se nakonec proměni-
lo ve všech tanečních podkategoriích 
v cenné kovy.   ztu

 BALET GLOBA ZAZÁŘIL SVÝM   
 TANEČNÍM UMĚNÍM V LOS ANGELES  

  ZLATÁ MEDAILE  

Dance sólo (Open) – tanečnice na vo-

zíčku – Tereza Vránová

  STŘÍBRNÉ MEDAILE  

Dance duet (Lyrical) 

získali Adéla Hájková a Aleš Příborský

Dance duet (Ballet)  

Valerij Globa a Tereza Vránová

Dance duet (Folkloric)  

Valerij Globa a Aleš Příborský

Dance ve skupině získali (Ballet) 

Tereza Horáková, Monika Globa, 

Valerij Globa

  BRONZOVÉ MEDAILE 

Dance duet (Open) 

Nela Kopečná a Pavel Holeček

Dance sólo (Open)  

Klára Werdichová

Dance sólo (Contemporary) –  

Viktorie Nováková

Dance group (Open) choreografie 

tance Kankán

KULTURA
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Moravské divadlo Olomouc přivítá  
slavné hrdiny i významné režiséry
Babylonský král, anglický lakomec, 
ruský revizor, francouzský vikomt i po-
hádkový princ – ti všichni se v příštím 
roce setkají na jevišti Moravského di-
vadla Olomouc.

Soubory baletu, činohry, opery a operety 
nabídnou celkem dvanáct nových titulů, 
které v hanácké metropoli nastudují vý-
znamné režisérské osobnosti v čele s Mi-
roslavem Krobotem, Liborem Vaculíkem 
či Mariánem Peckem.

„Divadlo přežilo jednu z nejtěžších 
zkoušek ve své dnes již staleté historii 
a může opět pokračovat v tom, co umí 
nejlépe – hrát pro radost a potěšení di-
váků. Některými tituly chceme připome-
nout slavnou minulost divadla, u jiných 
si zase klademe za cíl, abychom ukázali, 
že divadlo žije a sebevědomě vykračuje 
do nového století,“ uvedl ředitel divadla 
David Gerneš.

Předplatné na sezonu 2021 je právě 
v prodeji. Prodej předplatného provází 
kampaň připomínající kulaté výročí. „Ved-
le číslice 100 a jmen tvůrců, které v našem 
divadle přivítáme, jsou na plakátu stovky 
jmen hereckých a režisérských osobností, 

které za uplynulých deset dekád prošly 
a zanechaly stopu v olomoucké divadelní 
kultuře,“ popsal Gerneš.   pok
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Alois a Vilém Mrštíkovi: ROK NA VSI  
(režie Janka Ryšánek Schmiedtová) činohra

František Ferdinand Šamberk, Karel Hašler:  
PODSKALÁK (režie Dagmar Hlubková) opereta

Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR  
(režie Jana Paulová) činohra

Franz Schubert, Pēteris Vasks: NEBEZPEČNÁ 
ZNÁMOST – VALMONT?  
(režie Libor Vaculík) balet

Giuseppe Verdi: NABUCCO  
(režie Jana Andělová-Pletichová) opera

Karel Novák, Karel Vašíček: DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ (režie Jana Nováková a Petr 
Hloužek) pohádka

Charles Dickens: PAN SCROOGE  
(režie Marián Pecko) činohra

Johann Strauss ml.: NOC V BENÁTKÁCH  
(režie Dagmar Hlubková) opereta

Roman Vencl & Michaela Doleželová: SPI 
SLADCE! (režie Roman Vencl & Michaela Do-
leželová) činohra

Petr Iljič Čajkovskij: LOUSKÁČEK – KOUZEL-
NÝ PŘÍBĚH (režie Michal Štípa) balet

Vladimír Körner: ZÁNIK SAMOTY BERHOF  
(režie Miroslav Krobot) činohra

Pietro Mascagni: SEDLÁK KAVALÍR / Ruggero 
Leoncavallo: KOMEDIANTI  
(režie Andrea Hlinková) opera

Do Olomouce se vrátila Pařížská polyglota
Vědecká knihovna v Olomouci odkoupila 
zpět sedm ukradených svazků Pařížské po-
lygloty – sedmijazyčného vydání bible, jež 
vycházelo v Paříži v letech 1629 až 1645. 

Jedná se o sedm z deseti svazků bib-
le, které v roce 1996 ukradl z knihovny 
dělník, který pracoval na rekonstrukci 
budovy. V Olomouci tak zůstaly pouze 
tři osiřelé svazky, které téměř čtvrtsto-
letí čekaly, aby mohly být opět komplet-
ní. Polyglota obsahuje hebrejský, řecký, 

sama  ritánský, chaldejský, syrský, latinský 
a arabský překlad Bible.

„Ukradené svazky před nedávnem ob-
jevil v aukční nabídce německého anti-
kvariátu historik Jiří Glonek, který na tuto 
skutečnost okamžitě upozornil,“ popsala 
ředitelka Vědecké knihovny Iveta Tichá.

Knihovna ukradené Bible odkoupila za 
1300 eur, přestože jejich původní vyvolá-
vací aukční cena byla čtyři tisíce eur. Pení-
ze na nákup uvolnilo hejtmanství.   pok

Spolek pro komorní  
hudbu zahajuje 
sezonu
Nové předplatné si mohou od 5. října 
pořídit milovníci komorní hudby ve 
foyeru ZUŠ Campanella ve Slovenské 
ulici číslo 5. Předplatné vyjde na 500 
korun, pro studenty polovinu. Volné 
vstupenky jsou ale vždy k dispozici i 
před koncertem.

PROGRAM 2020/2021

5. 10.   Slavic Trio
2. 11.  Matyáš Novák - klavírní recitál
28. 11.  Vítězové Mezinárodní pěvecké   
 soutěže Olomouc 2020 
7. 12.  Vítězové soutěže „Karel Ditters  
 z Dittersdorfu a hudební klasicismus“  
 a Talent Olomouckého kraje
25. 1.  Ondřej Jurčeka - trubka,  
 Veronika Julínková - klavír

1. 2.  Marie Šumníková - klavírní recitál
1. 3.   Akademický sbor Žerotín
15. 3.  Alinde Quintet
12. 4.  Varhanní koncert Karla Martínka 
 a studentů Konzervatoře Evangelické  
 akademie (dóm sv. Václava)
26. 4.  Gamavilla Quartet

Koncerty se uskuteční v Geislerově sále 
ZUŠ Campanella vždy v 19:00.  ise

  PREMIÉROVÉ TITULY SEZONY 2021 
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Téma bezdomovci: vyhláška proti bivakování pomohla
Od poloviny července získala městská 
policie praktický nástroj pro řešení pro-
blémů s některými neukázněnými bez-
domovci. Nová vyhláška proti bivakování 
a táboření má eliminovat pospávání na 
veřejných prostranstvích. Jak se v praxi 
během prvních dvou měsíců osvědčila? 
Strážníkům vyhláška pomohla.

Od platnosti vyhlášky, tedy od 16. čer-
vence do začátku září olomoučtí stráž-
níci řešili celkem 127 případů jejího 
porušení. V necelé polovině případů se 
jednalo o případy v lokalitě některého 
ze tří největších olomouckých parků. 
Před začátkem platnosti vyhlášky nemě-
li strážníci zákonný nástroj k tomu, aby 
často podnapilým lidem zakázali spaní 
na lavičkách.

„S lidmi bez domova, kteří využíva-
jí například laviček ke spaní, se setká-
váme denně. Strážníci tyto případy řeší 
jak z vlastní iniciativy, tak na základě 
přijatých oznámení,“ říká ředitel Městské 
policie Olomouc Pavel Skalický a popisu-
je, jak řešení případů probíhá dále. „Spící 
osobu strážníci probudí, provedou zto-
tožnění a upozorní ji, aby místo využíva-
la způsobem, pro který je určeno.“ Dříve 
ale pospávající opilce nešlo nijak postih-
nout. „Do této doby jsme neměli žádnou 
zákonnou oporu, abychom mohli tyto 
osoby za jejich jednání sankcionovat. 
Přestupku se dotyční dopouštěli pouze 
v případech, kdy kolem sebe měli nepo-
řádek v podobě lahví od alkoholu, obalů 

od jídla a podobně. Tyto případy jsme 
obvykle řešili domluvou a následným 
uvedením místa do původního stavu, 
protože ukládání pokut se v těchto pří-
padech jeví jako neúčelné.“ Pokud jsou 
spící na lavičkách silně podnapilí, nemo-
hou komunikovat a ani se koordinova-
ně pohybovat, což není nijak výjimečné, 
končí pak převozem na protialkoholní 
záchytnou stanici.

„Novou obecně závaznou vyhláš-
kou můžeme nyní vymáhat právo na 
osobách, které se různě povalují na la-
vičkách, v parcích nebo na dalších mís-
tech veřejného prostranství, kdy doposud 
vše bylo jen na bázi upozornění ze strany 
strážníků, bez jakékoliv legislativní opo-
ry a dotyční mnohdy odmítali respek-
tovat naše upozornění,“ dodává ředitel 
Městské policie Olomouc Skalický.

Strážníci v této souvislosti neřeší jen 
spaní na lavičkách, ale i další negativní 

jevy. Někteří lidé bez domova využívají 
ve městě nejrůznější skrytá zákoutí, kde si 
vytváří improvizovaná místa k přespání. 
Takové případy pak městská policie řeší 
formou oznámení správnímu orgánu pro 
podezření ze spáchání přestupku proti ve-
řejnému pořádku tím, že dotyční neopráv-
něně zabírají veřejné prostranství.

Všechny nepříjemné a nebezpečné 
okolnosti, které soužití s lidmi bez do-
mova ve městě přináší, ovšem vyhlášky 
a zákony samy o sobě nevyřeší. Pokřiko-
vání, obtěžování či veřejné pohoršení, 
to je jen malý výčet projevů, s jejichž ře-
šením může strážníkům pomoct i veřej-
nost. „Pokud již dojde k protiprávnímu 
jednání, tak je potřeba být nápomocni 
strážníkům či policistům s označením 
podezřelé osoby a poskytnout potřeb-
né svědectví,“ připomíná Pavel Skalický. 
Bez svědectví nemůže následovat ani 
náprava situace.   mif
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Policie v Olomouci má rekordní objasněnost 

Dobrými výsledky se může za poslední 
dva roky pochlubit ředitel územního od-
boru Policie České republiky v Olomou-
ci Jiří Musil. Objasněnost případů v nich 
přesáhla padesát procent.

„Něco takového jsme tady od devade-
sátých let měli jen málokdy. Tehdy se 
objasněnost pohybovala kolem třiceti 
procent,“ potvrdil ředitel Musil. Trest-
nou činnost přirovnal k sinusoidě. Za-
tímco v roce 2018 měli policisté přes 
patnáct set případů, loni to bylo už 
1745. Letos ve stejném sledovaném ob-
dobí to bylo 1312 případů.

Nouzový stav na jaře letošního roku 
přinesl i pokles trestné činnosti, přede-
vším té méně závažné, která se odehrá-
vá na ulici. Kapesní krádeže, vykrádání 
aut nebo sklepů. „Krádeže jízdních kol 
klesly o čtyřicet procent, vykrádání au-
tomobilů o čtvrtinu,“ uvedl ředitel. To 
se promítlo do statistik počtu případů, 
ne do množství objasnění. V loňském 
roce se podařilo objasnit na šedesát 

případů sprejerství, přestože v jejich 
případě je prokazování složité.

Zaměření na drogy a kyberprostor
V Olomouci má policie i vyšší záchyt 
omamných a psychotropních látek. De-
setkrát více než v jiných městech v regi-
onu. „Bylo jich loni přes čtyři sta, většina 
v centru města. Vysvětlujeme si to vyšším 
počtem mladých lidí a studentů,“ uvedl 
Musil. Paleta drog je podle něj pestrá, 
nevíce však bylo marihuany, pervitinu 
a extáze.

Policisté se hodně zaměřují na pre-
venci. „Primárně je to hlídková činnost, 
ale i využití městského kamerového 
systému a spolupráce se strážníky. Ale 
máme i hlídky v civilu, zvláště na hro-
madných akcích. Pokud máme signály, 
že by mohlo dojít k narušení veřejného 
pořádku, jsme na to připraveni,“ ujistil 
Musil. Kromě standardní hlídkové služby 
dohlížejí policisté bez uniformy třeba na 
vánoční trhy nebo na Floru.

„Nově se v prevenci zaměřujeme na 
kyberprostor, kde dochází k majetkovým 
podvodům nebo mravnostním deliktům. 
Za dobrý případ prevence považuji za-
cílení na konkrétní skutkové činy. Třeba 
video v tramvajích a autobusech upozor-
nilo lidi na kapsáře a počet krádeží se 
snížil. Při prevenci se ale nikdy neobe-
jdeme bez spolupráce s dalšími subjekty, 
v případě záchytu drog u mladistvých je 
to například odbor sociálních věcí magis-
trátu,“ popsal ředitel.

Kde si dát pozor
Za důležité ředitel policie považuje, 
aby si lidé sami uvědomovali, co jim kde 
hrozí. Na mapě kriminality v Olomou-
ci vedou Jeremenkova (hlavní vlakové 
nádraží) a Polská ulice (Šantovka). To je 
dáno velkou koncentrací lidí. Drobnou 
trestnou činností je pověstná i Riegrova 
ulice nebo Smetanovy sady.

Větších loupeží nebo loupežných pře-
padení je letos ve statistice 14, znásilnění 
počítají policisté v řádu jednotek.

Na Olomoucku působí přibližně pět 
set policistů, a to včetně služby kriminál-
ní policie a dopravního inspektorátu. Na 
obvodních odděleních ve městě Olomou-
ci vykonává službu přibližně 180 mužů 
a žen zákona.   ztu

Lezecký výcvik v zoologické zahradě 
Lezci z Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje cvičili na začátku září 
na vyhlídkové věži ve svatokopecké zoo. 

„Šlo o výcvik v prostředí, které je pro 
trénink hasičských lezeckých družstev 
naprosto ideální. Skýtá totiž mnoho va-
riant, jak záchranné práce řešit,“ řekla 
mluvčí hasičů Lucie Balážová. 

Hasiči postupně během tří dnů a za pl-
ného provozu vyhlídkové věže procvičili 
záchranu z výšky pomocí různých lezec-
kých technik. 

„Vyzkoušeli lezení po konstrukci, po-
stupové jištění, spouštění speciálních 
nosítek či jejich vytahování pomocí pro-
tiváhy,“ popsala Balážová.   dtx

Město přispělo 
hasičům na 
seskokovou 
matraci
Statutární město Olomouc schváli-
lo na svém posledním zasedání za-
stupitelstva příspěvek pro Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje 
ve výši 360 tisíc korun. Peníze hasiči 
použijí na nákup speciálního pro-
středku pro záchranu osob z výšek – 
záchranné seskokové matrace. 

„Využívají se především tam, 
kde není možné z prostorových 
či jiných důvodů ustavit výškovou 
techniku. Nejčastěji v případě zá-
chrany osob z ocelových konstrukcí 
či komínů. Matrace se také využíva-
jí v případech, kdy předpokládáme 
sebevražedný skok,“ uvedla mluvčí 
hasičů Lucie Balážová.

Na požární stanici v Olomouci 
je nyní patnáct let stará matrace. 
„S ohledem na životnost některých 
komponentů bychom ji už nemohli 
v následujícím roce používat, proto 
nyní díky příspěvku města dojde 
k výměně,“ potvrdila Balážová.

Seskokovou matraci tvoří vzdu-
chem naplněný polštář, který při 
pádu absorbuje sílu dopadu. Je 
schopna zachytit pád až z výšky  
25 metrů.   dtx
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1920: druhé výročí republiky, 
pád vlády a strach z komunistů
Přesně před sto lety se Olomoučané, 
stejně jako celá republika, chystali na 
druhé výročí vzniku samostatného stá-
tu. Přípravy to ale nebyly moc veselé. 
Odehrávaly se totiž v politicky velmi 
napjaté atmosféře. Na jedné straně 
radikalizující se krajní levice, na stra-
ně druhé zcela vážně míněné přípravy 
vojska, policie, ale i Sokolů a Orlů na 
očekávané útoky komunistů. Mnozí se 
obávali, že nás místo oslav narozenin 
republiky čeká občanská válka. Časy 
byly velmi neklidné.

Už v předchozím měsíci, v září 1920, 
padla koaliční vláda sociálního demo-
krata Vlastimila Tusara. Důvodem byly 
především velké rozbroje uvnitř Čes-
koslovenské strany sociálně demokra-
tické, v níž působilo stále agresivnější 

radikální marxistické křídlo. To mimo-
chodem v létě v parlamentu hlasova-
lo proti programovému prohlášení své 
vlastní vlády. Marxističtí sociální demo-
kraté, budoucí komunisté, už totiž vi-
děli své nejvyšší vedení nikoliv v Praze, 
ale v Moskvě, v podobě Třetí internaci-
onály, zvané příhodě Kominterna. Při-
pomeňme si, že střední Evropa už tehdy 
měla hořké zkušenosti s krátkodobými 
komunistickými státními útvary Maďar-
skou, Bavorskou a Slovenskou republi-
kou rad a že sovětští bolševici se v létě 
1920 pokoušeli dobýt Varšavu. Komu-
nisté už tehdy chtěli zásadně změnit 
osudy střední Evropy.

V polovině září tedy své politické 
trápení Vlastimil Tusar ukončil demisí, 
načež byla ustavena úřednická vláda 

s premiérem Janem Černým. Ten nasto-
lil vládu pevné ruky a provedl republi-
ku divokým obdobím. Zvládl to, byť ho 
čekaly nelehké chvíle, například pro-
sincová generální stávka.

V Olomouci i jinde se nakonec osla-
vy 28. října roku 1920 konaly. V olo-
mouckém Našinci se toho dne psalo: 
„Druhé výročí našeho osamostatnění 
slavíme s pocitem částečného překo-
nání těžké vnitřní krize, projevující se 
rozštěpením do té doby největší naší 
politické strany, sociální demokracie, 
pádem vlády a jmenováním vlády úřed-
nické. Zdálo se, že pod tlakem třetí mo-
skevské internacionály, dojde i u nás, 
právě před druhým národním svátkem, 
k pokusům o sociální revoluci… začína-
lo se mluvit o nebezpečí války občan-

ské. Dnes však 
jsme dle všech 
známek hodně 
za tím nebez-
pečím, a proto 
v den 28. října 
oddechuje si 
národ volněji 
u vědomí, že 
není přece jen 
daleko doba, 
kdy poměry se 
více uklidní…“

Oslavy pro-
bíhaly na ob-
čanské úrovni 
a přidali se 
k nim i věřící 
ve všech olo-
mouckých 

chrámech, zvonily zvony, ve městě se 
objevovaly československé vlajky. Olo-
moucká vojenská posádka uspořádala 
pompézní lampionový průvod, v němž 
pochodovalo údajně pět  
a půl tisíce vojáků, z nichž každý čtvrtý 
nesl svítící lampion. Zpívaly se národ-
ní písně a atmosféra byla sváteční, ale 
hlavně pokojná. K žádné revoluci nako-
nec nedošlo.

Sociální demokracie se mezitím dál 
trápila svými vnitřními spory. Z radikál-
ně marxistického křídla se pak v květnu 
roku 1921 konečně zrodila Komunistic-
ká strana Československa. I rok 1920 
tedy svědčí o tom, že s komunisty byly 
potíže už před tím, než sama jejich 
strana oficiálně vznikla.
 Michal Folta

PŘED STO LETY

Říjen začal srážkou vlaků
Hned v první říjnový den roku 1920 se na 
hlavním nádraží v Olomouci srazily vlaky. 
Posunovací lokomotiva, která pracovala ve 
stanici, vjela na nesprávnou kolej a posta-
vila se tak do dráhy vlaku přijíždějícímu od 
Přerova. U hodolanského mostu do sebe 
lokomotivy narazily, přičemž jedna z nich 
byla silou nárazu vyhozena z kolejí. Stro-
je jsou zásadně poničeny, strojvedoucím 
ani cestujícím se ale naštěstí nic vážného 
nestalo, na místě jsou jen drobná zranění. 
Hmotná škoda se odhaduje na astronomic-
kou částku 1 milion korun.

V nevěstincích jsou volné pokoje
Bytovou nouzí jen v Olomouci trpí odha-
dem kolem tisíce rodin. Bytová otázka 
patří po válce pro nové vedení města k těm 
nejpalčivějším problémům. Město staví 
nájemní bydlení a zadlužuje se, ani to však 
nestačí. V říjnu proto dojde i na olomoucké 
nevěstince – magistrát nechává prověřit 
jejich ubytovací kapacity a volné pokoje 
bytová komise zabavuje pro účely bydlení.

Kinematograf v Národním domě budí 
rozruch
Správce Národního domu pronajal na rok 
velkou dvoranu této kultovní stavby české-
ho spolkového života kinematografu. V re-
akci na to se bouří české spolky, například 
pěvecký spolek Žerotín, Sokol a další orga-
nizace. Ty byly zvyklé dvoranu využívat pro 
přednášky, schůze, cvičení a další aktivity. 
Starosti našich předků z roku 1920 bychom 
dnes možná s chutí brali – Národní dům už 
totiž pěknou řádku let neslouží ani spol-
kům, ani kinematografu, ani národu.

Bio Kosmos jen pro vzdělance
A kino podruhé. Nový biograf s názvem 
Kosmos vznikl v Olomouci z podnětu olo-
moucké učitelské jednoty. Má jít o centrum 
„ušlechtilé zábavy a vzdělávání mládeže 
i dospělých filmem, slovem i obrazem“. Za-
hajovací program v říjnu 1920 je následu-
jící: „Životopis presidenta T. G. Masaryka, 
Argyroneta, stříbrem obetkaná – přírodní 
film ze života pavouků, Stavitel chrámu – 
historická pověst z doby Karla IV.“   mif

ŘÍJEN 1920 TELEGRAFICKY

Sokolské i orelské organizace byly připravené v roce 1920 bránit  
republiku před komunisty.
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Nový park na Lazcích

Nedá mi to, abych se ještě jednou nevrátil k veřejné diskuzi k připravované-
mu novému parku na Lazcích, která proběhla dne 18. 6. 2020. Jménem svým 
a věřím, že i mnoha dalších obyvatel naší městské části Lazce, chci podě-
kovat vedení města za konstruktivní přístup a umožnění občanům zapojit 
se do projednávání jeho budoucí podoby. I přítomnost samotného pana 
primátora naznačila, že vedení města má skutečný zájem spolu s veřejnos-
tí připravit kvalitní projekt nového parku. Vznik nového parku je unikátní 
příležitost pro nás všechny. Právě zapojení co největšího počtu obyvatel 
do tohoto procesu je ta nejlepší cesta. V červnové diskuzi zaznělo mnoho 
zajímavých a inspirativních návrhů. Tento park by mohl nabízet celou škálu 
využití. Může sloužit jako komunitní park, přinést různé vzdělávací aktivity 
místní školce či základní škole. Rovněž vodní prvek, se kterým je v plánech 
počítáno, přináší nadstandardní využití této nové rekreační parkové plochy. 
Mohou vzniknout pikniková místa, kde se nejen místní lidé budou scházet 
a v příjemném prostředí relaxovat. Pojďme se zapojit do tohoto procesu 
vzniku nového parku na Lazcích, ať již nápadem, nebo pomocí při samotné 
realizaci. Samozřejmě bude trvat, než stromy vyrostou a park se stane pl-
nohodnotným, ale budeme moci jednou říct, že jsme byli na začátku u toho.

Radim Lindner / Ano 2011

Národní dům v Olomouci

V 80. letech 19. století se vyhrocovaly ve městě vztahy mezi němec-
kými občany, ovládajícími radnici a českými obyvateli. Rozhořčení 
českých obyvatel vyvrcholilo v březnu 1885, kdy olomouckému pěvec-
ko-hudebnímu spolku Žerotín, který připravoval provedení Dvořákovy 
skladby Svatební košile, bylo městským zastupitelstvím bez udání dů-
vodu zamítnuto propůjčení divadla. Zamítnutí městské rady vyvolalo 
odsouzení českých občanů, protože se jednalo o zpupný akt, použití 
nadvlády ke protivenství vůči českým obyvatelům města.

Následně vznikla myšlenka Národní strany o zřízení Národního 
domu v Olomouci. Rozhodnutí mělo příznivý ohlas i v pražských kul-
turních kruzích, které v čele s A. Dvořákem uspořádaly v Praze v lis-
topadu 1885 koncert ve prospěch stavby českého Národního domu 
v Olomouci.

Stavba započala v roce 1887. Akci materiálově i finančně podpo-
rovaly i okolní vesnice. Hrubou stavbu ve stylu italské novorenesance 
se podařilo dokončit za čtyři měsíce! Počátkem listopadu 1887 byly 
v prvním poschodí pronajaty místnosti České besedě a pěvecko-hu-
debnímu sdružení Žerotín – korporacím, které značnou částkou při-
spěly na stavbu.

Počátkem února 1888 se zde konal ples Žerotína a provoz ve velké 
dvoraně Národního domu byl jím slavnostně zahájen. Plesové de-
korace vytvořil Mikoláš Aleš. Slavnostně zahájily provoz restaurace 
a kavárna. Jako reprezentační objekt začal Národní dům plnit funkci 
osvětovou, kulturní, zábavní, restaurační i hotelovou.

Kapacita restaurace 130 míst, ve třech stylových salóncích 230 
míst, kavárna 250 míst, 62 pokojů včetně apartmánů 100 lůžek s 50 
přistýlkami. Počet zaměstnanců 172. Celý můj život (jsem ročník 1941) 
a mých vrstevníků byl obohacován akcemi Národního domu. Dětské 
besídky, taneční kurzy, nedělní odpolední čaje, maturitní a občanské 

plesy, koncerty, přednášky, besedy, svatební či promoční pohoštění… 
Dnes – poprivatizační devastace, Titanic naruby.

Vážení zastupitelé, obracím se na vás se žádostí o nápravu. Zasaďte 
se o navrácení národní památky a nabídněte ji za symbolický proná-
jem ministerstvu školství, které může snadněji získat peníze na její 
rekonstrukci z fondů EU, aby zde zřídilo exkluzívní hotelovou školu 
a školu cestovního ruchu. Objekt ZŠ Komenium s nádherně restauro-
vaným slavnostním sálem by mohl sloužit k teoretické výuce studen-
tů a k akcím spojeným s obnovenými původními aktivitami Národního 
domu. Hotelová škola může obnovit všechny původní funkce. Studenti 
by zde získávali dokonalou profesní praxi a škola by se mohla částečně 
samofinancovat.

Naši předkové za nuzných poměrů dokázali postavit ze sbírek 
a v rekordním čase čtyř měsíců nádherný Národní dům, který v letoš-
ním roce oslaví 132 let. Po více než 110 let plnil jako reprezentační 
objekt funkci osvětovou, kulturní, vzdělávací, zábavní a hotelovou. 
Zbývající roky chátrá, je naší hanbou a dokladem neúcty k odkazu 
našich předků.

Vážení zastupitelé, někteří z vás jsou pokračovatelé tradičních 
stran, jejichž rozhodnutími se národní památka stala nefunkční tro-
skou, a je tedy vaší morální povinností provést nápravu. Jsou mezi 
vámi kolegové, kteří ve svém programu tvrdí, že jejich srdce bijí pro 
Olomouc, jiní tvrdí ve svém programu, že to společně dokážete. Tož 
do toho! A mějte na paměti tvrzení T. Bati: „Neříkej, že to nejde, řekni, 
že to neumíš!“

Občané Prostějova to umí. O svůj Národní dům řádně pečují a ku 
svému prospěchu užívají.

Jan Jelínek (redakčně kráceno)
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Parkování a vraždy dětí

“V Olomouci je moc aut a stání na ulicích musíme regulovat.” To je v krátkosti 
výsledek analytické části studie, kterou si radnice nechává zpracovat a v září 
komunikovala s veřejností. Obojí určitě i my podporujeme.
Dva návrhy, které byly představeny - rozšíření placených zón a zavedení re-
zidenčního parkování - jsou ale jen řešením důsledků, nikoli příčin problémů 
s parkováním.

Příčinou je nutnost obyvatel Olomouce, pendlerů a návštěvníků použí-
vat automobilovou dopravu. A řešením je zlepšení infrastruktury pro všechny 
ostatní mody ne-automobilové dopravy.

Vysvětlím na příkladu. Aktuálně se elektrifikuje železniční trať Olomouc-
-Šternberk-Uničov. Z Uničova a Šternberka se lidé do Olomouce dostanou za 
pár minut. Železniční spojení tak bude (konečně!) rychlejší než auto. Jenže 
budou např. pendleři ze Šternberka, permanentně ucpávající Chválkovickou 
ulici, motivováni, aby sedli na vlak? Pochybuju.

Aby motivováni byli, musí na nádraží fungovat rychlá a pohodlná MHD, 
jejíž cena bude pro pravidelné uživatele motivační. Musí zde být spousta sdí-
lených prostředků (kola, koloběžky apod.), suplující linky MHD, které např. ak-
tuálně nefungují nebo nejedou tam, kam pendler potřebuje. Sdílené prvky 
dopravy (ride-sharingové služby) by měly být (alespoň z části) v ceně dlou-
hodobého kuponu na MHD. Na nádraží musí být bezpečné místo k zamčení 
vlastního kola. Nyní je zde pouze cykloparkoviště ČD, od kterého vás odradí 
samotná obsluha. Jednoduše, pokud chceme přesvědčit pendlera ze Šternber-
ka, aby nám nejezdil do Olomouce autem, musíme mu v Olomouci připravit 
podmínky k tomu, aby auto nepotřeboval.

Suma sumárum, pokud chce město řešit problém s parkováním aut, musí 
za něj lidem nabídnout adekvátní náhradu a jasně preferovat jinou než indivi-
duální automobilovou dopravu.

Jenže k tomu je potřeba primárně změnit myšlení lidí. A to je běh na dlou-
hou trať. Ani v zemích, které jsou dnes dávány za příklad správné doprav-
ní politiky, jako třeba Holandsko nebo Dánsko, nepanoval vždy konsensus. 
V Holandsku to bylo až začátkem 70. let, kdy ročně zemřelo pod koly aut přes 
400 dětí. Až hnutí Stop de Kindermoord (Zastavme vraždění dětí) vyburcovalo 
veřejnost a politiky k přehodnocení veřejného prostoru.

Loni auto vážně zranilo dítě přecházející Masarykovu třídu po přechodu 
pro chodce. Jiný řidič málem zabil jiné dítě v Droždíně. Opět na zebře. Oprav-
du musíme čekat až na “dostatečný” počet přejetých dětí, abychom změnili 
náš pohled na dopravu ve městě? Doufám, že ne.

Marek Zelenka / Piráti a Starostové
Dne 9. září uplynulo deset let od úmrtí profesora Antonína Schindlera. 
V tento den navštívila skupina bývalých olomouckých přátel jeho hrob 
na krnovském hřbitově.

Vladimír Pokorný
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TIRÁŽ

TAJENKA
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se 
nám líbí...   — Thomas Alva Edison (1847–1931) 
americký vynálezce a podnikatel
Dva vylosovaní luštitelé získají dvě vstupenky 
na baletní představení Sólo pro tři v Morav-
ském divadle.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. října na adresu: 
Magistrát města Olomouce, Horní náměstí – 
radnice, 771 27 Olomouc. Obálku označte hes-
lem „Tajenka“.
Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku zaslat na 
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte pro-
sím uvést své jméno, telefon a doručovací adresu. 

Tajenka z minulého čísla: 
Všichni víme, že světlo putuje rychleji než zvuk. 
Proto někteří lidé vypadají chytře, dokud je nesly-
šíte mluvit. (Albert Einstein)

Úspěšní luštitelé: Růžena Dorničáková, Stanislav 
Dyk a Vilém Trdlica.

KŘÍŽOVKA

Easy Sudoku Puzzles 2 
www.printablesudoku99.com 
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Hard Sudoku Puzzles 2 
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 6 7   3  5  
1     7    
  3    4   
2    9     
3 5    2   1 
 7  8 4   3  
 4 9       
 8       4 
  1   4  2 7 

   8  2 7   
 6  3    9  
3 4      8 2 
  4 9 3     
    4     
  1 6   8   
6   1    7  
       5 3 
  8 7  3   1 
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VEČER 
DUCHŮ 
V ZOO

VEČER DUCHŮ
24. 10. 2020
14:00 - 18:30 pokladny / areál do 21:00  

Zahradu ovládnou duchové

STRAŠIDELNÁ ZOO  
25 . 10. – 1. 11. 2020

 Tematicky vyzdobený areál

Wolfgang Amadeus Mozart

KV 626

Srdečně Vás zveme na Dušičkový koncert

sobota 31. 10. 2020 v 19 hodin
chrám sv. Mořice v Olomouci
Účinkují: pořádající sbor Chorus Mauritiensis Olomouc (Tomáš Klásek), AMOC (Lubomíra Hellová), 
Conspirito (Dominika Pudlová), Chorus Mittitur Šternberk (Tamara Margholdová) | Sólisté: Elena Prá-
šilová Gazdíková (soprán), Barbora Polášková (alt), Jakub Rousek (tenor), Jiří Přibyl (bas) | Orchestr
a sbor řídí: Tomáš Klásek | Koncert se koná za podpory Statutárního města Olomouce, farnosti sv. Mořice
a fi rmy EGT Exprex s. r. o. | Vstupné: 200/150 Kč – předprodej v podloubí radnice od 9. října 2020

REQUIEM

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V PRAKTICKÉM BALÍČKU 
» Dezinfekce na ruce Septoderm gel 50 a 500ml 
» 2 ks jednorázový ochranný respirátor (FFP2) 
» 60 ks jednorázová zdravotnická rouška
» 100 ks jednorázové latexové rukavice.

Najdete v Lékárně AGEL v Poliklinice AGEL, 
Jeremenkova 40/1056, Olomouc
a na e-shopu www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky a dezinfekční přípravky.

Chraňte sebe i své blízké včas

STOP NÁKAZE!

Pohádkový
festival

www.santovka.cz

11.10.- 1.11.
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