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 SDÍLENÁ KOLA A KOLOBĚŽKY. 
 ČTVRT MILIONU JÍZD ZA LOŇSKÝ ROK 

TÉMA ČÍSLA

Radniční věž: 
Nahoru po třech letech

Olomoucké dvacítce dominoval 
Kolumbijec a Guatemalka

Statická doprava z pohledu 
olomouckých strážníků
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BYTY K PRONÁJMU

Statutární město Olomouc nabízí byty k pronájmu. 
Termín pro podání žádostí je do 12. 5. 2021. Fotografie 
bytů a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

U letiště 6, Olomouc, č.b. 2, v 1. NP, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 64,41 m2). Peněžitá jistota 15.000,- Kč. Ná-
jemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 6.612,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoje: 16+16+12 m2, kuchyň: 8,5 m2, předsíň: 
6,7 m2, WC + koupelna: 3,5 m2, sklep: 1,6 m2.
Synkova 4, Olomouc, č.b. 14, ve 3. NP, o velikosti 3+1 
(plocha bytu 73,33 m2). Peněžitá jistota 15.000,- Kč. Ná-
jemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 7.472,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoje: 18+12+12 m2, kuchyň: 11 m2, předsíň: 
7,6 m2, WC + koupelna: 3,5 m2, lodžie: 3 m2, sklep: 5,7 m2
Ztracená 1, Olomouc, č.b. 10, v 5. NP, o velikosti 2+1 
(plocha bytu 87,74 m2). Peněžitá jistota 13.000,- Kč. Ná-
jemné 104,- Kč/m2/měsíc, tj. 8.754,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoje: 26+16 m2, kuchyň: 10,8 m2, předsíň: 19,8 
m2, WC + koupelna: 6,3 m2, balkon: 4,7 m2, sklep: 2,3 m2
Holická 51, Olomouc, č.b. 10, ve 2. NP, o velikosti 2+kk 
(plocha bytu 32,10 m2). Bez peněžité jistoty. Nájemné 
64,70 Kč/m2/měsíc, tj. 2.076,- Kč + zálohy na služby.
Rozměry: pokoj s kuchyň. koutem: 17 m2, pokoj: 8 m2, 
předsíň: 2,6 m2, WC + koupelna: 3 m2

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

Tak jako každým rokem i letos proběhnou v Aquacentru Delfínek při Plaveckém sta-
dionu v Olomouci velice oblíbené a žádané Prázdninové plavecké školičky zaměřené 
na intenzivní plavecký výcvik a určené dětem ve věku od 4 do 7 let.  

Atraktivní vodní program s plaveckým výcvikem šitým na míru tradičně doplní další 
dětmi oblíbené aktivity jako výtvarné tvoření, spousty her a soutěží, letos pod bedli-
vým dohledem piráta Černovouse a samozřejmě našich zkušených lektorek. 

Zájemci si mohou vybírat z široké nabídky celkem 5 turnusů:
12. 7. – 16. 7.  
19. 7. – 23. 7.  
26. 7. – 30. 7.  
2. 8. –   6. 8.  
9. 8. – 13. 8.  
 
V ceně 2.700,- Kč je 8 lekcí plaveckého výcviku, každodenní tematický program s do-

plňkovými aktivitami, oběd v bistru Zdravá pecka a pitný 
režim. Denní program zahajujeme nejdříve v 7:45 a končí-
me nejpozději v 16 hodin. 

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím na ad-
rese: delfinek@bazen-olomouc.cz, zašleme Vám veškeré 
podrobnosti. Více informací naleznete na webových strán-
kách plaveckého stadionu www.bazen-olomouc.cz. 

Příměstské tábory 
v Aquacentru Delfínek
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V TOMTO ČÍSLE

OLOMOUC MÁ BRONZ ZA 
TURISTICKOU KAMPAŇ A INSTAGRAM

NOVÝ REKTOR: 
AKADEMICKÝ DEMOKRAT

VÝSTAVA PŘIVEZE DO BRATISLAVY 
TÉMA BEZBARIÉROVÉ TURISTIKY

I v nelehkých dobách a s malým 
rozpočtem je možné připravit dobrou 
kampaň na podporu turismu. 

Dáša Řeháková
technická pracovnice

Magdalena Suchánková  
studentka  

Dalibor Hon  
trenér 

Ještě nikdy jsem tam nebyla, 
takže se ráda podívám. Nemám 
to daleko a z domu na věž vidím. 
Takže bych se konečně podívala 
i z druhé strany. 

Já mám teď jiné starosti. Určitě 
by mě to zajímalo někdy 
v budoucnu, protože je moc 
krásně opravená.

Že bych se tam vyloženě hnal, 
to ne. Navíc teď nemůžeme stát 
fronty, kdyby byl o věž velký 
zájem. 

GLOSA

Jaká to byla radost Olomoučanů, když 
v létě 2020 zdvihl jeřáb opravenou 
helmici radniční věže a usadil ji na 
původní místo. Znovu se scelilo něco, 
co podvědomě chápeme jako důležité 
a posvátné – městské panorama. Věž 
radnice do něj patří 610 let. Za tu 

dobu byla svědkem bohatých dějin 
královského města; vzestupů i pádů. 
S nadhledem a důstojností svého 
75metrového majestátu přihlížela 
i běžnému cvrkotu na trhu, zurčení vody 
v kašnách, životu v domech a palácích.
Je naší povinností, abychom její 
ctihodnost zachovali a chránili před 
bezohledností soudobých podnikavců, 

vlamujících se do městského 
panoramatu. Věřím, že radniční věž bude 
i nadále svébytnou panovnicí tohoto 
prostoru a třeba se v ní pro dny sváteční 
obnoví i tradice věžních trubačů.
 
Tomáš Kryl
průvodce a popularizátor 
historie

Máte v plánu vystoupat na radniční věž?

Rozhovor s Martinem Procházkou, 
který byl akademickým senátem 
zvolen do čela Univerzity Palackého.

Fotografická výstava vozíčkáře 
Tomáše Helíska nazvaná Olomouc 
z po(d)hledu zdobí Bratislavu.
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ANO MOŽNÁ NE

OBSAH / ANKETA

OLOMOUCKÁ FINALISTKA ZLATÉHO 
ÁMOSE VEDE NADANÉ DĚTI

Děti z 5. C ze základky v Hálkově ulici
svou třídní učitelku tajně nominovaly
do soutěže Zlatý Ámos 2021.

PÉČE O ZELEŇ MÁ
V OLOMOUCI SVOU STRATEGII

Více než polovina zelených ploch je 
v majetku města. To si nechalo na jejich 
obnovu a údržbu zpracovat strategii.

KOHOUTI UDRŽELI ŘADU OPOR, 
SKONČIL KAPITÁN VYRŮBALÍK

Bezprostředně po ukončení sezony 
začalo vedení hokejové Olomouce 
stavět tým na nový ročník extraligy.
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OZNÁMENÍ

Kašny a fontány se opět naplnily vodou. 
Stejně jako pítka na Horním a Dolním ná-
městí. Technické služby zprovoznily nejen 
barokní, ale i další kašny včetně fontány Na-
miro a fontány v přednádraží. Zprovozněna 
byla také Arionova kašna, čemuž předchá-
zelo čištění a kontrola technologie. Voda se 
do ní napouští na celou sezonu a postupné 
dávkování chemikálií pak zajišťuje průzrač-
nost a zabraňuje tvorbě řas. 

Olomoučané i přespolní, nezapomeňte 
při sčítání lidu, že uvedením skutečného 
místa, kde bydlíte, nasměřujete prostřed-
ky z daní na cesty, školy a veškeré služby 
na to správné místo. Ne tam, kde máte 
uveden trvalý pobyt v dokladech. Můžete 
tak učinit do 11. května.

Do Vlastivědného muzea se vrátila vstup-
ní dubová vrata pocházející z druhé polo-
viny 18. století.  Restaurátoři kompletně 
opravili konstrukci a poškozené části vrat 
a provedli jejich konzervaci. Muzeum sídlí 
v někdejším klášteře klarisek, který byl 
zrušen za josefínských reforem.

Široká veřejnost je zvána za příznivých 
okolností v podvečer pátku 28. května do 
otevřených kostelů. Kompletní nabídku 
otevřených míst, programu i odkazů na 
živé přenosy najdete na webu Noci kos-
telů. Letos je pro zájemce připraven také 

časopis Noc kostelů. K volnému odběru 
jej najdete v Galerii Šantovka a v infor-
mačním centru nejpozději poslední květ-
nový týden.

Primátor Mirek Žbánek podpořil projekt za-
chování psychiatrické péče pro sociálně vy-
loučené osoby. Službu zajišťuje olomoucká 
Charita, ale kvůli zastaveným platbám ze 
strany zdravotních pojišťoven bojuje s nedo-
statkem finančních prostředků.  

Zvažujete, že by bylo dobré nechat se 
otestovat na HIV? Česká společnost AIDS 
pomoc provádí bezplatné a anonymní 
testování. V Olomouci bude sanitka, kde 
se můžete nechat otestovat na HIV a sy-
filis, ve čtvrtek 20. května v Jeremenkově 
ulici před hlavním nádražím. Výsledky 
rychlotestů se dozvíte přímo na místě bě-
hem několika minut. 

Dobro-družné mikrogranty od Nadace 
Via lákají děti od obrazovek do přírody.
Prostřednictvím malých grantů do dvou 
tisíc korun chce nadace podpořit ven-
kovní aktivity dětí a mládeže. O podporu 
je možné žádat do listopadu letošního 
roku. Dobro-družné mikrogranty jsou ur-
čeny jednotlivcům nebo malým týmům. 
Více informací na www.nadacevia.cz.

Poptávka po službách olomouckého 
P-centra dlouhodobě roste a stávající po-
čet dvou konzultačních místností již pře-
stává stačit. Proto se P-centrum rozhodlo 
videem s názvem Takhle už to dál nejde 
upozornit na tíživou situaci a žádá dárce 
o podporu. Přispět na novou terapeutic-
kou místnost zájemci mohou na stránce 
Vybíráme na třináctou komnatu na webu 
darujme.cz.

Kombinace stylizované historické lo-
mené iniciály a moderního bezpatko-
vého písma, k tomu decentní propojení 
černé, bílé a hřejivě šedé, takový je 
základ nového vizuálního stylu Mu-
zea umění Olomouc. Má vyjadřovat 

podstatu muzea – spojení starého 
a moderního, kulturního dědictví minu-
losti i živého umění. Nový vizuální styl 
vypracovala trojice grafických desig-
nérů Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola 
Wilde a Richard Wilde, kteří zvítězili 
v soutěži pořádané pro Muzeum umění 
společností Czechdesign.

Zažít divadlo jinak, setkat se s tvůrci ins-
cenací, poznat divadelní zákulisí a sdí-
let zážitky s ostatními – to je výčet cílů, 
které chce naplnit Klub mladého divá-
ka s názvem Arter Olomouc. K iniciativě 
Moravského divadla a studentů Katedry 
divadelních a filmových studií na Filo-
zofické fakultě Univerzity Palackého se 
přidaly i další významné olomoucké kul-
turní instituce. V současnosti je vypsána 
soutěž pro studenty o podobu klubového 
loga. Zájemci o účast v soutěži mohou 
do 14. května posílat návrhy na e-mail 
sekretariat@mdol.cz nebo poštou na ad-
resu Moravského divadla.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉ UZAVÍRKY V OLOMOUCI 

do 10. května  úplná uzavírka chodníku 
 v ulici Albertova
do 20. května  úplná uzavírka ulice Na Zábraní
do 31. května  úplná uzavírka ul. Na Zákopě
do 30. června  úplná uzavírka Nábřeží Přemyslovců 
do 30. června  částečná uzavírka ulice Neředínská 
 a třídy Míru (křižovatka)
do 30. července  částečná uzavírka ulice Wellnerova

do 31. července  úplná uzavírka ulice Zikova 
 (od Rooseveltovy po Werichovu)
do 31. července  částečná uzavírka ulice Rooseveltova
do 20. října  částečná uzavírka ulice Masarykova  
 (most přes Bystřici)
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova  
 (most přes Moravu)

Dne 12. dubna zemřel ve věku 84 
let olomoucký sochař Karel Ho-
řínek ze slavné sochařské rodiny. 
Sochařství se věnoval jeho děde-
ček, otec a pokračuje v něm i jeho 
syn. Hořínkova díla jsou umístěná 
v olomouckých exteriérech a je 
znám i svou restaurátorskou prací 
na soše Radegasta z Radhoště.
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NAHORU PO TŘECH LETECH

Špička radniční věže je 75 metrů nad zemí. Ochoz s vyhlídkou zhruba v polovině této výšky. 
Po třech letech se lidem v červnu zase otevře, čeká se jen na rozvolnění epidemických opatření.
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Oprava věže byla součástí oprav celé bu-
dovy radnice. Přesto má věž jednu vlast-
ní novinku, novou historickou expozici.

PAVEL KONEČNÝ

V pořadí již čtvrtá expozice má za cíl 
rozšířit povědomí veřejnosti o životě 
věžníka a umožnit jedinečné výhledy 
do okolí z ochozu radniční věže. Hned 
u vstupu do věže uvidí návštěvníci his-
torické mince a další artefakty, které se 
k budově vážou několik staletí. Ve vitrí-
nách budou ale také nálezy z vykopávek 
z doby oprav Horního náměstí.

„Na ochozu jsou nainstalovány dva 
nové pozorovací dalekohledy s průměrem 
objektivu sto dvacet milimetrů. Oba mají 
vertikální i horizontální otáčení, a abyste 
se přes ně podívali, nemusíte do nich há-
zet žádné drobné,“ popsala vedoucí Infor-
mačního centra Jitka Lučanová. 

Na kamenném zábradlí ochozu se 
poprvé objeví také mosazné pásy, které 
mapují okolí a na horizontu města vyzna-
čují návštěvníkům informace, jaké pa-
mátky konkrétním směrem zrovna vidí. 

Výstup na věž je zdarma, ale pouze 
s průvodcem, ten bude k dispozici v info-
centru vždy v 11, 13 a 15 hodin.

Věžný býval zároveň hudebníkem
Od poloviny 16. století zaměstnávalo 
město věžného neboli turnera, turner-
meistera. (Je to odvozeno od zkomoleni-
ny německého slova turm – věž.) Tento 
muž musel ve dne i v noci vytrubovat ka-
ždou hodinu a také celých 24 hodin spolu 
s dvěma tovaryši a jedním učněm sle-
dovat město, zda někde nevypukl požár 
nebo zda nehrozí jiné nebezpečí – pře-
devším napadení nepřítelem. Když něco 
takového spatřil, zvonil na poplašný 
zvonek umístěný ve věžičce nad orlojem. 
Ve směru požáru musel vyvěsit červenou 
vlajku a v noci svítící lucernu.

„Věžný měl ale i slavnostní úkoly. 
Troubením také zahajoval a ukončoval 
městské trhy a fanfárami vítal významné 

návštěvy při jejich příjezdu na radnici. 
Navíc účinkoval při hudebních slavnos-
tech pořádaných městem, takže věž-
ný musel být i dobrý hudebník, který 
ovládal hru na několik nástrojů,“ uvedla 
náměstkyně primátora Markéta Záleská. 
Právě proto je v expozici v komůrce věž-
ného i několik nástrojů. 

V 18. století se z věžných stávali i ka-
pelníci městské hudby, hráli na plesech 
nebo měšťanům na rodinných slavnos-
tech a hudbu i vyučovali.

Plat věžného činil zprvu osm kop 
grošů a o mzdu se dělil se svými pomoc-
níky. V 17. století si polepšil na 12 kop 
a v roce 1687 činila odměna městského 
trubače 12 moravských tolarů.

Komůrka věžníka je součástí expozice 
a vznikla ve spolupráci s Vlastivědným 
muzeem.

Kdysi archiv, později časová 
schránka v makovici
Olomoucká radniční věž vznikala sou-
časně se stavbou kamenné budovy radni-
ce ve dvacátých letech 15. století. Práce 
zakončilo roku 1443 její zastřešení. To 
současné je z loňského roku, nahoru se 
poslední část zvaná hrotnice dostala 
v červenci 2020. 

V makovici se ke všem nalezeným 
památečním odkazům dostaly i součas-
né. Při opravě byly v kovových pouz-
drech nalezeny barokní tisky z 18. 
století i stavební dokumentace z 19. 
století či například dobové plakáty 
na kulturní akce z šedesátých let 20. 
století. „Zachovat se obdobně a ne-
chat vzkaz našim potomkům považu-
ji za logické a slušné,“ prohlásil tehdy 
primátor Mirek Žbánek a do mosazné 
schránky vložil s ostatními fotografie 
z bourání mostu na Masarykově třídě, 
několik pamětních medailí, dvaceti-
korunu s letopočtem 2020 i bankovku 
s nejvyšší nominální hodnotou pěti tisíc 

korun. Je tam také nápojový a jídelní 
lístek z restaurace umístěné v radnici 
a dokumentace k opravě.

Věž v minulosti ukrývala i městský 
archiv. To byla ale ještě o třetinu nižší, 
současnou výšku nabrala při přestavbě 
v letech 1601–1607 a z této doby je i sou-
časný ochoz a místnost věžného. Čtyři 
věžičky na bocích pak značí, že Olomouc 
měla hrdelní právo, a tudíž i svého kata.

Současná rekonstrukce radniční věže 
probíhala ve třech etapách. Nyní má re-
novovány vnitřní omítky, kamenné i dře-
věné prvky a schody. 

Tři etapy rekonstrukce
Budova olomoucké radnice vévodí Hor-
nímu náměstí a představuje již po šest 
staletí symbol hospodářského a poli-
tického významu města. Její kompletní 
rekonstrukce završená loni přišla na 120 
milionů korun.

Stavbu radnice s kupeckým domem 
povolil Olomouci výsadou z roku 1378 
moravský markrabě Jošt Lucemburský. 
Budova je dnes čtyřkřídlá, s vnitřním 
nádvořím. Z jižní fasády vystupuje arkýř 
gotické kaple sv. Jeronýma. Při východní 
straně radnice se nachází dvouosé scho-
diště a renesanční lodžie. 

Radniční věž dodnes tvoří nepře-
hlédnutelnou dominantu města.

VĚŽNÍCI, O NICHŽ SE DOCHOVALY 
PÍSEMNÉ ZÁZNAMY OD ROKU 
1709 DO ROKU 1769 
Sebastian Hengst
Antonín Stiblitzky
Georg Finger
Kunhert
Johann Schweinitz
Franz Fetzmann
Bernard Němec
Adam Gschladt
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Olomouc má bronz za turistickou kampaň a Instagram 
I v nelehkých dobách a s malým rozpo-
čtem je možné připravit dobrou kampaň 
na podporu turismu. Slogan „...to musí-
te“ si vysloužil celorepublikový bronz. 
Odborná porota Velké ceny cestovního 
ruchu přisoudila olomoucké kampani 
třetí místo.

Vyhlášení výsledků se konalo v rámci od-
borné celostátní konference o cestovním 
ruchu pořádané za podpory agentury 
CzechTourism.

„Oproti prvním Karlovým Varům, které 
investovaly do kampanĕ padesát milionů 
korun, jsme ve dvou mĕsících po první vlnĕ 
covidu vymysleli kampaň pro české turisty 
a mohli do ní investovat řádovĕ jen stovky 
tisíc. K tomu jsme nakoupili turistické karty 
Olomouc Region Card jako pobídku pro 
pobyt na více než dva dny v olomouckých 
ubytovacích zařízeních, kdy nás na podzim 
podpořil i Olomoucký kraj,“ uvedla ná-
městkyně primátora Markéta Záleská, do 
jejíž gesce cestovní ruch spadá.

Oceněná kampaň mířila na pocity 
budoucích turistů slogany Olomouc – to 
musíte… a podle vizuálu se v nich obmě-
ňovalo vidět, zažít, ochutnat.

Město chystá další novinky
S kampaní, pobytovými balíčky, kartou 
plnou výhod i novými prohlídkovými 

okruhy vyrazili pracovníci oddělení 
cestovního ruchu také na roadshow, 
aby Olomouc osobně představili lidem 
v jiných českých městech. Důraz kladli 
na individuální cestování a plány na 
rodinnou dovolenou. Lákadlem se ale 
staly i nové sluneční hodiny, které se 
na budovu radnice vrátily po rekon-
strukci fasády.

Náměstkyně Záleská po vyhlášení 
výsledků odborné poroty ujistila, že le-
tos lze lépe předvídat, co bude, a město 
se na to již připravuje. „Samozřejmě se 
zase budeme snažit zaujmout,“ zdůraz-
nila. Olomoucké výpadovky obsadí za-
nedlouho nové vítací tabule a v plánu je 
i spuštění nového turistického webu. 

Ocenění za sociální síť
Bronz získalo město i za svůj instagra-
mový profil. „Olomoucký Instagram patří 
k nejlepším v zemi a je jedním z těch, 
které udávají trendy,“ znělo hodnocení 
poroty v soutěži Zlatý lajk 2021: TOP 10 
Instagramů velkých měst. Olomouc zís-
kala třetí místo.

„Po celou dobu si držíme jednot-
ný styl, což porota ocenila. Zakládá-
me si na kvalitních fotkách a daří se 
nám odkrývat někdy netušená zákoutí 
krásné Olomouce,“ řekla náměstkyně 
Záleská.

Na prvním místě se v letošním ročníku 
soutěže umístila Kadaň, druhé je hlavní 
město Praha.   pok

ZPRÁVY Z MĚSTA

ochutnat...
262 restaurací, barů a kaváren
www.olomouc.eu

Olomouc,
to musíte

Olomouc,
to musíte

slyšet...
2 hanácké songy a zlatého kohouta
www.olomouc.eu

Olomouc,
to musíte

vidět...
69 kostelů, kaplí a 1 tělocvičnu
www.olomouc.eu

Olomoučtí hasiči pomohli zoo, nejvíc potěšili primáty
Pětatřicet kusů vysloužilých hasičských 
hadic převzala z rukou náměstka primáto-
ra Martina Majora olomoucká zoo. Hadice 
budou sloužit k enrichmentu, tedy oboha-
cení života zvířat, která nežijí ve volné pří-
rodě. Využijí je především primáti.

Z hasičských hadic, které mají po 
zhruba osmi letech odslouženo, se pro 
zvířata vyrábějí nejrůznější bezpečné 
houpačky, jakož i různé pletence, do 
nichž se uschovává potrava, kterou ná-
sledně hledají. Tímto způsobem cho-
vatelé zvířatům obohacují jejich život 
v zoologické zahradě.

„Jde o to, aby se zvířata povzbudi-
la k činnostem, které jsou pro ně blízké 
a přirozené, a rozptýlila se jim pozornost. 
Navíc to má i druhotný dopad – pohled 
na zvíře, které se baví, baví i návštěvní-
ky,“ vysvětlila mluvčí zoo Iveta Gronská. 

Starší hadice mezi sebou vybraly jed-
notlivé sbory dobrovolných hasičů z Olo-
mouce. „Vedení Zoo Olomouc se na nás 
obrátilo s prosbou, zda takový materiál 

nemůžeme sehnat. Oslovili jsme proto 
dobrovolné hasiče, ti udělali revizi svých 
zásob a našlo se třicet pět starších, vy-
sloužilých hadic, které určitě ještě odve-
dou dobrou službu mezi zvířaty,“ popsal 
náměstek Major, do jehož gesce spa-
dá i odbor ochrany a dobrovolní hasiči. 
Na sbírce se podílely sbory z Černovíra, 
Droždína, Chomoutova, Chválkovic a Ra-
díkova.   mif
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Cestující budou mít v nových městských autobusech klimatizaci
Vedení dopravního podniku uzavřelo 
v polovině dubna smlouvu se sdruže-
ním dodavatelů Solaris na nákup deseti 
nových, plně nízkopodlažních autobusů 
Solaris Urbino čtvrté generace. 

Dodávka vozidel je rozdělena do dvou 
etap – dva sólo a dva kloubové vozy bu-
dou v Olomouci letos v listopadu, dalších 
šest autobusů dorazí nejpozději v polovi-
ně příštího roku. 

„Tato vozidla pořizujeme v rámci obnovy 
vozového parku autobusů, kdy jako posky-
tovatel veřejné dopravy musíme udržovat 
průměrné stáří autobusů devět let“, řekl 
předseda představenstva olomouckého 
dopravního podniku Jaroslav Michalík.

Nové autobusy budou stejně jako ty, 
které byly pořízeny v letech 2016–2018, 
splňovat emisní normu Euro 6. Oproti 
předchozí dodávce budou vozidla vyba-
vena pasivním antikolizním systémem, 
interiér vozu bude ošetřen nano nástři-
kem proti šíření zápachu a bakterií. 

„Věříme, že cestující nejvíce ocení kli-
matizaci, která zpříjemní jejich cestová-
ní v letních měsících,“ uvedl Michalík.

Dodavatel autobusů byl vybrán na 
základě výběrového řízení, do kterého 
se přihlásili dva uchazeči. Celková cena 
přesahuje 75 milionů korun. K tomu 
je nutno připočíst ještě daň z přidané 
hodnoty.   pok

Tovární ulice dostane nová svodidla s tlumičem nárazu
Nehodou zničený plastový indikátor na 
nadjezdu v Tovární ulici poblíž hlavního 
nádraží nahradí nový bezpečnostní pr-
vek. Tím je kovový tlumič nárazu. Instala-
ce potrvá dva měsíce.

„Tlumič nárazu je doplněn novými 
svodidly instalovanými na levou stranu 
výjezdové rampy ve směru k Regionální-
mu centru. Jeho součástí je i provedení 
železobetonové základové desky pod 
deformovatelnou konstrukcí, a proto se 
oprava za zhruba sedm set tisíc korun 
neobejde bez lokálních terénních úprav,“ 

uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic 
Miroslav Mazal. 

Oprava a instalace potrvá přibližně do 
poloviny června. „Během rekonstrukce 
doprava do centra města povede dvě-
ma standardními pruhy Tovární ulice, při 
složitějších činnostech může ale nastat 
krátkodobé uzavření pravého pruhu s po-
necháním provozu jen v levém pruhu,“ 
upozornil Mazal.

Tovární ulice je součástí silnice I/35 
a denně tudy projede více než 34 tisíc au-
tomobilů.    pok

MODERNÍ RODINNÉ DOMY
RYBÁŘSK Á OLOMOUC

PRODEJCE

Radka Můčková
radka@metr2reality.cz 

+420 725 325 125

PRODEJCE

Daniel Maciuch
dan@metr2reality.cz 

+420 603 177 776

metr2.cz
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Masivní kybernetický útok zažil 6. dub-
na olomoucký magistrát. Cílený útok 
ochromil datovou síť a znemožnil výkon 
většiny agendy. 

Masivní kybernetický útok zažil 6. dubna 
olomoucký magistrát. Cílený útok ochro-
mil datovou síť a znemožnil výkon větši-
ny agendy. 

Případ sleduje Národní úřad pro ky-
bernetickou a informační bezpečnost 
a město komunikovalo také s minister-
stvem vnitra. Do řešení mimořádné situa-
ce se spolu s magistrátními IT pracovníky 
zapojilo množství dalších specialistů 
z veřejné i komerční sféry.

„Po dvou týdnech od začátku útoku už 

můžeme konstatovat, že neunikla žádná 
agendová data a že vyřizování žádostí 
občanů už probíhá v maximální možné 
míře, i když ho zatím v některých přípa-
dech brzdí dočasné odstavování vybra-
ných aplikací pro jejich vyšší výkon nebo 
kontrolu,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. 
Okolnosti napadení řešilo město s policií 
a dalšími bezpečnostními složkami. Pa-
chatelé, kteří zneužili zranitelnosti jed-
noho prvku magistrátní datové sítě, po 
městu marně požadovali výkupné. 

„Během dvou týdnů po útoku zprovoz-
nili specialisté serverovou a infrastruktur-
ní část sítě a naprostou většinu aplikací. 
Intenzivně pracovali také na připojová-
ní jednotlivých koncových stanic. Právě 

zprovoznění co největšího množství po-
čítačů bylo důležité pro urychlení práce 
magistrátu,“ vysvětlil náměstek Martin 
Major. Upozornil, že práce s datovou sítí je 
v případě úřadu, který má současně fun-
govat pro veřejnost, velmi náročná. 

Při zprovozňování součástí systému 
bylo nutné postupovat velmi obezřetně, 
i proto, že síť či její jednotlivé prvky jsou 
v době postupného zapojování zrani-
telnější. Systém při postupném spouště-
ní vykazoval občasná zpomalení nebo 
výpadky.

Na řešení situace se podílel početný 
tým složený z IT odborníků magistrá-
tu i z komerční sféry, pomoc poskytli 
odborníci z krajského úřadu, hasičské-
ho záchranného sboru a z dopravního 
podniku. „Pomáhali i další, například 
městské policii hned na začátku za-
půjčilo město Přerov svůj server. Všem 
jsme za pomoc vděční,“ zdůraznil pri-
mátor Žbánek.

Odstraňování škod a přijetí opatření 
bude magistrát řešit ještě několik dalších 
měsíců. Na služby pro veřejnost by to už 
ale nemělo mít vliv.   mif

 MIMOŘÁDNÁ SITUACE – MAGISTRÁT  
 ŘEŠIL VELKÝ KYBERNETICKÝ ÚTOK 

Po opravách komunikací začal jarní úklid
Technické služby města Olomouce zahá-
jily opravy místních komunikací.

Už v březnu byly opraveny chodníky 
v ulicích Na Chmelnici a Jarmily Glazarové 
a v dubnu se práce nezastavily.

„Byly provedeny další opravy dláždě-
ných i živičných vozovek. V první řadě 
oprava povrchu chodníků v ulicích Wolke-
rova a V Hlinkách. Vozovky jsme opravili 
v ulicích Jánského, V Křovinách, Ibsenova, 
U Hřiště, V Hlinkách a Šlechtitelů,“ vyjme-
novala za TSMO Hana Vacová.

Závady ve sjízdnosti živičných vozovek 
opravili pracovníci technických služeb 
studenou asfaltovou směsí, vyčistili sil-
niční vpusti a jejich přípojky. 

S oteplením přišel na řadu úklid interní-
ho posypu aplikovaného při zimní údrž-
bě. a to včetně mostů a lávek, kde probíhá 
i úprava náletových křovin a vegetace. 

„Rozjíždí se i postupné opravy laviček 
a v květnu máme v plánu obnovu vodo-
rovného dopravního značení na území 
města,“ dodala Vacová.   pok

INFORMACE K ELEKTRO- 
NICKÝM AUKCÍM
V Olomouckých listech č. 4/2021 
byly inzerovány prodeje nemo-
vitých věcí ve vlastnictví statu-
tárního města Olomouce formou 
elektronické aukce, a to: 
 � pozemku parc. č. 454 zastavě-

ná plocha a nádvoří v k. ú. Cho-
moutov, obec Olomouc, jehož 
součástí je zejména budova č. 
p. 23, obč. vyb., Štěpánovská 10, 

 � pozemku parc. č. 566/7 orná 
půda v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc.

Z důvodu kybernetického útoku na 
počítačovou síť Magistrátu města 
Olomouce bude prodej shora uve-
dených nemovitých věcí opětovně 
zveřejněn na úřední desce MMOl 
a následně proběhnou elektronické 
aukce. Nové termíny budou zve-
řejněny na úřední desce a také na 
internetových stránkách statutár-
ního města Olomouce na adrese 
www.olomouc.eu/eaukce. Informa-
ce v této věci můžete také získat na 
odboru majetkoprávním Magist-
rátu města Olomouce, oddělení 
majetkových řízení, Hynaisova 10, 
Olomouc, Mgr. Silvie Michalcová, 
tel.: 588 488 459.

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ 

úterky
4. květen  tř. Svobody souběžná, 
Mlýnská, Šemberova, Křivá, Aksami-
tova, Kateřinská, Blažejské nám., 
U Výpadu
11. květen  U Výpadu, Kateřinská, 
Sokolská, U Hradeb, Slovenská, Zá-
mečnická, Pekařská, Vodární, Kače-
ní, Koželužská, Hanáckého pluku, 
Pekární
18. květen  Sokolská, Zámečnická, 
Pekařská, Franklinova, Koželužská, 
Hanáckého pluku, nám. Republiky, 
Mariánská

25. květen  1. máje, Mlčochova, Václav-
ské nám., Wurmova, Biskupské nám., 
nám. Republiky, Mariánská, Akademic-
ká, Křížkovského, Komenského

čtvrtky
6. květen tř. Kosmonautů, tř. Masary-
kova, (jedna strana)
13. květen tř. Kosmonautů, tř. Masary-
kova, (druhá strana)
20. květen tř. Svornosti, U Kovárny, 
(jedna strana)
27. květen tř. Svornosti, U Kovárny, 
(druhá strana)
Více informací na stránkách 
www.tsmo.cz
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Olomoucká finalistka Zlatého Ámose vede nadané děti 
Tajnou misi uspořádaly děti z 5. C Fa-
kultní základní školy Hálkova. Svou 
třídní učitelku Lenku Baše nominovaly 
do soutěže Zlatý Ámos 2021, ve které se 
nakonec v konkurenci dalších více než 
osmdesáti kandidátů probojovala do 
finále. 

Sepsat nominaci, svou učitelku předsta-
vit v obsáhlém textu, sesbírat alespoň 
stovku podpisů... To vše museli zvládnout 
žáci s rozšířenou výukou skupiny před-
mětů neboli ze třídy pro nadané děti. Vše 
připravovali tajně, o přestávkách nebo 
po vyučování a mimo školu, tak aby no-
minace byla pro třídní učitelku překva-
pením. 

Podpisy sbírala ředitelka
„Byli úžasní, všechno dokázali zorganizo-
vat a zařídit. Mě potom s rodiči oslovili, 
jestli bych pomohla se sbíráním podpisů,“ 
vysvětlila ředitelka školy Anna Zlámalo-
vá. Jakmile bylo podpisů dost a přihláš-
ka do ankety byla připravená k odeslání, 
museli žáci s pravdou ven. 

„S nominací jsem musela souhlasit, 
takže mi děti všechno řekly a přihlašo-
vací projekt mi představily. Byla jsem 
ohromně překvapená. Úsilí dětí je pro 
mě krásným poděkováním i jakýmsi 
ohlédnutím za tím, co jsem se jim snaži-
la celých pět let předávat,“ řekla Lenka 

Baše, která měla v následném postupu 
soutěží opravdu velkou fanouškovskou 
základnu nejen mezi dětmi, ale i jejich 
rodiči, vedením a zaměstnanci školy. Fi-
nálový online přenos sledovalo přes dvě 
stě tisíc lidí. 

Zlatý Ámos netradičně dálkově
Po regionálních kolech se Lenka Baše 
probojovala do finále. Tady se však uká-
zaly limity a zejména to, že olomouč-
tí školáci byli ze všech finálových tříd 
nejmladší. „Musím říct, že mě docela 
mrzelo, že jsme si nemohli užít celou 
soutěž se všemi úkoly i fanděním v sále. 
I když už jsme byli ze školy zvyklí na 
dálkové přístupy, teď jsme narazili hlav-
ně na věk dětí. Nejen co se týká schop-
ností využívat nové moderní aplikace 
a technologie, ale hlavně na to, že děti 
kvůli svému nízkému věku mnoho z nich 
ještě ovládat ani nemohou. Takže jsme 
hledali nové cesty, učili se pracovat 
s novými programy, já jsem se naučila 
stříhat videa, no byla to výzva po mno-
ha stránkách, ale všichni to bereme jako 
hodnotnou novou zkušenost,“ popsala 
úskalí finálového zápolení Baše. 

Soutěž považuje olomoucká učitelka 
spíše za anketu oblíbenosti. „Jako něja-
ký profesní přínos to nevnímám, ale lid-
sky to pro mě znamená opravdu moc. Je 
to jako odměna a poděkování, že svou 
práci dělám dobře,“ uvedla. 

Většina nadaných dětí z těchto tříd 
odchází po pátém ročníku na víceletá 
gymnázia, takže to bylo i symbolické 
rozloučení. 

S vedením nadaných dětí má absol-
ventka Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého mnohaleté zkušenosti. 

„S dětmi v těchto třídách pracuji už 
dvanáct let. Jejich specifické osobnosti 

vytvářejí někdy trochu náročnější, ale 
zároveň inspirativní prostředí. Nadání 
je jedna věc, kromě toho je ale potřeba 
v dětech rozvíjet i měkké dovednosti, 
které jsou pro život nepostradatelné,“ 
dodává Baše.

Úspěch pro všechny
Umístit se v nejužším výběru ankety Zla-
tý Ámos s sebou nese prestiž a ocenění 
také pro školu i pro město. „Všichni jsme 
moc fandili. Z toho, že se naše učitel-
ka dostala až tak daleko, mám velkou 
radost a snad to můžeme brát i jako dů-
kaz toho, že naši školu vedeme správ-
ným směrem. Největším oceněním nám 
je samozřejmě spokojenost dětí a jejich 
rodičů, a právě proto si i finále ve Zlatém 
Ámosovi moc ceníme, protože nominace 
vychází právě od nich,“ potvrdila ředitel-
ka Zlámalová.

Úspěch v soutěži ocenil i náměstek 
primátora pro školství Karel Konečný. 
„Paní učitelce Baše gratuluji. Je to krásný 
úspěch, když vás ocení právě ti, pro které 
svou práci děláte. Učitelé jsou mnoh-
dy v nelehkém až nevděčném postave-
ní, proto když se sejde kvalifikovanost 
a odbornost kantora s tím, že si k sobě 
s dětmi najdou cestu i v té osobní rovině, 
vnímám to jako obrovský úspěch, zejmé-
na pro žáky. Věřím, že takových kantorů 
a tříd máme v Olomouci hodně, i když 
třeba bez účasti v soutěži oblíbenosti,“ 
řekl náměstek Konečný.   jau

Školy se opět otevřely – postupně
Žáci se vrátili do školních lavic a mateřin-
ky ožily. Návrat dětí do škol probíhal od 
dubna za přísných hygienických opatření. 

„Celkově se jedná o návrat více než 
sedmi tisíc dětí. Jedná se o počty při-
jatých dětí do mateřských škol a počty 
přijatých žáků prvních stupňů našich 
základních škol. Skutečnost ale může být 
trochu jiná,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství magistrátu Hana Fantová.

Školáci se střídali po týdnech, a to za 
přísných hygienických opatření, která 
krátce poznali už loni na podzim. Místo 

látkových roušek si ale tentokrát děti 
na prvních stupních nasadily respiráto-
ry nebo chirurgické roušky a nově přibylo 
i pravidelné samotestování na koronavirus. 

„Jsme si vědomi toho, že návrat není pro 
děti, jejich rodiče ani učitele úplně jedno-
duchý, ale jsme přesvědčeni, že to dobře 
zvládají. Nařízená opatření respektujeme 
a vnímáme jako nástroj, jak děti při návra-
tu do výuky ochránit,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro školství Karel Konečný.

Žáci se musí ve školách testovat dva-
krát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek 

antigenními samotesty. Pokud někomu 
ze třídy vyjde test pozitivní, musí absol-
vovat přesnější PCR test. Až pokud se 
výsledek antigenního testu u některé-
ho žáka potvrdí, budou muset PCR testy 
podstoupit také jeho spolužáci.   ste
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Neudržovaná zídka oddělující parčík od 
parkoviště celní správy léta hyzdila vni-
troblok v Nových Hodolanech. Neudržo-
vané keře, nálety, plevel – celý prostor 
doslova volal po zkrášlení.

Sousedé tvořící přátelskou komunitu 
kolem Aleše Pátka si proto udělali pra-
covní odpoledne a vrhli se společnými 
silami do úprav. „Po vyčištění zídky jsme 
ji zasypali zeminou a osázeli trvalkami, 

které v budoucnu krásně rozkvetou a ce-
lou ji barevně rozzáří,“ odhadl Pátek.

Po očištění zídky od keřů se dokonce 
znovu objevila připomínka na slavná 
vítězství československých hokejistů 
nad Sověty v roce 1969, která předsta-
vovala symbolickou odplatu za udá-
losti ze srpna 1968. Na zídce je totiž 
barvou napsáno skore 2:0 a 4:3, které 
tam s kamarády namaloval tatínek jed-
né obyvatelky z vnitrobloku.

Tímto počinem ale práce nekončí. „Chtěli 
bychom si ještě pořídit kompostér, udělat 
vyvýšené záhonky a pro děti umístit mezi 
stromy houpací sítě či kreslicí tabuli,“ vy-
jmenoval Pátek.   

Právě takové aktivity už druhým ro-
kem finančně podporuje komise městské 
části z prostředků určených na estetiza-
ci. „Těší nás, že lidé aktivně přistupují ke 
zkrášlení svého nejbližšího okolí, a my 
na to rádi přispíváme,“ potvrdil předseda 
komise Svatopluk Binder.   dtx

 VYČIŠTĚNÝ VNITROBLOK  
 ODHALIL DÁVNÉ SKORE 

Měsíční stopy na Tabuláku
Socha Tvář Měsíce od Jaromíra 
Šolce umístěná na křižovatce ulic 
Stupkova a Junácká má za sebou 

odborné očištění povrchu. Dílo z roku 
1971 je pomyslnou formou oslavy 
dobytí Měsíce americkými astronauty. 

A to si ji mohli prohlížet i vojáci 
sovětských okupačních vojsk 
z blízkých kasáren.   dtx

Předtím Potom

Hledáme nové kolegy
V naší pekárně v Olomouci rádi přivítáme nové 

elektrikáře, řidiče a expedienty.

Nejsme anonymní továrna, ale pekárna, kde vyrábíme 
výborné pečivo, všichni se tam známe

a společně děláme poc�vé řemeslo. Upečte to s námi!
 

www.kariera.penam.cz
tel.: 721 968 917

e-mail: Machackoval@penam.cz

NAŠI SOUSEDÉ
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SDÍLENÁ KOLA A KOLOBĚŽKY.  
ČTVRT MILIONU JÍZD ZA LOŇSKÝ ROK 

TÉMA

Pro mnoho Olomoučanů se sdílená mobilita stala vítanou al-
ternativou k pohybu po městě. O rostoucí popularitě sdílených 
jízdních kol a elektrokoloběžek svědčí i zájem jejich provozo-
vatelů o relativně malý olomoucký trh. 

RADKA ŠTĚDRÁ

VÁCLAV VEŽRANOVSKÝ

Stále se hlásí další firmy, které by chtěly půjčovat v Olomouci 
kola a koloběžky, a ti současní pozvolna rozšiřují své kapacity. 
Navzdory koronavirové pandemii si Olomoučané ke sdíleným 
kolům a koloběžkám našli cestu a jen loni uskutečnili více než 
250 tisíc jízd.

Se začátkem sezony se počet lidí, kteří vezmou do ruky 
řídítka, znovu rapidně zvýší. Ve městě aktuálně fungují čtyři 
provozovatelé. Nextbike a Rekola v olomouckých ulicích pro-
vozují sdílená kola, společnosti Bolt a Eagle se soustřeďují na 
elektrické koloběžky. Dalším v pořadí, kdo zvažuje, že by v uli-
cích rozmístil své elektrické koloběžky, je firma Lime.

Řidiči versus cyklisté?
„Služba sdílených kol a koloběžek si ve městě našla svoje místo 
a lidé o ni mají zájem. Současná legislativa nám však nedává 
moc možností regulace a my zároveň nechceme provozovate-
lům v jejich podnikání bránit. Ruku v ruce ale musíme společně 
usilovat o to, aby výhody sdílené mobility převážily nad problé-
my,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán. 

Debata o udržitelné mobilitě v Olomouci by podle ná-
městka Pelikána neměla být vedena způsobem řidiči versus 
cyklisté. 

„Jsem přesvědčen, že lze zajistit bezpečnou a funkční ko-
existenci všech typů dopravy vedle sebe,“ tvrdí náměstek pro 
Smart City Pelikán.  

Obliba roste, jízdy přibývají
Zatímco loni se po Olomouci pohybovalo více než 400 sdíle-
ných kol a 250 elektrokoloběžek, v letošní sezoně jich bude 
pravděpodobně o několik desítek víc. A to nejen díky plánova-
nému příchodu nového provozovatele, ale i rostoucí poptávce 
a záměru rozšířit nabídku do okrajových částí města.

Pro mnoho lidí se sdílená mikromobilita stala vítanou alter-
nativou. „Koloběžky využívám prakticky denně, jak při cestě 
do práce, tak ve volném čase. Umožňují mi relativně rychlou 
přepravu,“ prohlásil Tomáš Minarovič, jeden z uživatelů sdíle-
né služby. Také Monika Hrušková kouzlu sdílených kol a kolo-
běžek podlehla. „Je to skvělý způsob, když se potřebuji někam 
rychle dostat. A navíc je to i zábava, jen by bylo potřeba ještě 
vychytat pravidla bezpečnosti,“ poznamenala.

Spolupráce s provozovateli a pravidla správné jízdy
Přestože sdílená mikromobilita  není aktivitou města a její pro-
voz radnice nijak finančně nedotuje, se všemi provozovateli od 
počátku vedení města aktivně spolupracuje, vyhodnocuje vyu-
žití a snaží se řešit nejčastější problémy. Na eliminaci nejpalči-
vějších prohřešků, kterých se lidé při jízdě na sdílených kolech 
a e-koloběžkách dopouštějí, se proto zaměří kampaň nazvaná 
Řiď s(e) rozumem. 

 „Je to závazek, který jsme si dali po vyhodnocení uplynulé 
sezony. Rádi bychom provozovatele vtáhli hlouběji do celého 
procesu. Dohodli jsme se na pravidlech správné jízdy, bezpeč-
nosti nebo parkování a považujeme je za nezbytná pro udrži-
telnost této služby,“ zdůraznil náměstek Pelikán. A upozornil, 
že pokud by provozovatelé dohodnutá pravidla nedodržovali, 
hledalo by město řešení v podobě regulací či restrikcí. 

Podpora cyklodopravy 
S nárůstem cyklistů a koloběžkářů v ulicích úměrně rostou i ná-
roky na infrastrukturu. Město na ně reaguje každoročním roz-
šiřováním délky cyklostezek a počtu stojanů na kola. Na konci 



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         13
SDÍLENÁ MOBILITA

loňského roku jich bylo ve městě 352 s kapacitou 821 míst a ješ-
tě letos se v ulicích objeví více než třicet dalších. 

„Se systematickým rozmísťováním stojanů jsme začali před 
několika lety. Nejprve se objevily u veřejných budov a frekven-
tovaných dopravních uzlů, následně jsme oslovili komise měst-
ských částí, aby formulovaly vlastní požadavky, a nyní pracujeme 
i s daty provozovatelů sdílených kol a elektrokoloběžek,“ objas-
nil městský koordinátor cyklistické dopravy Stanislav Losert.

Magistrát podpořil mikromobilitu tím, že umožnil pro-
vozovatelům parkovat sdílená kola v městských stojanech. 
„I když bychom nemuseli, rozhodli jsme se je poskytnout. 
Ovšem s podmínkou, že minimálně polovina kapacity každé-
ho stojanu zůstane volná pro potřeby Olomoučanů, což se ne 
vždy daří a provozovatele musíme k nápravě vyzývat. Tímto 
vstřícným krokem jsme chtěli eliminovat problémy se špatným 
parkováním a zároveň dát parkování kol a koloběžek systém,“ 
potvrdil náměstek Pelikán. 

Podobně město přistupuje i k provozovatelům nabízejícím 
e-koloběžky. Vyzývá je k tomu, aby své prostředky odstavovali 
zejména v bezprostřední blízkosti cyklostojanů.

Jak je to jinde? 
Sdílená kola a koloběžky se v uplynulých letech stala fenomé-
nem nejen v Česku, ale i ve světě, partnerská města Olomouce 
nevyjímaje. A v každém městě platí, že základem fungující spo-
lupráce jsou dobře nastavená a respektovaná pravidla.  Zatím-
co ve švýcarském Luzernu, finském Tampere i polském Krakově 
mají spolupráci mezi radnicí a jednotlivými provozovateli ošet-
řenou pouze na lokální úrovni, v maďarské Pécsi je problemati-
ka regulována celostátně. 

V Owensboro a Nördlingenu pak problémy podobné těm 
v Olomouci neřeší vůbec. Nemají totiž důvod. V americkém 
partnerském městě se na příchod prvního provozovatele sdí-
lené mikromobility teprve chystají, to německé je na jejich 
provoz zase příliš malé.

CENY ZA JEDNU JÍZDU 
Elektrokoloběžky Bolt (bolt.eu) 

 � 4 Kč/min, po 5 minutách 3 Kč/min 
Elektrokoloběžky Eagle (eaglescoots.com) 

 � 2,85 Kč/min + 10 Kč nástupní sazba 
Jízdní kola Nextbike (nextbikeczech.com) 

 � prvních 15 min zdarma, poté 24 Kč/půlhodina 
Jízdní kola Rekola (rekola.cz) 

 � 16 Kč/půlhodina 

PATERO SPRÁVNÉ JÍZDY NA SDÍLENÝCH 
KOLECH A E-KOLOBĚŽKÁCH  
 1) parkuj s rozmyslem 
 2) nejezdi po chodníku 
 3) sleduj značky 
 4) dávej bacha na cestu 
 5) nejezdi pod vlivem 
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Jaký je váš názor na alternativní a sdílenou dopravu?
Svatopluk Binder
ANO 2011

V Olomouci se posled-
ní dobou velice rozmá-
há sdílená doprava. 
Máme zde sdílená 
kola, sdílené elektro-
koloběžky, sdílená auta. V tomto směru dá-
vám tomu počinu palec nahoru. Palec dolů 
musím ale dát pro elektrokoloběžky. Není 
možné, aby se povalovaly všude tam, kde je 
uživatelé ponechají. Lidé si oprávněně stěžují. 
Město se proto snaží vyvolat jednání s provo-
zovatelem a donutit ho k nápravě, tj. parko-
vání koloběžek na vyhrazených místech. Naši 
občané si to zaslouží.

Jiří Zima 
KSČM 

Sdílená doprava je 
služba, kterou občas 
využívají lidé, kteří ne-
chtějí, nebo nemohou 
vlastnit dopravní pro-
středek. Službu využívají ve většině případů 
uživatelé mladšího věku. Já jsem pro. Alter-
nativní doprava využívá jako pohon elek-
třinu, stlačený zemní plyn a biopaliva. Tyto 
možnosti pohonu však nelze považovat za 
ekologicky čistou energii, protože se vyrábí 
z typicky přírodních zdrojů jejich průmys-
lovým zpracováním, které je dnes hlavním 
producentem znečišťujících látek v ovzduší. 
Věřím v nové technologie.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Pronikání nových 
technologií i  trendů 
do přepravy obyva-
tel nelze zabránit. Al-
ternativní doprava je 
jen přirozeným vývojem. Stále více bude-
me potkávat elektromobily, vozy na CNG 
i hybridní pohon. Dopravním zácpám s auty 
o jednom řidiči pomůže sdílená doprava, 
přitom carsharing je jen jednou z možností. 
Kombinace MHD se sdílenými elektro-koly či 
e-koloběžkami na kratší vzdálenosti může 
přeplněným městským ulicím výrazně od-
lehčit. A zajímavé jsou i jejich nesrovnatel-
ně menší nároky na parkování.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Alternativní dopravu 
jednoznačně vítám, 
ale jako skutečně al-
ternativní k automo-
bilové dopravě vidím 
MHD, ostatní jsou pouze doplňkové, i když 
mají určitě svůj význam a je na nás, jakou 
dopravu si zvolíme. Avšak na jednu stranu 
chceme méně aut, na druhou stranu jsme 
jako lidé velmi zpohodlněli a např. nechá-
me si automobily dovážet domů již skoro 
vše, co se dá koupit. Dokud nezměníme 
vlastní myšlení, s automobilovou dopravou 
nepohneme. Nejsem příznivcem sdílené do-
pravy, přináší více kontroverzí než užitku.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Sdílená doprava je 
současný fenomén, 
který do města bez-
pochyby patří . Je 
skvělé, že zdejší oby-
vatelé a návštěvníci mají další možnosti, jak 
se po Olomouci dopravovat. Je však nut-
né umět nové trendy začlenit do stávají-
cího provozu tak, aby působily více užitku 
než komplikací. Vítám tedy taková opatře-
ní, která zajistí bezpečnost jak chodcům, 
tak uživatelům sdílené dopravy. Například 
rychlostní omezení v parcích a na náměstí 
nebo vyhrazená parkovací místa jsou dob-
rým krokem, jak toho dosáhnout.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Pokud se tím myslí 
předplacená služba, 
například předpla-
cené taxi  jako alter-
nativa k  individuální 
dopravě, tak by v tomto mohlo jít o úsporu 
financí, ale i přírody. Nemusíme šetřit na ná-
kup auta, platit servis a další náklady. Ušetřit 
lze i při sdílené dopravě, což docela funguje 
mezi kolegy z firem, kde se dělí o cestovní 
náklady. A sdílená auta, která by se půjčova-
la jako nyní kola či koloběžky, jistě také ne-
jsou hudbou vzdálené budoucnosti. Pokrok 
ve smyslu šetrnosti k přírodě musíme uvítat.

Martin Major
ODS

Jako poměrně konzer-
vativní člověk prefe-
ruji spíše individuální 
dopravu ve vlastním 
dopravním prostředku 
než půjčování si vozu nebo kola s dalšími. 
Samozřejmě ale ctím individuální svobodu, 
a tak pokud někomu tento druh spoluvlast-
nictví vyhovuje, ze srdce mu to přeji. Pokud 
jde o alternativní dopravu, sám jezdím často 
na kole. Možnost výběru mezi různými druhy 
dopravy vítám. Pokud mám ale během jed-
noho dne schůzi v Olomouci a jednání třeba 
v Praze, určitě si vyberu auto nebo vlak, ni-
koliv bicykl.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Sdílená doprava je 
dobrý sluha, ale zlý 
pán. Zvlášť u sdílených 
kol a elektrokoloběžek 
se z vítané alternativy 
k přepravě po městě autem může lehce stát 
„katastrofa“ v podobě poházených kolobě-
žek, divokých jízd po chodnících a přeplně-
ných městských stojanů. Přesto však stojí za 
to alternativní způsoby dopravy podporovat 
a neustále hledat řešení pro zvýšení bez-
pečnosti chodců a cyklistů v ulicích města, 
zkvalitnění služeb městské hromadné do-
pravy a zklidnění dopravy v obytných čás-
tech města (zóny 30).      

Marek Zelenka
Piráti a Starostové

Chápu každého, kdo 
někdy zakopl o špatně 
zaparkovanou e-kolo-
běžku nebo nemohl 
zamčít u  stojanu své 
kolo pro hromadu těch sdílených. Přesto by-
chom je neměli zatracovat. Jejich potenciál 
pro dopravu po městě je obrovský. A pokud 
by sdílená kola a koloběžky (a v budoucnu 
kdovíco ještě) sloužily jako rozšíření MHD, 
pak bychom měli asi nejhustší MHD na světě. 
Stálo by to zlomek toho, co nákup jednoho 
autobusu. V jiných městech s tím již koketují. 
Nenechme si tento trend ujet. 

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Květnový příspěvek primátora by měl podle všech zvyklostí 
otevřeně či decentně až podprahově oslavovat jeden z nejra-
dostnějších měsíců v roce. Tedy pokud měsíce nehodnotíme 
pohledem dětí. Ty za nejlepší den na světě považují poslední 
školní den v roce. Den, kdy radostně opouštějí školní lavice 
po desetiměsíčním společném sdílení radostí i strastí. 

Dubnový návrat do škol (u některých až květnový) a s ním 
spojená protiepidemická opatření, jako jsou rotační výuka, 
testování a roušky, změna stylu výuky, ale i setkání školní 
party po delším odloučení, dětem, rodičům i pedagogům při-
nesly spoustu starostí. Stres i deprese plynoucí z dlouhodobé 
sociální izolace, prohloubení rozdílů v úrovni znalostí i nárůst 
různých forem agresivity jsou jen některými z negativních 
jevů, které si jako svou daň přírodní katastrofa – covidová 
pandemie u části našich dětí vyžádala. Pomoci jim se s tím 
vším vyrovnat je jedním z velkých úkolů, které naše učitelky 
a učitelé v těchto týdnech mají. Oni si pravidla pro návrat do 
škol nevymysleli, stejně jako já s mnohými v plném rozsahu 
nesouhlasí, ale jsou ze zákona povinni se jimi řídit. 

Měl jsem možnost o metodice návratu do škol a školek 
několikrát jednat s ministerstvem školství i premiérem.  Mno-
hé moje, nebo chcete-li naše, rodičovské argumenty a kritiku 
chápou. Po zkušenostech z minulých měsíců však hlavní slovo 
k podobě opatření získalo ministerstvo zdravotnictví a zejména 
jeho vědecký poradní orgán pro epidemické situace (MeSES). 

Koneckonců, po tom velká část společnosti hlasitě volala. 
Jeden z nejvýznamnějších ekonomů minulého století John May-
nard Keynes doporučoval kritická slova vyslovovat o něco prud-
čeji, protože jsou útokem myšlenek na lhostejnost. Vedení města 
ani zaměstnancům škol není zdraví a vzdělání dětí lhostejné. 
Proto z tohoto místa prosím rodiče, zejména ty, kteří nesouhla-
sí s vládními nařízeními, aby svůj nesouhlas, často podložený 
rozsáhlými právními argumenty, adresovali příslušným mini-
sterstvům a našim pedagogům dali prostor a klid se s láskou 
a odbornou erudicí věnovat dětem. Opravdu si to zaslouží.

Slovo útok a agrese v posledních týdnech rezonuje až 
příliš často. Jako by problémů souvisejících s pandemií ne-
bylo málo, podařilo se profesionálním útočníkům překonat 
kybernetickou ochranu datové sítě našeho magistrátu. Za-
blokovaný přístup k datům, odpojené agendy řidičů, občanů 
a státní správy, nefunkční pošta, telefonní síť, přes sedm sto-
vek počítačů, tiskáren a další techniky, které bylo nutné pre-
ventivně kompletně přeinstalovat, jsou jen velmi stručným 
výčtem škod. Ty postihly nejen úřad, ale i občany, kteří více 
jak dva týdny čekali na jejich odstranění a bezpečné zpro-
voznění sítě. Prakticky nepřetržitě pracovali IT specialisté 
nejen od nás, ale i ze specializovaných firem a Policie ČR za 
vydatné pomoci kolegů z krajského úřadu, Hasičského zá-
chranného sboru, dopravního podniku nebo města Přerova. 

V krizi se opět projevila vlna solidarity a pochopení, kte-
rá mi dala na chvíli zapomenout na vzájemné útoky, pohr-
dání názorem, nenávist, bolest a zmatek, které letošní jarní 
měsíce v nebývalé míře provázejí. Přesto věřím, že vše, včet-
ně rusko-českých vztahů, které jsou momentálně vychlaze-
né jako vodka, dokážeme překonat s moudrostí, nadhledem 
a vtipem, který je nám Moravákům vlastní.

Karel Čapek řekl, že vtip je útok i obrana; je to projev pře-
vahy i zbraň slabšího. Tak snad si to v Moskvě přeberou a my 
květnové výročí osvobození od fašismu oslavíme tentokrát 
tichou vzpomínkou a díkem obyčejným vojákům, kteří život 
položili nejen za svou, ale i naši vlast.

Mirek Žbánek
primátor  

 JARNÍ ÚTOKY 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / NÁRODNÍ PLÁN

Olomouc měla zastoupení ve veřejné 
debatě k Národnímu plánu obnovy
Online veřejnou debatu k Národnímu 
plánu obnovy uspořádalo 15. dubna mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu. V diskusi, 
které se účastnilo na dvě stě účastníků, 
nechyběli zástupci samospráv, zaměst-
navatelů, odborů či univerzit. Olomouc 
prezentoval primátor Mirek Žbánek.

Cílem Národního plánu obnovy je pod-
le ministerstva zvýšení ekonomické pro-
sperity. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
k plánu spustilo i speciální web planobno-
vycr.cz, který průběžně aktualizuje  a kde 
je zveřejněna poslední podoba plánu. 
„Najít by se v něm měl každý. Před-
pokládáme, že v mezirezortním 

připomínkovém řízení plán ještě do-
zná změn,“ uvedla náměstkyně ministra 
průmyslu a obchodu pro hospodářskou 
politiku a podnikání Silvana Jirotková. 
Národní plán obnovy poté projedná vlá-
da a následně bude odeslán Evropské 
komisi a Radě EU.

„Plán jde správným směrem, je o ob-
čanech, o kvalitě života ve městech a ob-
cích, ovlivní životy milionů lidí. Musíme 
se dívat dopředu, plán je umění možného 
a o detailech budeme dál jednat,“ uvedl 
primátor Žbánek. V online diskusi o roz-
voji samospráv promluvil i z pozice mís-
topředsedy Svazu měst a obcí ČR.

Národní plán obnovy má veřejnosti při-
nést lepší komunikaci s úřady, bezpeč-
nější dopravu, kvalitnější výuku či lepší 
přístup k nejmodernějším zdravotnic-
kým zařízením. Pro podniky by pak měl 
představovat růst produktivity a konku-
renceschopnosti, snížení administrativ-
ní zátěže či cílenější podporu start-upů 
a podnikání obecně.

Plán bude financován z Nástroje pro 
oživení a odolnost Evropské unie - Reco-
very and Resilience Facility (RRF). Před-
stavuje celkem 672,5 miliardy eur na 
období 2020–2026, z toho 312,5 miliard 
eur v grantech a 360 miliard eur v podobě 
půjček. Pro Česko se z RRF nyní předpo-
kládá 172 miliard korun přímých zdrojů, 
možné jsou i půjčky, a to až do výše 405 
miliard korun.   ste
Více informací na www.mpo.cz
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V olomouckém veřejném prostoru máme za sebou dva roky 
s novým pojmem: estetizace. Jedná se o drobné úpravy oškli-
vých zákoutí, vysloužilých herních prvků, zarostlých chodníků, 
nefunkčních zařízení – všeho, na co lidé sami upozorní, že se 
má zlepšit, opravit nebo vyměnit. 
Radnice na estetizaci vyčlenila každoročně osm milionů korun. 
Vše se pak v konkrétních lokalitách úspěšně řídí prostřednic-
tvím komisí městských částí.

Jak moc vám loni záměry estetizace překazila pandemie?
Řekla bych, že značně, především proto, že jsme museli krátit 
rozpočet. I přes tuto komplikaci se ale v rámci estetizace po-
vedlo zrealizovat téměř padesát projektů za necelé čtyři milio-
ny korun. A to i přes obtíže v komunikaci. 

Jaké?
Členové komisí městských částí museli zvládnout jiný způsob 
jednání. Setkat se mohli většinou pouze online. Přesto se veške-
ré požadavky přenesené na komise z magistrátu nebo přímo od 
občanů daří průběžně řešit. 

Pro komise městských částí měl ale vzniknout i speciální software...
Ano, dokonce vznikl a jeho spuštění zabránila pandemie. Je to 
program na komunikaci magistrátu s komisemi, jenže s jeho 
fungováním se všichni předsedové komisí nestihli zatím sezná-
mit. Věřím, že se tak stane hned po uvolnění opatření.

Do vaší gesce patří i sociální odbor, jak ten se vyrovnal s pande-
mickou situací?
Ten se s ní celou dobu potýká naplno. I přes nemocnost a novou 
hektickou situaci to pracovníci odboru sociálních věcí zvládli 
všechno na výbornou.

Co například?
Třeba řešili linku na pomoc seniorům, rozváželi roušky a hygienic-
ké potřeby všude, kam bylo třeba. Ale nejen to, také třeba zajistili 
pro seniory dotčené výstavbou protipovodňových opatření v okolí 
Masarykovy ulice fungování speciálního seniorského taxi. Prová-
děla se opatření v našich azylových domech, na ubytovně i v jes-
lích.  A posledním husarským kouskem, za který je ráda pochválím, 
bylo zajištění očkování pro seniory umístěné v našich seniorských 
bytech, které proběhlo se vším potřebným servisem. Samozřejmě 
ale pomáhají i ostatním seniorům s registrací na očkování.

Jak se zapojily ostatní sociální služby?
Sociální odbor spolupracuje s ostatními sociálními službami 
například na zajištění ubytování lidí bez domova v karan-
ténním centru. To provozovalo město společně s Charitou, 
ale nyní už je jen v gesci olomoucké Charity, která se ho 
ochotně ujala. 

Spolupráce s Charitou Olomouc na poli bezdomovectví je ale asi 
hlubší?
Ano, v rámci projektu na zaměstnávání lidí bez domova se po-
dařilo vyklidit několikaletou černou skládku na Černé cestě 
a Charita tam buduje svoje zázemí právě pro práci s lidmi bez 
domova, kde by se měli postupně adaptovat, aby se mohli vrátit 
do běžného života. Tento projekt mezi Charitou a městem trvá 
již druhý rok a je úspěšný. Povedlo by se toho mnohem více, ne-
být pandemie, třeba na poli seniorů.

Jak to myslíte?
Kluby seniorů musely výrazně omezit svoji činnost s ohledem 
na situaci. Je mi to moc líto, protože setkávání se seniory mě 
vždy pozitivně nabíjelo. Loni se nám přesto podařilo uspo-
řádat společné setkání seniorů v Týnečku – byla tam skvělá 
atmosféra. Právě v Týnečku totiž vznikl nový seniorský klub, 
který jsem měla možnost přivítat i s panem primátorem na 
radnici. A přestože se nám třeba podařilo opravit a otevřít 
nový seniorský klub v centru města v Pavelčákově ulici, zatím 
jsme si ho moc neužili.  

Senioři ale přece byli aktivní i mimo město.
Jistě, klub seniorů na Lazcích navázal spolupráci se seniory 
z Hradce Králové a i během současné ztížené situace pořádali 
společné pochody kolem Svitav. To vše pochopitelně za dodr-
žení všech hygienických opatření. Nyní připravujeme společ-
nou smlouvu o spolupráci. Také jsme loni třeba přivítali hosty 
z Bratislavy – Starého města a provedli je po různých zařízeních 
sociálních služeb.

Tak Olomouc tradičně patří mezi města přátelská seniorům...
A město se taky znovu přihlásilo do soutěží ministerstva práce 
a sociálních věcí s názvy Obec přátelská rodině a Obec přá-
telská seniorům, kterou jsme již několikrát vyhráli, naposledy 
v roce 2019. Z těchto výher jsme pak dovybavili kluby seniorů, 
rodinná centra a ještě zbyly peníze na různé aktivity pro rodiny 
s dětmi a seniory. 

S tím souvisí i práce komise pro občanské záležitosti. Pracuje 
ještě vůbec?
Samozřejmě, i když i její práce se pandemie dotkla poměrně 
výrazně. Setkání s jubilanty se sice muselo odložit, ale jubilanty 
jsme neošidili, své dárky dostali ve spolupráci s příslušnou ko-
misí městské části ve formě poukázek. Totéž se týká vítání ob-
čánků a rozdávání maturitních vysvědčení, které se konalo jen 
poskrovnu. Ale i tak členové navštěvovali jubilanty u příležitos-
ti významných výročí. Společenský život se za pandemie úplně 
nezastavil.   Pavel Konečný

 „SPOLEČENSKÝ ŽIVOT SE  
 ZA PANDEMIE ÚPLNĚ NEZASTAVIL“ 

Eva Kolářová
náměstkyně primátora
Kompetence: odbor sociálních věcí, oddělení komisí 
městských částí a detašovaných pracovišť.

ROZHOVOR
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Olomouc je známá jako město květin 
a parků. Zeleň, to jsou ale i trávníky, 
výsadba na sídlištích, stromořadí. O to 
vše je nutné se náležitě starat. Město si 
proto nechalo zpracovat strategii zeleně 
a management údržby.

Více než polovina zelených ploch je v ma-
jetku města, které má velkou možnost, jak 
vzhled, ale hlavně kvalitu zeleně ovlivnit. 

„Dlouhodobý rozvoj zeleně v Olomouci 
bohužel není koncepční, což, jak strategie 
uvádí, má za následek například nevhod-
nou skladbu dřevin v některých lokali-
tách i nevyužití potenciálu lokalit jiných,“ 
vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Podle 
něj je třeba tento přístup změnit, proto si 
město nechalo zpracovat materiál, jenž 
určuje nejen silné stránky, které je třeba 
podpořit a následovat, ale zejména navr-
huje další postup v rozvoji i péči o stávají-
cí zeleň pro příštích šest let, a to za využití 
dostupných finančních zdrojů. Případně 
radí, jak náklady na péči optimalizovat.

Snížení nákladů
Cílem strategického dokumentu bylo 
zpracovat dlouhodobý koncepční roz-
vojový dokument pro období 2021–2027, 
který bude udržitelným způsobem plá-
novat rozvoj zeleně na území města. 

„Péče o zeleň v takovém rozsahu a vý-
znamu jako v Olomouci, která je svý-
mi parky zejména díky Floře proslulá, 
je poměrně nákladná záležitost. Roční 
rozpočet na péči o parky, zelené plochy, 
záhony, trávníky i stromořadí vyčísli-
la zpracovaná strategie na více než sto 
milionů korun, přičemž v ní odborníci na-
vrhli také oblasti, které by se mohly po-
dílet na snížení nákladů,“ řekl náměstek 
primátora Otakar Bačák, do jehož gesce 
péče o zeleň spadá.

Strategie počítá seče trávníků v růz-
ných lokalitách města nebo vysazování 
keřů, které nepotřebují tvarování. „To vše 
jsou rady, které můžeme využít k tomu, 
abychom o městskou zeleň pečovali 
dobře, ale také hospodárně,“ dodal ná-
městek Bačák.

Tři třídy intenzity
Klíčové pro celkové náklady na údržbu 
zeleně je právě nastavení intenzity péče 
o trávníky. Odborníci proto vytvořili tři 
třídy, do nichž rozčlenili různé typy zele-
ných ploch ve městě. 

„Nejčastější údržbu vyžadují trávníky 
v parcích, proto zde bylo nastaveno sečení 
trávníků na osm sečí za rok, na sídlištích 
na čtyři seče a v okrajových částech města 
na tři seče ročně,“ uvedla vedoucí odboru 
městské zeleně a odpadového hospodář-
ství Jana Matzenauerová. Doplnila, že do 
budoucna je potřebné omezovat vysazo-
vání keřů vyžadujících tvarování. 

„Květinové výsadby či výsevy se budou 
umísťovat pouze do nejvýznamnějších 
lokalit, jako jsou parky, náměstí, městské 
třídy, návsi a před významné budovy. Za-
hradníci tam budou volit moderní tech-
nologie zakládaní“, potvrdila zahradní 
architektka Martina Gerhardová.

Sítě versus stromy
Ve strategii také odborníci upozorňují, 
jaké oblasti mohou budoucí rozvoj zele-
ně ve městě ovlivnit, a je tedy třeba na 
ně dát pozor. 

Velký význam podle nich mají napří-
klad stromořadí, proto kladou důraz na 

koordinaci umístění inženýrských sítí tak, 
aby nebránily případným budoucím vý-
sadbám. 

„U realizace nových a při rekonstrukci 
stávajících ulic je zapotřebí respektovat 
zásady umožňující existenci stromořadí 
ve městě a potřebu koordinace s infra-
strukturou. Tato stromořadí mají za úkol 
propojit město a vytvořit tak síť procház-
kových tras. Stromořadí zajišťují propo-
jení mezi městskými parky i napojení na 
příměstskou krajinu,“ uvádí se ve Strate-
gii zeleně a managementu údržby.

Důležitá je synergie
Cílem strategie je kromě optimalizace 
nákladů na údržbu také smysluplný bu-
doucí rozvoj zeleně ve městě. 

„Když toto schéma hodně zjednodu-
šíme, dá se říct, že strategie navrhuje 
řešení, jak bychom se při procházkách 
a cestách městem mohli pohybovat 
vlastně stále v zeleném prostředí, jak ze-
lenými trasami propojit historické parky 
s přírodou dále od centra či až na okra-
jích města,“ naznačila  Gerhardová.

Důležitá je spojitost a prolínání, synergie 
zastavěných ploch a jejich protipólu, tedy 
zelených ploch nejrůznějšího významu. 
„Spojitost systému zajišťují také stromořadí, 
zpravidla podél komunikací nebo vodotečí, 
která hrají klíčovou roli v propojení systému 
zeleně,“ vysvětlila architektka.

Zachovat či rozvíjet plochy zeleně je 
potřebné nejen kvůli kvalitě života ve 
městě, ale také v souvislosti s adaptací na 
změnu klimatu a hospodaření s dešťovou 
vodou. S tímto rozvojem počítá i akční 
plán. Ten obsahuje hned několik lokalit, 
kde by měly v budoucnu vzniknout parky 
– na Nových Sadech u kaple, na Dlouhé 
ulici či východní části Hradiska.   jau

 PÉČE O ZELEŇ MÁ  
 V OLOMOUCI SVOU STRATEGII 



V době koronavirové pandemie panu-
jí mezi lidmi i obavy z toho, že pacien-
ty bez akutních problémů v nemocnici 
neošetří. 

Takové pochyby jsou ale zbytečné a ne-
měly by ovlivnit ani rozhodnutí jít na 
preventivní vyšetření nebo na vyšetření 
s nálezem bulky v prsu. 

Oddělení mamární diagnostiky fakult-
ní nemocnice i během pandemie po-
skytuje standardní péči a je připraveno 

vyšetřit pacientky s akutními problémy 
i v rámci preventivní péče. 

„Od klientek slýcháme, že nechtěly 
přijít dřív, protože si myslely, že je nikdo 
v době pandemie neošetří, když vlastně 
ani nemají akutní potíže a jen si nahma-
taly bulku v prsu. Není to pravda. Scree-
ningová centra zůstávají pro pacientky 
otevřená. Nejen pro ty, které nemají 
potíže, ale i pro ženy, které mají problé-
my s prsy, ať už jsou jakékoliv,“ zdůraz-
nila vedoucí lékařka oddělení mamární 

diagnostiky fakultní nemocnice Lucia 
Veverková. 

Screeningové centrum Fakultní nemoc-
nice Olomouc poskytuje stále standardní 
péči, která se během pandemie nezměnila. 
„Objednací doby na preventivní vyšetření 
jsou krátké. Termín lze nabídnout do dvou 
až pěti dnů. V případě, že má žena potíže, 
vyšetřujeme ji ihned v den zavolání nebo 
do druhého dne,“ dodala Veverková.

Stejně tak není zcela pravdivá informa-
ce, že se v současné době nedají odstranit 
benigní, tedy nezhoubné útvary v prsu. 
Velkou část nezhoubných či rizikových 
útvarů lze v olomoucké nemocnici odstra-
nit pod ultrazvukem ambulantně.

Oddělení mamární diagnostiky je že-
nám k dispozici v běžných provozních 
dobách a objednat se lze na telefonních 
číslech 588 444 730, 588 444 736 nebo 
e-mailem na mamografie@fnol.cz. Po-
drobnější informace jsou na webu 
mamografie.fnol.cz.   dtx

 PANDEMIE MAMOGRAFICKÁ  
 PRACOVIŠTĚ NEZAVŘELA 

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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

po

+420 605 017 245

www.plicedomu.cz

Počítače pro děti v nouzi potřebují další vybavení 
Rodinám, které z finančních důvodů ne-
jsou schopny zajistit svým dětem tech-
niku pro distanční výuku, chce pomoci 
olomoucká Charita. Počítače jim chce 
zajistit prostřednictvím spolupráce 
s nadačním fondem IT People. 

„V rámci této aktivity je třeba do-
vybavit pevné počítače, které Charita 
obdržela prostřednictvím dárců a které 
následně poputují do rodin ocitajících 
se v nouzi. Často jim chybí klávesnice, 
sluchátka nebo webkamery. Spojením 
sil chceme zajistit efektivní využití da-
rovaných počítačů, které jsou rodinám 
zapůjčeny zdarma,“ uvedla Jitka La-
štůvková ze Střediska pro rodiny a děti. 

Mezi priority střediska patří podpora 
dětí matek samoživitelek nebo dětí 
z rodin nacházejících se v tíživé sociál-
ní situaci v oblasti vzdělávání.

„Mám šest dětí, z toho jsou tři na 
distanční výuce. Doma máme jen je-
den pevný počítač bez webkamery. 
Děti se tedy učily pouze na mobilech, 
hlavně devítiletá Klárka byla smut-
ná, že nemůže reagovat na úkoly tak 
rychle jako spolužáci, protože na 
mobilu je mnohem horší zobrazení. 
Teď máme zapůjčené dva notebooky 
a děti mají konečně možnost držet 
krok se svými spolužáky,“ popsala si-
tuaci jedna z olomouckých matek.

Získané vybavení bude pomáhat 
dětem i po skončení distanční výu-
ky, a to v rámci projektu Liška on-
line. Jedná se o projekt doučování 
dětí online prostřednictvím velké-
ho množství dobrovolníků. Potřebné 
příslušenství je tedy možné darovat 
v průběhu celého roku.   dtx

Pro dovybavení počítačů je potřeba: USB 
myš, sluchátka USB nebo Jack 3,5mm, 
webkamera (720p s mikrofonem), USB 
Wi-Fi adaptér (kategorie 802.11n, v pás-
mu 2,4GHz – případně v 5GHz).
Sběrné místo: Řezníčkova 8, Olomouc 
telefon: 736 541 658.
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Klub seniorů se proměnil v mobilní 
očkovací centrum, další přijdou na řadu
Prostory klubu seniorů v Přichystalo-
vě ulici se na jedno dubnové dopoled-
ne proměnily v malé očkovací centrum. 
Mobilní očkovací tým tam zamířil, aby 
pomohl s vakcinací seniorů z blízkých 
městských bytů. Akci zorganizoval ma-
gistrát ve spolupráci s krajským úřadem 
a fakultní nemocnicí.

Podávání vakcín proti nemoci covid-19 
lidem nad 65 let, kteří žijí v městských ná-
jemních bytech pro seniory, umožnila pří-
tomnost lékaře a personálu z mobilního 
týmu Českého červeného kříže. Seniorům 
v případě potřeby asistovali i pracovníci 
odboru sociálních věcí magistrátu.

„Aby očkování seniorů bylo co ne-
jefektivnější, dohodli jsme se na výjezdu 
mobilního zdravotnického týmu a pro 
podávání vakcín připravili prostory na-
šeho klubu seniorů. Stihne se tak jednak 
naočkovat větší množství zájemců na-
jednou, ale hlavně jim ušetříme cestu do 
velkého očkovacího centra,“ vysvětlila 
náměstkyně primátora Eva Kolářová.

O vstřícném kroku a možnosti zřízení 
mobilního očkovacího centra informovali 

obyvatele městských bytů pro seniory 
pracovníci odboru sociálních věcí magis-
trátu. Nahlášené zájemce sami zare-
gistrovali, připravili jim harmonogram 
a seniorům tak zůstala pouze jediná po-
vinnost, přijít v řádném termínu. 

„Je to výborná věc. Musel jsem se je-
nom přihlásit, vyplnit dotazník a to bylo 
prakticky všechno. Vůbec jsem neváhal, 
chtěl jsem využít možnost očkovat se 
v co možná nejkratším termínu,“ zhod-
notil šestašedesátiletý Marek Perutka. 

Očkování si pochvalovala i Marie 
Skopalíková. „Je to perfektně zorgani-
zované. Sotva jsem přišla, byla jsem na 
řadě. Jsem ráda, že jsem nemusela ni-
kam dojíždět, protože bydlím za rohem,“ 
uvedla seniorka.

Na očkování první dávkou vakcíny 
přišlo do provizorního očkovacího centra 
šedesát lidí. Za jedno dopoledne se stihli 
naočkovat všichni zájemci, kteří přicháze-
li ve stanovených časech. „Senioři mohli 
využít i doprovod připraveného pracovní-
ka sociálních služeb při cestě zpět do bytu 
a měli jsme pro ně připravený i tým kole-
gů z městské policie s jejich převozovou 

sanitkou, kdyby bylo potřeba,“ popsal or-
ganizaci očkování Hynek Pečinka z odbo-
ru sociálních věcí magistrátu.

Za stejných podmínek budou absol-
vovat senioři i druhou dávku očkovacích 
vakcín, kterou jim mobilní zdravotnický 
tým podá za 42 dní.

Další kluby se na očkování chystají. 
„Pokud to půjde s mobilním týmem or-
ganizačně zajistit, čeká očkování  senio-
ry z městských domů zvláštního určení 
v Peškově  a Fischerově ulici,“ doplnil 
vedoucí odboru sociálních věcí Michal 
Majer.   ste

Olomouc vítala Natálku, první dítě roku 
Natálii Tihelkovou, první olomoucké 
miminko roku 2021, na konci dubna 
slavnostně přivítal na radnici zástup 
gratulantů. Rodiče Nikol Dreslerová 
a Daniel Tihelka ji symbolicky položili 
do městské kolébky v obřadní síni, aby 

se stala olomouckou občankou.
Natálka přišla na svět ve fakultní 

nemocnici 1. ledna 12 minut po půl-
noci. Prvenství bude holčičce připo-
mínat dar v podobě zlatého přívěsku 
se znakem města a finanční příspěvek 

deset tisíc korun. Kvůli pandemickým 
opatřením se slavnost na radnici o dva 
měsíce opozdila a mohl se jí účastnit 
jen omezený počet hostů. Ke slavnost-
nímu uvítání mezi občany města moh-
la Natálku a její rodiče doprovodit jen 
nejbližší rodina. 

„Moc bych si přál, aby Natálčino 
dětství i její život v dospělosti už nic 
takového, jako nás v posledním roce po-
tkává, neprovázelo. Neumím věštit, ale 
z celého srdce jí to přeju,“ uvedl primá-
tor Mirek Žbánek, který děvčátku dar 
města předával. 

Vítání první Olomoučanky organizova-
la Komise pro občanské záležitosti. V ob-
řadní síni se rodiče zapsali do pamětní 
knihy a k zástupu gratulantů se připojili 
sponzoři s praktickými dárky.   ste



Výstavba bytového projektu Na Šibení-
ku v Olomouci byla zahájena v květnu 
2019. Tři bytové domy budou postupně 
dokončovány v průběhu tohoto roku s 
tím, že první z domů byl na konci března 
zkolaudován. Během května začneme 
předávat bytové jednotky novým ma-
jitelům. Dokončení a kolaudace dalších 
bytových domů je naplánovaná  během 
letních měsíců. Soubor těchto bytových 
domů poskytne obyvatelům plný kom-
fort klidového zázemí, stejně jako rychlé 
spojení s centrem města Oloumouc. Celý 
prostor zahrnuje venkovní možnosti pro 
relax a bude doplněný novou výsadbou 
zeleně. 

„Prodej bytů nabral koncem minulé-
ho roku obrátky a také na jaře nebývalý 
zájem pokračuje. Nyní máme prodáno 
víc jak 90% bytů. O byty je mimořádný 
zájem díky skvělé lokaci v rámci města. 
Téměř všechny byty 2+kk se prodaly  
a na své majitele čekají prostorněj-
ší byty s dispozicemi 3+kk a 4+kk. Po-
kud jste rodina a potřebujete více pro-
storu, využijte poslední šanci ke koupi. 

Zbývá pouze několik posledních vol-
ných bytů, které jsou umístěné ve 4. NP  
a nabízí prostorné terasy k posezení nebo 
uspořádání pikniku v podvečerním slunci.   
U těchto bytů jsou samozřejmostí dvě 
koupelny a parkovací stání v pod-
zemní garáži,“ říká obchodní ředitel  
Ing. Roman Wurzel. „Zájemci oceňují 
zejména kvalitu standardů nejen  
v bytových jednotkách, ale i použi-
tých stavebních technologií. Napří-
klad italské interiérové dveře Barausse  
s výškou 2100 mm si všichni pochvalují.   
Kdo zakoupil byt včas, mohl si vybrat  
z několika variant velkoformátových špa-
nělských obkladů a dlažeb od firmy Por-
celanosa. I zde kupující kvitovali navržené 
elegantní odstíny,“ dodává Wurzel. 

Celý proces výstavby trochu přibrzdi-
la situace kolem COVID-19, ale zpož-
dění se nám podařilo minimalizovat.  
Dopravní napojení a inženýrské sítě 
jsou rovněž dokončené a zkolaudované.  
V souvislosti s výstavbou bytových domů 
byla zhotovena příjezdová komunikace  
s napojením na Třídu Míru. Ta ponese ná-

PRVNÍ Z BYTOVÝCH DOMŮ NA ŠIBENÍKU
JE ZKOLAUDOVÁN!

DO NOVÉHO DOMU SE JIŽ BRZY ZAČNOU 
STĚHOVAT PRVNÍ MAJITELÉ.

www.bytysibenik.cz

zev po politikovi a novináři Jiřím Pelikáno-
vi, který po emigraci v roce 1969 působil  
ve vrcholné politice v Itálii.  

„U bytových domů C1 a C2 probíhají do-
končovací práce, provádí se montáže 
obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů  
a interiérových dveří, revize instalací a vý-
malby. V exteriéru budou probíhat sadové 
úpravy, instalace dětského hřiště, montáž 
bran a oplocení. V období letních prázdnin 
bychom chtěli mít domy zkolaudované,“ 
popsal vývoj stavebních prací Vojtěch 
Koudela za generálního dodavatele stav-
by Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

Investorem projektu je společnost  
JTH Estate s.r.o., která patří do investor-
ské a developerské Skupiny JTH, kterou 
zastřešuje JTH Holding a.s.  Skupina JTH 
se téměř 30 let zaměřuje na dlouhodo-
bé investice do nemovitostí a portfolia 
pozemků. K hlavním aktivitám patří rea-
lizace výstavby a rekonstrukce nemovi-
tostí, následný pronájem či prodej, jejich 
správa a údržba v oblasti maloobchodu,  
kanceláří, bydlení, hotelového ubyto-
vání a logistických center. V oblasti rezi-
denčního developmentu mezi úspěšně  
dokončené projekty patří stylové bydlení 
Rezidence Čertovka a Moser v Karlových 
Varech, viladomy Slaný a bytový dům  
Husova v Jičíně.

INZERCEINZ2105035
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ROZHOVOR

NOVÝ REKTOR: AKADEMICKÝ DEMOKRAT

Nově zvolený rektor olomoucké univerzity Martin Procházka (*1970) se narodil ve Vítkovicích do 
ostravské lékařské rodiny. Otec byl kardiolog, matka revmatoložka, jeho bratr je internista. Lékařskou 
linii drží i manželka –hematoonkoložka a starší dcera, která studuje medicínu. Ta mladší má před sebou 
maturitu.
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Martin Procházka žije v Olomouci od 
roku 1988, kdy tady začal studovat a po-
sléze se i oženil. Rektorem jej Akademic-
ký senát Univerzity Palackého zvolil ve 
druhém kole, do nějž postoupil z pů-
vodních čtyř kandidátů spolu s Tomá-
šem Opatrným. V té chvíli byl děkanem 
fakulty zdravotnických věd a přednostou 
Ústavu lékařské genetiky. Jeho vědecký 
H-index má hodnotu 14.

Jaký byl váš nejoblíbenější obor na me-
dicíně?
Měl jsem rád všechny, ale raději asi ty 
chirurgické. Z interny pak zejména kar-
diologii a nefrologii. Ale chirurga bychom 
do rodiny potřebovali.

Co vás uchvátilo na Olomouci, že jste se 
tady oženil?
V první řadě budoucí manželka. Olo-
mouc mám ale rád, je to menší město 
než Ostrava a navíc univerzitní. Vyhovuje 
mi. Zůstal jsem tady i proto, že v polovině 
devadesátých let, kdy doba byla poměr-
ně bouřlivá a po lékařích nebyla taková 
poptávka jako teď, jsem vyhrál konkurz 
na zdejší porodnicko-gynekologickou kli-
niku. A byla to moje životní výhra.

Ta další přišla možná teď. Vezmete něko-
ho z „poražených“ do svého týmu?
Všichni tři protikandidáti mají nesporné 
kvality a jsou to nesmírně chytří pánové, 
ale můj předvolební program se nejví-
ce sbíhal s panem profesorem Opatr-
ným, proto jsem se rozhodl pozvat ho do 
týmu. Bude zastávat post prorektora pro 
informační technologie a bude mít v ges-
ci také ekologické otázky a oblast udrži-
telného rozvoje.

Pamatujete univerzitu od osmdesátých 
let, jak se postupně proměňovala. Je vám 
některá fáze bližší? Jakou univerzitu 
chcete mít?
Dnešní univerzita se nedá se srovnat 
s tou, na kterou jsem nastoupil před 
listopadem 1989. Tenkrát měla čtyři fa-
kulty a do pěti tisíc studentů, dnes jich 
má dvaadvacet tisíc a čtyři tisíce za-
městnanců. Je to obrovský kolos, který 
vyžaduje veliký aparát. Tato dvě obdo-
bí se těžce porovnávají. My jsme před 
revolucí neměli tušení, co jsou akade-
mické svobody a jak fungují akademic-
ké senáty. Prožívat tu transformaci do 
standardní univerzity západního typu 
bylo zajímavé. Ale bavila mě každá 
fáze, i doba rozvoje, kdy se postavila 
velká vědecká centra, to byly úspěšné 
roky. I uplynulé období, přestože je tam 

kříž sporu o vědecký ústav Catrin, bylo 
úspěšné. Svědčí o tom i hodnocení vědy 
a výzkumu na celostátní úrovni a vze-
stup univerzity v žebříčcích akademic-
kých ústavů.

Když mluvíte o Catrin, jaké vidíte řešení?
Jsem přesvědčený, že se to klubko po-
daří rozmotat jedině tehdy, když se 
jasně pojmenuje, která část vědců do 
tohoto ústavu odejde. Domluvíme se 
s oběma tábory, jak budou spoluužívat 
přístrojové vybavení, a pak je to otázka 
financí, tedy rozdělení toho výkonové-
ho koeficientu za vědu a výzkum mezi 
přírodovědnou část a mezi část vyso-
koškolského ústavu. Kritéria jsou nyní 
nastavena jinak, nejde už jen o impakto-
vané publikace.

Má univerzita i jiné problémy, které bude-
te muset rozplést?
Hlavní problémy jsou dva. Řečeno me-
dicínskou terminologií, jeden je opravdu 
akutní, a to je rozpočet vědy a výzkumu 
na příští rok. Doufám, že se nám poda-
ří přesvědčit fakulty o nové metodice 
dělení rozpočtu, která by měla odpoví-
dat strategii, jak ji deklaruje ministerstvo 
školství. Od modelu, kdy se přerozdělo-
valy peníze z roku na rok, chceme mít 
nějakou stratifikaci a zafixování poměru 
na pětileté období.

A ten druhý?
Ten spočívá v překryvu některých výuko-
vých programů. Výhled je takový, aby 
fakulty byly bonifikovány za společné 
výukové programy. Tam, kde se stýkají, 
musí sdílet vyučující tak, aby studenty 
učili ti nejlepší z obou fakult. 

Olomouc je bezesporu univerzitním měs-
tem, jak vnímáte vzájemnou spolupráci 
s radnicí?
Lze si povídat krásná slova o spolupráci, 
ale já nic takového nechci deklarovat. 
Vztahy s městem i krajem se bude zabý-
vat prorektor pro strategii. Za mě je role 
univerzity kromě vzdělávací a vědecko-
výzkumné i ta pověstná třetí – ovlivňo-
vat život ve městě. Věřím, že najdeme 
společnou řeč. Ale upřímně: zeptejte se 
mě za rok.

Uvítal byste více akademiků v zastupitel-
stvu města?
Já bych byl rád, kdyby univerzita zůsta-
la apolitická. Vím, že komunální politika 
je něco jiného než ta celostátní. Nebu-
du nikomu v ničem bránit, ale byl bych 
nerad, kdybychom univerzitu jakýmkoliv 

způsobem angažovali ve prospěch ja-
kýchkoliv politických stran, a byl bych 
nerad, aby se politická debata objevova-
la na půdě univerzity.

Rozpočet univerzity pořád dosahuje čtyř 
miliard, a je tedy dvakrát větší než rozpo-
čet města?
Ano, univerzita je z tohoto pohledu bo-
hatá nevěsta.

A může si diktovat? Třeba jak pojedou 
tramvaje?
O změny nebo obnovení některých 
linek budeme usilovat. Aby byl lépe 
dosažitelný kampus v Neředíně, v Ho-
lici a třeba i nemocnice. Zásadní je ale 
spolupráce s městem v případě směny 
pozemku pro novou lékařskou fakultu 
a fakultu zdravotnických věd. Projekt 
nové budovy počítá s velikou aulou, 
novou menzou a dvěma patry špičkově 
vybavených pracovišť zaměřených na 
praktickou výuku.

Potřebuje to univerzita? 
Potřebuje, protože počet studentů na 
lékařské fakultě nyní převyšuje kapacitu 
Velké posluchárny. Studenti sedí na scho-
dech a mnohdy se na teoretické přednáš-
ky ani nedostanou. Je to dáno i tím, že se 
navýšil jejich počet, aby se ve společnos-
ti obnovil požadovaný stav lékařů.

Olomoucké listy vyjdou 3. května – to 
budete první den v rektorské pracovně, 
dovedete si ho představit?
Předpokládám, že bude stejný jako jiné 
dny v poslední době – hromada schůzek 
a pracovních porad a seznámení s agen-
dou, kterou už od profesora Millera po-
stupně přebírám. Každopádně budu chtít 
obejít rektorát se všemi jeho odděleními, 
abych se seznámil s co největším počtem 
zaměstnanců. Neplánuji razantní per-
sonální změny, ale plánuji interní audit 
a vyhodnocení práce všech zaměstnanců 
rektorátu. 

Jak velkou svobodu dáte fakultám?
Dobře se mi spolupracuje s děkany 
všech fakult. Jsem „akademický demo-
krat“ a věřím na akademickou samo-
správu. Z mého pohledu by rektorát měl 
být servisní organizací pro fakulty, ony 
nejlépe vědí, jak si organizovat práci, 
pohlídat kvalitu a efektivně hospoda-
řit. I když odvody financí jsou na jiných 
univerzitách nastaveny různě, rektorát 
vždy funguje při jejich přerozdělování 
tak trochu jako stát. Budeme o tom ještě 
diskutovat.   Pavel Konečný
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 JARO! 
Botanická zahrada a rozárium otevřely 
brány. Kromě pondělí je vstup zdarma od 
9.30 do 18 hodin.

Botanická zahrada s alpinem, ex-
pozicí trav, zahradou smyslů i krátko-
dobými expozicemi jarních a letních 
cibulovin o rozloze 7,5 hektaru přiléhá 
k Bezručovým sadům a navazuje na 
Korunní pevnůstku. Zahradníci z Vý-
staviště Flora tam pečují o 1100 druhů 
rostlin.

Rozárium s více než třemi tisíci 
keři růží se navíc chystá na červno-
vou výstavu Vyznání růžím. Návštěva 
olomoucké „botanky“ je zážitkem pro 
celou rodinu. Ti nejmenší mohou vyu-
žít místní dětská hřiště, obří dřevěné 
šachy, kuželky, dřevěný xylofon nebo 
otestovat své znalosti při poznávání 
dřeva některých stromů.   dtx
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Jubilejní 55. ročník Olomoucké dvacítky 
v chůzi, jehož součástí bylo také mist-
rovství České republiky na dvacet kilo-
metrů, se uskutečnil na počátku dubna 
v olomouckých Smetanových sadech. Na 
startu se sešla česká chodecká špička 
i velký počet zahraničních chodců z Me-
xika, Peru, Venezuely, Kolumbie, Gua-
temaly, Ekvádoru, Irska, Velké Británie, 
Maďarska, Polska a Slovenska. 

Na prvních místech v hlavním závodě na 
20 km mužů a žen skončili Kolumbijec Ei-
der Arevalo a guatemalská chodkyně Ma-
rya Peréz. Národní šampionát na 20 km 
ovládli Vít Hlaváč a Tereza Ďurdiaková.

Program mítinku zahájily závody na 
tři, pět a deset kilometrů. Před hlavním 
závodem na dvacet kilometrů proběhlo 
ocenění olomouckých chodeckých le-
gend a zakladatelů Olomoucké dvacítky 
Aloise Lajčíka, Václava Dostalíka, Jaro-
slava Poláka a Jaroslav Bráblíka. „Dohro-
mady je nám téměř tři sta čtyřicet let,“ 
pousmál se Dostalík.

Mezinárodní sportovní svátek
Závody podpořila olomoucká radni-
ce, kterou těší, že Olomoucká dvacítka 
mohla proběhnout a vyslala signál, že 
se tím sport pomalu vrací k normálu. 

„Ano, musely být splněny zdravotní 
nařízení a atlety nemohli podporovat 
fanoušci. Ale ukázalo se, že to jde a sport 
zůstal, přes dlouhou pauzu, ve výborné 
kondici. To je jeden z hlavních cílů pod-
pory sportu ze strany města,“ řekla ná-
městkyně primátora Markéta Záleská.  

Že chodecké závody byly sportov-
ním svátkem, potvrdila výborná me-
zinárodní účast atletů dvanácti států 
z Evropy a Jižní Ameriky. „Ale také 
skvělá reprezentace města, které uká-
zalo své krásy zahraničním závodní-
kům,“ dodala Záleská.

Nadvláda Jihoameričanů
Na start závodu na dvacet kilometrů 
mužů se postavilo 28 závodníků, avšak 
pro diskvalifikace a odstoupení ze závo-
du jich do finiše došlo jen 19. 

Jako první protnul pomyslnou cílo-
vou pásku Kolumbijec Eider Arevalo, 
který se držel na čele závodu po celou 
dobu a byl mu v cíli zaznamenán čas 
1:21:04. 

O minutu a sedm sekund později došel 
do cíle v novém osobním rekordu César 
Augusto Rodríguez z Peru a mohl se tak 
radovat ze stříbrné medaile. Na třetí 
příčku dosáhl mexický závodník Ricardo 
Ortiz za čas 1:23:12.

Souboj žen 
Na stejné distanci v kategorii žen byl sou-
boj o první příčku o něco dramatičtější. 
Na čele se během závodu vystřídaly cel-
kem tři závodnice. Mary Luz Andia z Peru 
se vydala na přední pozici hned ze startu 
závodu, avšak přibližně v polovině trati 
byla předstižena Guatemalkami Marit-
zou Rafaelou Poncio a Maryí Peréz. 

Krátce na to byla ale nově vedoucí 
Poncio diskvalifikována a Marya Pe-
réz už si čelní pozici obhájila a zvítězila 
v čase 1:34:03.

Druhá prošla cílem v čase 1:34:38 
Mary Luz Andia a bronz vybojovala další 
peruánská chodkyně Evelyn Inga.

Čeští mistři
Národními mistry v chůzi na dvacet kilo-
metrů se staly Tereza Ďurdiaková z USK 
Praha (1:38:00), poté co ze závodu od-
stoupila její největší soupeřka Anežka 
Drahotová. 

Mezi muži si pro prvenství došel 
Vít Hlaváč z A. C. Tepo Kladno v čase 
1:29:12.

Stříbrné medaile pak vybojovali Lu-
káš Gdula z Hvězdy Pardubice a Eliška 
Martínková z AC Turnov a na bronzový 
stupínek vystoupili Adam Zajíček z Poru-
by a turnovská Jana Zikmundová.   deš

 OLOMOUCKÉ DVACÍTCE DOMINOVAL  
 KOLUMBIJEC A GUATEMALKA 
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Kohouti udrželi řadu opor, skončil ale kapitán Vyrůbalík
Bezprostředně po ukončení sezony za-
čalo vedení hokejové Olomouce stavět 
tým na nový ročník extraligy. S několika 
hráči prodloužilo smlouvy, v sestavě ale 
po dlouhých letech bude chybět kapitán 
Martin Vyrůbalík.

Čtyřicetiletý veterán konec v olo-
mouckém dresu potvrdil. „S vedením 
jsem se rozloučil, vzájemně jsme si podě-
kovali. Za velkou podporu celého týmu 
chci poděkovat fanouškům,“ řekl obrán-
ce, který zvažuje, zda ještě v roli hráče 
v příští sezoně zůstane. „Ještě jsem se 
nerozhodl. Může se stát, že profesionální 
kariéru ukončím a přesunu se do hodo-
nínského hokeje,“ dodal Vyrůbalík, který 
již dříve působil jako sportovní manažer 
SHKM Hodonín.

„Martin k nám přišel před patnác-
ti lety a je to hráč, který má můj vel-
ký respekt. Přístupem k hokeji strhával 

kabinu, zanechal v klubu velkou stopu,“ 
prohlásil generální manažer HC Olo-
mouc Erik Fürst.
V kabině Kohoutů naopak zůstává hned 
několik klíčových hráčů. Útočníci Jan 
Knotek a Lukáš Nahodil podepsali nové 
smlouvy na tři sezony. Brankář Jan Lu-
káš má smlouvu na další sezonu s opcí. 
Obránce David Škůrek prodloužil kontrakt 
o dva roky, Jiří Ondrušek dokonce o čtyři.

„Má za sebou fantastickou sezo-
nu, v níž byl nejlepším 
obráncem týmu. Je odcho-
vancem klubu, vyrostl ve 
velkou osobnost a máme 
radost, že v týmu bude po-
kračovat,“ pochvaloval si 
setrvání Ondruška trenér 
Olomouce Jan Tomajko. 
„Velký zájem jsme měli 
také o Jana Knotka. Jeho 
nepříjemná hra na soupeře 

platí. Spoléháme na něj při přesilov-
kách i v oslabení. Měl zdravotní pro-
blémy, ale pokud absolvuje pořádnou 
lepší přípravu, bude pro tým nepostra-
datelný,“ věří kouč Hanáků.

S průběhem jednání o udržení důle-
žitých hokejistů je vedení klubu zatím 
spokojené. „Udrželi jsme řadu hráčů, 
které jsou na Olomouc zvyklí. Vytvoří 
základ mužstva na příští sezonu,“ uvedl 
Erik Fürst.   deš

Judista Klammert vybojoval bronz na Grand Slamu
Na největší úspěch své dosavadní ka-
riéry dosáhl olomoucký judista David 
Klammert. Na grandslamovém turna-
ji v turecké Antalyi získal bronzovou 
medaili, zároveň se tím přiblížil startu 
na olympijských hrách v Tokiu, které 
se v odloženém termínu budou konat 
letos v létě.

Klammert naposledy dosáhl na me-
daili na akci mezinárodní judistické 
federace v roce 2018, kdy byl třetí na 
turnaji kategorie Grand Prix v Tunisku. 

Kategorie Grand Slam je ovšem ještě 
o řád vyšší. V Antalyi Klammert vyhrál 
pět ze svých šesti soubojů. Důležitá byla 
výhra ve druhém kole nad Američanem 
Coltonem Brownem.

„Byl nasazený a je v ranku přede 
mnou. Startoval na olympiádě v Riu, 
takže velké kvality má. To, že jsem ho 
dokázal upálit po půl minutě, mě do-
stalo do varu a vydrželo mi to naštěs-
tí celý den,“ řekl Klammert po klíčové 
výhře.

Jedinou porážku mu připravila světová 
sedmička Maďar Krisztian Tóth. Bron-
zovou medaili si Klammert vybojoval 
v dramatickém duelu s Tádžikem Ko-
romshokem Ustopiriyonem, který se roz-
hodoval až v prodloužení.

„Vytoužená medaile je moje. Konečně 
se to povedlo, jsem nesmírně šťastný,“ 
říkal Klammert, který po vítězné techni-
ce několikrát raději nevěřícným pohle-
dem zkontroloval rozhodčího a teprve 
poté se začal radovat.   deš

Mapei Merida Kaňkovský připravoval talenty i v těžké době
Olomoucký mládežnický oddíl Mapei 
Merida Kaňkovský se připravoval na další 
sezonu v silniční cyklistice ve složitém 
období. Nařízení proti pandemii Covi-
du-19 spadlo i na mládežnický cyklistic-
ký tým, který mohl trénovat jen doma na 
trenažérech. Manažer a trenér MMK Jiří 
Kaňkovský se ale snažil u kluků udržet tré-
ninkovou morálku před prvními závody.

„Je to asi nejhorší doba, co trénuji, ale 
musíme bojovat. Zrušili jsme kadetům 
a žákům soustředění v Chorvatsku, ale 
aspoň na Mallorce někteří byli a kilome-
try najeli. A juniory Obdržálka, Mráze 
a Kaňkovského vzal na stáž do Chorvat-
ska tým Topforex Att Investments,“ říká 
manažer a trenér Mapei Merida Kaňkov-
ský Jiří Kaňkovský.

Žáci a junioři zatím závody v plánu 
nemají, Český svaz cyklistiky alespoň 
umožní start juniorů v závodech s muži, 
takže MMK by se měl objevit na klasice 
Brno-Velká Bíteš-Brno. 

Juniorský tým by měl kromě Tomáše 
Obdržálka, Daniela Mráze a Adama Kaň-
kovského tvořit ještě Jakub Havrlant, Ma-
těj Drápela, Tomáš Přidal a Mirek Müller. 

Co dělá Jiřímu Kaňkovskému radost, je 
nové složení týmu starších žáků. Ten by měl 
v sestavě Nikola Jaroš, Lukáš Raška, Jakub 
Tesařík, Antonín Žufánek a Matěj Piták tvo-
řit výkonnostní základ pro další roky. 
„V kategorii starších žáků jsme omladili, 
přišli čtyři talentovaní kluci, vidím tam 
morálku, zodpovědnost, chtějí na sobě 
makat. Já jsem rád, že je můžu vypiplat 

po svém a připravit je do dalších kate-
gorií. Ti kluci mají velký potenciál do bu-
doucna,“ řekl Kaňkovský.

Třetí kategorií MMK jsou kadeti. „Tam 
budeme sbírat postupně zkušenosti, 
ale třeba Tobiáš Přidal vypadá dobře 
a zlepšuje se Jan Bittner“, zmínil Kaňkov-
ský. Dalšími borci v sestavě kadetů jsou 
Adam Hrdlička a Jan Zapletal, v kadet-
kách pak Nela Kaňkovská.   deš
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Knihovna města Olomouce
Knihovna umožňuje osobní návštěvu prostor knihovny v obvyklých 
hodinách včetně sobot. Dětské oddělení i dopoledne. Uzavřen inter-
net a čítárna. Výpůjčky již nejsou automaticky prodlužovány, pro-
dloužit lze přes katalog, mailem či telefonicky. 

Stále je možno zdarma stahovat až 10 e-knih měsíčně nebo využí-
vat službu odložení z poličky, kdy knihy, CD, audioknihy či hry čte-
náři připravíme. 

Příběh jednoho písmene 
Jonáš Pykal, 5.B, FZŠ Rožňavská, jeden z vítězů březnové soutěže – 
textu začínajícího na stejné písmeno:

Pan Pykal potřebuje párky
Pan Pavel Pykal přišel po poledni pro párky. Prošel prodejnou, 
pozdravil paní prodavačku. Povídá: „Prosím, pět párků.“ Paní pro-
davačka podala párky panu Pykalovi. „Prosím, plaťte padesát pět. 
Použijte platební přístroj.“ Pan Pykal poděkoval, přátelsky pokynul 
podbradkem. Podařené párečky, pomyslil. Prima pochutina.

Virtuální čtenářský kvíz
Šest týmů ze Střední školy logistiky a chemie v Olomouci se poba-
vilo zapojením do kvízu s problematikou udržitelného rozvoje, kte-
rý je společným nápadem knihovny a Eurocentra Olomouc. Pokud 
další střední školy chtějí aktivně komunikovat téma životního pro-
středí a udržitelnosti se svými studenty a přihlásit je, ozvěte se na 
knihovna@kmol.cz

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

Pobočka Holice – malované kamínky Anny Jelínkové

Pobočka Jungmannova – „Naše město – naše místo“ výstava maleb, 
grafik, koláží a kreseb žáků ZUŠ Miloslava Stibora 

náměstí Republiky – barevné a černobílé fotografie olomouckého 
fotografa Martina Dlábka, zahrnující různá témata, mimo jiné Olo-
mouc (i v on-line verzi)

Pobočka Brněnská – malby podnikatele a vynálezce Jaroslava Čer-
ného, některé s využitím techniky digital painting. Ke zhlédnutí 
i nový vynález autora - brzdný systém na in-line brusle.

On-line výstava plyšových medvědů – Do konce května čekáme 
na fotky Vašich miláčků (formát jpg, velikost min. 2 megapixely) na 
internet@kmol.cz. Zasláním fotografie souhlasíte se zveřejněním 
v on-line galerii na www.kmol.cz/9055-vystava-medvidku/. Vyloso-
vaný účastník obdrží drobnou odměnu.

 AKCE  

Kontrolujte prosím aktuální stav na www.kmol.cz, FB nebo na kon-
taktech níže.

3.–7. 5. – oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – přáníčko ke 
Dni matek – materiál i návod pro vlastní tvořivou práci lze získat 
v knihovně

12. 5. 10 hodin – oddělení pro děti a mládež, nám. Republiky – Člo-
víček a jeho tělo – další setkání rodičů s těmi úplně nejmenšími 
dětmi v rámci projektu Book start. V případě, že akce neproběhne, 
najdou zájemci tipy na čtení pro nejmenší na webu. Tel. 585 545 126, 
detske@kmol.cz    

17. 5. 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 

24. 5. nebo 31. 5. 16–18 hodin– pobočka Jungmannova – Roboti – 
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví z LEGO stavebnice toho 
svého a naučí se ho naprogramovat. Rezervace 731 123 081, jung-
mannova@kmol.cz

27. 5. 15 hodin –nám. Republiky – kreativní dílna – originální výrob-
ky tvořené pomocí techniky String Art. Nutná rezervace 585 545 123 
nebo dospele@kmol.cz 

31. 5. – 4. 6. –pobočka Neředín – dětský týden – soutěže pro děti 3– 
15 let u příležitosti oslav Dne dětí

Moravské divadlo postaví 
letní scénu na Floře
Umělci Moravského divadla chtějí co nejdříve vynahradit divá-
kům to, co jim protiepidemická opatření upírala řadu měsíců 
– zážitek z živého představení. Na Výstavišti Flora v místě zva-
ném Samba vyroste open-air scéna a na ní se celý měsíc budou 
střídat soubory činohry, baletu a opery a operety s pozvanými 
hosty. Dojde také na několik premiér, koncerty a pohádky. 

Program zahájí v sobotu 29. května koncert Terapie hudbou 
věnovaný zdravotníkům Olomouckého kraje, o den později se 
uskuteční program ke Dni dětí.

Poslední květnový večer potěší příznivce tanečního umění. 
Soubor baletu uvede projekt s názvem Talentománie a milovní-
kům moderního baletu pak o víkendu 19.–20. června nabídne-
me uvedení taneční adaptace Lorcovy Krvavé svatby.

Soubor činohry odehraje v rámci červnového programu na 
výstavišti reprízy populárních titulů Sluha dvou pánů, Splašené 
nůžky, Postřižiny, Starci na chmelu, Když se zhasne či Jméno. 
K tomu přidá jednu novinku – v pátek 18. června bude mít pre-
miéru inscenace Gogolovy komedie Revizor.

Vedle umělců Moravského divadla se v červnovém progra-
mu představí také hosté. Studenti Ateliéru muzikálového he-
rectví Divadelní fakulty JAMU uvedou revue Broadway Babies 
a titul Probuzení jara. S pohádkou Kosí bratři zavítá do Olomou-
ce zlínské Divadlo Scéna.

Vstupenky na představení z programu Moravské divadlo na 
Floře je možné zakoupit na webu Moravského divadla. V návaz-
nosti na protiepidemická opatření se na venkovní představení 
uvolní v první fázi předprodeje 120 vstupenek.   dtx
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DVOŘÁKOVA OLOMOUC
čtvrtek 6. 5. | 19:00 | Online| Předehra 
festivalu 
Olomouc barokní
Komponovaný pořad představující ba-
rokní krásu tří koncertních sálů v Olo-
mouci. Zazní skladby nejvýznamnějších 
barokních skladatelů jako například 
G.F.Händela, A.Vivaldiho či J.S.Bacha. 
Skladby pro trubku, hoboj, flétnu, housle 
a soprán charakterizují nepříliš obvyklá 
instrumentální spojení použitá autory.

čtvrtek 13. 5. | 19:00 | Online| Zahajovací 
koncert festivalu – Musica Florea
Dvořák jedinečný
První novodobé uvedení Dvořákových 
děl na historických nástrojích, dobo-
vé hráčské manýry a vůbec úplně jiné 
znění Dvořákovy hudby, než jsme zvyklí. 

Koncert provází slovem samotný dirigent 
špičkového tělesa Musica Florea Marek 
Štryncl.

pondělí 17. 5. | 19:00 | Online | Bennewit-
zovo kvarteto
Dvořák & Brahms
Bennewitzovo kvarteto, bezesporu jeden 
z nejlepších domácích komorních soubo-
rů, si přizvalo ke spoluúčinkování vyhle-
dávaného klarinetistu Igora Františáka. 
Společně předvedou, jak si dva velikáni 
hudebního romantismu mistrně poradili 
s formou smyčcového kvartetu či klarine-
tového kvintetu.

pátek 21. 5. | 19:00 | Online | Lukáš Ora-
vec Quartet s Moravskou filharmonií 
Olomouc
Jazz & smyčce

Nový projekt autentického jazzového 
trumpetisty Lukáše Oravce pojí charak-
teristický zvuk umělcovy kapely s klasic-
kým orchestrálním zněním smyčcových 
nástrojů. Autorem jednotlivých aranžmá 
je dirigent ruského původu Pavel Klima-
ševskij.

neděle 23. 5. | 19:00 | Online | Garrick 
Ohlsson a Moravská filharmonie Olo-
mouc s Jakubem Kleckerem
Velké finále 
Jedinečný hudební zážitek. Moravská 
filharmonie Olomouc a světoznámý 
klavírista Garrick Ohlsson. Zazní díla 
jubilantů Karla Husy, Antonína Dvořáka 
a Igora Stravinského.

Podrobné informace: 
dvorakovaolomouc.cz

Velkolepou oslavu hudby nabídne od 13. 
do 23. května festival Dvořákova Olo-
mouc. Kromě hudebních skvostů Antoní-
na Dvořáka nabídne i několik jedinečných 
premiér a do Olomouce míří i legendární 
americký klavírista Garrick Ohlsson.

„Protože situace s epidemií koronaviru 
není natolik dobrá, abychom mohli na-
bídnout posluchačům festival v tradiční 
podobě, rozhodli jsme se jej uskuteč-
nit alespoň ve formě online přenosů. 
Jsme přesvědčeni, že kultura je stěžejní 
fenomén života i existence společnosti 
a nemůže se zcela zastavit. Tato forma jí 
pomůže překonat nelehké období, než se 
vše opět vrátí do normálu,“ uvedl ředitel 

pořádající Moravské filharmonie Jonáš 
Harman.

Do Olomouce poprvé přijede a s Mo-
ravskou filharmonií poprvé vystoupí jako 
hlavní hvězda festivalu Garrick Ohlsson. 
„Tento špičkový umělec má k české hud-
bě hluboký a trvalý vztah a za šíření 
dobrého jména české kultury obdržel 
i řadu ocenění,“ uvedl mluvčí filharmonie 
Miloš Adámek. Velkým zážitkem podle 
něj bude i dobové nastudování vybra-
ných Dvořákových děl souborem Musica 
Florea či nový projekt autentického jaz-
zového trumpetisty Lukáše Oravce. „Oba 
koncerty budou mít premiéru právě na 
letošním festivalu,“ doplnil Adámek.

Hlavní programovou osu festivalu 

sestavenou z děl Antonína Dvořáka dopl-
ní kompozice dalších letošních jubilantů 
– Karla Husy a Igora Stravinského. Poslu-
chači čekají symfonické, komorní a kon-
certní skladby v interpretaci špičkových 
českých umělců, jako jsou klarinetista 
Igor Františák či Bennewitzovo kvarteto. 

„Každý z festivalových koncertů je 
unikátní – svou formou, charakterem 
i hudebním žánrem, což odráží filozo-
fii festivalu, který by měl být především 
přehlídkou různorodosti nejrůznějších 
forem, žánrů, stylů i interpretačních pří-
stupů,“ naznačil ředitel Harman.

Koncerty festivalu Dvořákova Olo-
mouc bude slovem provázet moderátor 
Jiří Vejvoda. Koncerty bude možné sledo-
vat na webu a YouTube kanále Moravské 
filharmonie.   pok

 GARRICK OHLSSON HLAVNÍ  
 HVĚZDOU DVOŘÁKOVY OLOMOUCE 

Mezinárodní hudební festival 
Dvořákova Olomouc je tradiční 
jarní hudební přehlídkou zejména 
artificiální hudby. První ročník pod 
názvem Hudební jaro se uskuteč-
nil v roce 1950. Od té doby festival 
několikrát změnil své jméno, 
pořadatele a zčásti i zaměření. 
Pod názvem Dvořákova Olomouc 
se koná od roku 2002. V minulosti 
se na festivalových koncertech 
olomouckému publiku představili 
Igor Oistrach, Mstislav Rostropo-
vič, Zdeněk Mácal, Misha Maisky, 
Václav Hudeček, José Cura či 
Gidon Kremer se svým souborem 
Kremerata Baltica. Pořadatelem 
festivalu je Moravská filharmonie 
Olomouc.

Dvořákova 
Olomouc.cz

13. 5.
23. 5. 2021

19. Mezinárodní
hudební festival

Online
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Populárně vědecký filmový festival 
Academia Film Olomouc, který probí-
há do 11. května, nabízí přes stovku 
dokumentárních filmů zaměřených 
na vědu a poznání. Filmový výběr si 
diváci mohou užít zdarma po celý 
květen. Na online platformě 
www.videtavedet.cz nechybí ani roz-
hovory, přednášky, program pro děti 
či koncerty.

Festival pořádaný Univerzitou Palac-
kého se už podruhé musel adaptovat 
na současnou pandemickou situaci. 
Organizátoři nechtěli narušit více než 
půl století trvající kontinuitu festiva-
lu, a proto se jej rozhodli převést do 
online podoby. 

„Vytvořili jsme video platformu, 
na které se stačí zaregistrovat a pak 
zdarma sledovat dokumentární filmy 
podle svého výběru z pohodlí domo-
va,“ uvedla za pořadatele Hana Kříž-
ková.

Ohrožená zvířata, klimatické 
změny i umělá inteligence
Oblíbené filmy s označením Wildlife 
přinesou příběhy ze světa zvířat a mize-
jících ekosystémů. Diváci se mohou těšit 
na tuleně, orangutany, pandy, včely či 
leopardy. Nebudou chybět filmy pro-
pagující interdisciplinární potkávání 
humanitních a přírodních věd, jako jsou 
moderní přístupy k paleontologii a ar-
cheologii, folkloristice či etnologii. 

„Aktuálními náměty filmů jsou také 
klimatické změny, od požárů v Austrálii, 
tajících ledovců až po filmy o budouc-
nosti energetiky či environmentálním 
žalu. Věda v každodenním životě pak 
představí témata o soli, spánku, nerov-
nosti životních podmínek, roztroušené 
skleróze, účincích kanabinoidu CBD nebo 
rozkladu zdechlin,“ popsala Křížková.

Fanoušci esejistických snímků si 
mohou užít černobílý film o záchraně 
praturů, portrét a zpověď francouzsko-
-portugalské geografky Suzanne Daveau 

či film o Antropocénu se slavným filozo-
fem Brunem Latourem. Dokumentární 
snímky představí i roboty a umělou inte-
ligenci a jejich vztah k lidem.

Rozhovory, koncerty, program 
pro děti
Festival nerezignoval ani na hvězdné 
hosty. Publikum se dočká rozhovoru 
s nositelem Nobelovy ceny za chemii 
Jacquesem Dubochetem či americkou 
profesorkou a antropoložkou Kate Pe-
chenkinou. Český matematik Miloslav 
Druckmüller se představuje jako světo-
vě uznávaný fotograf sluneční koróny 
a na pomezí vědy a umění je rozhovor 
s Andym Thomasem, umělcem, který 
přetváří do digitální vizuální podoby 
zpěv amazonských ptáků. 

Doprovodný program obohacuje 
osm online koncertů. Žánrově zvou od 
čistě ambientních tónů přes post-punk 
až k tanečním setům. Podle Křížkové je 
záměrem organizátorů diváky virtuál-
ně vytáhnout z jejich obýváků a ložnic 
a přenést je na olomoucké site specific 
lokace. Nostalgické vzpomínky na festi-
valové koncerty navozuje barokní Kaple 
božího těla nebo střecha Galerie Moritz. 
A tóny se rozezní i z tropických skleníků 
olomoucké Flory.

Pro nejmenší pak organizátoři připra-
vili filmový výběr vědy, který je provází 
světem pand, gibonů i levhartů, vtahuje 
mezi pokusy nebo představuje ženy věd-
kyně.   dtx

 AFO: ONLINE A ZDARMA 

Ohrada se proměnila ve výstavní plochu
Ohrada Muzea umění ukrývající stavební 
parcelu, na které bude stát Středoevrop-
ské fórum (SEFO), se proměnila ve vý-
stavní plochu. Stala se nedílnou součástí 
největšího letošního muzejního projektu 
Trienále SEFO 2021 – UNIVERSUM. Vy-
střídá se na ní sedm odlišných realizací 
českých a zahraničních umělců. 

První z nich – Viscum Album – mohli 
Olomoučané vidět už v dubnu. Vychá-
zela z knihy – slovníku – abecedy, který 
kolektiv Tereza Darmovzalová, (c) merry, 
Martin Fišr, Vladimír Havlík, Martin Ma-
zanec vydal v rámci své výstavy v Mi-
láně. Abecedu, ve které každé písmeno 

zastupuje jedno větší téma charakterizo-
vané několikaslovnou poznámkou, dopl-
ňují fotografie.

Další výstavu připravilo Muzeum 
umění jako propojení festivalu AFO a tri-
enále. Ohrada se změnila na vstup do 
nového světa – dat, informací i zkuše-
ností, vědeckých i uměleckých projektů 
a expozic. Představovala tak možnost 
přemýšlet o tom, jak vidět, uspořádávat 
a užívat veřejný prostor na pomezí reali-
ty a virtuálna. 

Prostřednictvím aplikace se v kontak-
tu s ohradou vyjeví uživateli  v reálném 
prostředí umělecké a vědecké projekty. 

Mezi vybranými autory jsou Attila Csor̈ -
gő, Agnes Denes, Otto Neurath, Evan 
Ingersoll, Andy Thomas, Kristina Zá-
kopčanová nebo Stano Filko. Autorem 
AR instalace je autor letošní znělky AFO, 
zlínský grafik Matěj Vázal.   dtx

Stačí si v telefonu otevřít App Store, 
Google Play nebo si načíst QR kód
a zdarma si stáhnout aplikaci Artivive.
 

Pomocí aplikace Artivive namiřte na 
kterýkoliv z kruhů s číslem uvnitř.
Ten vám zpřístupní jiný obsah.

Nebojte se experimentovat, vidět & vědět! 

To, co vidíte před sebou, je transformace ohrady
v interaktivní instalaci na pomezí umění a vědy! 

Na pohled pouhým okem to tak nevypadá, ale žluté
číselné údaje v kruzích jsou plné obrazového materiálu.

Vše se stane čitelné skrze čočku fotoaparátu vašeho 
mobilního telefonu.
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Stačí si v telefonu otevřít App Store, 
Google Play nebo si načíst QR kód
a zdarma si stáhnout aplikaci Artivive.
 

Pomocí aplikace Artivive namiřte na 
kterýkoliv z kruhů s číslem uvnitř.
Ten vám zpřístupní jiný obsah.

Nebojte se experimentovat, vidět & vědět! 

To, co vidíte před sebou, je transformace ohrady
v interaktivní instalaci na pomezí umění a vědy! 

Na pohled pouhým okem to tak nevypadá, ale žluté
číselné údaje v kruzích jsou plné obrazového materiálu.

Vše se stane čitelné skrze čočku fotoaparátu vašeho 
mobilního telefonu.
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Výstava Tomáše Helíska Olomouc z po(d)hledu přivezla do 
Bratislavy nevšední téma bezbariérové turistiky
Pokud nemůžou lidé do Olomouce, přije-
de Olomouc za nimi! Zahraniční zastou-
pení agentury CzechTourism Slovensko 
připravilo výstavu fotografa Tomáše He-
líska Olomouc z po(d)hledu. 

Fotografie jsou pořízeny z podhledu, pro-
tože autor je vozíčkář. Zároveň tyto „po-
hlednice“ slouží jako pozvánka do města. 

„Byl bych samozřejmě nejraději, kdyby 
se obyvatelé Bratislavy mohli do Olo-
mouce vypravit osobně. Je ale skvělé, že 
teď, v době omezení cestování, můžeme 
nabídnout zprostředkovaný obraz měs-
ta, jak jej ze svého úhlu pohledu vidí 
olomoucký fotograf Tomáš Helísek,“ řekl 
primátor Mirek Žbánek.

„V rámci vládní politiky je systema-
ticky věnována pozornost vytváře-
ní rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením. Důležitý je ale 
i osobní postoj každého jednotlivce, 
který se s nějakou formou znevýhod-
nění potýká. Nerezignovat, nevzdávat 
se, žít naplno, odevzdávat ze sebe ma-
ximum a brát si od života vše dobré, 
co nabízí – tak by bylo možné struč-
ně charakterizovat autora fotografií 
výstavy Tomáše Helíska. Jsem rád, že 
máme možnost představit jeho kolekci 
fotografií,“ prohlásil český velvyslanec 
na Slovensku Tomáš Tuhý.

Pětatřicetiletý Helísek žije v Olomouci 
deset let. „Za svou fotografickou činnost 

jsem prozatím uspořádal jednu velkou 
výstavu v Olomouci před třemi lety. Tato 
první zahraniční vznikla na základě myš-
lenky Nory Gill ze slovenského zastoupe-
ní CzechTourismu, projekt jsme plánovali 
společně déle než rok,“ vysvětlil fotograf.

Olomouc považuje Helísek za srdeč-
ní záležitost. „Do fotek se snažím odrazit 
mé vnímání, každodenní situace a kouzla 
momentů, zákoutí, kterých si běžně ne-
všímáme. Miluju historickou část města, 
hru světel a stínů,“ popsal.

Výstavu Olomouc z po(d)hledu připra-
vilo zahraniční zastoupení CzechTourism.  
Zájemci si ji budou moci prohlédnout do 
31. května na Hviezdoslavově náměstí 
v Bratislavě.   pok

V Polsku zemřel jeden z milovníků Olomouce 
Počátkem dubna zemřel v Krakově Sta-
nisław Dziedzic, mnoholetý ředitel Odboru 

kultury a národního dědictví krakovského 
magistrátu, místostarosta, historik literatu-
ry, publicista, pedagog a především jeden 
z hybatelů při navazování partnerských 
vztahů mezi Olomoucí a Krakovem. 

Dziedzic byl autorem více než tisícov-
ky článků a publikací a Olomouc mu při-
rostla k srdci.

„Jeho odchod nás hluboce zasáhl. 
Přestože bude oběma stranám chybět, 
česko-polské vztahy zůstanou mezi 

oběma partnerskými městy zachová-
ny. Navíc po slovenském a maďarském 
roku by ten příští měl být právě polský,“ 
uvedla vedoucí oddělení vnějších vztahů 
Zdeňka Podlipská.

Oficiální styky obě města zahájila 
v roce 2016 výstavou polských umělců 
v Olomouci. Od podpisu memoranda se 
aktivně rozběhla spolupráce také v ob-
lasti školství a v obou městech startovali 
recipročně běžci na 1/2maratonu.   pok
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Statická doprava z pohledu olomouckých strážníků
Více než rok je stále vidět znatelný po-
kles dynamické dopravy, a to zejména 
v jejím centru. O to víc tak musí stráž-
níci řešit případy spojené se statickou 
dopravou. 

Zpravidla se jedná o zaparkovaná auta 
v křižovatkách, zhoršenou průjezdnost 
na některých komunikacích nebo stání 
na chodnících a zeleni. Stání v křižovat-
ce tvoří více než polovinu přestupků, a to 
přesto, že je z hlediska bezpečnosti je-
den z nejzávažnějších.

„Nejen, že takto odstavená vozidla vy-
tvářejí nebezpečné situace pro chodce, 
kdy blokují průchod, ale zejména dochází 
k omezení výhledu pro maminky s kočár-
ky, skupinky školáků nebo osoby na inva-
lidních vozících. Během chvilky tak může 

dojít ke kolizní situaci, a to i s tragickými 
následky,“ uvedl ke stání v křižovatce ředi-
tel městské policie Pavel Skalický. 

Dalším častým prohřeškem olomouc-
kých řidičů jsou auta odstavená na ko-
munikacích způsobem, kdy neumožňují 
průjezd vozidel integrovaného záchran-
ného sboru, technických služeb nebo do-
pravního podniku.

„Zákon jasně říká, že při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně tři metry pro každý směr 
jízdy. Při zastavení musí zůstat volný ale-
spoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři 
metry pro oba směry jízdy. Dále v době 
od pěti hodin ráno do sedmi hodin večer 
je zakázáno stání tam, kde by nezů-
stal mezi vozidlem a nejbližší tramva-
jovou kolejnicí volný jízdní pruh široký 

nejméně tři a půl metru,“ citoval zákon 
ředitel olomouckých strážníků.

Podle ředitele si řidiči musí uvědomit, 
že špatně zaparkovaná vozidla mohou 
ztěžovat práci hasičům, záchranářům, 
policistům a strážníkům, kteří se tak ne-
musí dostat včas na místo oznámení. Ta-
kové zpoždění může mít někdy i tragické 
následky na životě, zdraví nebo majetku.

Přestupky dovoluje zákon řešit stráž-
níkům na místě uložením domluvy nebo 
pokutou, případně oznámením přestup-
ku příslušnému správnímu orgánu k dal-
šímu řešení. 

„Proto chceme apelovat na řidiče – vy-
užívejte k odstavení svého auta opravdu 
jen místa k tomu určená, předejdete tak 
zbytečným problémům,” vzkazuje ředitel 
městské policie Pavel Skalický.   dtx

Jak dát přednost sanitkám a životu
S rostoucím provozem je na místě připo-
menout důležité zásady pro soužití účast-
níků provozu se složkami Integrovaného 
záchranného systému, a to zejména, jak 
umožnit průjezd sanitek křižovatkami. 

Zatímco na dálnici a silnici pro motorová 
vozidla mají řidiči jasno o pravidlu vytvoření 
záchranné uličky, v obci řidiči často tápou. 

„Vozidlu záchranného systému jsme 
vždy povinni umožnit průjezd. V reálné 
situaci ale podle zkušeností z olomouc-
ké záchranky část řidičů za volantem 
ztuhne a není schopna reakce. Někteří 
se bojí popojet do křižovatky například 
proto, že svítí červená, nebo po příjez-
du do křižovatky zastaví blízko za sebou 

a nemají prostor pro úhybný manévr,“ po-
psal vedoucí Centra Semafor Josef Línek.

Podobné zkušenosti se právě městské 
Centrum Semafor společně s Besipem 
snaží předávat všem účastníkům silniční-
ho provozu.

Příčinou chyb bývá i to, že řidiči nes-
ledují provoz za sebou a pak nereagují 
všichni stejně. „Z pohledu řidiče sanity tak 
kličkují, jak zajíci na honu. Zákon přikazu-
je řidičům, ale i cyklistům, aby vozidlům 
s právem přednostní jízdy umožnili bez-
pečný a plynulý průjezd, a jestliže je to 
nutné, i zastavili vozidlo na takovém mís-
tě, aby jim nepřekáželi,“ připomněl Línek.
Nejlepším řešením je proto použití 

směrových světel, aby řidič sanity po-
chopil, na kterou stranu mu vozidlo chce 
uhnout. A na víceproudých křižovatkách 
se v hustém provozu jeví jako nejlep-
ší možnost vytvoření záchranné uličky 
uprostřed mezi přímými pruhy. 

„A k tomu by řidiči měli být připrave-
ni už při příjezdu do křižovatky,“ uzavřel 
Línek.   cse
Více na: centrum-semafor.cz

www.jiznistrane.cz

Bezpečný domov 
pro Vaši rodinu

Moderní rodinné domy
Olomouc  - Tabulový vrch
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Kde přesně by mohla stát nová hala a jak je to s kontejnery na 
Nových Sadech v okolí Zikovy a Werichovy ulice
I tentokrát dorazilo do redakce mnohem více dotazů, než kolik jsme schopni zveřejnit v rubrice Otevřená radnice. Dotazy Olomouča-
nů pravidelně vyřizujeme na odborech magistrátu, kterých se týkají, a odpovědi odesíláme e-mailem zpět. Pokud je téma ale příno-
sem i pro ostatní, rádi odpověď patřičného politika, do jehož kompetence otázka spadá, otiskneme na této stránce.

V Olomouckých listech jsem si přečetla, že se uvažuje 
o stavbě sportovní haly v areálu Základní školy Holečko-
va. Velká sportovní hala by měla dle textu stát za valem 
na Velkomoravské ulici (není specifikováno, jestli smě-
rem do sídliště, nebo k ulici Velkomoravská). Vzhledem 
k tomu, že v dané lokalitě bydlím, zajímalo by mě, na kte-
rém místě by byla přesně umístěna. Dle mého názoru zde 
není vzhledem k vytíženosti parkovacími plochami žádné 
místo a nepředpokládám, že by parkovací plochy na tom-
to sídlišti měly být zrušeny. 

Kontejnery na hliník a kovy by měly být umístěny vedle 
supermarketů, ale i u ostatních kontejnerů na tříděný od-
pad. Jeden až tři na celé sídliště je málo. Také bych ráda 
věděla, jestli někdo zhodnotil velkoobjemové kontejnery 
v ulicích Werichova, Zikova, Družební, jestli se osvědčily 
a ušetřily pracovníky, prodloužily časový termín vy-
prazdňování?

Ivana Štrublová 

Miroslava Strnadová

Nová sportovní hala Základ-
ní školy Holečkova by měla 
být umístěna v areálu školy za 
stávající tělocvičnou, kde je 
pro tento účel dostatečně vel-
ký pozemek. Omlouváme se 
za nepřesné vyjádření ohled-
ně takzvaného valu, neboť jde 

spíše o mohutnou zeď, která chrání areál školy před do-
pravním hlukem na Velkomoravské ulici. Základní škola má 
několik parkovacích míst před venkovním hřištěm, přičemž 
s rozšířením parkovací kapacity v této oblasti nepočítá-
me. Nedošlo by ani k omezení parkovací kapacity v přileh-
lé zástavbě mimo areál školy. Žáci a sportovci by do nové 
sportovní haly, pokud by se ji podařilo během dvou tří let 
zrealizovat, docházeli pěšky, případně prostřednictvím 
městské hromadné dopravy.

Karel Konečný 
náměstek primátora

Za loňský rok se počet kontejnerů 
na kovy v Olomouci téměř zdvoj-
násobil z čtyřiceti pěti na osmde-
sát pět kusů. V jejich rozmisťování 
jsme limitováni prostorem v měst-
ské zástavbě, především na sídliš-
tích. Kontejnery mají spodní výsyp 
a vyžadují dostatečně velkou plo-
chu pro manipulaci. Jednáme ale o využití menších sběrných 
nádob, které by se daly umístit tam, kde se velké kontejnery 
nevejdou. Umístění u supermarketů ale není reálné, protože by 
s tím musel souhlasit vlastník pozemku.
Co se týče polopodzemních kontejnerů na Nových Sadech, ty při-
nesly zejména radikální navýšení objemového množství tříděné-
ho odpadu, což snížilo vývoz papíru a plastu o jeden svoz týdně. 
U skla se jedná až o tři svozy, protože tato komodita se vyváží 
podle zaplněnosti, nikoliv podle předem nastavené frekvence. 
Manipulace s velkými kontejnery je sice složitější, ale časová ná-
ročnost je kompenzována tím, že jeden velkoobjemový nahradí 
pět původních nadzemních kontejnerů.

Otakar Bačák
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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Bytové družstvo Olomouc Jižní – kdo tedy vyvolává paniku?

Když si otevřu Olomoucké listy, jako bych se vrátil v čase do budovatelských 
dob Rudého práva. Stavíme, zkrášlujeme, velebíme, nasloucháme občanům, 
plán plníme na 125 % a pětiletku splníme již za 3 roky! Pojďme se však podívat 
na jednu kauzu, o které se již dlouhodobě zarytě mlčí – Bytové družstvo Olo-
mouc, Jižní.

Přibližně před rokem jsme toto téma otevřeli na zastupitelstvu – konkrétně 
se jedná o datum 3. března 2020. Jelikož se na nás obraceli občané s dotazy „jak 
to vlastně je, blíží se konec smlouvy s městem a byty by nám měly být převede-
ny, ale množí se fámy, že za své byty budeme muset zaplatit dvakrát,“ kolega 
zastupitel Melichar se zeptal, v jaké jsme fázi a vyjádřil obavu, že se jedná o ča-
sovanou bombu, která se 20 let neřešila. Pan primátor odpověděl, že o problé-
mu ví a že Rada si nechala vypracovat právní analýzu, k čemuž nám pan radní 
Feranec dodal, že „jsme ve fázi vyvolávání paniky, kterou tady vyvoláváte.“ Jen 
pro připomenutí – jsme v březnu 2020.

Co se od té doby, za více než jeden rok, stalo? To, co se dalo očekávat – bom-
ba vybuchla a na zastupitelstvo pravidelně docházejí občané v různé fázi roz-
hořčenosti až zoufalství, občas za ně vystupuje jejich právník, vybavený plnou 
mocí. Vystoupení jsou velice emotivní, jelikož obyvatelé bytů mají o svůj maje-
tek strach. Koaliční zastupitelé pravidelně odpovídají, že město dělá vše pro to, 
aby nikdo nebyl poškozen (čemuž my věříme), ale na dalším jednání zastupitel-
stva se situace opakuje. Emotivní vystoupení, právník, ubezpečování. A tak po-
řád dokola, pravidelně na každém zastupitelstvu.

Proč pořád dokola? Občané totiž neví, co bude dál, jelikož město nekomuni-
kuje. Očekávali byste pravidelné články na toto téma? Rozbor situace, aktuální 
stav, výhled do budoucnosti, pohledy právníků? Speciální sekci na webu města 
olomouc.eu? My také, žel nic z toho se nestalo. Ostatně, zkuste si prolistovat 
Olomoucké lisy – za poslední rok je v nich jediná zmínka o bytovém družstvu – 
jeden odstavec v rubrice Pohled primátora z října 2020.  

Co říci závěrem: víme, že se jedná o mimořádně komplikovanou situaci, a vě-
říme, že město dělá vše pro to, aby se tato situace vyřešila ve prospěch občanů. 
Bohužel, dlouhodobé mlčení města na klidu nepřidává – spíše naopak. Otázka, 
kdo vyvolává paniku, pak dostává úplně jiný rozměr.

Jakub Knápek / Piráti a Starostové

Radnice v poločase. Občané zatím nevyhrávají 

S velkou pompou vyšla vázaná brožura „Plníme programové prohlášení rady 
města 2018–2022. První poločas“. Na 124 stránkách rozebírá údajné úspěchy 
současné koalice. Skutečnost je však mnohem méně lichotivá. V čem například 
s radnicí nelze souhlasit? Zodpovědně hospodaříme s městskými nemovitostmi? 
– místo koncepce nakládání s nemovitostmi máme po dvou letech prostý seznam, 
přičemž výprodej stále pokračuje.

Obnovujeme městské vodovody a kanalizace? – ano obnovujeme a mírně navyšuje-
me, přesto je dluh za poslední 2 roky téměř 70 mil. Kč oproti zákonnému plánu obnovy.

Zefektivňujeme řízení městských firem a příspěvkových organizací? – došlo 
k formální změně řízení městských akciových společností, ale základní kámen, 
kterým jsou vlastnické politiky města, neexistuje a nebyl projednán.

V jarním období zpřísněných protiepidemických opatření jsme jako jediné 
město v ČR zvládli i on-line jednání zastupitelstva? – při rychlém pohledu na in-
ternet zjistíme, že ani tato informace není pravdivá (např. Česká Lípa též jednala 
online na úrovni města).

S veřejností projednáváme rozvojové projekty a koncepční dokumenty města? 
– bohužel jen tam, kde musíme. Např. Koncepce rozvoje bydlení, Koncepce pod-
pory sportu či již zmíněná Koncepce nakládání s nemovitostmi byly projednané 
s opozicí, odbornou veřejností i s občany buď nedostatečně, nebo vůbec.

Postupně digitalizujeme? – za digitalizaci jsou považovány podklady zastupi-
telstva do tabletu, stejně jako to, že město plní zákon a využívá datovou schrán-
ku. Debata s veřejností nad řešeními nulová.

Připravujeme koncepci dostupného a sociálního bydlení na období 2021–
2027? – slíbeno bylo 20 postavených bytů, nestojí dosud žádný, schválená a pro-
jednaná Koncepce rozvoje bydlení neexistuje.

Digitalizujeme naše služby a posilujeme on-line komunikaci s občany? – po-
platek za komunální odpad prý mohou všichni platit přes internet, což sice mo-
hou již více než 10 let, ale stále to v roce 2021 udělají tak, že si opíšou platební 
údaje z textu na webu města a odešlou.

Zavádíme moderní technologie do fungování městské hromadné dopravy? – 
platby kartou v MHD slibujeme už druhým rokem a výsledek nikde.

Uvedené příklady byly vybrány namátkou pro ilustraci, jak si radnice předsta-
vuje „plnění“. Nelze tvrdit, že se nesplnilo nic, ale řešení jsou až příliš často polo-
vičatá, či dokonce existují pouze na papíře ve formě slibů. Druhý poločas už půl 
roku běží, ale změna stylu je v nedohlednu.

Petr Macek / ProOlomouc
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Olomouc 1921: Svátek práce před sto lety
První máj neboli Svátek práce si mnozí 
z nás pamatují z časů minulého režimu. 
Prvomájové průvody, děti v pionýrských 
krojích, alegorické vozy, tribuna s kynoucí-
mi soudruhy. První máj má ale přesně 131 
let dlouhou tradici. Před sto lety se o tento 
svátek pracujících přetahovaly politické 
strany i v Olomouci. Jaké ty oslavy byly? 

Na Horním, tehdy Masarykově náměstí 
se v neděli 1. května 1921 konaly hned tři 
stranické schůze či manifestace. Jednu 
uspořádali němečtí sociální demokraté, 
druhou čeští sociální demokraté a tu třetí 
čeští socialisté. Tato stranickost výmluv-
ně charakterizuje celkovou politickou 
a ideovou roztříštěnost první republiky. 
Na druhou stranu je třeba ocenit, že se 
nikdo s nikým nerval a všechny mani-
festace proběhly pokojně. Kromě toho 
se také leckde tančilo a na olomouckých 
sportovištích vládl v den svátku čilý ruch, 
ať už v podání atletů či fotbalistů. 

Socialisté si pochvalují úspěchy
Socialistické strany v roce 1921 nevolají po 
změně systému, naopak si novou republiku 
pochvalují. A je fakt, že po vzniku republi-
ky se zdejší atmosféra oproti předchozímu 
modelu za Habsburků posunula hodně 
doleva. Pozemková reforma, vyvlastnění 
šlechtických velkostatků a podobné kroky 
charakterizovaly československý stát jako 
poměrně levicovou společnost. 
„Republika šla od počátků své samostat-
nosti do popředí států, jež snaží se spl-
niti nejnaléhavější požadavky dělnické 
a socialistické. První uzákonila osmiho-
dinovou pracovní dobu. Dělnictvo jest 
v československé republice naprosto 
rovnocenným činitelem s ostatními sta-
vy a vrstvami. První květen byl povýšen 
na svátek celého národa a státu!“ Tak 

hodnotí situaci v prvomájovém vydání 
na titulní straně olomoucký deník Pozor. 
A dodává, že o prvomájové oslavy se už 
nezajímají jen socialistické strany. „Letos 
oslavují první květen svými projevy také 
agrárníci a klerikálové.“ Pravda je, že se 
o svátek, původně úzce spojen s revo-
lučním hnutím dělníků za lepší pracov-
ní podmínky, začaly postupně zajímat 
všechny politické síly.  

Katolíci chtějí slavit také
„Trojí moc bojuje o duši Evropy a celého 
světa: kapitalism, socialism v různých 
odrůdách až po komunism a křesťan-
ský solidarism.“ O přednášce bývalého 
německého ministra financí Erzbergera 
psal olomoucký katolický list Našinec.  
Podle tohoto politika by měl křesťan-
ský solidarismus vítězně táhnout světem 
a nahradit přežilý kapitalismus i na-
prosto nespolehlivý socialismus. V době 
oslav Svátku práce bylo toto téma nanej-
výš aktuální, protože 1. máj coby svátek 
pracujících se snažily pro sebe ukořistit 
zejména levicové strany. Ani katolíci ne-
chtěli zůstat bokem a snažili se dělnictvu 
ukázat, že pro ně mají lepší řešení než 
socialisté všech barev. 

V Katolickém domě se v neděli 1. květ-
na dopoledne koná přednáška olomouc-
kého poslance Mořice Hrubana. Tématem 
je vztah lidovců k 1. květnu. Odpoledne se 
pod vedením orelské organizace koná vy-
cházka katolíků na Svatý Kopeček. 

Boj o duše pracujících běžel tedy před 
sto lety i v Olomouci na plné obrátky. Na-
štěstí se tak dělo v poklidu. Jedinou kaňkou 
na olomouckém prvním máji před sto lety 
byl fakt, že se rozhodli stávkovat tramvajá-
ci. Účastníci manifestací tak museli v onen 
den buď po svých, nebo dávali vydělat olo-
mouckým fiakristům…   Michal Folta

PŘED STO LETY

Tramvaje se městu nevyplatí!
Olomoucká tramvajová dráha, 
nejstarší na Moravě, přidělává 
otcům města vrásky na čele. Za-
tímco před pár měsíci se udávalo, 
že na „elektriku“ město denně do-
plácí částkou 1000 korun, teď se 
ukazuje, že to je spíš 2000 korun 
denně, což je pro zadluženou rad-
nici velký problém. Tramvajáci na-
víc rozčílí olomouckou veřejnost, 
když 1. května slaví Svátek práce 
tím, že nejdou do práce. Tramva-
je nejezdí, majitelé fiakrů si mastí 
kapsy a lid je naštvaný. Objevují 
se návrhy dopravní podnik prodat 
do soukromých rukou nebo zcela 
uzavřít. Co bude dál, ukáží příští 
měsíce.

Statisíce vajec pro pašeráky
V květnu informuje olomouc-
ký tisk o zadržení velké zásil-
ky potravin, určené k pašování 
za hranice. Jedná se zejména 
o máslo a vejce. Podle tisku jsou 
zabaveny stovky tisíc vajec. Zboží, 
které mělo nelegálně odejít za 
hranice, rozprodá erár olomouc-
kým zákazníkům, vejce budou po 
40 haléřích za kus. Na běžném 
trhu je tou dobou cena za vejce 
v průměru 70 až 80 haléřů, takže 
o zabavený kontraband je mezi 
Olomoučany ohromný zájem. Jen 
víc takových policejních úspěchů! 

Překvapení z Bratislavy
Jakýsi významný úředník z Brati-
slavy se telefonicky ohlašuje na 
polovinu května do Olomouce 
za účelem návštěvy Spolku mo-
ravských cukrovarů. Při vizitaci 
cukrovarů má prý učinit nějaké 
důležité obchodní rozhodnutí. 
Cukrovarníci mu připravují auto-
mobil u nádraží, kterým jej zave-
zou na Horní náměstí k hostině. 
Následně se vážený úředník veze 
do Velkého Týnce k další hosti-
ně. Starosta obce „k obveselení 
objednává i dívky v hanáckých 
krojích“. Významný host i s děvča-
ty odjíždí do Národního domu 
v Olomouci. Pak se ale jeho stopy 
ztrácí a místo něj se objevuje poli-
cie. Nebyl to úředník, ale hleda-
ný podvodník, po němž policie 
marně pátrá. Hanácká pohostin-
nost v něm ale jistě nechala dobrý 
dojem.   mif

KVĚTEN 1921 TELEGRAFICKY

Po roce 1948 už byl Svátek práce striktně jednotnou propagandistickou akcí. 
Snímek zachycuje prvomájovou oslavu v Olomouci v roce 1955.
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TAJENKA
...nejdříve sám sebou. 
— Sókratés (469–399 př. n. l.) řecký filozof

Tři vylosovaní luštitelé získají tričko s moti-
vem Olomouce. Tajenku křížovky zasílej-
te do 20. května na adresu: 

Magistrát města Olomouce,  Horní ná-
městí – 583, 771 27 Olomouc . Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronicky 
můžete vyluštěnou tajenku zaslat na 
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapo-
meňte prosím uvést své jméno, telefon 
a doručovací adresu.

Tajenka z minulého čísla:
První láska je los, který nevyhrává, ale 
celý život si pamatuješ jeho číslo.
(Émile Zola) 

Úspěšní luštitelé: David Jemelka, Josef 
Chmelař, Milada Jelínková.

SUDOKU
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Easy Sudoku Puzzles 4 

Sudoku 
Puzzle 

3 

Sudoku 
Puzzle 

4 

7 1 3 9 2
9 1 4 8 3 2
8 3

9 7 1 5
3 2 5 6 7

4 1 8 3
3 2 1 5 7 9

2 5 7 3 6
7 3 6

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

3 2 4 1 6
3 8 1

4 8 5 3
8 4 1 7

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

Hard Sudoku Puzzles 4 

Sudoku
Puzzle

3

Sudoku
Puzzle

4

1 6
2 1 6 5
4 6 3

8 4 9 7 6
7

7 5 2
3 6 7

4 6 2
6 9

7 5 8
7 9

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

6 2 7 4
5 1

4 1 8

Hard Sudoku Puzzles 4 

Sudoku
Puzzle

3

Sudoku
Puzzle

4

1 6
2 1 6 5
4 6 3

8 4 9 7 6
7

7 5 2
3 6 7

4 6 2
6 9

7 5 8
7 9

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

6 2 7 4
5 1

4 1 8
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„ DÍKY VÁM, MŮŽEME  
ZŮSTAT DOMA V ZOO“

WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ

WWW.ZOO-OLOMOUC.CZ
/ADOPCE.ZVIRAT 

DĚKUJEME VŠEM 
ADOPTIVNÍM RODIČŮM, 
kteří nám podali pomocnou tlapku!
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