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V HLAVNÍ ROLI OLOMOUC
ANEB OLOMOUC VE FILMU

TÉMA ČÍSLA

Startuje stavba dalšího 
úseku tramvajové trati

Volejbalistky získaly
potřetí v řadě Český pohár

Poprvé! Otevřená radnice
a odpovědi na otázky čtenářů
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PŘIVÍTEJTE ROK 2021 
V NOVÉM VOZE ŠKODA OD AUTO HÉGR
Se zvýhodněnou zárukou na 5 let / 100 000 km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Zvýhodnění až

Kč113 310

Výhody pro Vás
• ŠKODA FABIA*** již od 249 900 Kč, se zvýhodněním až 30 000 Kč
• ŠKODA SCALA již od 337 900 Kč, se zvýhodněním až 83 310 Kč
• ŠKODA KAMIQ již od 352 900 Kč, se zvýhodněním až 77 710 Kč
• ŠKODA KAROQ již od 445 900 Kč, se zvýhodněním až 113 310 Kč
• Nová ŠKODA OCTAVIA již od 410 900 Kč, se zvýhodněním až 87 000 Kč

*  Součástí jsou služby ŠKODA Záruky mobility včetně ŠKODA Prodloužené záruky až na 5 let nebo 100 000 km.
**    Při financování formou spotřebitelského úvěru ŠKODA Financial Services poskytovaného společností ŠkoFIN s.r.o. (podmínky: nejméně 50% splátka předem, doba splácení max. 24 měsíců)
***  Nabídka bonusů se nevztahuje na model FABIA.

ilustrativní 
fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ vozů ŠKODA FABIA, OCTAVIA, 
SCALA, KAROQ a KAMIQ: 3,5–6,9 l/100 km, 91–156 g/km

Sleva na akční 
model

Výkupní bonus Akční cena balíčku 
Mobilita PLUS*

Úrok 0% + povinné 
ručení za 125 Kč měs. 
bonus až 24 200 Kč 

při financování**

 Dopravní podnik města Olomouce,a.s.
přijme do pracovního poměru

+ Perspektivní  zaměstnání  a  zázemí  stabilní  společnosti
+ Jízdní výhody pro zaměstnance  i  rodinné  příslušníky
+ 5  týdnů  dovolené
+ Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na stravování, příspěvek na 

penzijní spoření nebo životní pojištění, příspěvek na pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli,  stabilizační a věrnostní 
odměny, osobní účet zaměstnance, výhodné  mobilní tarify  i  pro  rodinné  
příslušníky  a  další

Přihlášky s profesním životopisem a telefonním kontaktem přijímá 
personalista DPMO, a.s. 

NÁSTUP:

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1,  779 00  Olomouc
tel.: 585 533 176, e-mail: vranova@dpmo.cz, www.dpmo.cz

PRACOVNÍ DOBA:

+ Věk od 21 let 
+ Řidičské oprávnění minimálně sk. B
+ Praxe v řízení vozidel nad 3,5 resp. 7,5 t výhodou
+ Výpis z karty řidiče
+ Trestní bezúhonnost 
+ Dobrý zdravotní stav

POŽADUJEME:

n Jedná se o turnusovou práci (4 dny práce – 2 dny volna), rozvrženou            
na  dny  pondělí  až  neděle.

ŘIDIČE AUTOBUSU MHD

NABÍZÍME:

n Dle dohody
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KLIENTSKÁ KARTA

www.lekarna.agel.cz

JARNÍ
10% SLEVA

Připravme se na jaro společně!

15.–28. března 2021

* Akce platí v Lékárně AGEL v Poliklinice AGEL, Jeremenkova 40/1056, Olomouc, po předložení/
načtení platné klientské karty Lékárny AGEL od 15.–28. 3. 2021. Slevu nelze uplatnit na léčivé 

přípravky a zdravotnické prostředky předepsané na lékařský předpis, na aktuálně zlevněné 
a akční zboží, na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

sleva na všechen volně dostupný sortiment
s použitím klientské karty*
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V TOMTO ČÍSLE

OLOMOUC MÁ NAKROČENO
K HISTORICKÝM TITULŮM ROKU 2020

ROZHOVOR: VŽDYCKY TO 
DOPADNE TROCHU JINAK

SESKOKOVÁ MATRACE
A DALŠÍ VYBAVENÍ PRO HASIČE

Olomouc zvítězila v krajských kolech 
ve dvou soutěžích Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska.

Hana Havlová
referentka

Jakub Michálka 
student 

David Bukal
advokát

Jezdím městskou dopravou, je 
ekologická, funguje dobře a za 
přijatelnou cenu. Nemám z ní 
obavu ani v téhle době, všichni 
mají roušky a stejně jedete chvíli.  

Bydlím v centru, takže spíš jenom 
pěšky. A když je to kousek dál, 
tak určitě městskou dopravou. 
Auto nemám. 

Tramvají jsem nejel ani 
nepamatuju. Mám parkovací 
kartu a v Olomouci jezdím 
výhradně autem. Dojíždím, tak 
proto jezdím autem. 

GLOSA

Je obecně známým faktem, že se 
v Kunderově a Jirešově Žertu objeví 
olomoucký orloj i to, že se ve zdejších 
úzkých uličkách proháněli filmoví kluci 
z Rychlých šípů. V Ponorce se nedávno 
scházelo Kvarteto, na Dolním náměstí 
vznikal Rudý kapitán a, především 

díky Michalu Sýkorovi, se Olomouc stala 
středobodem všelikého vyšetřování 
v televizních detektivních seriálech.
Sama atraktivita filmových lokací ale 
nestačí. V konkurenčních regionech 
mezitím vznikly komplexní systémy 
podpory a díky nim u sousedů vítají 
světové produkční společnosti jako na 
běžícím pásu. A s nimi větší turistický ruch, 

prestiž a útraty filmových štábů. 
Centrum Olomouce září novotou, 
pokusme se znásobit potenciál města 
skrze filmy. Dosáhneme toho jednoduchou 
a osvědčenou cestou: funkční 
a transparentní filmovou kanceláří.

Petr Bilík
filmový teoretik

Jezdíte po Olomouci raději hromadnou dopravou?

Režisér Jan Hřebejk opět natáčí 
v Olomouci. Protože natáčet přímo 
na místě děje je nejlepší.

Statutární město Olomouc dlouhodobě
podporuje hasiče. Na konci ledna jim 
zakoupilo seskokovou matraci.
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ANO NĚKDY NE

OBSAH / ANKETA

STROMY V PARKU MAJÍ SVÉ 
VLASTNÍ ZDRAVOTNÍ KARTY

Evidenci předchází pečlivé ohledání, 
každý rizikový strom dostane zdravotní 
kartu. A zápisů postupně přibývá.

OLOMOUČTÍ DOBROVOLNÍCI
POMÁHAJÍ, KDE JE POTŘEBA

Pomáhají při vydávání stravy, doučují 
na dálku nebo pomáhají s nákupy 
seniorům.

O MĚSTĚ, KRAJINĚ, UMĚNÍ /
OLOMOUC 1919-1989

Architektonické a výtvarné dění 
od první republiky až po sametovou
revoluci mapuje výstava v Muzeu umění.
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OZNÁMENÍ

Zhodnotit a poměřit dosavadní práci 
současného vedení města v polovině 
funkčního období, takový je cíl brožury, 
která je k dispozici veřejnosti. Srovnání 
programového prohlášení rady města 
s realitou je možností, jak práci dnešní-
ho vedení města posoudit. Na 122 stra-
nách je rozebrána kapitola po kapitole 
a pokryta celá šíře působnosti olomouc-
ké radnice. 

Nově je možné zaplatit poplatek za ko-
munální odpad pomocí QR kódu, který 
se automaticky vygeneruje po vyplně-
ní a odeslání Elektronického formuláře 
k oznámení platby za komunální odpad 
prostřednictvím společného zástupce 
na webu města www.olomouc.eu.

Fakultní nemocnice Olomouc má dru-
hý vjezd do areálu z Hněvotínské ulice. 
Spolu s navazujícími parkovacími místy 
vyrostl o několik desítek metrů výše 
nad stávajícím vjezdem. Stavební práce, 
které jsou výsledkem společné investi-
ce nemocnice a města Olomouce, mají 
výrazně přispět ke zklidnění provozu 
ve frekventovaném úseku Hněvotínské 

ulice. Zároveň přinesou více parkova-
cích příležitostí pro návštěvníky, za-
městnance i místní obyvatele.

Bílý kruh bezpečí nabízí již třicet let 
odbornou pomoc obětem trestných 
činů. Osobní konzultace probíhají na 
pobočce na Palachově náměstí v Olo-
mouci, pro neobjednané klienty je ote-
vřena v úterý od 16:30 do 18:00. Mimo 
to je možné využít bezplatnou nonstop 
linku 116 006, která je určena obětem 
kriminality a domácího násilí. Mimo 
poradenství se Bílý kruh bezpečí spolu-
podílí na tvorbě zákonů, pořádá před-
nášky a konference. 

Knihovna města Olomouce vydala 
sborník nejlepších prací ze 13. ročníku 
literární soutěže Prvotiny 2020, které se 
mohli zúčastnit psavci každého věku. Ze 
456 došlých příspěvků od 158 autorů vy-
brala a odměnila 12 vítězů, jejichž dílka 
z oblasti poezie i prózy lze v brožurce 
najít. Sborník je přístupný elektronicky 
na www.kmol.cz nebo tištěný zdarma 
v knihovně.

Přemnožení hlodavci trápí některé olo-
moucké části. Město proto ve vybraných 
lokalitách přikročilo k jejich likvidaci. 
Do terénu v okolí ulice Rožňavská na-
sadilo deratizátory. Magistrát totiž od 
začátku roku kvůli nežádoucím hlodav-
cům eviduje nejen tady, ale i v několika 
dalších městských částech narůstající 
počty stížností.

Svoz komunálního odpadu z chatových 
oblastí bude zahájen v pondělí 
29. března. Další svozy pak budou pro-
bíhat pravidelně vždy v pondělí až do 
konce října. Stanoviště v chatových ob-
lastech jsou určena výhradně k ukládání 
komunálního odpadu z produkce chata-
řů, nejlépe v uzavřených obalech.

Jak dobře a vkusně označit provozovnu 
v městské památkové rezervaci nebo 
kam umístit reklamní poutač, s tím bude 
vlastníkům nemovitostí či provozovate-
lům nově radit metodika vydaná útva-
rem hlavního architekta. Ke stažení je 
na webových stránkách města.

Jarní výstava květin Flora Olomouc 
se ani letos kvůli pandemii koronavi-
ru neuskuteční. Návštěvníci ale nepři-
jdou o možnost nakoupit si zeleninové 
a květinové přísady, okrasné rostliny, 
školkařské výpěstky a zahradnické po-
můcky. Výstaviště Flora chystá víkendo-
vé zahradnické trhy v dubnu a květnu se 
vstupem zdarma.

Z důvodu nepříznivé situace s pandemií 
se ruší termíny přednášek Olomoucké 
historické akademie. Náhradní termí-
ny budou včas zveřejněny Informačním 
centrem Olomouc.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ

do 12. března  úplná uzavírka chodníku v ulici Balcárkova 
od 15. do 31. března  částečná uzavírka ulice Dolní hejčínská
do 30. dubna  částečná uzavírka ulice Hněvotínská (jednosměrný 
 provoz ve směru od Okružní k Rošického)
do 30. dubna  částečná uzavírka ulice Tovární
do 30. dubna  částečné omezení provozu v ul. Na Vozovce
do 10. května  úplná uzavírka chodníku v ulici Albertova
do 31. května  úplná uzavírka ulice Na Zákopě
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova

Zemřel krajinářský architekt Jiří 
Finger, jedna z nejvýznamněj-
ších osobností Flory Olomouc. 
Zemřel 24. ledna ve věku 82 let. 
Byl jedním ze zakladatelů nové-
ho konceptu českého výstavnictví 
založeného na kompozičním, ob-
sahově i výtvarně pojatém řešení 
jednotlivých expozic. Výstavu 
květin vytvářel v jejím nejslavněj-
ším období. Podílel se i na vzniku 
a řešení prvního českosloven-
ského rozária a po roce 1989 se 
zapojil do obnovy pomníku T. G. 
Masaryka.
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STARTUJE STAVBA DALŠÍHO ÚSEKU 
TRAMVAJOVÉ TRATI

V prosinci roku 2013 se svezli první cestující tramvají na Nové Sady. Zatím jen po Trnkovu ulici. 
Letos v březnu začíná stavba pokračování trati na Zikovu a Schweitzerovu. 
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NÁBOROVÝ 

PŘÍSPĚVEK 

50 000 Kč
Hledáme Technika kabelových sítí

Nabízíme zajímavou práci, stabilní zaměstnání, 
pracovní dobu 37,5 hodiny týdně, bohaté benefity, 

stravenky 110 Kč. Požadujeme řidičské oprávnění B, 
elektrotechnické vzdělání.

Více na cdt.jobs.cz 
nebo volejte 972 225 509
či pište na kariera@cdt.cz
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Přibližně dva miliony cestujících ročně 
svezou tramvaje s čísly 3 a 5 na Nové Sady. 
Nyní začíná stavba druhé etapy, která měří 
1200 metrů a tramvaje zavede doprostřed 
nejlidnatějšího olomouckého sídliště. 

MICHAL FOLTA

Údaje ze sčítání cestujících potvrzují, že 
novou trať využíval od počátku stále ros-
toucí počet lidí, od 1,7 milionu cestujících 
v prvním roce po dva miliony ve třetím 
roce. První část trati má přitom slabinu, 
končí hned na okraji novosadského síd-
liště. Teprve po dokončení druhé etapy 
trať a její tři nové zastávky obslouží hustě 
osídlenou část Nových Sadů, kde žijí tisíce 
lidí. Tramvají se do práce svezou třeba 
i profesionální hasiči, kteří sídlí na rohu 
Zikovy a Schweitzerovy, nebo zaměstnan-
ci tří supermarketů. Stavba potrvá dvacet 
měsíců, skončit by měla příští rok v říjnu. 

Kácení a demolice
Přípravné práce se odehrají v březnu. 
Kácení stromů, demolice staré budo-
vy v Rooseveltově ulici a vznik zázemí 
pro stavební firmy. Jediné omezení pro 
veřejnost bude spočívat v krátkodobých 
uzavírkách parkovišť v místech, kde se 
bude kácet. Půjde vždy o dva či tři dny. 

Uzavírka Zikovy
Od dubna do července bude úplně 
uzavřena část Zikovy až k Werichově 
ulici. Stavební firmy začnou překládat 
kanalizační a inženýrské sítě z trasy 
budoucí tramvajové trati. Objízdné 
trasy jsou stanoveny tak, že na Rož-
ňavskou, Werichovu a Trnkovu se ve 
směru od Velkomoravské pojede po 
Schweitzerově a Zikově. K prodejně 
Albert bude zachován příjezd autem 
přes parkoviště Penny. 

Trnkova se uzavře úplně, 
Rooseveltova částečně
Od dubna do září bude částečně uza-
vřena Rooseveltova ulice mezi zastáv-
kou Trnkova a ulicí Zikova, zůstane 
v ní ale zachován obousměrný provoz. 
Úplně uzavřena pro dopravu bude 
ulice Trnkova v místě výstavby par-
koviště. Tam budou pokračovat pře-
ložky kanalizace a inženýrských sítí, 
výkop a betonáž základových patek 
pro stožáry trakčního vedení, polo-
žení tramvajové trati a úprava silnice 
i chodníků. 

Informace:
tramvaj.olomouc.eu
informacnitechnik@ohlzs.cz
722 903 204

CO STAVBA PŘINESE 
Vznikne skoro 1200 metrů 
dvoukolejné trasy. Z dosavad-
ní konečné zastávky Trnko-
va pojedou tramvaje dále na 
nové zastávky Zikova, Rožňav-
ská a U Kapličky. Kromě tram-
vajových kolejí projekt počítá 
i s výstavbou komunikací, chod-
níků, cyklostezek, parkovacích 
stání, zastávek MHD, semafo-
rů a s překládkou kanalizace 
a inženýrských sítí. Přibude také 
nové veřejné osvětlení a jede-
náct přechodů pro chodce.

JAK TO BUDE SE ZELENÍ
Vzhledem k plánované trase 
tramvajové trati bude nutné ká-
cet. Už v březnu bude pokáceno 
32 větších stromů a dalších 22 
menších. Při kácení bude příto-
men i odborný biologický dozor, 
který zaručí, že nedojde k žád-
nému narušení zájmů ochrany 
přírody. Po dokončení výstavby 
ale nahradí pokácené stromy 
nová, početnější výsadba. Cel-
kem bude vysazeno 92 nových 
stromů s obvodem kmene 14–16 
centimetrů a více než tři tisíce 
keřů. 

ZMĚNY V MHD
Výstavba ovlivní autobusové 
linky 10, 16 a 29. Linka 10 bude 
vedena po trase Albertova, 
Velkomoravská a Tovární, tak-
že neobslouží zastávky Povel 
- škola, Zikova a Trnkova. Nově 
bude zastavovat na zastávkách 
Zenit a Velkomoravská. Linka 
číslo 16 bude ve směru na Nové 
Sady vedena po náhradní trase 
ulicemi Schweitzerova, Velko-
moravská, Rooseveltova a Střed-
ní novosadská, takže neobslouží 
zastávky Povel - škola a Zikova. 
Bude zastavovat na zastávkách 
Zenit a Trnkova. Ranní spoj linky 
29 bude vyjíždět až ze zastávky 
Trnkova.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Olomouc zvítězila v krajských kolech 
hned dvou soutěží, které pořádá Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Postupuje tak do dalších 
klání na celostátní úrovni v kategoriích 
Historické město roku 2020 a Památka 
roku 2020. 

Zásluhu na prvenství mají opravy hned 
několika významných olomouckých pa-
mátek dokončených v loňském roce.

„Dokončila se velká oprava budovy 
radnice včetně opravy věže, restaurová-
ní tří kupolí v interiéru kostela svatého 
Michala, kovové prvky osvětlení ve fres-
kovém sále Komenium, obnova vnějšího 
pláště kostela svatého Mořice, revitaliza-
ce kaple svaté Anny, restaurování jedné 
z kaplí v kostele Panny Marie Sněžné. 

Obnovila se střešní krytina nad bývalým 
kostelem svaté Kláry ve Vlastivědném 
muzeu, restaurovaly kamenné prvky zá-
padní fasády na Arcibiskupském kněž-
ském semináři, obnovila fasáda u dvou 
historických domů na Dolním náměstí 
a nový háv dostaly i erby a sluneční hodi-
ny na radnici. Už tento seznam dokládá, 
jak velký kus historie v Olomouci máme,“ 
uvedla náměstkyně primátora pro kultu-
ru Markéta Záleská. 

Všechny rekonstrukce napomohly 
Olomouci k vítězství v krajském kole sou-
těže Historické město roku 2020. Město 
tím prokázalo, že o svůj historický odkaz 
pečuje. Navíc s nezvykle rozsáhlou re-
konstrukcí šest set let staré radnice pak 
město uspělo v krajském kole soutěže 
Památka roku 2020. 

Nyní ale bude muset obstát ještě mezi 
ostatními krajskými šampiony v celostát-
ních kolech. „Není toho málo, zabojuje-
me,“ vyzývá náměstkyně Záleská.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 
v dubnu v Praze.   jau

Veřejné zakázky transparentně, město zveřejnilo plán na rok 2021
Město Olomouc zveřejnilo plán veřej-
ných zakázek pro letošní rok. Seznam 
nejvýznamnějších zakázek zadávaných 
městem, případně jím zřizovanými or-
ganizacemi, je možné nově přehledně 
dohledat na městském webu v rubrice 
„Podnikatelé“ nebo pod informacemi od-
boru investic. 

Vedení města tímto krokem naplnilo 
další bod svého programového prohlá-
šení v oblasti transparentnosti. Hlav-
ním cílem tohoto kroku samosprávy 
je poskytnout potenciálním dodavate-
lům rámcový obraz o nejdůležitějších 
chystaných veřejných zakázkách, jejich 
předmětu, předpokládané hodnotě, ter-
mínech zadávacího řízení i realizaci. 

„Postupujeme transparentně a kla-
deme důraz na výslednou kvalitu. Proto 
je zejména v současné době, kdy je na 

stavebním trhu zvýšená poptávka po 
kvalitních dodavatelích, výhodou, pokud 
si dodavatelé mohou informaci o vypi-
sovaných zakázkách vyhledat s před-
stihem,“ objasnil náměstek primátora 
Martin Major. 

K dalším výhodám prezentace plánu 
veřejných zakázek patří kromě transpa-
rentnosti postupu zadavatele a maximál-
ní otevřenosti pro dodavatele i podpora 
konkurence na trhu a větší šance obdr-
žet ty nejlepší nabídky. „Potencionální 
zájemci se tak mohou zavčas zaměřit na 
typy veřejných zakázek, které jim pro-
fesně vyhovují, a z toho mohou následně 
plynout i případné finanční úspory pro 
město jako zadavatele,“ vysvětlil náměs-
tek Major.

Seznam plánovaných veřejných za-
kázek na rok 2021 vypracoval odbor 
investic magistrátu. Plán zahrnuje nejen 

zakázky města, ale také jeho příspěvko-
vých organizací a akciových společností, 
a to v těch případech, kdy zadávací řízení 
odbor investic administruje. 

„Pro letošní rok se jedná o jednaosm-
desát veřejných zakázek na stavební 
práce, pět veřejných zakázek na tech-
nické projektování, dvacet veřejných 
zakázek na dodávky gastrozařízení pro 
obnovu zařízení školních jídelen a dva-
cet dva veřejných zakázek na ostatní 
nákupy,“ vyjmenovala vedoucí oddělení 
veřejných zakázek na odboru investic 
Alena Vačkářová. 

O co nejlepší  informovanost podnika-
telů v regionu se snaží i Okresní hospo-
dářská komora Olomouc. „Vzhledem k 
aktuální době je pro podnikatele klíčo-
vé i plánování a tento krok města je v 
tomhle určitě velmi prospěšný,“ doplnil 
ředitel komory Radim Kašpar.   ste

 OLOMOUC MÁ NAKROČENO  
 K TITULŮM HISTORICKÉ MĚSTO  
 A PAMÁTKA ROKU 2020 
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ŠPIČKOVÉ TECHNICKÉ CENTRUM SÍDLÍ 
NEDALEKO OLOMOUCE
Zbystřit by měli všichni fanoušci nejmodernější techniky. Bu-
dou totiž mít šanci podílet se na vývoji světlometů pro nové 
modely osobních aut prémiových značek. Pouhých 20 mi-
nut od Olomouce společnost HELLA Mohelnice již od roku 
1992 vyvíjí a vyrábí světlomety pro renomované automobil-
ky z celého světa. Technická centra jsou vybavena špičkovou 
laboratorní technikou a využívají nejmodernější technologie 
a zařízení Průmyslu 4.0. Vzhledem k rozšiřování aktivit na glo-
bální úrovni dojde ve vývojových centrech v Mohelnici a Ostra-
vě k rozšiřování týmů napříč odbornostmi. 

Uplatnění zde mohou najít specialisté z oblastí aplikované 
elektroniky, vývoje optických systémů, pokročilé konstrukce 
plastových dílů, stejně jako technici se širokým záběrem. Hella 
má také propracovaný trainee program pro studenty, kteří 
chtějí propojit teorii s praxí a poznat nejnovější trendy v oblasti 
optiky, elektroniky a konstrukce. HELLA je silná nadnárodní ro-
dinná společnost s více než stoletou tradicí. S jejími světlomety 
se můžete setkat u řady vozidel, nejnověji u Škody Enyaq nebo 
BMW řady 5. 
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KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW.BRILAS.CZ

Nejširší nabídka snubních prstenů v ČR

BRILAS
Olomouc

Horní náměstí 371/1
(2.patro Salmův Palác)
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Technické služby radí, jak se bránit potkanům
Technické služby města Olomouce ne-
mají v kompetenci deratizaci ani jiné hu-
bení škůdců, přesto chtějí lidem poradit, 
jak zabezpečit odpadky před nezvanou 
návštěvou.

„Prevence se v případě hlodavců, jako 
jsou myši, krysy a potkani, rozhodně 

vyplatí. Bojuje s nimi v podstatě kaž-
dé větší město. Často si ale za podob-
nou situaci mohou lidé sami, protože 
kolem popelnic se válejí odpadky, 
které potkany přirozeně lákají a jsou 
jim snadným zdrojem obživy,“ vysvět-
lila Hana Vacová z Technických slu-
žeb města Olomouce.

Především na sídlištích nebo v okrajo-
vých částech města, kde žijí nepřizpů-
sobiví lidé, se často kolem popelnic 
válí velké množství odpadků. „Často 
je vidět otevřené kontejnery nebo vy-
hozené pytle vedle popelnic. To vše 
pochopitelně potkany láká,“ uvedla 
Vacová.

Ve městě se začal používat nový typ 
kontejnerů s nášlapem. Tyto popelnice 
mají v čelní straně umístěn nášlapný 
systém tak, jako je to u odpadkových 
košů v domácnosti. Dojde tak k lepší-
mu zavírání odpadových nádob. 

První kontejnery byly již rozmístěny 
na ulicích Voskovcova a Janského. Další 
objednané kontejnery poputují na Lazec-
kou a Kmochovu.   dtx

JAK NA TO?
 � Ukládejte odpadky pouze do 

uzavíratelných nádob (popel-
nic, kontejnerů).

 � Nenechávejte zbytky jídla ve-
dle odpadových nádob. 

 � Zavírejte odpadové nádoby.
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Několik nových komunikačních zdro-
jů pro informování veřejnosti nasadi-
lo město do boje s pandemií. Od jara 
loňského roku, kdy Česko čelilo první 
vlně, provozuje město bezplatnou in-
formační linku 800 606 800 a spustilo 
nové webové stránky covid19.olomouc.eu 
zaměřené na život města související 
s pandemií koronaviru. 

Ministerstvo uvedlo Olomouc jako 
příklad, ze kterého se mohou inspiro-
vat ostatní. „Naším cílem bylo hned na 
počátku zajistit rychlou informovanost 

a přinášet Olomoučanům strukturova-
né a hlavně aktualizované informace. 
Zejména pro skupinu starších obyvatel 
jsme okamžitě zřídili bezplatnou in-
formační linku. Je vidět, že se osvěd-
čila a i po mnoha měsících fungování 
stále plní svůj účel,“ zhodnotil primá-
tor Mirek Žbánek.

Pracovníci Informačního centra Olo-
mouc zvednou telefonní sluchátko na 
bezplatném čísle 800 606 800 téměř 
tisíckrát za měsíc. Více než v polovi-
ně případů se volající ptali na informa-
ce související právě s nemocí covid-19. 

Téměř stejný podíl telefonátů z tohoto 
počtu patřil otázkám typu, jak si lze nyní 
vyřídit občanský či řidičský průkaz nebo 
ověřit podpis. Při fungování magistrátu 
v nouzovém stavu se s mnoha dotazy po-
týká zejména oddělení matriky.

Když byl spuštěn celostátní cent-
rální systém registrace zájemců 
o vakcínu, týkaly se nejčastější dotazy 
očkování. Prostřednictvím bezplat-
né infolinky města pracovníci odboru 
sociálních věcí pomohli s registrací 
několika seniorům. 

Na webu covid19.olomouc.eu lze do-
hledat všechna přijatá opatření, důležité 
kontakty, informace k testování, očková-
ní, fungování magistrátu, městských škol, 
poradenství pro seniory, pomoc dobro-
volníků i související informace o tom, 
jak v nouzovém stavu fungují městské 
organizace. 

Webová stránka zaznamenala dosud 
na 20 tisíc návštěv a bezplatná infor-
mační linka města odbavila od počátku 
pandemie tisíce telefonátů.

Vývojem situace v souvislosti s pande-
mií ve městě se permanentně zabývá Kri-
zový štáb města Olomouce. Pravidelná 
jednání probíhají za účasti krajské hygi-
enické stanice, hasičského záchranného 
sboru kraje i zástupců městské a republi-
kové police.   ste

 INFORMAČNÍ LINKA ODBAVÍ AŽ TISÍC  
 DOTAZŮ MĚSÍČNĚ, DOBROU  
 ODEZVU MÁ I SPECIÁLNÍ WEB 

Město opraví most přes Bystřici v Masarykově ulici 
Náročnou opravou projde most přes 
řeku Bystřici v Masarykově ulici. Radní 
už vybrali zhotovitele, stavět se začne na 
konci března.

Oprava stávajícího mostu, který pře-
vádí silniční, tramvajový a pěší provoz 
přes řeku Bystřici, bude spočívat v kom-
pletním odstranění stávajících vrstev 
na nosné konstrukci a provedení nové 
izolace. Nová bude i vozovka, kolejový 
svršek, chodníky a součástí bude také 
oprava zábradlí. Odborníci také prove-
dou sanaci povrchů na spodní straně 
stavby a podhledu.

 „I v tomto případě se nám podařilo 
pečlivě plánovat a koordinovat. Staveb-
ní práce proto proběhnou v době, kdy na 
trase mezi Žižkovým náměstím a hlav-
ním nádražím nejezdí tramvaje kvůli 
tomu, že zde probíhají protipovodňová 
opatření a opravuje se velký most přes 
Moravu,“ uvedl investiční náměstek pri-
mátora Martin Major.

Ačkoli byla předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky téměř 26 milionů korun 

bez DPH, v soutěži se opět podařilo 
cenu snížit. Vítězná firma IDS – Inženýr-
ské a dopravní stavby nabídla provedení 
stavby za 21,5 milionu korun bez DPH.

Zahájení stavebních prací je plánová-
no na konec března, hotovo by mělo být 
koncem října letošního roku.

Na stejné trase už loni město opravilo 
most přes Mlýnský potok, a to také sou-
běžně s probíhající přestavbou velké-
ho mostu přes Moravu. Kvůli tomu je na 
této dopravní spojnici centra a hlavního 
nádraží až do první poloviny roku 2022 
zcela minimální provoz.   jau
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MENTORING PRO PEDAGOGY 
A VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL
V rámci aktivit projektu Místní akční plán 
vzdělávání v Olomouci přicházíme v roce 
2021 s novinkou. Pedagogové a vedoucí 
pracovníci základních i mateřských škol 
se mohou přihlásit do programu externí-
ho mentoringu. 

Cílem programu pro vedoucí pra-
covníky je naučit je efektivní reflexi své 
práce, pomoc při nastavení procesů 
kolegiální podpory ve škole, možnost 
podívat se na témata z jiného úhlu po-
hledu, předcházení syndromu vyhoření 

a vzniku učících se skupin pedagogů.
Cílem mentoringu pro pedagogy je 

naučit je reflektovat svoji práci, posi-
lovat pedagogické sebevědomí a mít 
možnost o své práci přemýšlet a mluvit 
s odborníkem. Témata, která se v roz-
hovorech objevují, komunikace s dět-
mi i kolegy, plánování výuky, evaluace, 
spolupráce s rodiči atp. Ideálně chceme 
vytvořit prostor pro vzájemné sdílení 
dobré praxe pedagogů, kteří si mentor-
skou podporu poskytují postupně sami. 
Mentor vždy bude klást důraz na in-
dividuální potřeby. Téma, na kterém 
mentor pracuje s klientem, určuje kli-
ent, na něm záleží i tempo, jakým chce 
postupovat. Ideální je, když se podaří 
do programu zapojit a mentorsky pra-
covat na škole s více vedoucími pra-
covníky a více pedagogy, aby postupně 
porozuměli významu kolegiální pod-
pory ve škole. 

Mentoring probíhá především formou 
rozhovorů mentora se zapojeným pra-
covníkem. Na závěr obou programů si 
zapojení pedagogové budou moci pře-
dat zkušenosti, které načerpali během 
programu, a zhodnotit jejich přínos 
s ostatními formou setkání u tzv. kula-
tého stolu. 
Zapojení do programu je v rámci pro-
jektu zdarma, kapacita je však ome-
zená počtem 10 účastníků v jednom 
programu. Pro více informací kontak- 
tujte Mgr. Kateřinu Rychlou, e-mail: 
katerina.rychla@olomouc.eu a další 
naše aktivity sledujte na webu  
https://map.olomouc.eu/ 
a na facebooku @mapolomouc.

Školka Herrmannova vybrala nejvíce použitých baterií
Školáci a studenti z Olomouckého kraje 
odevzdali loni v programu Recyklohra-
ní aneb Ukliďme si svět  7235 kilogramů 
použitých baterií k recyklaci. Zároveň 
prohlubovali své znalosti v oblasti třídě-
ní a předcházení vzniku odpadů. 

První místo v Olomouckém kraji obsadila 
olomoucká Mateřská škola Herrmanno-
va s množstvím 2,56 kg baterií vybraných 
na žáka. 

„Vedeme děti k ochraně přírody 
a vysvětlujeme jim, jak mohou přírodě 
pomáhat a jaké jsou důsledky znečišťo-
vání. Prožitkové informace, které děti 

získávají, se přenáší i na rodiče. Důka-
zem je aktivní zapojení rodičů ve sběru 
baterií,“ uvedla ředitelka školky Libuše 
Pluháčková.

Z baterií vybraných do sběrných 
nádob ve školách Olomouckého kraje 
se jen v loňském roce podařilo získat 
4703 kilogramů druhotných (kovonos-
ných) surovin. Ze sta kilogramů baterií 
je možné získat minimálně 65 kilogra-
mů ušlechtilých kovů nebo jejich slitin. 
Z tužkových baterií jde především o že-
lezo a mangan. Z dalších typů baterií 
pak také kobalt, nikl, měď nebo i stříbro. 
Jejich opětovné využití chrání přírodu. 

„Oceňujeme především pedagogy, že 
koronaviru navzdory ve školách na 
ekologické vzdělávání nerezignovali,“ 
uvedla Kateřina Vránková z neziskové 
společnosti Ecobat. 

Z baterií, které se prodají v celém 
Česku, se zatím recykluje jen polovina 
z nich.   pok

učíme, jak vzít odpovědnost za budoucnost do svých rukou
přihlášky do 1. třídy i snadný přestup do vyšších tříd

dává dětem smysl
3. 3. / 17:00 den otevřených dveří online

fb.com/scioskolaolomouc 

olomouc.scioskola.cz
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Bezpečný domov 
pro Vaši rodinu

Moderní rodinné domy
Olomouc  - Tabulový vrch

Nově vydaná brožura Na svazích Tabulo-
vého vrchu: s podtitulem Dějiny a promě-
ny městské části je první publikací svého 
druhu, která poutavě a atraktivní formou 
přibližuje historii a urbanistický vývoj této 
městské části jako svébytného administ-
rativního celku a jeho okolí, které na něj 
bezprostředně navazuje. 

„Autoři Karel Svitavský a Vilém Švec se 
snažili vykreslit Tabulový vrch jako plně 

autonomní uzavřený kulturní prostor 
s vlastním vývojem a historií, i když to 
v mnoha případech bylo složité, jelikož 
Tabulový vrch je neodmyslitelně spjat se 
sousedními, mnohem staršími městskými 
částmi Neředínem a Novou Ulicí,“ uvedl Jo-
sef Kaštil, předseda komise městské části.

Jako jedna z prvních publikací však Na 
svazích Tabulového vrchu mapuje drob-
ná umělecká díla, která jsou se čtvrtí, jež 
z největší části tvoří panelové sídliště,  

neodmyslitelně spjata. I přesto nepo-
hlíží na sídliště a jeho doplňky jen jako 
na dědictví diskutabilní socialistické 
éry, ale naopak si všímá i jeho nespor-
ných estetických a urbanistických kva-
lit, které ještě dnes činí z lokality jedno 
z nejpříjemnějších míst pro bydlení 
v Olomouci.

Neoddělitelnou součástí výkladu 
je i urbanistický vývoj od nejhlubšího 
středověku až po stavbu obchodního 
domu Timpo a zavádění prvních linek 
zdejší městské hromadné dopravy. 

„Zpestřením je také bohatá srov-
návací fotodokumentace současné 
podoby lokality se stavem před mno-
ha desítkami let. Můžeme tak historii 
a zajímavosti naší městské části přiblí-
žit dalším obyvatelům města,“ dodal 
Kaštil.

Publikace o 76 stranách je pro zájemce 
zdarma. Přihlásit se o ni mohou prostřed-
nictvím e-mailu kmc11@olomouc.eu.   pok

 TABULOVÝ VRCH 
 MÁ SVOU PUBLIKACI 

Hejčín: loni pamětní deska, letos oprava kaple
Zvelebování nejbližšího okolí v měst-
ských částech, to je smyslem estetizace, 
kterou si podle svého uvážení řídí komise 
městských částí.

K opravě střechy kapličky na Mrští-
kově náměstí upřela loni své síly komise 

městské části v Hejčíně. Havarijní stav 
střechy ohrožuje celý objekt. Řešení se 
podařilo místním zajistit z financí, které 
město věnuje na údržbu a opravy kultur-
ních památek. Střecha bude opravena 
v letošním roce.

Peníze z estetizace tak Hejčínští vyu-
žili jinak. „Z prostředků vyčleněných na 
estetizaci se nám podařilo zajistit výro-
bu a instalaci pamětní desky legioná-
ře a vojenského diplomata brigádního 
generála Františka Dasticha,“ uvedl člen 
komise Petr Minarovič.

Celkově přišla loni estetizace ve 27 
městských částech na necelé čtyři miliony 
korun. Vše k projektu Estetizace veřejných 
prostranství najdete na webových strán-
kách www.menimeolomouc.eu.   pok
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V HLAVNÍ ROLI OLOMOUC 
ANEB OLOMOUC VE FILMU 

Zahlédnout své město na plátně nebo na obrazovce, to mírně 
nadzvedne každého Olomoučana. Jeho srdce zaplesá a jeho 
ruce gestikulují, i když se děj odehrává vlastně v Paříži, Mo-
skvě, Praze nebo třeba ve Vlčnově. V Olomouci se sice natáčí, 
ale ona sama si hlavní role moc neužila.

PAVEL KONEČNÝ

„Nejšťastnějším“ obdobím bylo natáčení Detektivů od Nejsvě-
tější Trojice. Pět kriminálních minisérií, jejichž děj se odehrává 
přímo v Olomouci nebo v okolí. Zásluhu na tom má spisovatel 
Michal Sýkora, který děj svých detektivek umístil do rodného 
města. Prý proto, že to tady zná.

A letos se v Olomouci točí zas. A zase to režíruje Jan Hřebejk, 
předlohu opět napsal Michal Sýkora a scénář Petr Jarchovský. 
Jako vždycky. Taky trojice, jenže filmová. 

Magická Olomouc bloudí
Podpora filmového průmyslu je i v zájmu města. „Důvody jsou 
přinejmenším dva. Je to přínos pro cestovní ruch a také štáby, 
zvláště mezinárodních produkcí, ve městě pobývají dlouhodo-
bě a utrácejí peníze. K tomu platí i za zábory nebo pronájmy,“ 
uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Jedním z ryze „olomouckých“ filmů byl snímek Bloudím režiséra 

Martina Müllera. Původně se dokonce měl jmenovat Má magic-
ká Olomouc. Povídkový film s artovými ambicemi zaskočilo na 
konci natáčení v roce 2007 náhlé úmrtí představitelky hlavní 
role Slovenky Sylvie Antolové.

„Jasně že bylo záměrem natočit film o Olomouci. Jenže po ztrá-
tě Sylvie jsme se s produkcí dostali do potíží a ke všemu i Sloven-
ská televize s námi zrušila koprodukční smlouvu,“ zavzpomínal 
režisér Müller. Film se do střižny dostal až po letech, do distribuce 
téměř vůbec. Hrál se hlavně v artových kinech a na festivalech. 

Ve filmu Bloudím účinkovala i Hana Maciuchová. Když jí 
Müller roli nabídl, odpověděla, že v Olomouci bude hrát v ja-
kémkoliv filmu. 

„Když pak Miroslav Krobot hledal lokace pro své Kvarteto, 
všude jsem ho provázel. Shoda je nakonec asi v osmnácti pro-
středích. I některé scény a záběry jsou hodně podobné,“ prohlá-
sil režisér Müller. 

Kvarteto nejvýš
Kvarteto je snad nejvýše hodnoceným „olomouckým“ filmem na 
ČSFD. Na padesát procent sice nedosáhlo, ale aspoň překročilo 
čtyřicítku. A Miroslav Krobot nedávno naznačil, že má v plánu 
další nový olomoucký film. Měl by se jmenovat Šnajdr.

„Je hotový scénář a obsazení, je připravený rozpočet a na-
focené lokace v Olomouci. Měla by to být situační komedie,“ 
vysvětlil Krobot.

V Olomouci se v devadesátých letech odehrávala i krimiko-
medie s názvem Hořké léto. Film je nyní nedohledatelný, ne-
viditelný a paradoxně asi skončil v trezoru, jenže soukromém. 
Podle kritiků i diváků byl, řekněme, podprůměrný. Nezachráni-
lo ho ani obsazení Jana Přeučila, Heleny Růžičkové se synem 
nebo Jana Rosáka. Podobně dopadla i Pánská jízda.

Dobré hodnocení nezískal ani nedávný snímek Miluji tě mod-
ře. Olomouc v něm simulovala Prahu – bylo prostě jednoduš-
ší a lacinější vydávat univerzitní Zbrojnici za Národní galerii. 
Podobně dopadl druhý film Miroslava Šmídmajera s loňským 
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copyrightem Případ mrtvého nebožtíka, což ale byla parodie 
kriminálek.

V české „nové vlně“ šedesátých let se Olomouc hodně uchy-
tila v Žertu. Slavnou novelu Milana Kundery zfilmoval Jaromil 
Jireš. Olomouc, a především orloj, použil ale jen pod úvodní titul-
ky. Kokrhání zlatého kohouta mělo evokovat spíše maloměsto...

Pozadí událostí
Olomouc prostě nejvíc zviditelňují Sýkorovy detektivky. Pozadí 
událostí podpořilo i město grantem ve výši tři sta tisíc korun. Podle 
režiséra Jana Hřebejka má kriminální motiv až v druhém plánu. 

„Má detektivní zápletku, ale detektivka to není, je to spo-
lečensko-kritický žánr. Objeví se tam vražda a to vyšetřování 
je leitmotivem příběhu, ale to podstatné tkví v paradoxních 
vztazích mezi muži a ženami a mezi učiteli a studenty na vy-
soké škole a je tam i humor,“ naznačil Hřebejk.

V Olomouci stráví v březnu se štábem 18 dnů. „Hraje v tom 
asi čtyřicet herců z celý republiky a koordinace v covidové 
době je skoro neřešitelná,“ posteskl si. Štáb žije v „bublině“. 
Točí se v respirátorech, každé tři dny musí všichni na testy, 
za zády mají sanitku a s prvním nakaženým natáčení skončí. 
Do vysílání v České televizi by se minisérie měla dostat na 
konci roku.

„My i teď některý věci točíme v Praze, ale ne z pragocentri-
smu. To je prostě daný tím, že herci hrají v Praze a večer musí 
do divadla. Nemůžou si dovolit třeba čtvrt roku v divadle ne-
hrát,“ vysvětlil režisér Hřebejk.

Paradoxně herec Igor Bareš původem z Olomouce musel 
v sérii Pět mrtvých psů natáčet jen v Praze. „Takovou jsem měl 
roli. Ve velké úvodní scéně a ta se natáčela na Kavčích horách,“ 
podotkl Bareš.

Kanceláře pro filmaře
Primárně platí, že točit mimo Prahu je výhodné. Produkce má 
štáb i herce pohromadě na jednom hotelu a neřeší jejich praž-
ské „kšefty“. U cizích štábů pak platí téměř stejné pravidlo jako 
u vrcholových sportovců, města si moc neužijí. Z hotelu jdou na 
plac, z placu na hotel.

S výběrem vhodných míst pro natáčení filmovým štábům 
pomáhají filmové kanceláře. Ty dnes fungují ve všech krajích. 
„Kromě lokací pomáháme filmařům i s financováním, radíme 
jim, jak a kde mohou získat granty,“ řekl za Filmovou kancelář 
Olomouckého kraje Michael Žáček.

Olomouc si zahrála i ve Foglarových Stínadlech nebo Četnic-
kých humoreskách. Ale to jen „hrála“, sama sebou nebyla. Stej-
ně jako v největší zahraniční produkci Doktoru Živagovi, kdy 
se z Denisovy ulice a Žerotínova náměstí stala Moskva, nebo 
naopak v ruské produkci Paříž pro Tři mušketýry.

Letošní novinkou bude film Václava Kadrnky Zpráva o zá-
chraně mrtvého s Vojtou Dykem v hlavní roli. Natáčelo se i ve 
fakultní nemocnici v budově Franz Josef určené k demolici.

Je důležité, že se v Olomouci natáčí. „Město má co nabíd-
nout a v tom nejlepším slova smyslu je dobrou kulisou. Právě 
proto chystáme do nové turistické sezony i seznam filmových 
míst, co a kde se natáčelo,“ uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Záleská.

Film jako teorie nebo festival
Na Univerzitě Palackého se film dá i studovat. Teoreticky. „Ab-
solventi jsou většinou filmoví novináři, dramaturgové v televi-
zích, ředitelé festivalů nebo můžou být děkanem FAMU jako 
Zdeněk Holý,“ uvedl Luboš Ptáček, jeden z vyučujících. Zájem 
o studium trojnásobně překračuje počet studijních míst. 

A ještě jednu filmovou příchuť má Olomouc. AFO. Festival 
vědeckých filmů je s tímto městem globálně spojen mnohem 
více než jakékoliv zobrazení na filmovém políčku.

OLOMOUC VE FILMU

SEZNAM FILMŮ A SERIÁLŮ NATÁČENÝCH V OLOMOUCI 

Bloudím, Četnické humoresky, Detektivové od Nejsvětější Tro-
jice, Do zubů a do srdíčka, Dobrodružství kriminalistiky, Doktor 
Živago, Hořké léto, Křižovatky, Kvarteto, Miluji tě modře, Nej-
větší z Pierotů, Pan Tau, Pánská jízda, Poslední útěk Jeronýma 
Pražského, Případ mrtvého nebožtíka, Rudý kapitán, Skoro úpl-
ně vymyšlený film, Strážce duší, Tři mušketýři, Záhada hlavola-
mu, Zvědavé psaníčko, Žert

LEGENDA ŽIVAGO 

Nepřekonatelnou pověst má v Olomouci film Doktor 
Živago natočený podle románu Borise Pasternaka 
z období první světové války a ruské bolševické re-
voluce. 

Režisérem televizního filmu byl Ital Giacomo 
Campiotti a největší hvězdou z dnešního pohledu 
tehdy sedmnáctiletá Keira Knightley. Nebo Sam Neill 
známý z Jurského parku. 

Olomouc se v roce 2002 proměnila v Moskvu a na 
ulicích byly nápisy v azbuce. Městem jezdily historic-
ké tramvaje a mnoho Olomoučanů překvapil i umělý 
sníh kolem sochy sv. Floriana na Žerotínově náměstí 
vedle michalského chrámu.   pok
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Má Olomouc podle vás filmový potenciál a umí ho využít? 
Jaký je váš oblíbený film nebo seriál?
Miroslava Ferancová
ANO 2011

Filmový potenciál roz-
hodně má. Historická 
část má jedinečnou 
architekturu a  oso-
bitý kolorit, který se 
určitě hodí do historic-
kých filmů nebo nyní velmi oblíbených dobo-
vých seriálů z počátku 19. století. Vzhledem 
k tomu, že je všude plno politické a jiné ko-
rektnosti, doporučuji celou filmovou tvorbu 
britské skupiny Monty Python. Zejména pak 
film Život Briana (1979). Umí báječně zesměš-
nit falešné modly, pomatené ideály a vrá-
tit naše nohy na zem.  Navíc je neuvěřitelně 
aktuální, chytře pobaví a dodá optimismus. 
A ten se hodí vždycky.

Jiří Zima 
KSČM 

Olomouc jako histo-
rická perla Moravy, 
kde se snoubí něko-
lik architektonických 
slohů, má zcela určitě 
velký filmový poten-
ciál. Má i skvělé zázemí pro velké filmové 
štáby. Ale dle mého mínění rozhoduje ve fil-
mových pobídkách procentní vratka státu 
nákladům filmařů. Dnes je vše o penězích 
a zahraniční filmové štáby jezdí do států 
s vyšší vratkou, která je mnohdy dvakrát vět-
ší než u nás. Tuto skutečnost město neovlivní. 
Můj oblíbený film? Je to podle nálady. Dnes 
se rád podívám na Troškovu trilogii.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Film má ohromný 
ekonomický poten-
ciál. Po pandemické 
situaci se štáby na ce-
lém světě pohrnou do 
práce a zajímavé lo-
kality se o filmaře budou prát. Olomouc, 
která zkoušela podporu filmu s dotacemi, 
by měla být přichystána. Statisícové dotace 
jsou v mnohamilionových rozpočtech vel-
kých filmových produkcí jen kapkou. Proto 
by Olomouc měla pracovat se svým poten-
ciálem, nabídnout lokace i pomocnou ruku 
při natáčení. Z přítomnosti filmařů budou 
těžit místní hotely, gastronomie i provozo-
vatelé památek.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Jsem přesvědčen, 
že kreativní průmy-
sl v  Olomouci, mezi 
něž filmy a filmařina 
patří, má nyní i do bu-
doucna velký potenci-
ál. Naše město má nejen báječné exteriéry, 
přímo stvořené pro historické filmy, ale i za-
jímavé interiéry, které lze určitě doporučit. 
Olomouc má mezi svými občany i vynika-
jící hudebníky, skladatele, architekty scén 
a další důležité profese, které se filmování 
týkají. Potom je již na nás, jestli využijeme 
nabídky. Mým oblíbeným filmem je Saturnin 
se svým specifickým humorem.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Jsem velmi ráda, že si 
filmaři konečně všimli 
půvabu našeho měs-
ta! Kromě televizního 
projektu „Detektivové 
od Nejsvětější Trojice“ 
autora M. Sýkory, scénáristy P. Jarchovského 
a režisérů J. Hřebejka a V. Tauše zde v roce 
2017 vznikl film M. Krobota a L. Smékala 
„Kvarteto“. V letošním roce by se tady měl 
natáčet další projekt této úspěšné autor-
ské dvojice. Co se týče filmů, tak mým fa-
voritem je oscarový film režisérů Kadára 
a Klose „Obchod na korze“, ze seriálů u mě 
v současnosti vedou „Kukačky.“

Yvona Kubjátová
ČSSD

Naše město Olo-
mouc je nejen krás-
né a já jsem ráda, že 
tady můžu žít, ale má 
i spoustu potenciálu. 
Kromě turistiky, která 
má co nabídnout, je to i místo, které je fil-
maři využíváno. Dle jejich sdělení máme 
krásná místa pro ně i finančně dostupnější 
než například Praha. V poslední době byl 
v televizi vysílán film, který se zde natáčel – 
Miluji tě modře. Myslím, že tohoto potenciá-
lu je docela dobře využito, i když se říká, že 
vždy je co zlepšovat. Můj oblíbený film jsou 
Pelíšky a Vůně ženy a ze seriálů Colombo.

Markéta Záleská
ODS

Bezesporu ano. Fil-
maři se obracejí na 
filmové kanceláře v 
regionu. Ty můžou na-
bízet konkrétní loka-
ce, kontakty, můžou 
i reagovat na poptávané služby. Měli jsme 
zájem zřídit film office přímo v Olomouci. 
Dnes ji má pod sebou Centrála cestovního 
ruchu Olomouckého kraje. Ekonomický a 
marketingový přínos je v necovidové době 
neoddiskutovatelný. A oblíbený film? Za dva-
cet let jsme s manželem přeložili 160 filmů 
pro dabing, takže velmi vážím, co sleduji. 
Mým favoritem je australský snímek Piano 
nebo filmy Federica Felliniho.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Když odhlédnu od 
toho, že Olomouc je 
již 55 let v centru po-
zornosti (nejen fil-
mařské obce) díky 
Mezinárodnímu festi-
valu populárně-vědeckých filmů AFO (Aca-
demia Film Olomouc), je město pro filmaře 
zajímavé jako historická kulisa. Olomouc si 
zahrála v nejednom filmu, za všechny jme-
nujme například filmy Doktor Živago nebo 
Rychlé šípy. Proto věřím, že Olomouc čeká 
ještě bohatá herecká budoucnost. Neboť 
nemám televizi, tak žádné seriály nesleduji, 
ale do kina si zajdu rád, třeba na filmy An-
dreje Tarkovského.

Andrea Hanáčková
Piráti a Starostové

Filmová Olomouc má 
mnoho tváří. Třeba je-
dinečné AFO, festival 
světových rozměrů 
a významu. Filmu pat-
ří krásný promítací sál 
Metropolu i zanedbaný prostor letního kina, 
který ožívá spíše aktivitou místní komunity 
než péčí města. A co se týká snahy zatrak-
tivnit místní lokace ideálně pro mezinárodní 
produkce? Zásadní pravidlo zní, že to není 
práce pro městského úředníka. Jde o vysoce 
odbornou činnost, pro kterou si město a kraj 
musí zaměstnat kompetentního člověka se 
znalostí filmového průmyslu.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Milí čtenáři Olomouckých listů, tak jsem to jako primátor 
hanácké metropole pořádně schytal. A padala ostrá slova 
a dokonce výzvy k mé okamžité rezignaci. Rozhořčení pisa-
telé na sociální síti u mne dokonce diagnostikovali zjevnou 
duševní poruchu. 

Asi se teď ptáte, co vyvolalo takovou bouři emocí. Nebyla 
to má urputná snaha zachránit zimní stadion před tím, aby 
nám spadnul na hlavu, nebyl to přehnaný zájem o zacho-
vání a obnovu přírody ve městě a jeho okolí a dokonce ani 
moje idealistické přesvědčení, že politiku jde dělat slušně, 
dobře a ve prospěch lidí. Své funkci voleného zástupce lidu 
jsem se „zpronevěřil“ ve chvíli, kdy jsem se vyfotografoval 
u jednoho z nově navržených památných stromů, které jsme 
se v Litovelském Pomoraví rozhodli chránit a ponechat bu-
doucím generacím. U těchto dvaceti více než 150 let starých 
velikánů nedaleko řeky Moravy totiž bude umístěna cedul-
ka Památný strom, kterou jsem na fotografii držel v rukou. 

A tady je schován kámen úrazu. Kámen, kterým jsem se 
nechtěně trefil do centra chronické bolesti moravských pa-
triotů. Cedulka, kterou památné stromy ze zákona označuje 
státní Agentura ochrany přírody, totiž nese i malý stát-
ní znak. Českého lva u dubů a jilmů, které byly vysázeny 

v době, kdy Johann Mendel, světoznámý absolvent filozofic-
ké fakulty olomoucké univerzity prováděl v Brně své pokusy 
s křížením hrachu a formuloval zákony dědičnosti, v době 
kdy František Wichterle v nedalekém Prostějově zakládal 
továrnu na zemědělské stroje, a tím průmyslovou výrobu 
na Hané, nebo kdy Dr. Alois Pražák, absolvent olomoucké 
právnické fakulty, zakládal Moravskou národní stranu, aby 
se posléze stal jedním z nejvýznamnějších moravských poli-
tiků Rakouska-Uherska, považují někteří moravští naciona-
listé za hanobení odkazu našich předků. 

Míru mého provinění posuďte sami. Tuto malou epizodu 
z primátorského života nezmiňuji proto, abych se jakkoliv 
dotkl těch, kterým láska k rodnému kraji velí bojovat za mo-
ravské národní zájmy. Jen dokresluje rozdíl mezi uchovává-
ním a rozvíjením kulturního odkazu a tvrdohlavou politikou, 
kterou nemám rád. 

Dnes mi na Facebooku vyskočil příspěvek mé milé ko-
legyně Markéty Záleské, kterým vzpomínala na loňský 
druhý ročník Olomouckého masopustního veselí. Hanác-
ká muzika, kroje, lidové tradice, slivovička a zábava tisíců 
lidí v centru města. Ve srovnání s dnešní realitou to zní 
jako vzpomínky mých rodičů na mládí. Zima se v půlce 
února vrátila v podobě, jakou jsme si přáli, jen ty rado-
vánky nám všem kazí pandemie. Možná i proto mě její 
slova o tom, že si ten masopust v roce 2022 spolu zase 
všichni užijeme, i v tom dnešním mrazivém ránu příjemně 
zahřála u srdce. 

A když už jsem zmínil to srdce. Mám na vás na závěr ma-
lou prosbu. Začátek března patří svátku žen. Až kytičkou ob-
daříte svou milovanou, kolegyni nebo třeba i paní učitelku 
ve škole, pojďte spolu s námi darovat kytičku našim zdra-
votním sestřičkám. Tisícům našich blízkých totiž dokázaly 
v posledních měsících ulevit od bolesti či osamění, které boj 
s koronavirem provázejí. Moc děkuji.

Mirek Žbánek
primátor  

 KVĚTINY SESTŘIČKÁM, 
 STROMY PŘÍŠTÍM GENERACÍM 

POHLEDEM PRIMÁTORA / PAMÁTNÉ STROMY

Primátor: Památné stromy vyřadíme z těžebního plánu
Dvě desítky dubů a jilmů na území Chrá-
něné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 
se dočkají prohlášení za památné stro-
my. Je to výsledek dohody mezi městem, 
vedením akciové společnosti Lesy města 
Olomouce a orgány ochrany přírody. 

„Jedná se o osmnáct dubů, které ve-
směs pamatují časy, kdy byl Tomáš Garri-
gue Masaryk školákem. K tomu my sami 
navrhujeme zařadit mezi památné stro-
my ještě dva nádherné, staré jilmy,“ po-
psal situaci primátor Mirek Žbánek, který 
se v terénu se situací seznámil.

Nejhodnotnější stromy vytipovali 
ochránci přírody, část jim navrhlo město. 
„Upravíme náš těžební plán a stromy, 
které jsou nedílnou součástí ekosysté-
mu lužního lesa a jsou svým způsobem 
symboly těchto lesů, budeme chránit 

v nejlepší možné kondici i pro další gene-
race,“ vysvětlil primátor. 

Tím, že Lesy města Olomouce tyto le-
tité a urostlé stromy vyřadí z těžebního 
plánu, se ovšem město dobrovolně připra-
ví o poměrně značné finanční prostředky, 
které by jinak prodejem kvalitního dřeva 
získalo. Pokud má být město řádným hos-
podářem, musí se tedy snažit tuto ekono-
mickou ztrátu nějak kompenzovat.

„Jednáme i o tom, že by město za 
tento vstřícný krok mělo získat i něja-
kou finanční kompenzaci. „Město bylo 
ve vztahu k orgánům ochrany přírody 
vstřícné vždy, jiní vlastníci lesů a pa-
mátných dřevin takto vstřícní a ochot-
ní nebývají. Pro vyhlášení památného 
stromu je přitom vždy zapotřebí dohody 
s vlastníkem,“ podotkl vedoucí odboru 

životního prostředí magistrátu města 
Olomouce Petr Loyka.

Podle porostních map mají vytypova-
né duby letní nejméně 150 let. Dva navr-
žené jilmy jsou přinejmenším podobně 
staré nebo spíše ještě starší. Jilm je navíc 
u nás poměrně vzácnou dřevinou, proto-
že jeho počty výrazně zredukovala cho-
roba grafióza.   mif
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Zavřené školy, otevřené školy, prvňáčci, deváťáci, mělo by to 
být tak, mělo by to být jinak. Situace ve školství je v poslední 
době jedním z hlavních témat. A základní a mateřské školy jsou 
i hlavní starostí náměstka primátora Karla Konečného.

Jak moc zasahujete do distanční výuky a chodu škol?
Co nejméně, výuka a dodržování nařízení je v kompetenci ře-
ditelů a ředitelek, a jak si to oni zorganizují, jaký systém nebo 
server zvolí, je zcela na nich. Pro nás bylo podstatné, že jsme 
jim pomohli s vysoutěžením nové techniky. Samozřejmě nás ale 
zajímá, jak si školy při distanční výuce vedou. 

Takže se nemůže stát, že by učitel neměl jak učit?
Školy jsou vybaveny a učitelé rovněž. Loni na jaře přišly peníze, 
které alokovala vláda, učitelé tak dostali notebook nebo tablet. 
Se soutěží pomáhali školám úředníci magistrátu, aby si ředitelé 
byli jisti, že mají všechno správně. 

Dává odbor školství nějaká doporučení?
Ne, jenom dohlíží, aby byl naplněn zákon, metodické pokyny 
a prováděcí předpisy z ministerstva školství. A to kontroluje 
školní inspekce. Pokud by nás upozornila, že někde něco ne-
funguje, museli bychom to s vedením školy projednat a zjistit, 
v čem je problém. Kromě organizace a průběhu výuky nás ještě 
velmi zaměstnává plán investic do školní infrastruktury. 

Školy, školky, kolik jich je?
Devatenáct základních škol a dvanáct mateřských. Ale hodně 
školek je sdruženo pod základní školy, někdy i tři. Celkem je to 
osmdesát pět budov, na kterých je investiční a rekonstrukční 
deficit asi čtyři sta milionů korun.

Kde se vzal?
To by mě také zajímalo... Z rozpočtového určení daní dostává-
me ročně na provoz škol asi sto padesát milionů. To jsou peníze 
na vytápění, elektřinu, připojení. Ale při současném napjatém 
rozpočtu už nemáme peníze na opravy střech, nové elektroin-
stalace, u některých škol zateplení a hlavně na sportovní infra-
strukturu.

Takže jste závislí na dotacích?
U velkých investic ano. Jsou to dotační tituly z Operačního 

programu Životní prostředí, Integrovaných teritoriálních inves-
tic a teď nově i z Národní sportovní agentury. Školám a školkám 
musíme zajistit podmínky, aby mohly řádně provozně fungovat. 
Což především obnáší zajištění odpovídajících standardů stran 
bezpečnosti a hygieny. A školy nemají jenom vnitřní prosto-
ry, kde jsou učebny, tělocvičny, chodby, šatny, sociální zařízení 
a výdejny stravy. Nákladná je také údržba vnějších areálů – 
hřišť, nádvoří, zahrad a oplocení. 

…co dalšího je třeba opravit? 
Kvůli obrovské redukci rozpočtu je v našich silách pouze jedna 
velká investiční akce za rok. Letos už brzy začne komplexní re-
konstrukce mateřské školy v Dělnické ulici za čtyřicet jedna mi-
lionů, která je částečně zadotovaná z programu na rozšiřování 
kapacit a částečně z programu na energetické úspory. Jsou to 
sice dva sdružené dotační tituly, ale kvůli mnoha neuznatelným 
nákladům bude dotace činit jen dvanáct milionů korun. Ale do 
městského rozpočtu se musí vložit celková suma, dotace přijde 
vždy až dodatečně. 

Mluvil jste o deficitu, nicméně přesto máte nepochybně některé 
větší investice ve stadiu příprav?
Chystáme opravu a přístavbu jedné třídy na mateřské škole 
v Chomoutově, kde se rozšiřuje výstavba domů.  Přitom v tam-
ní školce už je dnes dvojnásobný počet žádostí oproti kapacitě. 
Tam by mohla dotace pokrýt devadesát procent nákladů. A zají-
máme se také o opravu mateřinky v Husitské ulici nebo střechy 
a hřiště Základní školy Demlova.

A je možné na školní sportoviště využít dotace z Národní spor-
tovní agentury? 
Na některé ano, na jiné bohužel ne. Ale je zde šance požá-
dat o dotaci na stavbu nové sportovní haly v areálu Základní 
školy Holečkova. Tam sice je starší tělocvična, ale není v nej-
lepším stavu. Přitom v ní kluby házenkářů a stolních tenistů 
vychovávají sportovní dorost na nejvyšší úrovni. Podmínkou 
agentury je, že sportoviště musí fungovat pro výkonnostní 
nebo vrcholový sport. 

Bylo by to něco jako Čajkaréna?
Čajkaréna patří kraji, město takovou halu pro své základní ško-
ly nemá. Chceme tam postavit velkou sportovní halu, která by 
byla za valem na Velkomoravské ulici, pozemek je na to dosta-
tečný.  Právě vzniká studie, ze které vyjdou zadávací podmín-
ky pro novou metodu Design and Build. U ní se nemusí shánět 
peníze na projektovou dokumentaci, ale je možné vše zadat 
najednou jedné firmě. Hala by měla standardizovanou infra-
strukturu, tribunu pro tři sta diváků, zázemí, klubovnu – vše 
pro fungování vrcholového sportu. V době výuky bude k dispo-
zici pro žáky školy. Dotace z agentury by pokryla sedmdesát 
procent celkových nákladů. Ale musíme mít na spolufinanco-
vání. Když tu šanci teď nevyužijeme, tak už se nikdy nemusí 
opakovat.   Pavel Konečný

 „KDYŽ TU ŠANCI NEVYUŽIJEME,  
 UŽ SE NEMUSÍ OPAKOVAT“ 

Karel Konečný
náměstek primátora

Kompetence: odbor školství – mateřské a základní 
školy, u nichž město plní funkci zřizovatele, 
oddělení vnějších vztahů.

ROZHOVOR
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Na místě olomouckých Bezručových 
sadů a areálu Korunní pevnůstky navrhli 
studenti brněnské architektury lužní les. 
Výstavu uvidí návštěvníci centra popula-
rizace v Pevnosti poznání hned po jejím 
otevření, po uvolnění protipandemic-
kých opatření. 

 
Expozice zobrazuje futuristickou územní 
studii možné budoucí podoby „zelené-
ho“ území, které navazuje na historické 

centrum Olomouce. Pod vedením archi-
tekta Jana Mléčky ji navrhli studenti Vy-
sokého učení technického v Brně.  Návrh 
pojmenovali Prales budoucnosti. 
Studenti dostali zadání zobrazit vizi 
vědecko-fantastického parku. „Chtěli 
jsme, aby budoucí architekti popusti-
li uzdu fantazii, aby nebrali ohled na 
čas, možnosti financování ani součas-
né technologické možnosti. Cílem bylo 
vytvořit urbanistickou studii s prvkem 

sci-fi. Tento projekt nechceme skuteč-
ně realizovat, ale inspirovat veřejnost 
a posunout hranici možného. Záro-
veň chceme ukázat obrovský poten-
ciál, který toto unikátní místo nabízí,“ 
uvedl Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti 
poznání – centra popularizace, který 
projekt inicioval.   

Autoři projektu vymysleli několik 
oblastí, ve kterých se objeví terasovité 
zahrady, lesní školka, studovna, včelíny, 
přírodní koupaliště nebo sauna. Jejich 
představy, doprovozené technologickým 
a vědeckým kontextem, jsou originálně 
zobrazeny na bílých arších papíru zavě-
šených na trámech interaktivního muzea. 
Ústředním bodem výstavy je model úze-
mí a obří axonometrie v pevnostní expo-
zici Živá voda.

„Studenti zasadili prales nejen do 
centra Olomouce, ale také do kontex-
tu vědeckého, kulturního a duchovního 
rozvoje. Díky technologiím budoucnosti, 
které vychází ze současných poznatků, 
vznikl park, který svou vizí překračuje 
dosud představitelné horizonty dalšího 
vývoje naší planety i společností. Prales 
budoucnosti je v podstatě živoucí a udr-
žitelný organismus, který by měl v době 
klimatické krize obrovský přínos pro celé 
město,“ uzavřel Dostálek.   dtx

Více na www.pevnostpoznani.cz

 V PEVNOSTI POZNÁNÍ  
 VYROSTL PRALES BUDOUCNOSTI 

Stromy v parku mají své vlastní zdravotní karty
Zvuk motorové pily v kterémkoli z olo-
mouckých parků na sebe vždy strhne 
značnou pozornost veřejnosti. 

S obecným pochopením se setká 
bezprostředně poté, co se městem 
prohnala letní bouřka s vichřicí a polá-
mala koruny letitých jírovců či jasanů. 
I nadšení milovníci zeleně podpoří ná-
pravu škod po zimě v důsledku těž-
ké sněhové přikrývky – těmi zase trpí 
nejvíc jehličnany. Avšak jakýkoli jiný 
zásah už jitří emoce. 

V první řadě jde vždy o bezpečnost, 
ale málokdo už ví, že je to jen jeden 
z mnoha kroků v procesu pečlivého, 
systematického a hlavně dlouhodobého 
monitoringu.

„Víme o každém rizikovém stromu v na-
šich parcích,“ potvrdil Zdeněk Šup, vedou-
cí zahradnického úseku Výstaviště Flora.

Podle něj se zeleň vyvíjí a stárne, je 
součástí přírodního koloběhu. A na pří-
padné riziko často sama upozorní. 

„Problém značí kupříkladu silně pro-
sychající větve v korunách, praskliny 
v úžlabí jejich větvení, plodnice dře-
vokazných hub na kmenech a při zemi, 
ale i předčasný opad listí na podzim,“ 
vyjmenoval příznaky Šup. 

Časté jsou problémy se stromy podél 
zpevněných cest, zejména javory, lípami 
a habry. „Jejich kořeny totiž mohla v mi-
nulosti potrhat při prováděných zemních 
úpravách těžká technika. Každé takové 
poškození je pak vstupní branou pro po-
četné dřevokazy,“ vysvětlil.  

Evidenci předchází pečlivé ohledá-
ní a každý rizikový strom dostane svoji 
zdravotní kartu. A zápisů v ní postup-
ně přibývá. Hodnotí se nejen postup-
ný vývoj, ale i účinek různých zásahů 
a opatření. 

„Sesazení větví či celé koruny zpra-
vidla zabrání oslabenému dřevu v jeho 
rozlámání. Mnohdy pomohou bezpeč-
nostní vazby instalované stromolezci. 
Za každou cenu se snažíme neodvratnou 
zkázu takových stromů maximálně oddá-
lit,“ řekl Šup.

Pracovníci výstaviště se vždy snaží za-
chovat na místě alespoň torzo původního 
stromu. Jeho tlející dřevo totiž předsta-
vuje zázemí pro spousty užitečných živo-
čichů včetně hmyzu. A slouží často i jako 
opora pro další doplňkovou zeleň.   dtx
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Epidemie koronaviru již rok zásadním způsobem ovlivňuje 
a omezuje naše životy, nelze jí ale upřít jedno pozitivum – uká-
zala, že v lidech je stále spousta dobra a jsou ochotni nezištně 
nabídnout svoji energii a zkušenosti tomu, kdo potřebuje pomoci. 

Nejde jen o spontánní solidaritu v podobě šití roušek nebo vý-
roby dezinfekce během první vlny epidemie. Dlouhodobá koor-
dinovaná pomoc cílí především na starší osoby, handicapované 
nebo na rodiny s dětmi. 

V Olomouci pomoc dobrovolníků koordinují JIKA Olomouc-
ké dobrovolnické centrum a Dobrovolnické centrum Univerzity 
Palackého. Zprostředkovávají dobrovolnické příležitosti v míst-
ních organizacích, nemocnicích, zařízeních sociálních služeb 
nebo dětských domovech. 

Doučování ocení  samoživitelky i početné rodiny
Nenahraditelní jsou dobrovolníci například pro služby a aktivity 

Charity Olomouc. „Pomáhají při víkendovém vydávání stravy 
pro lidi bez domova, doučují na dálku, během jarní vlny epi-
demie pomáhali s nákupy seniorům, s distribucí potravinové 
pomoci, spolu s klienty vyráběli a distribuovali tisíce roušek,“ 
vyjmenovala koordinátorka dobrovolníků Milada Malíšková. 

Zásadně se dobrovolníci podílejí i na zabezpečení každoroč-
ní Tříkrálové sbírky. Bez dobrovolníků se neobejde ani Rodinné 
centrum Heřmánek. Běžně to bývají rodiče s dětmi nebo „po-
hádkoví“ senioři, v době epidemie centrum angažovalo i univer-
zitní studenty. 

„Primárním důvodem byla poptávka našich klientských 
rodin po pomoci s doučováním dětí i se zvládáním online 
výuky. Díky skvělé spolupráci se studenty koordinovanými 
Dobrovolnickým centrem UP jsme mohli vloni nabídnout 
podporu ve třinácti rodinách matek samoživitelek a v ro-
dinách s více dětmi. A pokračujeme i letos,“ uvedla Hana 
Klicperová z Heřmánku. Některé děti si díky této pomoci 
zlepšily prospěch. „Důležité je, že často spolu hledají další 
motivaci k učení a tráví čas nejen u obrazovek,“ doplnila její 
kolegyně Petra Tenglerová.

Dobrovolníci odlehčí zdravotníkům
Nejen v neziskových organizacích či rodinách jsou dobrovolníci 
vítáni. Výpomoc v nelehkých měsících ocenili i zdravotníci v ne-
mocnicích. Ve fakultní nemocnici mimo jiné pomáhají studenti 
zdravotnických oborů z univerzity i střední zdravotní školy, za-
městnanci krajského úřadu nebo vojáci.
„Díky desítkám dobrovolných pomocníků je snížen enorm-
ní tlak na zdravotníky a Fakultní nemocnice Olomouc může 
účinně bojovat s nákazou covid-19 včetně plošného testování 
a očkování obyvatel,“ potvrdil ředitel nemocnice Roman Havlík.
Pokud přemýšlíte, že se jako dobrovolník můžete „nabídnout“, 
ozvěte se dobrovolnickému centru.   dtx

 OLOMOUČTÍ DOBROVOLNÍCI  
 POMÁHAJÍ, KDE JE POTŘEBA 

Lidé si ke kasičkám našli cestu i v době karantény
Epidemická situace letos nedovolila 
koledníkům vyrazit do ulic, avšak dárci 
si našli způsob, jak do Tříkrálové sbírky 
přispět. Do neputovních kasiček na Olo-
moucku vložili přes jeden milion korun. 

Charita umístila pokladničky v koste-
lích, úřadech, obchodech, lékárnách i fir-
mách. „Na některých místech překonal 

výtěžek v kasičkách loňskou částku. Jen 
v katedrále svatého Václava se vybralo 
přes sedmdesát tisíc korun,“ potvrdila za 
Charitu Olomouc Eva Štefková.

Dárci, kteří zvolili způsob darování 
online, věnovali na pomoc potřebným 
276 tisíc korun, přičemž online koleda 
pokračuje až do konce dubna. 

Finanční dary Charita Olomouc pou-
žije na rozvoj domácí hospicové péče, 
na finanční a materiální pomoc lidem 
s psychosociální poruchou nacháze-
jícím se v nouzi a na zajištění pomoci 
rodinám ohroženým chudobou v dů-
sledku pandemie koronaviru v olo-
mouckém regionu.   dtx
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Nové vybavení pomůže klientkám azylového domu
Olomoucký Azylový dům pro ženy a mat-
ky s dětmi bude moci svým klientkám 
pořídit nové technické vybavení a výpo-
četní techniku, aby se svými dětmi mohly 
lépe zvládat současnou situaci s distanč-
ní výukou. Padesátitisícový šek předal 
primátorovi Mirku Žbánkovi oblastní ře-
ditel společnosti Moravská Vodárenská 
Petr Schinneck.

„Nacházíme se všichni ve složité situa-
ci. Klientky našeho azylového domu se 
svými dětmi si procházejí tíživou etapou 

života, do které ještě nyní zasáhl koro-
navirus a distanční výuka. A samozřejmě, 
povinnost plnit si školní docházku platí 
pro všechny děti. Díky daru můžeme 
těmto rodinám alespoň trochu pomo-
ci současnou situaci lépe zvládat,“ řekl 
primátor. 

Šek poté předal náměstkyni Evě Kolá-
řové, která má na starosti právě sociální 
záležitosti. „Kolikrát jsou to opravdu ne-
uvěřitelné životní příběhy, kterými tyto 
silné ženy procházejí. Tento sociální hen-
dikep se střetává s reálnými, i když dříve 

nečekanými potřebami distanční výuky. 
Věřím, že klientkám i jejich dětem nové 
vybavení alespoň trochu ulehčí život,“ 
dodala náměstkyně Kolářová.

Do azylového domu však poputují 
ještě další dary, jejichž přijetí na svém 
posledním jednání schválila Rada města 
Olomouce. Soubor několika desítek hra-
ček a dětských stavebnic a stolních her 
za více než 90 tisíc korun věnovala Lucie 
Johanesová, Dušan Hulman pak vybavil 
azylový dům kondenzační sušičkou prád-
la za téměř 14 tisíc korun.   jau

Tulipány od Amelie jsou prospěšné nemocným
Tradičně je březen nejen měsícem tuli-
pánů, ale také měsícem, kdy nezisková 
organizace Amelie, jež má tulipán v logu, 
propaguje potřeby komplexní péče bě-
hem onkologické nemoci. Dobrovolníci 
z Amelie budou proto tulipány benefičně 
prodávat.

Vedle psychosociální pomoci zajišťuje 
Amelie po celý rok zajímavé aktivity pro 

onkologicky nemocné a jejich blízké. 
„V březnu se ale Amelie otvírá široké 

veřejnosti mnohem víc než v jiných mě-
sících. Narazíte na ni na onkologickém 
a dalších odděleních fakultní nemocnice, 
kde rozveseluje prostory chodeb a če-
káren tulipánovými výkresy dětí ze škol 
a dalších organizací,“ uvedla koordiná-
torka dobrovolníků z Olomoucka Marie 
Kubisová.

Centrum Amelie připravilo na březen 
rovněž den deskových her nebo dobro-
činný bazárek, ale především zajímavé 
přednášky a besedy, k nimž se lze připo-
jit z pohodlí domova. Tak třeba v úterý 
9. března to bude praktická přednáš-
ka Psychická první pomoc jako cesta 
z akutní krize. 

Olomoucké Centrum Amelie pracuje 
naplno i v době covidu.    dtx

Šířit povědomí o problematice 
dětské onkologie a vzdát hold 
všem dětským pacientům v boji se 
zákeřným protivníkem, to byl důvod, 
proč se radnice a Čestný sloup 

Nejsvětější Trojice 5. února rozsvítily 
zlatě.
„V minulosti jsme si tento den připomínali 
v komorním duchu. Letos jsme se 
sejít nemohli, proto jsme zvolili spíše 

osvětový charakter,“ objasnila 
ředitelka sdružení Šance Herta 
Mihálová.
Lidé si onkologicky nemocné děti 
připomínali i zlatými stužkami.   pok

Zlaté světlo pro onkologicky nemocné děti
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Základní škola Datum Hodina

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Demlova  18

7. 4.-8. 4. 2021 14:00-18:00

Základní škola Olomouc, 
Petřkova 3

7. 4. 2021 14:00-18:00

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Dvorského 33,  
Svatý Kopeček (budova 
1.stupně,vstup z ul.Holubova)

6. 4. 2021 13:00-18:00

Základní škola Olomouc, 
Gagarinova 19, Droždín

10. 4. 2021

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Gorkého 39

1. 4.-9. 4. 2021

Fakultní základní škola 
Olomouc, Hálkova 4

16. 4. 2021 14:00-18:00

17. 4. 2021 8:30-12:00

Základní škola Olomouc, 
Heyrovského 33

6. 4.-16. 4. 2021

Základní škola Olomouc, 
Čajkovského 11

6. 4.-16. 4.2021

Fakultní základní škola 
a Mateřská škola Olomouc, 
Holečkova 10

7. 4.-9. 4. 2021 14:00-18:00

Základní škola Olomouc, 
Rooseveltova 103

7. 4.-9. 4.2021 14:00-18:00

Základní škola Olomouc, 
Mozartova  48

9. 4. 2021 13:00-18:00

10. 4. 2021 8:00-12:00

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc-Holice, 
Náves Svobody 41

8. 4. 2021 14:00-18:00

Základní škola Datum Hodina

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Nedvědova 17

9. 4. 2021 13:00-18:00

10. 4. 2021 9:00-11:30

Fakultní základní škola Kome-
nium a Mateřská škola 
Olomouc, 8. května 29

8. 4.-9. 4. 2021 13:00-17:00

Základní škola a Mateřská 
škola Raisova 1, Nemilany 
(místo konání zápisu ZŠ Olo-
mouc, 
Přichystalova 20)

8. 4.-9. 4. 2021 15:00-18:00

Fakultní základní škola dr. 
Milady Horákové a Mateřská 
škola Olomouc,Rožňavská 21

9. 4. 2021 14:00-18:00

10. 4. 2021 9:00-12:00

Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, 
Řezníčkova 1

7. 4.-8. 4. 2021 14:00-17:00

Základní škola a Mateřská 
škola Olomouc, Svatopluko-
va 11

6. 4.-7. 4. 2021 13:00-17:00

Základní škola Olomouc,  
Stupkova 16

8. 4.-9. 4. 2021 14:00-18:00

Fakultní základní škola 
Olomouc, Tererovo nám. 1 

12. 4.-13.  4. 2021 13:00-17:00

Základní škola Olomouc, 
Helsinská 6

12. 4.-13. 4. 2021 13:00-17:00

Základní škola Olomouc, 
tř. Spojenců 8

16. 4. 2021 14:00-18:00

17. 4. 2021 8:30-11:00

Základní škola Olomouc, 
Zeyerova 28

7. 4. 2021 14:00-18:00

Termíny zápisu do 1. ročníku základních škol na školní rok 2021/2022

Elektronická aukce nemovité věci
Rada města Olomouce na své schůzi 
konané dne 8. 2. 2021 schválila záměr 
prodat níže uvedenou nemovitou věc 
z majetku statutárního města Olomou-
ce formou veřejné elektronické aukce. 

Nemovitá věc: pozemek parc. č. 566/7, 
orná půda o výměře 2 792 m2 v k. ú. Ho-
dolany, obec Olomouc. 

Minimální kupní cena: 3 500 000,- Kč 
vč. DPH.

Termín aukčního kola: 26. 4. 2021 ve 
14:00 hodin.
Registrace zájemců do elektronické  

aukce je možná do 22. 4. 2021 do 10:00 ho-
din. Elektronický aukční portál pro registra-
ci zájemců včetně podmínek elektronické 
aukce je přístupný na internetových strán-
kách města Olomouce na adrese www.olo-
mouc.eu/eaukce.

Pozemek je z hlediska Územního plánu 
Olomouc vymezen  jako součást stabilizo-
vané plochy smíšené výrobní 12/077S.

Prohlídka předmětného pozemku se usku-
teční dne 10. 3. 2021 ve 14:00 hodin, sraz 
zájemců o prohlídku bude na místě samém 
(viz mapa). 
Bližší informace k prodeji nemovité věci  

poskytne Magistrát města Olomouce, 
odbor majetkoprávní, oddělení ma-
jetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 
Olomouc, Bc. Gabriela Bělinová, tel. 
kontakt: 588 488 271, e-mail: gabriela.
belinova@olomouc.eu. 

Bližší informace k nemovité věci z hle-
diska jejího využití dle Územního plánu 
Olomouc a dopravního napojení po-
skytne Magistrát města Olomouce, od-
bor dopravy a územního rozvoje, Úřad 
územního plánování, Hynaisova 10, 779 
11 Olomouc, Ing. Zuzana Sedláková, 
tel. kontakt: 588 488 395, e-mail: 
zuzana.sedlakova@olomouc.eu.
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Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutno sledovat veškeré podrobnosti nebo změny v termínech zápisů na webových stránkách jednotlivých základních škol.
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VŽDYCKY TO DOPADNE TROCHU JINAK
Režisér Jan Hřebejk (*1967) si rád povídá a také je skvělým vypravěčem. Dokáže mluvit nejen slovy, 
jeho filmy se staly takovou klasikou, že nesmí chybět ve vánočním televizním programu. 
Držitel tří Českých lvů nyní v Olomouci natáčí sérii Pozadí událostí. Ostatně filmově už Olomouc 
popsal celkem detailně, i když jednu záležitost raději uvedl na pravou míru...
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„Když jsme byli na Oscarech s Musí-
me si pomáhat, největším favoritem 
byl Tygr a Drak a jeho režisér Ang Lee. 
Otázky na různých tiskovkách míři-
ly jen na něj a toho Oscara pak taky 
získal. Lee odpovídal vždy úplně stej-
ně, měl takových pět historek, dobře 
propracovanejch, a vždy na otázku 
odpověděl historkou. Je dobré mít při-
pravených pár záchranných bodů, ale 
já vždycky na to zapomenu a pak mi 
někdo položí otázku, jestli bych neře-
kl nějakou historku z natáčení, a jsem 
v koncích.“

A nebylo vám líto, že jste toho Oscara 
nedostal?
Měsíc do vyhlašování byl příjemný, být 
jedním z pěti. Tygr a drak měl deset 
nominací a čtyři Oscary získal. Naopak 
bylo velké překvapení, že Ang Lee ne-
získal Oscara za režii, což se čekalo. 
Myslím vůbec nejlepší film toho roku 
byl Amores Perros mexického režisé-
ra Alejandra Iňárritua. Kdybyste přišel 
do toho sálu, tak ze všech hvězd by 
vás nejvíc upoutal právě Iñárritu, ten 
vypadal, že mu to tam patří. Vedle něj 
všechny hvězdy vypadaly, že jsou jeho 
doprovod. My jsme tam byli takový 
kompars. Ale byla to pro nás čest. 

Jak jste si vybral detektivky Michala 
Sýkory?
Vzniklo to díky Petrovi Jarchovskému 
a Nakladatelství Paseka, které vydáva-
lo Šabachovy knihy... Myslím, že někdo 
z Paseky upozornil Petra, který tehdy 
nastoupil na pozici vedoucího drama-
turga skupiny do České televize, kde 
byla poptávka po detektivkách a kri-
minálních tématech. Doporučili mu Sý-
koru a Petrovi se to líbilo, viděl tam ty 
postavy Výrové a Edelweisse, kterého 
pak Česká televize přejmenovala na 
Mráze. Připadalo mu to chytrý, hravý. 
Navíc Výrová poslouchala Dylana, to 
Petra bavilo. A vzniklo z toho pět mi-
nisérií.

Máte rád detektivky?
Mám, ale nevyhledávám je. Mám rád 
věci, které jsou v tomhle žánru tro-
chu posunutý, třeba do komedie. Na 
detektivce je perfektní, že je populár-
ní bez ohledu na inteligenci diváků 
a detektivkou se dá také ledacos říct. 
U Michala Sýkory se mi líbila ta ironie 
a nadsázka. 

Je to pro vás lepší točit v Olomouci?
Pro režiséra je příjemnější točit tam, 

kam je to napsaný. Je jednodušší točit 
před Konviktem, když je tam přede-
psaný Konvikt. Ideální případ by byl, 
kdybychom mohli přijet a natočit 
všechno v Olomouci. Je to nejpohodl-
nější, protože když je štáb na výjezdu, 
tak se na to všichni víc soustředí, a to 
bez ohledu na to, že se někteří večer 
po natáčení ožerou. 

Ale natáčelo se i jinde.
Někde jsme to museli nahradit něčím 
podobným v Praze. Ale tam jste vždy 
omezenej, protože musíte dávat bacha, 
jestli auta mají správný značky, musí-
te vyměnit mobiliář, tak jsme si půjčo-
vali třeba lavičky z Olomouce, aby to 
nebylo poznat, nebo nemůžete kame-
ru otočit na nějakou notoricky známou 
budovu. I my kombinujeme, třeba kan-
celář děkana natočíme jinde, konkrétně 
na památkovém ústavu, protože je tam 
zajímavější výhled z okna.

Budete teď tři týdny bydlet v Olomouci. 
Na jednom místě?
Tendence je, aby jednotlivé složky by-
dlely pohromadě kvůli dopravování 
na lokaci. Ale já o tom nerozhoduju, 
neptají se mě, kde chceš Honzo bydlet. 
Oni mi řeknou, kde budu spát, a já se 
ptám, jestli se tam dá zaparkovat. 

Hospodu na večer si ale vyberte sám... 
Budeme v centru a všude se dá dojít 
pěšky. V Olomouci neexistuje hotel, ze 
kterého bych netrefil k Drápalům nebo 
k Moritzovi nebo Na břeh Rhôny. Poza-
dí událostí se mělo točit loni od května 
do léta. Ale tím, že se to přeložilo o tři 
čtvrtě roku, tak se všechno muselo 
přeplánovat a převymyslet. Musela se 
škrtnout třeba zahradní slavnost a vět-
šinou je to natáčení napůl den a napůl 
noc. A tak se obden točí do půlnoci. 
Takže budeme po natáčení asi chodit 
do postele.

Navíc hospody jsou zavřené.
Já se hlavně modlím, abychom to ve 
zdraví dotočili. Natáčení s covidem, 
v respirátorech a s testováním je ná-
ročný... Ta hrozba toho, že to každý 
den může skončit.

To radši nějakou veselou historku.
Jednu věc potřebuju uvést na pra-
vou míru. Když jsme natáčeli Případ 
pro exorcistu, tak je tam scéna, kdy ty 
detektivové jdou po náměstí a najed-
nou se za nimi objeví na koních svatba 
v krojích. Někdo mi pak říkal, ty vole, 

ty Pražáci si myslej, že my tady na 
Moravě jezdíme po městě na koních 
a v krojích... My jsme to ale točili ve 
strašným kvaltu a v záběru se objevi-
la náhodou reálná svatba. Už jsem to 
nemohl opakovat, tak jsem tam ještě 
někoho poslal se zeptat, jestli jim to 
nevadí, že budou v televizi. Vypada-
lo to sice divně, ale říkal jsem si, vždyť 
točíme současnost, polodokumentárně 
a ti lidi tady byli... Jenže v hraným filmu 
je všechno záměr tvůrců. Tak to vypa-
dalo, že jsme najali koně a svatebčany 
v krojích a udělali z toho nějaký pseu-
do folklór. Kdybych měl čas, tak bych 
asi počkal, až tam nebudou. My i když 
v Praze simulujeme Olomouc...

...tak to děláte bez koňů.
Tak se to snažíme dělat poctivě, aby 
to místní nepobuřovalo. Ono to totiž 
nejde celé natočit na místě v Olomou-
ci, protože herci hrají večer v divadle, 
často právě v Praze.

Vy jste také zastupitel za Prahu 5. Proč?
V čele kandidátky byl můj dlouholetý 
kamarád, spolužák z FAMU David Du-
šek. Když mu vyrostly děti, tak se začal 
věnovat politice a já šel do toho s ním. 
Celoživotně žiju na Praze 5, odehrává 
se tam většina mého života a zajímá 
mě rozvoj té čtvrti a taky, kdo o tom 
rozhoduje. Tak mě zajímalo, jak to 
chodí v praxi, a musím říct, že to není 
práce pro mě.

Jak to?
Je tam potřeba určitá míra schopnos-
ti domluvit se i s lidma, kterým byste 
se nejradši vyhnul. Je to zdlouhavé 
a chce to jiný typ trpělivosti. Zvenku 
to vypadá jinak než zevnitř. Není to 
taková hrůza, ale je to větší nuda pro 
člověka, který si zvolil profesi připomí-
nající dětskou kreativní hru a ještě v ní 
pracuje na pozici jednoho z šéfů.

Orson Welles říkával, že film je vláček 
na hraní...
Je to trošku těžší, ale teď mi to připa-
dá, že bez roušek a bez covidu to byla 
nejlehčí práce na světě. Politika je ve-
dle této práce otrava. Je to dobré pro 
někoho, kdo má trošku byrokratičtěj-
šího ducha a kdo si nebere určitý typ  
kompromisu a prohry osobně. V poli-
tice chystáte a spolurozhodujete věci, 
jejichž kompletní podobu nejste schopni 
dohlídnout. Ono to nevyhnutelně vždy 
dopadne trošku jinak.
 Pavel Konečný

ROZHOVOR
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 DIVADLO ŽIJE 
Život v divadelní budově se nezastavil. 
V Moravském divadle se pilně zkouší, vyrá-
bějí dekorace, šijí kostýmy, vznikají nové in-
scenace. Na premiéru jsou připraveny tituly 
Dokonalá svatba, Podskalák či Sólo pro tři. 

V online prostoru vytvořil soubor 
baletu video Nepůjdeme po schodech? 
a soubor opery a operety speciální kon-
cert Mozart 265. Populární jsou i Veselé 
pondělky souboru činohry.

„Vynucená divadelní pauza už trvá 
dlouho, ale věříme, že brzy skončí, a my 
pak uděláme maximum pro to, abychom 
diváky odreagovali, pobavili, rozesmáli 
nebo dojali,“ vzkazují umělci.   pok
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Sigma posílila ve středu pole, odchází brankář Michal Reichl

Na závěr zimního přestupního termínu 
bylo vedení olomoucké Sigmy hod-
ně aktivní. Získalo záložníky Patrika 
Slaměnu ze Zlína a Jaroslava Mihalíka 
z Krakova, klub naopak opouští brankář 
Michal Reichl.

Slaměna je odchovancem FC Fastav 
Zlín. Do A týmu ševců se probojoval 
v 17 letech v sezoně 2017/18. V nejvyšší 
české lize nastoupil do 13 utkání. V se-
zoně 2019/20 hostoval ve druholigovém 
Prostějově, odkud se v létě 2020 vrátil do 
svého mateřského klubu. 

Nadějná posila
„Přivádíme mladého perspektivního 
hráče, který má zkušenosti z mládež-
nických reprezentací. Věříme, že se 
v našem týmu brzy adaptuje a ukáže 
svůj potenciál,“ uvedl sportovní mana-
žer Ladislav Minář.  

Šikovný středopolař Slaměna si pro-
šel českou reprezentací do 15 a 16 let 
a naposledy se v roce 2019 zúčastnil 
Mistrovství Evropy do 19 let v Arménii.

„Jsem rád, že příchod do Sigmy vyšel 
už teď v zimě. Přicházím do klubu s vý-
borným zázemím a tradicí, což mi do-
dává energii a motivaci do práce,“ řekl 
nový sigmák Patrik Slaměna.

Slovenský reprezentant
Mihalík bude v Olomouci hostovat do 
konce sezony. 

„Po odchodu Šimona Falty a zranění 
Jáchyma Šípa jsme cítili potřebu přivést 
krajního záložníka. Jaroslav přichází na 
hostování do konce sezony. Je to stále 
perspektivní hráč a slovenský reprezen-
tant. V Olomouci bude zároveň bojovat 
o konečnou nominaci na Euro,“ prohlásil 
Minář. 

Za slovenský národní tým odehrál Mi-
halík zatím osm zápasů, s jednadvacít-
kou se v roce 2017 zúčastnil mistrovství 
Evropy.

Odchod do Hradce
V hanáckém týmu naopak skončil bran-
kář Reichl, který podepsal tříletou 
smlouvu v druholigovém Hradci Králové.

„Michal působil v Sigmě dlouhou 
dobu a projevil zájem vyzkoušet si novou 
výzvu. Zároveň hledal klub, ve kterém 
by v bráně dostal více příležitostí. Jeho 
rozhodnutí chápeme, a proto jsme mu 
umožnili přestup,“ poznamenal Minář.

Sportovní manažer současně potvr-
dil, že v kádru zůstává Martin Hála. Ten 
prodloužil s klubem smlouvu do léta 
2022.   deš

Zdeněk Juráš je pro klub nepostradatelný
Každý, kdo v házenkářském klubu DHK Zora Olomouc za poslední desítky let 
působil v jakékoliv funkci, moc dobře zná jméno Zdeněk Juráš. 
Stejně je tomu i v komunikaci s ostatními kluby, které se často s dotazy 
a potřebnými záležitostmi k vyřízení obrací právě na organizačního pracovníka 
Zdeňka Juráše. Dlouhá léta je v dění klubu důležitou osobou, která koordinuje 
správné dění veškeré činnosti. Dlouholetý funkcionář oslavil sedmdesáté 
narozeniny, přesto zůstává pěvně spjatý s děním v jednom z nejlepších 
házenkářských klubů v České republice.

„Moc si vážíme jeho práce, která mnohdy není a nebyla samozřejmostí. Zdeněk 
Juráš patří určitě mezi osobnosti, bez kterých by klub DHK Zora Olomouc nebyl 
nikdy klubem s tak skvělou historií, nezvládl tolik těžkých období a netvořil pro 
hráčky tak kvalitní sportovní zázemí. Za to vše děkujeme a přejeme vše nejlepší 
do dalších let,“ stojí v blahopřání klubu i fanoušků házené.   deš
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Volejbalistky Univerzity Palackého jsou 
potřetí za sebou vítězkami Českého po-
háru. Ve finále v Teplicích otočily utkání 
s aktuálním lídrem extraligy Duklou Li-
berec a po velkém boji zvítězily 3:1. 

Olomoucké volejbalistky zkompletovaly 
vítězný hattrick, když v průběhu závě-
rečného turnaje čtyř nejlepších družstev 
ztratily jediný set.

„Rozhodla naše bojovnost a soudrž-
nost kolektivu, nejen v tomto směru nám 

pomohla Liga mistryň. Finálové utkání 
bylo od začátku vyrovnané, oba týmy 
střídaly série dvou tří bodů. Klíčových tak 
bylo v druhých půlích každého setu vždy 
několik výměn s nevynucenými chybami, 
které rozhodly. Významným momentem 
byla koncovka druhé sady, v níž se nám 
povedlo otočit nepříznivý vývoj,“ prohlá-
sil trenér Petr Zapletal.

Dobrá parta
Vysokoškolačky na palubovce ukázaly, 

že se po výrazné obměně kádru poda-
řilo složit sestavu, která si umí vyhovět. 
„Letos je parta úplně suprová. Tým si 
sednul, když se jedné nedaří, tak jí dru-
há dokáže pomoct. Určitě to není jen 
o hřišti, ale i o tom, jakou máme partu 
v šatně a i mimo halu. Ono se teda nic 
moc teď dělat nedá, ale všichni se těší-
me a doufáme, že budou další možnosti 
a zajdeme si třeba na kafe mezi trénin-
ky,“ těší kapitánku Kateřinu Valkovou, 
která věří, že vítězství v domácí poháro-
vé soutěži pomůže týmu také v dalším 
pokračování nejvyšší domácí soutěže. 

„V extralize jsme s Libercem dvakrát 
pohrály. Chtěly jsme si dokázat, že je 
můžeme porazit. Na to budeme muset 
navázat, ale nejenom proti Liberci, ale 
taky proti dalším týmům ze špičky ex-
traligy,“ dodala Valková.

Dobrý výkon
Krátce před vrcholem českého poháru 
skončilo olomoucké účinkování v Lize 
mistryň. V nabité skupině nakonec volej-
balistky Univerzity získaly set v zápasech 
s italskou Novarou a ruskou Kazaní. 
„Řekla bych, že jsme předvedly solid-
ní výkon, za který se nemusíme stydět. 
Dokázaly jsme uhrát dva sety proti vel-
koklubům. Celému týmu bych chtěla 
poděkovat za obrovskou bojovnost a na-
sazení. Odehrály jsme to naprosto dů-
stojně,“ zhodnotila vystoupení družstva 
v elitní evropské soutěži Valková.   deš

SPORT

 VOLEJBALISTKY ZÍSKALY  
 POTŘETÍ V ŘADĚ ČESKÝ POHÁR 

Na Czech Indoor Gala se olomoučtí atleti neztratili
V ostravské atletické hale proběhl me-
zinárodní atletický mítink Czech Indoor 
Gala 2021. Klub AK Olomouc reprezento-
valo osm atletů a atletek. I přes znač-
ná omezení v přípravě předvedli atleti 
skvělé výkony a padlo i několik osobních 
rekordů. 

Na mítinku se jako první představily ví-
cebojařky Barbora Zatloukalová a Mi-
chaela Gieselová. V běhu na 60 metrů 
překážek útočily na svá osobní maxima. 
Zatloukalová zaběhla čas 8,88  a vybo-
jovala třetí místo. Gieselová časem 9,16 
obsadila pátou příčku. 

Dále pokračovaly v nabitém progra-
mu. Zatloukalová skákala do výšky a vý-
konem 162 cm skončila na čtvrtém místě. 
Na závěr národního programu se obě 
vícebojařky utkaly ještě ve skoku do dál-
ky. Zde se trochu praly s rozběhem a již 
se jim tolik nedařilo. Gieselová zapsala 
výkon 548 cm a Zatloukalová 528 cm. 

Dívky si tak vyzkoušely několik disciplín 
před blížícím se Mistrovství České repub-
liky ve vícebojích.

Další závodnicí atletického klubu Olo-
mouc, která se představila na CIG 2021, 
byla Klára Machková, běžela závod na 
800 metrů, kde časem 2:24,87 obsadila 
osmé místo.

Výborný osobní rekord si vytvořil 
v běhu na 1500 metrů Michal Hroch. Po-
prvé v hale prolomil hranici čtyř minut 
a s časem 3:58,63 obsadil čtvrtou příčku.

Největší účast měl atletický klub 
ve sprinterských disciplínách. Vojtěch 
Horák se představil v běhu na 60 me-
trů a v rozběhu si časem 7,02  vytvo-
řil nový osobní rekord. Tímto časem 
se mu podařilo postoupit do nabitého 
finále, kde obsadil sedmou příčku. Ho-
rák se ještě představil v běhu na 200 
metrů, kde byl časem 22,55 jen kousek 
od svého osobního halového maxima 
a skončil čtvrtý.

Lucie Mičunková se opět ukázala ve 
skvělé formě. Nejprve v rozběhu na 
60 metrů předvedla i přes hodně nevyda-
řený start pěkný čas 7,64. Ještě hodnot-
nějšího výkonu však dosáhla v běhu na 
200 metrů. Soupeřkám nedala sebemen-
ší šanci a s přehledem zvítězila v novém 
osobním, oddílovém a absolutním kraj-
ském rekordu žen 24,25.

V hlavním programu ostravského mí-
tinku, zařazeného do série World Atlhe-
tics Indoor Tour Silver měla Olomouc 
také zastoupení. Eva Kubíčková byla 
pozvána do běhu na 60 metrů. Ve star-
tovním poli, kde se představilo několik 
zahraničních závodnic a účastnic juni-
orských a seniorských mistrovství světa, 
Evropy či olympijských her se ničeho 
nezalekla. Jako nejmladší závodnici star-
tovního pole se jí podařilo postoupit do 
finále. Vyrovnaným sezonním maximem 
7,53 obsadila skvělou pátou příčku finá-
lového závodu.   deš
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Knihovna města Olomouce
Vzhledem ke stále se měnící situaci si před každou návštěvou 
knihovny i akcí prosím zkontrolujte aktuální stav na www.kmol.cz, 
FB nebo na kontaktech níže.

V rámci letošního března – měsíce čtenářů knihovna vyhlásí a od-
mění svého nejlepšího čtenáře, tentokrát toho, který si vypůjčil 
v posledních dvanácti měsících nejvíce e-knih.

 SOUTĚŽE  

Online soutěž pro děti Správňáci frčí – každý měsíc od března do 
října se objeví na webových stránkách knihovny jedna sada hlou-
bavých kvízových otázek zaměřených na udržitelný rozvoj a životní 
prostředí.

Pobočka Brněnská – březen až duben – Minecraft mě baví – vědo-
mostní soutěž pro děti týkající se oblíbené počítačové hry. Otázky zís-
kají v knihovně nebo na internetu. Lze zaslat na brnenska@kmol.cz

Pobočka Brněnská – Příběh jednoho písmene – vymysli příběh, kde 
všechna slova začínají na stejné písmeno. Odevzdání v knihovně či 
na brnenska@kmol.cz 

10. 3. 10 hodin, pobočka Holice – „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž“ – 
krátké setkání rodičů s dětmi do 6 let v rámci celostátního projektu 
S knížkou do života. Tel. 730 815 717, holice@kmol.cz 

10. 3. 17 hodin, pobočka Neředín – Irácký Kurdistán – přednáška 
Lenky Hrabalové o Kurdistánu, zemi na okraji bojové linie, v rámci 
projektu UniOn. Tel. 585 415 453, neredin@kmol.cz   

10. 3. 10 hodin, pobočka Holice – „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž“ – 
krátké setkání rodičů s dětmi do 6 let v rámci celostátního projektu 
S knížkou do života. Tel. 730 815 717, holice@kmol.cz 

15. a 22. 3. 16 – 18 hodin, pobočka Jungmannova – Roboti mezi námi 
– workshopy pro děti od 8 let, kde proniknou  do práce s programova-
telnými stavebnicemi. Tel. 585 243 011, jungmannova@kmol.cz 

16. 3. 10 hodin, pobočka Holice – Listování – sousedské setkání 
a povídání o knížkách. Tel. 730 815 717, holice@kmol.cz 

16. 3. 13:30 – 16:30 hodin, pobočka Neředín – Vtipné záložky – vý-
tvarná dílnička pro děti od 5 let. Tel. 585 415 453, neredin@kmol.cz   

16. 3. 16:30 hodin, pobočka Jungmannova – Fantastický měsíc – náš 
soused – povídání s amatérským astronomem Josefem Masničákem. 
Tel. 585 243 011, jungmannova@kmol.cz

22. 3. 15 – 18 hodin, nám. Republiky – Klub deskových her. Přivítáme 
další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní hry. Hry 
si lze půjčit domů. Tel. 585 545 123, dospele@kmol.cz 

26. 3. 14 – 17 hodin, nám. Republiky – kreativní dílna – originální vý-
robky tvořené pomocí techniky String Art. Nutná rezervace na 585 
545 123 nebo dospele@kmol.cz 

30. 3. 14 – 17 hodin, oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – 
knihohrátky na téma knihy Pan Králík a továrna na čokoládu. Vyro-
bíme si i drobnost na Velikonoce. Tel. 585 545 126, detske@kmol.cz   

1. 4. 13 – 18 hodin, pobočka Brněnská – Velikonoční tvoření – výroba 
velikonočních a jarních dekorací.  Tel. 731 611 842, brnenska@kmol.cz 

 VÝSTAVY  (existují i v on-line verzi na www.kmol.cz)

náměstí Republiky – olomoucký fotograf Martin Dlábek. Barevné 
i černobílé fotografie zahrnují různá témata, mimo jiné i Olomouc

Pobočka Jungmannova – snímky členů fotografické sekce Vlastivěd-
né společnosti muzejní v Olomouci

Pobočka Holice – fotografie olomoucké rodačky Radmily Čoupkové 
s názvem Italské inspirace 

Pobočka Brněnská – originální mandaly Antonie Jasenčákové 

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

Všechny koncerty budou v uvedených dnech a časech 
ke zhlédnutí online na webu www.mfo.cz anebo 
na facebooku MFO. Bližší informace k jednotlivým 
koncertům tamtéž.

» www.mfo.cz

11. 3. 
19:00
online

Koncert na přání
Suk/Rossini/Gershwin, Kaprálová/Čajkovskij/
Gershwin, Martinů/Dvořák/Bernstein
sólisté v jednání (dle finálního výběru koncer-
tantní skladby), Jakub Klecker – dirigent

31. 3. 
19.00
online

J. S. Bach: Matouškovy pašije (výběr)
sólisté v jednání, Jakub Klecker – dirigent

MUDr. Dana Ondrová Ph.D., MBA., IFEPAG
Poliklinika AGEL v Olomouci
Jeremenkova 40/1056, 779 00 Olomouc
tel.: +420 581 071 116 nebo +420 581 071 555
www.onmed.cz

gynekologie 
a porodnictví 
& gynekologie
děě a dospívajících

Změna adresy ambulance!Přijímáme nové pacienty.
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O městě, krajině, umění / Olomouc 1919–1989
Architektonické a výtvarné dění v Olo-
mouci od první republiky až po sameto-
vou revoluci přehledně mapuje výstava 
v Muzeu umění. 

V největším výstavním sále Trojlodí uvi-
dí návštěvníci kromě výtvarných prací 
architektonické výkresy, modely a ur-
banistické plány. Stranou nezůstává ani 
památková péče nebo přírodní rámec 
města. Takto komplexní pojetí dějin 
moderní Olomouce je k vidění popr-
vé. A prozkoumat lze výstavu i doma 
díky publikaci Pavla Zatloukala Medi-
tace o městě, krajině, umění: Olomouc 
1919–1989.

Symbolickou linkou, která propojuje 
sedm kapitol výstavy, je architektonicky 

ztvárněná řeka Morava. „Kniha detailně 
zkoumá prapočátky ekologického přístupu 
k příměstské krajině nebo peripetie pro-
hlášení chráněné krajinné oblasti Litovel-
ské Pomoraví,“ popsala jedna z kurátorek 
výstavy Martina Mertová. Právě na roli 
řeky ve městě a v urbanizované krajině se 
zaměřuje úvod výstavy. Krajinu tematizují 
také četné práce výtvarného umění – malby, 
sochy i grafiky ukazují její inspirativní sílu.

Vlastní minulost
Vedle krajiny je dalším zásadním hráčem 
v moderních dějinách města jeho vlastní 
minulost. O proměňujících se názorech 
na ochranu historického jádra města pro-
mlouvá další část výstavy. Ta je doplněna 
o grafické práce inspirované zákoutími 
staré Olomouce.  

Z vnějšku se přesunuje pozornost 
návštěvníka dovnitř města, jak se pláno-
val jeho rozvoj a jaké stavby ho oboha-
tily. V originálech je poprvé možné vidět 
kompletní soubor územních plánů, řadu 
projektů úředních, sakrálních i privátních 
staveb. Poutavá je část výstavy věnovaná 
bytové kultuře – od prvorepublikových vil 
až k experimentům kolektivního bydlení.

Pomníky a parky
S veřejným městským prostorem úzce sou-
visí stavby pomníků, jejichž modely jsou ve 

výstavě rovněž zastoupeny. Další charak-
teristický prvek městské krajiny tvoří parky 
a s nimi spjatá Flora Olomouc, která zažila 
svůj největší rozmach v 60. letech. 

„Zahradnické expozice tehdy doplnily 
přehlídky aktuální československé sochař-
ské tvorby. Ve své době to byl důležitý po-
čin přesahující svým významem regionální 
dění,“ uvedla historička umění Šárka Bel-
šíková. Sochařské bilance 6́5 a  6́7 ve vý-

stavě připomínají nejen skulptury, ale také 
dobové fotografie a filmový dokument. 

Neklidné sny
Kapitola nazvaná Město nepostavené 
seznamuje návštěvníky s neuskutečně-
nými stavbami a soutěžemi, v nichž často 
zaznívala zvučná jména české architek-
tury. Tyto projekty uvozují poslední část 
výstavy s titulem Neklidné sny, která 
představuje pestré spektrum olomoucké 
výtvarné scény. 

Kromě výše zmíněné publikace profe-
sora Pavla Zatloukala si mohou zájemci 
z výstavy odnést průvodce doplněného 
plánem města s nejvýznamnějšími ob-
jekty, domy a sochami – zachovalými, za-
niklými i těmi, které zůstaly jen ve snech. 
Průvodce i kniha jsou k dostání v e-shopu 
Muzea umění. Výstava je otevřena do 
9. května.   dtx

RECENZE

Všetička, František: Olomouc literární 4. O literár-
ních tvůrcích spjatých s Olomoucí. Olomouc, CUL-
TUM  2020. 230 s.

Na pět desítek  literárních portrétů soustřeďuje 
již čtvrtá kniha Františka Všetičky. Jedná se o čti-
vé a velmi zajímavé texty, které přibližují životy 
a díla známých, méně známých, zapomenutých 
a pro mnohé naprosto neznámých osobností. Jsou 
zde portréty vyloženě čítankových osobností i cha-
rakteristiky zapomenutých i  současných osob, 
které měly dvě věci společné. Zmiňovaní pánové 
a dámy se věnovali literatuře a  jistý čas pobývali 
v Olomouci.  Autor popisuje život a dílo konkrét-
ního autora a zároveň reflektuje dobové reálie 
Olomouce a  jejího místa ve světě. Čtenář musí 

obdivovat píli a soustředěnost autora, který ne-
všedním způsobem předestírá životy, které neby-

ly žity nadarmo. Je to 
četba velmi zajímavá 
a mnohdy až vzrušu-
jící. František Všetička 
je známý, erudovaný 
literární vědec a niko-
ho nepřekvapí, že také 
on je člověkem, který 
svůj život pevně spou-
tal s rodnou Olomoucí. 
Je to dobře zpracova-
ná kniha, plná pouče-
ní a nových informací. 
Pro toho, kdo hledá, 

jistě i najde. Jednotlivé medailonky jsou doplněny 
vesměs autorovými fotografiemi.

František Všetička všemi čtyřmi olomouckými 
průvodci významně dotváří obraz kultury v Olo-
mouci ve značném časovém rozpětí. Jakkoli těží 
z četných pramenů, současně často uplatňuje sub-
jektivní postoje a vlastní zážitky, neboť své texty 
pojímá jako fejetony.  

Kniha vyšla s  finanční podporou statutárního 
města Olomouce. Distribuci zajišťuje společnost 
Kosmas, ale již dnes ji lze zakoupit, zatím pou-
ze prostřednictvím e-shopu (www.e-shop.upol.cz) 
Prodejny odborné literatury Univerzity Palackého, 
Biskupské náměstí 1.

Miloš Kvapil
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Olomouc si připomněla Hanu Maciuchovou
V den posledního rozloučení s Hanou 
Maciuchovou jí město poděkovalo za její 
umění. Herečka, kterou k Olomouci pou-
taly silné osobní vazby i rodinné zázemí, 
zemřela 26. ledna ve věku 75 let.

K rozloučení využilo město nově bu-
dovaný informační systém. Z amplionů 
zaznělo hodinu po poledni neobvyk-
lé hlášení: „Statutární město vyjad-
řuje hlubokou soustrast rodině paní 
Hany Maciuchové. Paní Hano, upřímně 
a z celého srdce děkujeme za vše, co 
jste nám svým uměním i celým vaším 
životem dávala.“ Sdělení doprovázela 

znělka večerníčkového seriálu Krko-
nošské pohádky, v němž Hana Ma-
ciuchová ztvárnila jednu ze svých 
nezapomenutelných rolí.

Pořád je to můj první domov, hlá-
sila se hrdě k Olomouci celý život. 
Úctyhodná divadelní dráha Hany Ma-
ciuchové je spjata především s praž-
ským Divadlem na Vinohradech. Kromě 
bezpočtu divadelních rolí ztvárnila 
i mnoho postav ve filmech, televizních 
seriálech a rozhlasových hrách. 

Poslední rozloučení se na přání rodiny 
odehrálo jen v nejužším kruhu.   mif

I duchovní potravu je třeba vydávat. Do 
městské knihovny zamířili čtenáři, kde začal 
výdej knih přes okénko. Zrovna tak knihov-
níci zavedli i rozvoz až do domu. Umožnil to 
nouzový stav platný od 15. února. 

Knihy a časopisy si mohou čtenáři do 

okénka předem objednávat přes knihov-
ní katalog takzvaně „odložením z polič-
ky“, e-mailem nebo telefonicky. Čtenáři 
musejí přijít v roušce, dezinfikovat si 
ruce a dodržovat předepsané rozestupy. 
„Proudí k nám doslova davy čtenářů,“ 
potvrdila ředitelka Lenka Prucková. Jen 

za první den otevření knihovníci obslou-
žili 284 lidí na hlavní budově a dalších 
102 na pobočkách.

Kvůli velkému zájmu čtenářů se 
knihovna dokonce i na pobočkách vrátila 
k běžné půjčovní době. „Oddělení pro 
děti a mládež navíc rozšířilo půjčovní 
dobu i na dopolední hodiny. Hlavní bu-
dova na náměstí Republiky má otevřeno 
i v sobotu dopoledne,“ uvedla Prucková.

Městská knihovna zavedla i rozvoz 
z poboček v Holici, Neředíně a na Tabu-
lovém vrchu. Podmínkou je, aby si čte-
nář objednal pouze na dané pobočce, 
knihy z jiných poboček či z hlavní budo-
vy se nerozváží.

„Služba je pro všechny naše čtenáře 
zdarma, fungovat bude po dobu existen-
ce výdejních okének,“ vysvětlila ředitel-
ka. Ve středu budou knihovníci rozvážet 
v Holici, ve čtvrtek v Neředíně a na 
Tabulovém vrchu. Vždy od 15 do 17.30 
hodin. Knihovna města Olomouce tak vy-
šla vstříc zejména seniorům, kteří se do 
knihovny mnohdy obávají přijít. 

I při této službě je samozřejmos-
tí dodržení závazných hygienických 
opatření.   ste

 ROZVOZ A OKÝNKO  
 – JENŽE Z KNIHOVNY 

Labutí jezero
Fotografie Sylvy Křenkové dobývaly 
v únoru svět olomouckého 
facebooku. Její Labutí jezero 
v podání Hany Machovské 
uchvacovalo. Fotografka Sylva 
Křenková se často věnuje tanečním 
záběrům a studentka ZUŠ Žerotín 
Hana Machovská má z předloňska 
stříbrnou medaili z Dance World 
Cupu v Portugalsku. Už chybí jen 
Čajkovského hudba...   pok
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Beseda Olomouc – Tel Aviv
Studenti česko-francouzské sekce Slovan-
ského gymnázia rozmlouvali online s pa-
mětnicí Evou Erbenovou, která žije v Izraeli. 

Diskusi k Mezinárodnímu dni památky 
obětí holocaustu zorganizovala česká 
ambasáda a vedl ji sám velvyslanec Mar-
tin Stropnický. 

„Eva Erbenová vyprávěla studentům 
o svém devadesátiletém životě. Vážnost 
situace před válkou pocítila v roce 1938, 

když si šla koupit zmrzlinu a uviděla před 
obchodem nápis Zákaz vstupu psům 
a Židům,“ uvedl její příběh vyučující Ben-
jamin Hildenbrand.

Erbenová byla deportována do Terezína, 
později do Osvětimi, přežila pochod smrti...

S Petrem Erbenem, jehož znala z Tere-
zína, v roce 1948 emigrovala do Izrae-
le. I když se naučila hebrejsky a napsala 
o svém životě hebrejsky knihu, stále se 
cítí být Češkou. 

Inspirující rozhovor je možné zhlédnout na 
facebooku česko-francouzské sekce.   pok

Výměna srdcí
Partnerská města Olomouc 
a Krakov si vyměnila svá srdce. 
Hlavní myšlenkou pro vznik 
fotografií bylo milé gesto.

„V této době plné zkoušek pro nás 
všechny jsme chtěli sdílet solidaritu, 
optimismus a víru v lepší zítřky. Chtěli 
jsme poděkovat za to, že tady naši 
partneři jsou pro nás, i když teď jen 
na dálku, a vyjádřit naději, že se zase 

brzo budeme moci potkat osobně,“ 
uvedla Kinga Stoszková z kanceláře 
starosty Krakova. Olomouc na 
oplátku poslala své srdce do 
Krakova jako vyjádření podpory 
a sounáležitosti.   pok
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Statutární město Olomouc dlouhodobě 
finančně podporuje Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje. 

Na konci ledna si hasiči za peníze města 
pořídili novou seskokovou matraci, tele-
metrický systém měření náklonu sta-
vebních konstrukcí a sadu na korunkové 
vrtání s diamantovým vrtacím strojem.

„Spolupráce města s profesionálními 
i s dobrovolnými hasiči je mimořádně 
dobrá a má praktický význam, což se 

potvrdilo nedávno při požáru, kdy námi 
darovaný a instalovaný hlásič zachrá-
nil život i majetek. Už od povodní v roce 
1997 funguje spolupráce na tak dobré 
úrovni, jako v málokterém jiném měs-
tě a regionu,“ řekl náměstek primátora 
Martin Major.

Ředitel HZS OK Karel Kolářík náměstko-
va slova potvrdil. „Vede nás společná snaha 
zajistit lidem v Olomouci ještě vyšší úroveň 
bezpečnosti v nenadálých nebo kritických 
situacích,“ uvedl Kolařík.

Hasiči předvedli, jak budou nové vybavení 
používat. Třeba jak dlouho trvá nafouk-
nout seskokovou matraci, jak snadné je 
vrtat do betonu vrtacím strojem s diaman-
ty nebo jak fungují inklinometry, které 
zajišťují hasičům bezpečný pohyb v objek-
tech s nestabilními či hrubě narušenými 
stavebními konstrukcemi.

Na pořízení seskokové matrace při-
spělo město hasičům 360 tisíci korunami. 
Prakticky stejnou částku pak představo-
valo financování telemetrického systému 
a sady pro korunkové vrtání s diamanto-
vým vrtacím strojem.

Seskokové matrace se využívají tam, kde 
není možné z prostorových či jiných důvodů 
ustavit výškovou techniku. Nejčastěji se po-
užívá při záchraně osob z výšek, například 
z ocelových konstrukcí či komínů. Matrace 
se také využívají v případech, kdy se před-
pokládá sebevražedný skok. 

Seskokovou matraci tvoří vzduchem 
naplněný polštář, který při pádu absor-
buje sílu dopadu. Je schopna zachytit 
pád až z výšky 25 metrů.   mif

Většinu přestupků se strážníci snaží řešit domluvou
Je tomu rok, co jsou v platnosti nejrůz-
nější vládní nařízení reagující na situaci 
ohledně koronaviru. Tato nařízení zasáh-
la do běžného fungování každého obyva-
tele Olomouce včetně strážníků.

„I my jsme museli reorganizovat výkon 
služby tak, aby byl pokryt dohled nad do-
držováním veřejného pořádku a dalších 
úkolů vyplývajících ze zákona o obecní 
policii. Mimo jiné k těmto úkolům přibyla 
kontrola dodržování nařízení vydaných 
vládou České republiky,“ uvedl ředitel 
Městské policie Olomouc Pavel Skalický.

Od zavedení těchto opatření (zákaz 
konzumace alkoholu na veřejnosti, po-
vinnost nosit roušky nebo zákaz vychá-
zení v nočních hodinách) strážníci řešili 

necelých 1800 přestupků v souvislosti 
s porušením zákona o krizovém řízení 
a zákona o ochraně veřejného zdraví.

„U většiny hříšníků stačila k navoze-
ní právního stavu domluva, ale našli se 
i jedinci, kteří ani po opakovaných upo-
zorněních nebyli schopni pochopit dů-
ležitost nařízení a zejména fakt, že platí 
pro všechny občany,“ doplnil Skalický.

Tomu odpovídá i pohled do statistik. 
Olomoučtí strážníci vyřešili více než 
96 procent všech přestupkových jed-
nání domluvou. Možnost uložení poku-
ty na místě nebo oznámení správnímu 
orgánu využili pouze, když se jednalo 
o opakované případy nebo závažnost 
případu vyžadovala projednání před 
správním orgánem.   dtx

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

POČET: celkem (domluva/oznámení) 2020 2021

Porušení zákona o krizovém řízení (zákaz 
nočního vycházení, konzumace alkoholu 
na veřejnosti, atd.)

310 (288/22) 
363 (332/20)
11× pokuta 

Porušení zákona o ochraně veřejného 
zdraví (roušky)

602 (588/14) 500 (498/2) 

 SESKOKOVÁ MATRACE  
 A DALŠÍ VYBAVENÍ PRO HASIČE 

CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo.
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, chronických 
chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245
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Revitalizace sídlišť a autobusová linka číslo 111
Desítky dotazů dorazily e-mailem do redakce po otištění výzvy s názvem Otevřená radnice. V ní se mohou Olomoučané zeptat na 
cokoliv a redakce se jim snaží zajistit odpovědi na jejich otázky. A nejen redakce, ale také úředníci a zodpovědní politici. 
Odpovědi na nejzajímavější dotazy, které by mohly zaujmout větší počet lidí, budeme na této stránce pravidelně zveřejňovat.

Chystají se někdy v budoucnu revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlištích, například i s využitím nějakých do-
tačních titulů, tak jako proběhly první etapy před několika 
lety na Povelu?

Jsem občankou města Olomouce od roku 1951, kdy jsem 
se v tomto nádherném městě narodila, a jsem velmi 
ráda, že jsem v Olomouci celou dobu zůstala, studova-
la a také pracovala. Olomouc je nejen krásné město, ale 
máme i překrásné okolí, kde můžeme vyjíždět i městskou 
dopravou.  Chci se zeptat, jestli se uvažuje ve spolupráci 
s Dopravním podnikem města o znovuzavedení linky au-
tobusu číslo 111, alespoň o víkendech?  Ondřej Sovják

Milena Kouřilová
Náš útvar hlavního architekta při-
pravuje studie revitalizací, které 
budou podkladem pro další stupně 
projektové dokumentace. Týkají se 
například nároží ulic Foerstrova-
-Kmochova-Dobnerova.

Navrhované projekty se objevují 
napříč jednotlivými odbory, na-

příklad v rámci akcí spolufinancovaných z dotací Evropské unie. 
Konkrétně se jedná o další etapu revitalizace a regenerace sídliště 
Povel nebo revitalizaci Tererova náměstí na sídlišti Nová Ulice. 

V různých fázích rozpracovanosti jsou i další připravované 
revitalizace veřejných prostranství. Jedná se například o par-
kovou zeleň u kapličky na sídlišti Nové Sady nebo o revitalizaci 
parku Malého prince na sídlišti Nová Ulice.

K revitalizaci ale dojde i při výstavbě pokračování tramvajové 
trati na Nových Sadech. Při ní dojde k přestavbě uličního profilu 
Zikovy ulice včetně řešení zeleně, chodníků a cyklostezky.

Koncepčně jsou sídliště řešena v regulačních plánech jed-
notlivých sídlišť, které by měly být podkladem pro navazující 
investiční akce.

Mirek Žbánek
primátor

Linka číslo 111 byla sezónní lin-
kou, a tedy nejezdila po celý rok. 
Její využití bylo dlouhodobě sledo-
váno prostřednictvím automatické-
ho sčítání cestujících nade dveřmi, 
stejně jako u využití linky číslo 11, 
která jezdí na Svatý Kopeček.

Jedenáctka patří k nejsilnějším linkám v rámci olomoucké 
hromadné dopravy. V pracovních dnech jezdí tato linka ve špič-
kovém období v desetiminutovém intervalu. Ve dnech pracovní-
ho klidu je linka provozována v patnáctiminutovém intervalu. 

K úpravám provozu jsme přistoupili už v loňském roce v ná-
vaznosti na pokles přepravy v celé síti dopravního podniku 
vlivem pandemie onemocnění covid-19. V současné době obno-
vení linky číslo 111 nepředpokládáme.

Martin Major
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Za krásnější přednádraží

Když návštěvník anebo obyvatel Olomouce vystoupí z vlaku, ocitne se v části 
města nazvané Nové Hodolany. U nás doma, dalo by se říci, a proto se snažíme si 
ten náš domov zvelebovat, jak nejlépe umíme. 

V loňském roce jsme se, jako každoročně, pustili do oprav chodníků.  Při vý-
běru, co opravit, nasloucháme požadavkům občanů i odboru dopravy. Následně 
v komisi městské části rozhodneme, co lze opravit za prostředky nám svěřené 
z městského rozpočtu.  Volba padla na dokončení předláždění chodníku navazu-
jícího na již opravenou část na ulici Gorazdovo náměstí – Pasteurova, která byla 
provedena v rámci stavby protipovodňových opatření. Dosáhli jsme tak toho, že 
chodník je zcela opraven od ulice Sokolovská až po odbočku na Černou cestu. 
Dále jsme nechali opravit chodník na levé straně tř. Kosmonautů vedoucí okolo 
tzv. náměstíčka přilehlého k domům na ulici Jungmannova až k ulici Hálkova. 
Tato oprava byla hrazena z prostředků města, protože její cena zdaleka převy-
šovala finanční možnosti, které jako komise máme k dispozici. Také jsme opravili 
havarijní část vozovky mezi ulicí Charkovská a Kaštanová.

 Nejen opravami chodníků zkrášlujeme naše okolí. Pro zajištění bezpečnosti 
dětí jsme nechali vybudovat opěrnou konstrukci s živým plotem okolo dětského 
hřiště na Blanické.  Také jsme nechali nainstalovat kovové sloupky zabraňující 
rozjíždění trávníku ve vnitrobloku na ulici Starodružiníků a na ulici Nezvalova ne-
chali odstranit betonové plochy pod popelnice, které již dávno neplnily svůj účel. 
Totéž jsme provedli s betonovými bloky lemujícími nepoužívané bývalé pískovi-
ště na tř. Kosmonautů.  Mimo výše uvedené jsme se rozhodli, že uděláme radost 
našim školákům a předškolákům. Každé škole a školce v naší městské části jsme 
přispěli k nákupu hraček a knížek.  A všem, nejen malým, jsme se rozhodli zpří-
jemnit čas vánoční. Jistě jste si všimli, že jsme poprvé po celý prosinec až do Tří 
králů měli nádherně nasvícený vánoční smrk před školou na ulici Zeyerova. Dou-
fáme, že vám udělal neméně velkou radost jako nám. Jediné, co nás mrzí, že jsme 
nemohli z důvodu protikoronavirových omezení uspořádat slavnostní rozsvícení.

A co letos? Chystáme se opravit část chodníku na Masarykově třídě, opět tak, 
aby došlo ke sjednocení celého opraveného úseku. Dále plánujeme výsadbu stro-
mů v parčíku U Jilmu, úpravu nájezdů na chodníky, dokončení započatého úseku 
mezi Charkovskou a Kaštanovou. A spoustu dalších věcí, ostatně jako každý rok.

Svatopluk Binder / ANO 2011

Tramvajová trať na Nové Sady – dobrá věc ve špatnou dobu?

V poslední době se setkáváme s kritikou, že Piráti a Starostové nechtějí v Olo-
mouci výstavbu nových etap tramvajové trati. Dovolte nám tedy stručně shrnout 
základní body celé situace kolem tramvajové trati na Nové Sady a vysvětlit tak 
různé postoje, které se liší i v rámci našeho zastupitelského klubu.

Hledisko strategické: Tramvaje jsou nejlepší prvek MHD. Nedrncá to v nich, 
převezou najednou nejvíc lidí, vydrží desítky let v provozu a „nečmoudí“. Největší 
sídliště ve městě si rozhodně zaslouží nejlepší spojení s centrem. Chceme-li na-
bídnout lidem alternativu k autům, musíme mít adekvátní náhradu. Navíc parko-
viště ani na sídlištích ani v centru nedává smysl rozšiřovat. Více parkování = více 
aut = méně místa pro všechny. A srovnání s údajně levnějším provozem autobusů? 
Do ceny provozu autobusů se nezapočítává např. výstavba a opravy silnic nebo 
jejich menší pohodlí a kapacita. Jednoduché srovnání k dispozici není.

Hledisko finanční: Město Olomouc je extrémně zadlužené. Proto musí-
me i ty dobré investice desetkrát promyslet, než se do nich pustíme. Celkový 
náklad projektu bude cca 475 mil. korun, z toho cca 347 mil. zaplatí dotace. 
Vypadá to jako skvělá nabídka. Ale posuďte: když vám někdo nabídne pohád-
kový dům za 20 mil. s tím, že vám na něj 15 mil. dá EU, koupíte si ho? Odpověď 
samozřejmě závisí na tom, zda máte zbylých 5 mil. Olomouc opravdu zbylých 
142 mil. nemá, a tak se (opět) zadluží. A splácet začne teprve po příštích ko-
munálních volbách. Provoz tramvaje navíc není levný, takže jde o  investici, 
která bude generovat další náklady. 

Hledisko realizační: Tramvaje jsou skvělé na rovných úsecích, kde dokáží pro-
dat své nejlepší vlastnosti, tj. zrychlení a pohodlnou jízdu. Jakmile se jí do cesty 
postaví zatáčky nebo nerovnosti, je to jako jezdit na běžkách v hlubokém sněhu – 
nějak to půjde, ale nebude to ideální. Navíc by měla vést co nejblíže k domovním 
dveřím cestujících. Trať z centra do Slavonína vede kvůli “odbočce” k Šantovce 
nejdříve “územím nikoho” kolem Moravy, načež ji čeká více zatáček, než bylo po-
třeba. To je škoda, protože k tramvaji má spousta lidí zbytečně daleko a cestující 
ztrácejí v zatáčkách cenné minuty na každé trase.

Situace tedy není jednoduchá. Pro rozvoj města jde o pozitivní krok kupředu, 
který ale opět znamená významný zářez do rozpočtu. Rádi si přečteme váš názor 
na téma např. na facebooku Piráti a Starostové nebo na info@piratistarostove.cz.

Marek Zelenka a Viktor Tichák / Piráti a Starostové

Tržnice a autobusák: polovičatá soukromá investice, nebo dokončení olomouc-
kého centra?

Osud Tržnice a plochy starého autobusového nádraží se ocitl znovu v zájmu po-
litiků. Důvodem je záměr dlouhodobě pronajmout část městských pozemků na 
Tržnici. Cílem kroků koalice - zpracování územní studie a předběžných tržních 
konzultací s případnými zájemci o využití lokality - je „dočasné řešení kultivace 
lokality a veřejných prostranství v časovém horizontu cca 15 -20 let“.

Není v Olomouci moc významnějších urbanistických otazníků, než je budoucí 
podoba posledního velkého, důležitého a nedokončeného prostoru v olomouc-
kém centru. Jde o významnější místo, než je dnes například náměstí Nár. Hrdinů. 
Jeho podobu řešil ve svém slavném regulačním plánu už proslulý Camillo Sitte. 
Později podobu náměstí hledala velká soutěž v roce 1931, vypsaná na návrh rad-
nice a okresního úřadu. Tyto historické návrhy jsou však dnes překonané. Novou 
podobou se od zastavení projektu Paláce Morava před 20 lety na radnici nikdo 
nezabýval navzdory doporučení urbanistů, že by město mělo uspořádat na celý 
prostor urbanistickou soutěž.

V jaké jsme dnes situaci? Prostor je neutěšený, se špatně řešenou dopravou 
a veřejnými plochami. Zároveň s potenciálem pro energické dokončení městské-
ho centra - náměstí, dobře řešený dopravní uzel včetně dopravního terminálu, 
propojení parků, novou zástavbu. Na jedné straně má naše radnice možnost do-
tvořit chybějící část města koncepčně tak, jak postupovala Olomouc v minulosti 
a jak postupují v podobné situaci evropská města. Troufne si mít takovou ambici? 

Na druhé straně leží dlouhodobé „dočasné“ využití jedné části prostoru pro-
střednictvím investice některého ze zájemců (jedním z nich je Šantovka Holding 
a.s.). Radnice takový postup odůvodňuje nedostatkem vlastních prostředků. To by 
však v praxi znamenalo zablokovat komplexní řešení celého území (podle našeho 
názoru na téměř generaci). 

Jakou cestou se vydáme? Rada města zatím připravuje tu druhou, pronájem 
části ploch soukromému investorovi na 15 či více let. ProOlomouc považuje za 
racionálnější spravovat prostor na Tržnici a tržiště městskými společnostmi, nebo 
pronajmout pozemky na max. 10 let a souběžně připravit urbanisticko-architek-
tonickou soutěž a podniknout další kroky. Tak, aby za 10 let mohla být zahájena 
výstavba poslední části olomouckého centra se všemi z toho vyplývajícími příno-
sy pro občany města i pro ekonomický rozvoj.

Tomáš Pejpek / ProOlomouc

NÁZORY ZASTUPITELŮ

BYTY K PRONÁJMU

Statutární město Olomouc nabízí byty k pronájmu. 
Termín pro podání žádostí je do 17. 3. 2021. Fotografie 
bytů a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

Synkova 8, č.b. 13, ve 3. NP, o velikosti 0+1 (plocha bytu 
34,93 m2). Jistota 10.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, 
tj. 3.842,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoj s kuchyňským koutem: 23,3 m2, předsíň: 
3,6 m2, sklep: 5,1 m2

tř. Kosmonautů 16, č.b. 5, ve 2. NP, o velikosti 1+1 (plocha 
bytu 40,05 m2). Jistota 10.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/
měsíc, tj. 4.405,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoj: 18 m2, kuchyň: 9 m2, předsíň: 8 m2, 
balkon: 2 m2, sklep: 1 m2

U letiště 8, č.b. 3, ve 2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 
48,38 m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/měsíc, 
tj. 5.321,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoje: 12+15 m2, kuchyň: 8,5 m2, předsíň: 
6,7 m2, balkon: 2 m2, sklep: 1,6 m2

Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemo-
vitostí Olomouc, a. s., bytové oddělení, Školní 2, 779 00 
Olomouc, tel. 585 238 119.
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Olomoucká radnice rozhazuje, utrácí 
moc za tužky!
Nestřídmá byrokracie a drahá admini-
strativa rozčiluje v Olomouci poli-
tickou opozici i místní list Pozor. Ten 
kritizuje skutečnost, že úřad za pouhé 
dva měsíce spotřeboval tužky za 10 
tisíc korun! Plyne to z faktury vystave-
né papírenskou a kancelářskou firmou 
Polák. To ale radnice dementuje s tím, 
že vůbec nešlo jen o tužky (pouze 
659,60 korun), ale o papír (4425 ko-
run), fascikly (1550 korun) a mnoho 
dalšího kancelářského vybavení, což 
dohromady dělá právě sumu 10 tisíc 
korun.  Radnice se navíc brání, že mu-
sela zřídit nová oddělení a ta nemě-
la dosud ani tužky, ani papír, a tak je 
musí vybavit. 

Pozor, padá letadlo! 
V březnu 1921 se odehrává několik le-
teckých nehod na neředínském letišti. 
Jedna z nich končí vážným úrazem, 
ostatní jsou lehčího charakteru. V prv-
ním případě se při startu vojenského 
letounu roztříštila vrtule. Naštěstí ješ-
tě na ploše. Další letec vzlétnul, ale 
zrazuje ho motor. Pilot přistává nou-
zově u Topolan, je bez zranění. Velká 
pohroma pak ale potkala kapitána le-
tectva Zázimu. Ten je zvyklý létat na 
stroji Samson, který má ale poruchu, 
a tak vzlétá na stroji Spad. Předvádí 
publiku přemety a strmý let z výšky 
asi 600 metrů k zemi. Jenže Spad je 
rychlejší než Samson, a tak kapitán 
Zázima nezvládá opětovné zvednutí 
letounu. Stroj naráží do země a od-
vážného letce vezou s vážnými zraně-
ními prsou a hlavy do nemocnice.  

Olomouc slaví Masarykovy 
narozeniny
Dnes na to nejsme zvyklí, ale před sto 
lety považují lidé za zcela správné 
oslavit narozeniny prezidenta státu. 
Je konec konců pár let po konci mo-
narchie, kteréžto zřízení tady vládlo 
od raného středověku, a narozeniny 
monarchů přece slaví i lid. Masaryka 
navíc všichni milují. Od časného rána 
7. března tak panuje na mnoha mís-
tech Olomouce čilý ruch a slavnostní 
nálada.  Ve Staroměstských kasár-
nách probíhá hned ráno slavnostní 
vojenská přehlídka. Ve městě vyhrává 
vojenská hudba. Z kasáren vychá-
zí průvod i s hudbou na Masarykovo 
(Horní) náměstí. Například na Nových 
Sadech probíhá přednáška a sboro-
vý zpěv. Skvělý dojem kazí dle médií 
jen to, že mnohé instituce a spolky 
dosud užívají starý prapor, červenobí-
lý, ačkoliv „již dávno si mohly s nepa-
trným nákladem poříditi novou státní 
vlajku.“   mif

BŘEZEN 1921 TELEGRAFICKY

PŘED STO LETY

Před sto lety: hejčínští chlapci 
versus chomoutovští chasníci
Legislativa versus folklór. Jsou spory, kte-
ré se vrací do soudní síně i po sto letech. 
Paragrafy a tisícileté lidové tradice spolu 
komunikují dost špatně, každý mluví ji-
nou řečí. Právě takový problém řešil soud 
v Olomouci v březnu roku 1921. A padly 
i nepodmíněné tresty. Už tehdy případ 
přitáhl pozornost médií i veřejnosti. 

Díky tomu, že o dva roky dříve vznikl 
spojením s předměstskými obcemi takzva-
ný Velký Olomouc, jednalo se vlastně 
o městské téma, byť se celý incident ode-
hrál mezi dvěma vesnicemi. Šlo o souboj 
mládenců z Hejčína, který byl tou dobou 
už součástí Olomouce, a z Chomoutova.  

Nikoho z účastníků na začátku nena-
padlo, že skončí u soudu a případně i za 
mřížemi. Stavění máje a jeho kácení je 
starý lidový zvyk, jehož skutečné nejhlubší 
kořeny míří až kamsi do pravěku. V růz-
ných modifikacích se tento svátek jara 
odehrával v celé Evropě a má předkřesťan-
ský původ. Krádež májky ze sousední obce 
k těmto modifikacím odnepaměti patří rov-
něž. Jde o regulérní součást zvyku. 

V květnu roku 1919 se takto utkaly dvě 
konkurenční party z Hejčína a z nedaleké-
ho Chomoutova. Hoši z Hejčína se smlu-
vili, že zostudí kluky z Chomoutova. Ti se 
o tom dozvěděli, a tak si rozdělili noční 
hlídky. U májky dokonce postavili boudu 
pro noční hlídku. Nepomohlo to. 

Asi dvacetičlenná parta z Hejčína se 
jednoho dne večer vydala pod vedením 
vojínů Antonína Vincence a Františka 
Teichmanna do Chomoutova. Měli s se-
bou i hole. Do druhé vsi dorazili okolo 
jedenácté. Vůdci přepadli hlídkujícího 
mládence, zbývající obklopili boudu, v níž 
spali další hlídači. Během okamžiku byli 
znehybněni, dva, kteří se vzpouzeli, dosta-
li pár ran holí. Zbývající útočníci pak „ská-
celi máj v hodnotě 150 korun a odnesli 

jej s sebou do Hejčína“. Ne dost na tom 
– hejčínští vtipálci pak ještě vyrobili speci-
ální plakáty, kterými zvali Chomoutovské 
k nim do Hejčína na májovou oslavu. 

Poražené to natolik rozzlobilo, že na 
své protivníky podali trestní oznámení. 
A následovalo něco, co od té doby justice 
zažívá opakovaně – spor mezi lidovou tra-
dicí a nepružnými paragrafy. 

Hejčínští argumentovali, „že jde o starý 
venkovský zvyk, který až do dneška na 
venkově panuje a je výronem mladické 
bujnosti“, a že je „ani ve snu nenapadlo, že 
by se tím mohli dopouštět trestného činu, 
pro který by později mohli být soudně stí-
háni“. Zdá se, že z té situace neměl radost 
ani soudce krajského soudu. Dvacet kluků, 
kteří seděli na lavici obžalovaných, oprav-
du nepůsobilo dojmem kriminálníků. Hoši 
se ke všemu doznali, ale vůbec v tom ne-
viděli zlý úmysl ani trestnou činnost. 

Soud nakonec uznal motiv posvěcený 
folklorem a původní obvinění z trestného 
činu krádeže smetl ze stolu. V tomto bodě 
byli mládenci osvobozeni. Bez trestu ale 
nevyvázli. Šlo totiž ještě o násilí, které při 
krádeži májky použili. Deset z přítomných 
Hejčíňanů bylo shledáno vinnými z trest-
ného činu veřejného násilí, každý z nich 
vyfasoval deset dní žaláře. U několika 
z nich, kteří byli při útoku méně aktivní, 
změnil soud trest na podmíněný, další šli 
skutečně na deset dní za mříže. 

Takhle tedy skončil případ, který už 
před sto lety vzbudil pozornost veřej-
nosti. Od té doby soudy podobný ne-
smysl řešily mnohokrát, a to ne pouze 
v tuzemsku, ale třeba i v Německu či 
Rakousku. Absurdita sporu staroby-
lé tradice a zákona fascinovala tehdy 
i dnes, takové soudní pře probíhají vždy 
za velké pozornosti médií. Jen ty dese-
tidenní kázeňské pobyty za mřížemi už 
dnes nemáme…   Michal Folta
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TAJENKA
Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch 
než ženy moudré. Jen velmi málo... 
— Sophia Lorenová, *1934, italská herečka. 
Tři vylosovaní luštitelé získají publikaci 
o olomouckém orloji a fotoknihu Jindři-
cha Štreita.  

Tajenku křížovky zasílejte do 16. března 
na adresu: Magistrát města Olomouce, 
Horní náměstí – radnice, 771 27 
Olomouc. Obálku označte heslem „Tajen-
ka“. Elektronicky můžete vyluštěnou tajen-
ku zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 

telefon a doručovací adresu.
Tajenka z minulého čísla:
Nikdy neodkládám na zítřek, co lze udě-
lat pozítří. (Oscar Wilde)
Úspěšní luštitelé: Karel Stejskal, Jiřina 
Lázničková, Milan Jaroš, Vlastimil Bažant 
a Milena Rozsypalová.
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Easy Sudoku Puzzles 3 
www.printablesudoku99.com 
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 2  8 7 3 5   
3 5 6   9  7 4 
   5 6 4  3  
  4    1   
7   9 5   2  
2 3    6 9  5 
 1 2    3 5  
9  3   5  4  
8 4    2 7 9 1 

 2    6    
 3 6    7 9  
 7 1   8   6 
  8 7 5 3  1 4 
3 4   8     
  5 6 9 4 8 7 3 
9  3 5   6   
7 5  2  1   8 
1   8 3 9   7 

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

2 1  6    8  
5 4      1  
 3  2   9 4  
1  2  5  4   
  8  9  6   
    4    1 
   4    3 5 
        4 
7   9      

Hard Sudoku Puzzles 3 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

8 
 

        1 
     5  4  
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