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 JAK SE STARAT O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 
TÉMA ČÍSLA

Olomouc – město 
květin

Jak se bude v Olomouci 
parkovat?

Nejstarší běžkyně: 
Diváci byli senzační
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Olomouc 92.8 FM  106.8 FM  R-OL

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Olomouc

Olomouc_inz_186x130mm_Natankujte_soutez_3mm_spad_press.indd   1 24.8.2021   20:04:21

Obraťte se na bezplatnou linku Chytré recyklace nebo navštivte 
náš web, kde najdete celou řadu informací o třídění a recyklaci 
vysloužilých elektrozařízení.

Rádi vám poradíme, kam staré spotřebiče odevzdat, nebo objed-
náme jejich bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam 
se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz800 976 679

My vám pomůžeme!

zkušebna sboru ul. Slovenská 5
Olomouc (blízko Galerie Moritz)

www.bodo.cz

NOVÉ  ZPĚVÁČKY
do pěveckých sborů

Zveme

Music BoDo mladší  7 - 10 / starší 11 - 16 let

Kassiopea  od 16 let

Alenášek 5 - 6 letHvězdičky 3 - 4 roky
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V TOMTO ČÍSLE

ZIMNÍ STADION MÁ NOVOU STŘECHU CO NA SRDCI, TO NA JAZYKU

PŘED 100 LETY OLOMOUC UVÍTA-
LA PREZIDENTA MASARYKA

Rekonstrukce střechy o ploše 6800 
metrů čtverečních začala krátce po 
skončení minulého extraligového 
ročníku.

Ladislav Vydra
skladník

Pavla Príslupská 
baristka 

Roman Zyma 
prodavač chlebíčků 

Většinou si to užívám. Syn to 
běhává, ale on letos nemohl, tak 
jsem se nezúčastnil divácky ani 
já. Já jsem kdysi běhával hlavně 
sprint, takže atmosféru si určitě 
užívám a líbí se mi.  

Šlo to úplně kolem mě. Ale 
vnímala jsem jej, když jsem 
nemohla projít přes náměstí. 
Že bych si to úplně užívala, to 
se říct nedá, protože běhám jen 
rekreačně.

Byl jsem v té době na dovolené 
v Chorvatsku, takže ne. Ale 
všichni běžci a taky organizátoři 
mají můj velký obdiv. 

GLOSA

Září – to je měsíc, který by potřeboval 
aspoň šedesát dnů. Září je skoro jako 
takové druhé jaro, všechno se oživí a 
vzpamatuje ze sladké letní letargie. 
Všechno se nakopne a dohání se, co se 
zanedbalo. Každý víkend nabídne tak 
nabitý program, že by to člověk všechno 

neužil, ani kdyby se naklonoval. 
Třeba takové Dny evropského dědictví, 
to máte koncerty, výstavy, komentované 
prohlídky, divadlo... A vrcholem programu 
bude audiovizuální představení nazvané 
Sloup světla.  A bude v září zářit do nebe! 
A přitom to bude i živá modlitba za 
konec pandemie. Koneckonců za konců 
pandemie moru ty sloupy vznikaly. 

A pak najednou, ještě s hlavou zamotanou 
tím švungem, zjistíme, že je říjen a že na 
dveře klepou největší radovánky roku... 
Tak šťastné a veselé!
 
Pavel Konečný
předseda redakční rady

Užíváte si atmosféru olomouckého půlmaratonu?

Rozhovor s DJ, moderátorem 
a programovým ředitelem jediného 
komerčního rádia v regionu Markem 
Bergerem.

Dva a půl roku na tuto chvíli 
Olomoučané čekali. Když přijel, byla 
to opravdu velká sláva. 
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ANO ČÁSTEČNĚ NE

OBSAH / ANKETA

NOVÉ SILNICE, AUTOBUSOVÉ 
ZÁLIVY I CHODNÍKY

Opravená je silnice na návsi Svobody, 
chodník v Keplerově v Holici 
i komunikace v Neředíně.

VYTUŇ SI ŠKOLU! SOUTĚŽ PRO 
ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ

Vylepšit prostory školy nebo jejího 
bezprostředního okolí? Na „vytunění“ 
dostanou školáci dvacet tisíc korun.

JEDEN DEN HLAVNÍM MĚSTEM 
VISEGRÁDU

Do Olomouce se sjíždí zástupci 
více než 24 samospráv ze zemí 
visegrádského prostoru.
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PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

13.–26. září  úplná uzavírka Čajkovského mezi 
ulicemi Hraniční a Horní Lán

do 19. září  úplná uzavírka křižovatky ulic 
Okružní a Hněvotínská

do 21. září  úplná uzavírka smíšené stezky v ulici 
Schweitzerova

21.– 23. září  úplná uzavírka části ulice Bukovanská
do 30. září  úplná uzavírka části třídy 

Míru – příchod ke hřbitovu
do 20. října  částečná uzavírka Masarykovy 

(most přes Bystřici)   

do 15. října   částečná uzavírka ulice Střední 
 Novosadská

do 24. října   částečná uzavírka ulice Spojenců 
do 26. října   částečná uzavírka mostu v ulici 

 U Rybářských stavů
do 31. října   úplná uzavírka ulice Zikova 
do 15. listopadu   částečná uzavírka ulice Kaštanová
do 31. prosince   úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka Masarykovy (most přes  

 Moravu)

Statutární město Olomouc 
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Hřbitovy 
města Olomouce. 
Mezi kvalifikační předpoklady pa-
tří vysokoškolské vzdělání, praxe 
na vedoucí pozici a komplexní 
znalost problematiky pohřebnic-
tví. Uchazeč musí předložit rám-
covou úvahu o koncepci Hřbitovů 
města Olomouce. 
Podklady lze získat na e-mailu: 
pavlina.vaculikova@olomouc.eu. 
Kompletní zadání je na úřední 
desce magistrátu. 
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy doručte nebo zasílejte nej-
později do 30. září na adresu: 
Magistrát města Olomouce, odbor 
kancelář primátora, Horní náměs-
tí č. p. 583, 779 11 Olomouc. 
Na obálku uveďte: Neotvírat, 
výběrové řízení.

OZNÁMENÍ

Hlasujte pro Holický les! Projekt Adapterra 
Awards každoročně hledá inspirativní pro-
jekty, které pomáhají přizpůsobit města, 
domy a krajinu klimatické změně. Hlasová-
ní trvá do 15. října na adapterraawards.cz.

Studentská právní poradna nabízí bez-
platné právní poradenství, které posky-
tují studenti práv pod vedením pedagogů 
a praktikujících právníků. Poradna se 
znovu otevře 29. září. Objednávat se lze 
od 20. září na telefonu 585 637 616. 

Novosadské slavnosti se konají 10. září 
u kaple Neposkvrněného početí Pan-
ny Marie blízko Rožňavské ulice. Čeká 
vás dětský den, pódium plné zábavy 
a vystoupení muzikantů, ukázky sportů, 
skákací hrady, malování na obličej nebo 
hasiči s pěnou. Začátek je ve 14:00.

Nepříjemné proceduře odběru vzorků stě-
rovou tyčinkou se mohou vyhnout zájemci, 
kteří na vyšetření na přítomnost covid-19 
zamíří do fakultní nemocnice. Rezervovat 
odběr kloktací sadou si lze v rezervačním 
kalendáři na webu covid.fnol.cz.

Pouzdro ukrývající poselství budoucím 
generacím vyzvedli historici počátkem 
srpna z makovice červeného kostela, kte-
rý se nyní opravuje. Schránka obsahovala 
historické dokumenty i vzorky dobového 
tisku z roku 1902, kdy byl kostel otevřen. 
Kostel bude dál sloužit vědecké knihovně.

V neděli 19. září proběhne rodinná akce 
Bezpečná cesta do školy. Nabitý pro-
gram i veletrh volnočasových aktivit 
začne ve 13 hodin v parku u pavilonu 
H a pořádá ho Nadace Bezpečná Olo-
mouc. Chybět nebudou policisté, hasiči 
a záchranáři se svými vozidly. Přijede 
také Český kynologický svaz se svými 
čtyřnohými pomocníky a paragáni z Ha-
náckého paraklubu  předvedou seskok 
padákem. Součástí veletrhu je pak před-
stavení zájmových kroužků.

Vzpomínkový koncert k nedožitým de-
vadesátinám Hany Hegerové pořádá 19. 
října Unie výtvarných umělců Olomoucka. 
Šansony Hany Hegerové zazní v Redutě 
v podání Dany Chytilové za doprovodu 
hudebníků, kteří s Hegerovou vystupovali. 
Nebudou chybět i osobní vzpomínky jejích 
přátel. Předprodej vstupenek v podloubí 
radnice bude zahájen 13. září.

Slavnostní předání cisternové automobi-
lové stříkačky pro JSDH Olomouc-Chvál-
kovice se uskuteční na Horním náměstí 
v pátek 17. září v 16:00.

Spolek Jdeme Autistům Naproti letos 
pořádal tři příměstské tábory pro děti 
s poruchou autistického spektra. Klien-
ti spolku tak mohli vyrazit na rozhlednu 
na Kosíři, brodit se v pěně nebo si zařádit 
v aquaparku. Tábor finančně podpořilo 
i statutární město Olomouc.

Festival tvořivosti a fantazie lidí s po-
stižením i bez nazvaný Fimfárum se 
koná od pátku 17. září do neděle 19. 
září v Bezručových sadech a venkov-
ních prostorách DDM Olomouc. Nabíd-
ne řadu tvořivých dílen, které budou 
inspirovány americkým světadílem. 
Více na stránkách pořadatele 
spoluolomouc.cz. 

V aule pedagogické fakulty se 22. září 
koná benefiční přednáška Františka Kou-
kolíka o úspěchu a neúspěchu v životě. 
Vstupenky na předního českého neuro-
patologa za 350 korun jsou v předprodeji 
v UPointu na Horním náměstí.

Dny architektury jsou na programu 
v Olomouci od 30. září do 2. října. Otevře 
je veřejná debata ke Koncepci veřejných 
prostranství v oranžérii Smetanových 
sadů od 16 hodin. Koncepce by měla být 
návodem, jak veřejný prostor města po-
stupnými kroky zkvalitňovat. V sobotu 
2. října přijdou ke slovu instalace a mapy 
Adama Laciny a Vojtěcha Jemelky. Na-
bídnou alternativní pohled na architek-
turu města a její historii. Více na webu 
denarchitektury.cz.
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OLOMOUC – MĚSTO KVĚTIN

Nejen květinové výstavy Flora Olomouc dokazují, že květiny k Olomouci patří. 
Floristicky nazdobené je celé centrum města.
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K barokní Olomouci květiny neodmysli-
telně patří vlastně už stovky let. V histo-
rických dobách, hlavně v období baroka, 
se totiž různé slavnosti neobešly bez 
květinové výzdoby a tu architektonickou 
a sochařskou krásu města květiny povy-
šují; květiny k Olomouci patří a sluší jí.

PAVEL KONEČNÝ

Květinami oživené centrum prosazuje pře-
devším náměstkyně primátora Markéta 
Záleská. „Je to prvek, který dotváří přízni-
vý dojem z návštěvy města a zpříjemňuje 
veřejný prostor,“ tvrdí náměstkyně.

Květiny podle Záleské v kamenném 
městě vyvolávají pozitivní emoce, okouz-
lují, potěší oko, lahodí duši a vyzývají 
také k opakovaným procházkám. Konec-
konců výzdoba Ariónovy kašny se pra-
videlně obměňuje, aby neuvadla a aby 
pokaždé byla trochu jiná.

Kromě toho na Horním náměstí oddě-
luje pětice květinových kruhů dopravní 
a pěší zónu a k posezení letos poprvé 
slouží Green Point na jihozápadním náro-
ží radnice pod slunečními hodinami.

Wow!
Květiny ale mají i propagační sílu. 
„Květinová výzdoba ve variantních ba-
revných kompozicích funguje jako wow 
efekt, myslím, že v tom jsme jedineční,“ 
řekla náměstkyně Záleská. To potvrzuje 
i množství selfíček a lajků na sociálních 
sítích. Olomoučany i návštěvníky kytky 
zaujaly.

Ředitelka Výstaviště Flora Eva Fu-
glíčková připomněla, že na náměstí bez 
stromů jsou záhony květin o to potřeb-
nější. „Navíc výzdoba kašny byla úžasná,“ 

dodala ředitelka. Přestože se o květiny 
starají především zahradníci výstaviště, 
výzdobu kašny navrhly a pravidelně ob-
měňovaly floristky z ateliéru Maire Bota-
nical Marie Doleželová a Irena Smutná. 
Za srpen se květiny měnily pětkrát.

„Nechtěly jsme, aby Ariónova kašna 
byla vytržena z kontextu ostatní výz-
doby, chtěly jsme, aby navazovala na 
truhlíky i Green point barevností i sorti-
mentem, aby se to netlouklo,“ vysvětlila 
Doleželová.

Její kolegyně Irena Smutná doplnila, 
že hortenzie zvolily záměrně. „Je to líbi-
vá květina, hodně vydrží a udělá objem. 
Je nejlepší na poměr cena – výkon a krá-
sa. A kašnu zvládá,“ uvedla Smutná. Je-
diné, co by se podle nich mohlo doladit, 
či spíše sjednotit, je výzdoba ve středu 
náměstí a na restauračních zahrádkách. 
A to třeba i včetně truhlíků.

Kontrast ve vzduchu
Květiny přežily prázdniny v dobré kondi-
ci. Vydržely i tisíce běžců na půlmarato-
nu a dokreslovaly multižánrovou Večerní 
pohodu u Trojice každý prázdninový ví-
kend. Zásluhu na tom mají i zahradníci.

„Zalévat jsme museli aspoň dvakrát 
týdně a jednou týdně hnojit,“ potvrdil za 
zahradníky Výstaviště Flora Villiam Teš-
šeny. I on považoval květinové aranžmá 
ve městě za povedené. 

Krom toho květiny byly v centru měs-
ta přítomny i ve vzduchu. Květinový tvar 
mají větrníky v ulici 28. října. „Zvolili jsme 
je proto, aby byly atraktivní za slunce, za 
deště i za větru, kdy se buď točí, nebo hrají 
se stíny. Je to v Česku ojedinělá instalace, 
která nabízela také nový pohled na sloup 
Nejsvětější Trojice. Kontrast nového a sta-
rého, kamenného a barevného je působi-
vý,“ řekla náměstkyně Záleská.

S konceptem souhlasí i brněnská komuni-
kační agentura Media Age. 

„Květiny a zeleň obecně jsou neoddě-
litelnou součástí destinačního brandu 
Olomouce. V duchu prolínání tradiční-
ho pohledu na město optikou památek 
a jeho moderního, živého espritu pova-
žujeme květinovou výzdobu význam-
ných pamětihodností za velmi dobrý tah. 
Stejně tak oživení ulic prostřednictvím 
zavěšených větrníků, které dodávají měs-
tu festivalovou atmosféru,“ uvedla mana-
žerka Lucie Mertová.

Národní barvy
I když výzdoba Arionovy kašny se srpnem 
skončila, chystá se další květinové aranž-
má. Tentokrát jako připomínka návštěvy 
prvního prezidenta Tomáše Garrigue Ma-
saryka v Olomouci.

„Kašnu Hygie, která je na rohu rad-
nice, nazdobíme v polovině září v ná-
rodních barvách,“ naznačila floristka 
Doleželová. Instalace bude mít svěží 
styl barevných pruhů mířících do tří 
směrů. A na podzim se květinová výz-
doba vrátí také do kostelů a církevních 
památek. 

Ani tím to ale nekončí. Oddělení ces-
tovního ruchu už plánuje na příští rok 
pro turisty speciální květinovou trasu. Ta 
návštěvníky vezme i do parků a ke speci-
álním solitérním aranžmá.

MÁME NA TO ROZKVÉST!
Nezapomeňte, že ještě stále pro-
bíhá soutěž o nejkrásnější květi-
novou výzdobu v kategoriích:

I. výzdoba oken a průčelí
II. výzdoba balkonů a teras
III. výzdoba a úprava zeleně 
předzahrádek
IV. výzdoba a úprava zeleně 
vnitrobloků

Přihlásit se můžete do 15. září.

Více je na webu 
mestokvetin.olomouc.eu

CO KVETE/KVETLO NA NÁMĚSTÍ
Green Point: verbeny, cleomé, 
ipomea
Kruhy: krásnoočka, jiřiny, traviny, 
slaměnky, delphinia
Pyramidy: surfinie, směs muškátů
Kašna: hortenzie a ostrožky
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Had
Šest a půl metru na délku, 
dva a půl na výšku 
a 250 kilogramů. To jsou 
parametry nového objek-
tu Jana Dostála, který je od 
poloviny srpna ve Smetano-
vých sadech. 
Plastika má název Had 
a je zavěšena pod lávkou 
na spojnici tras mezi Rudol-
fovou alejí a pavilonem A. 
Bude tam do 1. května příští-
ho roku.   jau

Chodníkové hry 

Poprvé se v Olomouci objevilo něco ta-
kového loni v létě. V ulici Na Vozovce se 
staré a nevyužívané asfaltové hřiště roz-
zářilo barvami a nabídlo dětem spous-
tu nových chodníkových her. V srpnu se 
k němu přidaly další dva plácky v Růžové 
ulici a na Varšavském náměstí.

„Hry na chodnících k dětskému světu 
patří, takže tento projekt vlastně jen nava-
zuje a podporuje tradiční dětské aktivity,“ 
uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán.

Díky vzorům a schématům mohou děti 
různých věkových kategorií hrát zajímavé 
hry a současně i rozvíjet svou fantazii.   mif

Lemurům se daří 

Prvomájovým dvojčatům lemura vari 
v zoologické zahradě na Svatém Kopeč-
ku se daří znamenitě. Dohromady už 
jejich váha dosáhla jednoho kilogramu. 
Olomoucká zoo je jedna z mála, které se 
chov těchto lemurů daří. Odchovaná mlá-
ďata obohatila chovy nejen v evropských 
zoologických zahradách, ale i v Kanadě.

Chov vari černobílých se v květnu roz-
rostl o samečka a samičku. „Obzvláště 
sameček má dobrodružnou povahu a rád 
se pouští do průzkumu všeho nového,“ pro-
zradila zooložka Jitka Vokurková.

Zoo je chová od roku 1990.   ste

26 parkovacích míst 

Viditelné pokroky dělá stavba tramva-
jové trati na Nové Sady. V Rooseveltově 
ulici jsou už položené koleje, nová křižo-
vatka a sloupy trolejového vedení. Mění 
se i okolí stavby.

„Z pohledu obyvatel této části Olo-
mouce je určitě výbornou zprávou nejen 
otevření nové křižovatky, ale hlavně 
vybudování dvou nových parkovišť se 
šestadvaceti místy,“ uvedl náměstek pri-
mátora Martin Major. 

Okolo dokončované trati v Roosevel-
tově ulici se už současně budují i nové 
chodníky.   mif

Výměna střechy zimního stadionu je od
srpna hotova. Rekonstrukce střechy 
o ploše 6800 metrů čtverečních začala 
krátce po skončení minulého extraligo-
vého ročníku.

Nová střecha zcela nahradila původní 
konstrukci. Je vybudována z jiných mate-
riálů, takže slibuje i částečně vylepšené 
podmínky uvnitř haly. Ta původní již byla 

v hodně špatném stavu a nedokázala za-
bránit kondenzaci vody a jejímu násled-
nému kapání dolů na led a tribuny. 

„Nová střecha s ocelovou konstrukcí, 
trapézovými plechy, cetris deskami, izo-
lační vrstvou a fólií je mnohem pevnější 
a má dlouhou životnost. Navíc dovoluje 
i případnou přestavbu na moderní více-
účelovou halu,“ vysvětlil primátor Mirek 
Žbánek. Co ani nová střecha naopak 

nezajistí, je zvýšení teploty v hale.
Rekonstrukci, která začala v květnu, 

příliš nepřálo počasí. „Stavební firma 
všechno stihla tak, jak bylo dohodnuto, 
i když to v určitých okamžicích, zejména 
v červenci, nebylo úplně snadné,“ zdůraz-
nil investiční náměstek primátora Martin 
Major. Dělníci se museli potýkat s ex-
trémním horkem, kdy na rozpálené střeše 
panovaly teploty okolo 55 stupňů. Problé-
mem byly i bouřky a přívalové deště. 
Díky tomu, že se ve veřejné soutěži poda-
řilo výrazně srazit cenu, nakonec zapla-
tilo město za novou střechu 33 milionů 
korun. Z ušetřené částky pak může měs-
to přispět například i na novou vzducho-
techniku.   mif

 ZIMNÍ STADION MÁ NOVOU STŘECHU 
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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

Stavební práce během léta vylepšily 
olomoucké čtvrti a ulice. 

Opravená je silnice na návsi Svobody 
v Holici a pro městské autobusy jsou tam 
tři nové zálivy u zastávek. A myslelo se 
i na chodce doplněním chybějícího chod-
níku v Keplerově ulici.
„Podařilo se nám dokončit opravu další 
části místní komunikace v délce více než 
tři čtvrtě kilometru,“ potvrdil náměstek 
primátora Martin Major. Komunikace 
v Holici, kudy jezdí i městská hromadná 
doprava, má teď nový asfaltový koberec 
a tři nové autobusové zálivy, které kryjí 
žulové kostky. Stavební práce znamena-
ly kompletní frézování původních vrstev 
vozovky. Náklady na opravu komunikace 

přišly na 3,5 milionu korun. Stavba nové-
ho chodníku podél frekventované Keple-
rovy ulice pak na 280 tisíc korun. 

Konec výmolům, nerovnostem 
a prasklinám pak učinila oprava míst-
ní komunikace v ulici Neředínská. Nová 
je taky část chodníku a přibyl i ostrůvek 
zeleně. Ten vznikl zaslepením původního 
odbočujícího ramene silnice.

„Zahradníci se tady chystají na pod-
zimní výsadbu keřů,“ doplnil náměstek 
Major. Celkové náklady na opravu komu-
nikace i související stavební práce přišly 
na necelé čtyři miliony korun.

Opravená část silnice v Neředínské 
ulici navazuje na stále probíhající úpravy 
křižovatky třída Míru – Neředínská. Ta 
má být u konce letos v listopadu.   ste

 NOVÉ SILNICE,  
 AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY I CHODNÍKY  

MINISTRYNĚ DOSTÁLOVÁ 
POCHVÁLILA OLOMOUC 
Pracovní návštěvu Olomouce ab-
solvovala v polovině srpna mi-
nistryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová. S primátorem 
Mirkem Žbánkem jednala o systé-
mu plánování investic v souvislosti 
s novým programovacím obdobím 
Evropské unie, o využití brownfiel-
dů či o Národním plánu obnovy. 
Ministryně ocenila softwarový ná-
stroj, který pro plánování investic 
vyvinuli v Olomouci. 
„Nadchlo mě, že Olomouc už má 
zpracovanou databázi projekto-
vých záměrů v celkové hodnotě asi 
17,5 miliardy korun. Plánování není 
sprosté slovo, bez něj se neobejde-
me. Jedině s dobře připravenými 
plány budeme schopni efektiv-
ně a dobře rozdělit téměř bilion 
korun, který je pro nové progra-
movací období vyčleněn,“ shrnula 
ministryně Dostálová.   mif

Propagace zdravého pohybu a dopravy 
Evropský týden mobility v době od 16. do 
22. září cílí na neudržitelný nárůst indivi-
duální automobilové dopravy. Ten letošní 
má téma nazvané Cestovat zdravě = ces-
tovat udržitelně.

Olomoučany v doprovodném progra-
mu čeká například Hvězdicová cyklo-
jízda primátorů Olomouce, Přerova a 
Prostějova s cílem v Dubu nad Moravou. 

Koná se v sobotu 18. září a sraz účastníků 
bude ve 13:00 před radnicí. V cíli vyjížďky 
pak bude pro účastníky nachystáno ob-
čerstvení i zábava.

Ve spolupráci se spolkem Za krásnou 
Olomouc se ve stejný den od 10:00 koná 
akce Zažít Olomouc jinak: oživme Masaryč-
ku (natrvalo). Sousedská slavnost má upo-
zornit na možnosti proměny Masarykovy 

třídy s větším ohledem na chodce a cyklisty.
Další akcí je Cyklozávod za památkami 

Olomouce, který je netradičním spojením 
sportu a umění ve městě. Jede se ve stře-
du 22. září. Start je v 18:00 v Letním kině.

A pokračuje výzva 10.000 kroků. Ta 
bude lidi znovu motivovat k pravidel-
nému pohybu. Registrace je možná na 
webu desettisickroku.cz.   ise
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Aktivní město: milionový impuls na využití volného času
Město Olomouc spustilo speciální pro-
gram podporující sport a volný čas dětí. 
Volnočasové aktivity podpoří jednorázo-
vou částkou dvě stě korun na dítě. Cel-
kem na program Aktivní město vyčlení 
Olomouc jeden milion korun.

Rodiče dětí s trvalým bydlištěm v Olomou-
ci mohou žádat o příspěvek, který obdrží 
ve formě voucheru. Ten pak mohou uplat-
nit u některého z poskytovatelů, jimiž jsou 
aquapark, plavecký stadion, zimní stadion, 
zoologická zahrada a Centrum Semafor.

„Chceme tímto způsobem podpořit 
sportování dětí, které byly velkou část 
lockdownu zavřené doma. Voucher má 
sloužit jako motivace pro jejich rodiče 
a má být impulsem k aktivnímu trávení 
volného času,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora Markéta Záleská.

Příjem žádostí i distribuce voucherů 
probíhá online prostřednictvím aplika-
ce Aktivní město. Rodiče po vytvoření 
uživatelského účtu obdrží pro každé své 

zaregistrované dítě elektronickou po-
ukázku na dvě stě korun, jíž lze uhradit 
jednorázový vstup, nákup permanentky 
nebo zapůjčení pomůcek či vybavení.

Poukázku s QR kódem lze přinést 
vytištěnou nebo v mobilu a uplatnit ji 
přímo na pokladně. Její hodnota bude 
odečtena od ceny běžného vstupné-
ho. Voucher nelze dělit, je potřeba ho 
uplatnit naráz a případná nevyčerpaná 
částka se nevrací.

„Pilotním programem, který je kom-
pletně digitální, chceme prověřit možnosti 
dlouhodobějšího financování sportov-
ních a volnočasových aktivit v Olomouci 
a umožnit vytíženým rodičům komfortní pří-
stup k finanční spoluúčasti, kterou magist-
rát touto účelovou formou nabízí. Záleží jen 
na aktivitě rodičů, zda tuto podanou ruku 
přijmou,“ doplnila náměstkyně Záleská.

Registrace dětí a příjem žádostí 
bude probíhat na www.aktivnimesto.cz 
do 27. prosince nebo do vyčerpání roz-
počtu.   mmo

JAK TO FUNGUJE 
Registrace 
Na stránce www.aktivnimesto.cz 
zaregistrujte sebe a své děti. Při za-
dávání údajů prosím dbejte na jejich 
správné vyplnění, i malá nepřesnost 
může způsobit problémy při násled-
ném ověření.

Ověření
Bezprostředně po registraci nebude 
váš účet ještě zcela funkční. Abyste 
mohli žádat o příspěvek, je potře-
ba údaje zadané při registraci ještě 
ověřit. Toto ověření provádí Magis-
trát města Olomouce vůči regist-
ru obyvatel a zabere zpravidla 3-5 

pracovních dnů. O výsledku vás vyrozu-
míme e-mailem.

Žádost o příspěvek
Po ověření by už nic nemělo bránit tomu, 
abyste si zažádali o příspěvek. Na strán-
ce Nabídka příspěvků jednoduše vyberte 
Olomouc pro sport a volný čas a jed-
ním kliknutím odešlete žádost. Pokud 
máte víc dětí, odešlete žádost pro kaž-
dé z nich, systém sám kontroluje, který 
z členů vaší rodiny má na co nárok.

Schválení žádosti
Podaná žádost se ještě jednou ověřu-
je, to už ale zabere jen pár hodin. Po 
schválení vám na e-mail přijde PDF 

s voucherem. Pro každé vaše dítě při-
jde samostatný voucher. Voucher si 
vytiskněte nebo uložte do svého mo-
bilního telefonu.

Uplatnění voucheru
Vyberte si jedno z pěti zařízení, které 
vouchery přijímá. Na pokladně na-
hlaste, že chcete k platbě použít pří-
spěvek z Aktivního města a připravte 
si voucher. Pokladní vám při place-
ní načte QR kód z vašeho voucheru 
a o jeho hodnotu poníží cenu vstup-
ného. A to je všechno. Ještě pro jistotu 
upozorňujeme, že voucher nelze dělit, 
je potřeba ho uplatnit naráz a případ-
ná nevyčerpaná částka se nevrací.

Získejte 200 Kč
na sportovní a volnočasové 

aktivity Vašich dětí
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Vytuň si školu! Soutěž pro žáky druhého stupně
Vylepšit prostory školy nebo její bezpro-
střední okolí? Na „vytunění“ míst, která 
školáci nejvíce využívají, nyní mohou 
získat dvacet tisíc korun z nové soutěže 
Vytuň si školu!

Smyslem je zapojení žáků druhých 
stupňů olomouckých základních škol 
do rozhodování o vylepšení prostor 
školy či místa, které při cestě do ško-
ly využívají. „Budou tak mít možnost 
sami vymyslet, naplánovat a v přípa-
dě úspěchu v soutěži i zrealizovat svůj 
vlastní projekt. Mimo práci v týmu, kdy 
budou muset žáci vzájemně spolupra-
covat, dělat kompromisy při rozhodo-
vání i argumentovat, získají také cenné 
zkušenosti s projektovým řízením 
a prezentací projektů před publikem. 
Při sestavování rozpočtu si děti také 
ověří svou finanční gramotnost,“ uvedl 
primátor Mirek Žbánek. 

Dvacet tisíc za nápad
Každému udělá radost něco jiného – 
někdo bude rád za nové vybavení atria, 
jiní by třeba přivítali mít možnost starat 
se o komunitní zahrádku, někomu může 
ležet na srdci zodpovědné nakládání 

s odpady, jinému třeba modernější výuka. 
Přihlásit se mohou tří až šestičlen-

né týmy, kdy za člena týmu se považuje 
i pedagog. Všichni musí být z jedné ško-
ly.  „Třem nejlepším dáme finance na to, 
aby děti mohly své nápady dotáhnout do 
konce a své projekty zrealizovat,“ dodal 
primátor Žbánek.

Soutěžní oblasti jsou:
 � zdraví a pohyb 
 � ochrana životního prostředí 
 � zvelebení prostor 
 � vzdělávací aktivity 

Zpracovanou projektovou žádost i s pří-
lohami mohou základní školy zasílat na 
magistrát nejpozději do 24. září.

O vítězi rozhodnou soutěžící
„Aby byl projekt zařazen do soutěže, 
musí být realizovatelný nejpozději do 
konce listopadu. Zároveň se nesmí týkat 
oprav chodníků a komunikací, vyžadovat 
stavební povolení nebo souhlas, propa-
govat komerční sféru ani generovat zisk 
nebo nepřiměřené náklady na údržbu 
a provoz,“ popsala koordinátorka Kateři-
na Přidalová. 

Z projektů porota vybere pět nejlep-
ších, které jejich tvůrci během druhé-
ho kola hodnocení odprezentují před 
všemi ostatními týmy, tedy i těmi, které 
v prvním kole nedosáhly potřebného 
počtu bodů. Žáci všech zúčastněných 
týmů poté společně bodováním určí tři 
nejlepší projekty, které získají od města 
výhru dvacet tisíc korun.

Olomouc soutěž vyhlašuje v rámci 
místní Agendy 21, mezi jejíž hlavní myš-
lenky patří i větší zapojení veřejnosti do 
plánování a rozhodování města.   mmo
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KOMUNITNÍ MĚSTO

Město Olomouc připravuje novou parko-
vací politiku a jedním ze zásadních navr-
hovaných opatření je rozšíření stávajících 
zón. Vedle současné pěší zóny (zóna A) 
a placené zóny v historickém centru (zóna 
B) tak nově přibydou také zóna C pro širší 
centrum, zóna D pro olomoucká sídliště 
a zóna K pro oblast Svatého Kopečku. 

„Cílem parkovací politiky je zvýšení 
pravděpodobnosti zaparkování v místě 

dojezdu. Město chce zároveň motivovat 
obyvatele k přihlášení trvalého pobytu,“ 
uvedl Martin Luňáček z útvaru hlavního 
architekta olomouckého magistrátu. 

Základní dělení uživatelů platné pro 
všechny jednotlivé zóny bude: rezident 
(osoba s trvalým bydlištěm v místě), abo-
nent (podnikatel v daném místě) a návštěv-
ník. Nová parkovací politika umožňuje 
získat statut rezidenta i cizincům, naopak 
vlastník nemovitosti, pokud nemá trvalé 

bydliště v oblasti, se stává abonentem. 
S kompletním návrhem nové Parkova-

cí politiky se můžete seznámit na webo-
vé stránce Spokojená Olomouc. Je tam 
ke stažení i brožura, kde jsou popsány ve 
zjednodušeném formátu zásadní změny 
v placení parkovného.

Na veřejném projednání Parkovací po-
litiky mohou pak lidé sdělit své podněty 
k novému systému parkování. Uskuteční se 
14. a 15. září od 17:00 v sále zastupitelstva 
v budově magistrátu na Hynaisově ulici.

„Formát dvou veřejných projednání 
jsme zvolili po zkušenostech z minulého 
roku, kdy o ně byl velký zájem. Obsahově 
budou obě projednání stejná, a je tedy 
na občanech, který termín zvolí,“ objasnil 
primátor Mirek Žbánek.  

V případě, že se ani jednoho ze 
dvou uvedených veřejných projednání 
nebudete moci zúčastnit, můžete své 
připomínky či náměty zaslat elek-
tronicky na adresu martin.lunacek@
olomouc.eu nebo písemně na adresu 
Odbor strategie a řízení, Hynaisova 
10, 779 11 Olomouc, a to nejpozději do 
pátku 17. září.   mmo

 JAK SE BUDE V OLOMOUCI  
 PARKOVAT? 

Přijďte ovlivnit budoucnost města. Na veřejné projednání
Radnice zve všechny Olomoučany k dis-
kuzi o strategických prioritách rozvoje 
města. Svými názory a připomínkami 
mohou lidé výrazně ovlivnit a případně 
nasměrovat i přípravu budoucího strate-
gického plánu města, který bude tvořen 
s výhledem do roku 2030. 

„Na jednání bude představeno 

vyhodnocení, jak se dosud daří napl-
ňovat cíle stanovené ve Strategickém 
plánu rozvoje města Olomouce platné-
ho do roku 2023. Následovat bude mo-
derovaná diskuze,“ naznačil primátor 
Mirek Žbánek.

Lidé kromě vlastních připomínek mo-
hou své dotazy a náměty uplatnit také 

vyplněním krátkého dotazníku. Veřejné 
projednání strategického plánu se usku-
teční ve středu 6. října od 16:00 v sále 
Centra pohybu Olomouc, Sokolská 7. 

Strategický plán slouží jako nástroj 
pro koordinaci aktivit vedoucích k rozvo-
ji města. Vychází ze současných potřeb 
území, identifikuje silné a slabé stránky 
města i jeho příležitosti a hrozby, stano-
vuje základní směr a hlavní cíle jeho dal-
šího vývoje. Zaměřuje se také na aktivity 
města a řešení jeho aktuálních problé-
mů, stejně jako na určení priorit.
Město má dlouhodobý zájem zapojovat 
občany do plánování a řízení svého rozvo-
je. Aktuální informace o tom, co se v Olo-
mouci plánuje a připravuje, je zveřejněno 
na webu menime.olomouc.eu.   mmo

Název VP Termín Čas Místo konání
Droždín náves - studie 13. 9. 17:00 Droždín sál Hostince u Šišků
Parkovací politika – návrhová část 14. a 15. 9. 17:00 velký sál ZMO, Hynaisova 10
Adaptační a mitigační strategie – analytická část 16. 9. 16:00 velký sál ZMO, Hynaisova 10
Aso park – studie 29. 9. 17:00 Oranžerie, Smetanovy sady
Koncepce veřejných prostranství ve městě Olo-
mouci – představení Generelu + návrhová část 30. 9. 16:00 Oranžerie, Smetanovy sady

Strategický plán rozvoje města Olomouce - aktualizace 6. 10. 16:00 Centrum pohybu, Sokolská 7
Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti 
podpory sportu a pohybu 7. 10. 17:00 velký sál ZMO, Hynaisova 10

Elektronická aukce / prodej pozemku
Rada města Olomouce schválila 23. 8. 2021 záměr prodat níže uvedenou nemovitou věc z majetku statu-
tárního města Olomouce formou veřejné elektronické aukce. 
Pozemek parc. č. 566/7 orná půda o výměře 2 792 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc. Minimální kupní 
cena: 3.500.000,- Kč vč. DPH. Termín aukčního kola: 9. 11. 2021 v 10:00. 
Registrace zájemců do elektronické aukce je možná do 4. 11. 2021 do 10:00. Elektronický aukční 
portál pro registraci zájemců včetně podmínek elektronické aukce je přístupný na webu města 
www.olomouc.eu/eaukce. Pozemek je z hlediska Územního plánu Olomouc vymezen jako sou-
část stabilizované plochy smíšené výrobní 12/077S. Prohlídka předmětného pozemku se uskuteč-
ní dne 6. 10. 2021 v 9:30, sraz zájemců o prohlídku (viz mapa). 
Bližší informace k prodeji nemovité věci poskytne Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových říze-
ní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc,Bc. Gabriela Bělinová, telefon: 588 488 271, e-mail: gabriela.belinova@olomouc.eu.  Bližší in-
formace k nemovité věci z hlediska jejího využití dle Územního plánu Olomouc a dopravního napojení poskytne Magistrát města 
Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Ing. arch. Jiří Šobr, 
telefon: 588 488 386, e-mail: jiri.sobr@olomouc.eu
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MICHALSKÉ SCHODY, TEREZSKÁ BRÁNA A DALŠÍ...   
JAK SE STARAT O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

TÉMA

Charakteristickým rysem Olomouce je mimořádná koncentra-
ce památek. Historické centrum Olomouce je konec konců po 
Praze druhou největší památkovou rezervací s množstvím kul-
turních či národních kulturních památek. Historické stavby ale 
také vyžadují zvýšenou míru péče. Jak o jejich technický stav, 
tak třeba o následky „práce“ vandalů a sprejerů.   

MICHAL FOLTA

Turisté i Olomoučané obdivují krásu kostelů, městských paláců, 
kašen a soch. Občas se ale přitom podiví nehezkým vadám na 
kráse, jako je například opadaná vlhká omítka nebo sprejerské 
čmáranice. Pozitivní zprávou je, že se v tomto směru v nejbližší 
době ledacos změní.

Typickými místy, kde se problémy s vandaly nejčastě-
ji projevují, jsou skryté plochy jako podchody nebo podloubí. 
Olomoučané dobře znají nevábný pohled na posprejovanou 
a opadanou omítku na schodišti v Michalském výpadu. Počmá-
rané bývaly i schody z Katovské branky a další místa v měst-
ských parcích. Vlhká a někdy i popsaná omítka je delší dobou 
také problémem Terezské brány. Se všemi těmito místy se ale 
buď už nyní něco dělá, nebo se pro ně něco důležitého chystá. 

Michalské schody: nejdřív vlhkost, pak sprejeři
Opakovaných rekonstrukcí, nových výmaleb a omítek si už 
schody z Univerzitní ulice do Michalského výpadu užily dost. 
Situace se ale po nedlouhé době vždy opakuje. I nová omítka 
opět vlhne, drolí se a je obtížné ji udržet v dobrém stavu. Nej-
prve je tedy nutné vyřešit technický stav schodiště tak, aby už 
odpadnul zásadní problém s vlhkostí. 

„Analýza ukázala, že hlavní příčinou současného stavu je 
působení prosakujících vod zadržených za hradební zdí. Pro-
jekt tedy primárně řeší ochranu schodiště před pronikáním 
vlhkosti,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Podle něj je zapotřebí 

nejprve provést důkladnou sanaci celého objektu, aby rekon-
strukce měla smysl. „Teprve poté můžeme v objektu vytvo-
řit novou kvalitní omítku a případně řešit další ochranu proti 
vandalům,“ dodává primátor. 

V současnosti se proto už graffiti ze schodiště neodstraňují, 
pouze v případě, kdy jde o nějaké protizákonné nápisy, napří-
klad s neonacistickou tematikou, je město nechává zamalovat. 
Na magistrátu nyní dokončují projektovou dokumentaci a pro-
bíhají inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení. To 
by mělo být hotovo do konce letošního roku. Následovat bude 
výběr zhotovitele. Stavba samotná se má odehrát v průběhu 
příštího roku. 

Rozdělena bude do dvou etap. V první etapě stavebníci 
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rozeberou celé schodiště a odstraní i vrstvy zeminy pod ním. 
Musí se při tom dostat až na skalní podloží. „Poté bude prove-
den samotný systém odvodnění s jeho napojením na kanali-
zaci, pak bude na řadě vyplentování zdiva a jeho vysoušení 
pomocí elektroosmózy,“ vysvětlil investiční náměstek pri-
mátora Martin Major. Následovat bude instalace dočasných 
odsolovacích omítek a sanace střešního pláště. V této fázi mo-
hou omítky dostat i omyvatelný nátěr, který výrazně usnadní 
budoucí odstranění vandalských čmáranic. 

Je ale ještě otázkou další konzultace s projektantem a také 
s památkáři, jaký typ takového nátěru by v případě památkově 
chráněného objektu akceptovali jako vhodný. 

Ve druhé etapě pak proběhne kompletní provedení sanač-
ních omítek s finální úpravou povrchů a konstrukčních prvků, 
jako jsou mříže či osvětlení.

Předpokládaný rozpočet na stavbu je 13,1 milionu korun. 

Terezská brána se musí zbavit vody
Terezská brána mezi Palachovým náměstím a třídou Svo-

body prošla velikou rekonstrukcí v letec 2006–2009. Tehdy 
se mělo kromě restaurování kamenných prvků barokní brá-
ny vyřešit také zatékání vody ve spodní a horní části objek-
tu. Vzlínání vody ze země bylo úspěšně zastaveno, zatékání 
ze zemního valu nad bránou ale kvůli dodatečným staveb-
ním úpravám konstrukce stavby za druhé světové války 
nedopadlo podle představ. Proto bylo zvoleno náhradní ře-
šení, ale ani to není uspokojivé.  

Odvedení vody zajišťují dva dodatečně umístěné chrli-
če vyvedené na bočních stranách brány, v místě, kudy vede 
chodník. Tyto vývody ale v zimě namrzají, vytvářejí se na 
nich rampouchy a nezajišťují dokonalé vysušení zdí brány. 
I proto se tam znovu objevují problémy s vlhkou omítkou. 
Magistrát ještě na podzim provede provizorní úpravu, kdy 
vodu ze střešního zemního valu odvede pomocí dočasně 
umístěných uzavřených okapových potrubí do trávníku za 
branou. Definitivní řešení problémů s vlhkostí brány při-
nese až uvažované vybudování drenážního systému, který 
bude veškerou dešťovou vodu z horní části brány odvádět 
do travnaté plochy na Palachově náměstí. Po úspěšném vy-
sušení zdí a fasády bude i tady případně možné aplikovat 
nátěr proti sprejerským zásahům. 

V posledních letech byly úspěšně odstraněny vandalské 
škody například ze schodiště pod Katovskou brankou v Bez- 
ručových sadech nebo z Cikánské branky v Parku pod 
dómem. V těchto případech šlo vždy o práce za desítky tisíc 
korun, městu se ale vlastní výdaje dařilo zásadně snížit díky 
pojištění. Musí kvůli tomu mít ale dobrý systém monitoringu 
škod na památkách, protože pojišťovna odstraňování sta-
rých škod nehradí. I to se v poslední době městu daří díky 
spolupráci s městskou policií či pracovníky Výstaviště Flora 

Olomouc. SPREJERY HLÍDÁ MONITOROVACÍ SYSTÉM I POLICIE
Velké množství památkově chráněných objektů zname-
ná i více rizika, že je někdo poškodí. Sprejeři možná ani 
netuší, jak náročné je správně odstranit jejich čmáranice 
z historických objektů. Do procesu jsou zapojeni nejen 
policie a pojišťovna, ale i památkáři a restaurátoři. 
„Je totiž dost velký rozdíl, jestli někdo počmárá betono-
vou stěnu fabriky na předměstí, nebo pískovcové oblo-
žení barokního paláce v centru města,“ řekl náměstek 
primátora Martin Major. 
Pomalované bývají památky, hradby nebo sprejeři ničí 
fasády domů. Jen Správa nemovitostí Olomouc řeší v 
průměru deset takto poškozených budov ročně. 
Město má pojištěné všechny nemovitosti ve svém vlast-
nictví, ať už jde o kašny, sloupy, brány, nebo domy. V pří-
padě poškození fasád sprejery je důležité oznámit věc 
policii. Ta pak případ vyšetřuje a hledá pachatele. 
U památkově chráněných objektů je ovšem důležité zvo-
lit správný postup nápravy. Třeba nasprejované podpisy 
zvané tagy a čmáranice na kamenném prvku historické-
ho objektu musí odstranit odborník na základě restau-
rátorského záměru. K němu se vyjadřují i památkáři. 
Samotný kámen nesmí být při odstraňování graffiti po-
škozen. Pokud při odstraňování malby dojde ke změně 
povrchu, musí restaurátor ještě vytvořit novou patinaci 
povrchu kamene. I to zvyšuje náklady na obnovu estetic-
ké hodnoty památky. 
Město tyto případy řeší jako pojistné události. Nejde vů-
bec o malé peníze, napravení stavu u jedné nemovitosti 
může jít do desítek tisíc korun. Díky včasnému zachycení 
případů kamerami nebo pracovníky města pak radnice 
naštěstí většinu nákladů získá zpět od pojišťoven.
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Jak by město mělo chránit památky před vandaly?
Magdaléna Vanečková
ANO 2011

Památky mají hodno-
tu, kterou je potřeba 
zachovat i  pro další 
generace, a  význam-
ným způsobem dotvá-
řejí charakter a vzhled místa. V lidech by se 
měl pěstovat vztah ke kultuře naší země už 
od dětství. To je jedna ze zásadních forem, 
jak památky chránit. Péče o památky ale vždy 
ponese i velké finanční zatížení. Patřičnou 
ochranou, ať už za využití moderních tech-
nologií (např. kamerové systémy), dohledem 
městské policie, případně, pokud je možnost, 
tak i uzamykáním památek přes noc, by se 
mělo zamezit jejich ničení.

Jiří Zima 
KSČM 

Olomouc jako histo-
rická perla Moravy je 
rozlohou památkové 
rezervace na druhém 
místě v České repub-
lice. Snoubí se zde památky různých archi-
tektonických typů evropského i světového 
významu, které jsou pod „ochranou“ státní 
památkové péče i UNESCO. Jsem velice rád, 
že se v našem městě neprojevuje vandali-
smus na památkách ve zvýšené míře. Pro-
ti případnému vandalismu se musí bojovat 
preventivně, ale také represivně a to je úkol 
městské policie, která toto zadání úspěšně 
plní. Buďme nápomocni.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Z  tisku: Michalské 
schodiště cílem van-
dalů. Vandal po-
sprejoval Terezskou 
bránu. Vandalismus 
trápí snad všechna města. Ta musí památ-
ky chránit ze zákona. Postihovat lze i  jed-
nání vedoucí k náznaku ohrožení památky. 
Trestní zákoník postihuje poškození odně-
tím svobody až na 3 roky. Kamerový systém 
města ale nesleduje všechny památky, je 
tedy nutné ho rozšiřovat. Pomohlo by také 
na stránkách městské policie zveřejnit, jaké 
vandalské činy byly spáchány a jak byly po-
trestány. To se zatím nedovíme.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Vždy je více možnos-
tí a  je nutné vzít do 
úvahy finanční nákla-
dy a náročnost zabez-
pečení v  porovnání 
s efektivitou takového zabezpečení. Jistě 
není možné, aby městská policie či soukro-
má agentura nepřetržitě hlídali ty nejvzác-
nější památky, ale je možné exponovaná 
místa mít pod kamerovým systémem. Také 
je dnes již možné opatřit budovy, sochy či 
plastiky speciálními ochrannými nátěry. 
V neposlední řadě SMOL vynakládá nema-
lé prostředky v rámci dotačních projektů na 
prevenci kriminality.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Vandalizování his-
torických památek 
města je záležitost, 
ze které pochopitelně 
nemám vůbec radost. 
Město má dvě možnosti, jak své památ-
ky před vandaly chránit. Buďto aktivně za 
pomocí speciálních nano nátěrů, díky kte-
rým je možné sprejové nápisy umýt, ane-
bo pasivně instalováním více kamerových 
systémů po městě. Určitě je na místě ně-
jaká osvěta pro veřejnost, že se historické 
památky neničí, například sprejem, k tomu 
slouží legální plochy, kterých je určitě do-
statek.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Místo abychom si vá-
žili odkazu po našich 
předcích a  snažili se 
ho předat pro další ge-
nerace, tak se najdou 
jedinci či skupinky lidí, kterým je toto jedno 
a v rámci společnosti snad nerespektují vů-
bec nic. Asi si myslí, že jsou tím zajímaví, jiné 
vysvětlení mě nenapadá. Moc bych si přála, 
aby tito lidé nebyli a aby rodiče byli důsled-
nější ve výchově svých dětí a naučili je spo-
lečenskému chování, úctě a pokoře. Mnohdy 
to bude náročné, protože rodiče sami třeba 
žádnou výchovu neměli. Holt být někdy libe-
rální nemusí být to pravé…

Martin Major
ODS

Památky chráníme 
prostřednictvím práce 
strážníků a  kamero-
vého monitorovacího 
systému a také pomo-
cí aktivní prevence. Vím, že i v centru jsou na 
domech podpisy vandalů, ale nebýt těchto 
opatření, mohlo by to tu vypadat třeba jako 
v jihoevropských městech, kde bývá sprejer-
ských čmáranic daleko více. Navíc už řadu 
let podporujeme kvalitní street art. Chceme, 
aby lidé vnímali estetickou úroveň veřejného 
prostoru, a věříme, že díla skutečných uměl-
ců v protikladu ke čmáranicím vandalů tomu 
napomáhají.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Důsledně a všemi do-
stupnými prostředky. 
Nejen dohledem ka-
mer městské policie, 
ale i včasným odstra-
ňováním čmáranců a nápisů. Kde se objeví je-
den nápis, přidávají se velice brzy další. Třetí 
rovinou je kultivace veřejného prostoru v oko-
lí památek, vysazování zeleně a čistota ulic. 
Zanedbaná místa svádí k „uměleckým pro-
jevům“. A v neposlední řadě prevencí – vý-
chovou ke vztahu k městu, okolí, kvalitnímu 
umění a rozlišování mezi vandalstvím a umě-
ním, o což se snaží třeba i street art festival.  

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Jako první člověka 
napadne posílení ka-
merového systému. 
Veřejná prostranství 
jsou ale již nyní plná 
kamer, které mnohdy sbírají data a ani o nich 
nevíme. Je podstatné, aby vandal o kameře 
věděl, a mohl si tak svůj čin rozmyslet. Ná-
sledné popotahování poškozené památce 
nepomůže. Důležitý je také pravidelný po-
hyb policistů v terénu. A nesmíme zapomínat 
na prevenci – zvyšování kulturního pově-
domí všech občanů. Někteří si totiž neuvě-
domují, že i nalepením žvýkačky připravují 
Olomouc o její kulturní dědictví.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Dobré vztahy se nestanou jen tak. Potřebují čas, trpělivost, 
ale i vytrvalost a vzájemnou potřebu něco sdílet či vytvářet. 

Od nástupu do funkce primátora patří k mým všedním 
povinnostem budování a posilování partnerství mezi naším 
městem a dalšími institucemi. V mnohém jsem navázal na své 
předchůdce, v mnoha případech jsou mé ambice výrazně větší. 

Závěr prázdnin a celé září patří k těm měsícům, které jsou 
tomuto tématu přímo zasvěceny. Poté, co odezněly nejhorší 
časy pandemie a s ní spojená omezení, nastal krátký oddycho-
vý čas letních dovolených. Ten teď vystřídala doslova smršť 
aktivit, aktivizovaných blížícím se koncem roku. Nebojte se, 
i když k prvnímu připomenutí nákupní předvánoční horečky už 
někteří obchodníci zacinkali rolničkami, zatím je čas. 

Pokud začnu na domácí půdě, je pro mě velkým potěše-
ním, že jsme záhy po jmenování nového rektora naší univerzi-
ty navázali na předchozí aktivní komunikaci s jejím vedením. 
Myslím, že si po čtyřech měsících mohu dovolit malé hodno-
cení. Nebudu hodnotit nesporné odborné a manažerské kva-
lity, které pan profesor Procházka prokázal již při své volbě 
akademickým senátem UP (kéž bychom i v jiných veřejných 
volbách mohli vybírat z tak kvalitních kandidátů). Považuji za 
důležité, že nové vedení univerzity za jeden ze svých hlavních 
pilířů považuje naše (svoje) město a spolupráci s jeho vede-
ním. Při debatách o dlouholetém partnerství a vzájemném 
propojení jsme se shodli nejen na aktuálních tématech či 

společných projektech, ale stali se z nás přátelé. Koneckonců 
právě letité osobní přátelství a vztahy zástupců různých insti-
tucí přinášejí kvalitní ovoce v podobě úspěšných akcí. 

Letní Flora Olomouc se i přes stálá rizika a omezení do-
stala v návštěvnosti na čísla před pandemií a sklidila vesměs 
pozitivní ohlasy návštěvníků i vystavovatelů. Festival vojen-
ských hudeb sice letos přišel o přívlastek mezinárodní, ale 
pro armádu ČR je už Olomouc takovou srdcovkou, že si bez 
něj neumí svou kulturní náplň představit. Stejně tak vznik-
lo silné pouto mezi městem a okresním spolkem Českomo-
ravské myslivecké jednoty, která svou národní výstavu psů 
Floracanis dokázala zařadit mezi nejprestižnější akce svého 
druhu v Česku. Letošní ročník na začátku tohoto měsíce opět 
drží rekordy v počtu přihlášených vystavovatelů. A stejně 
tak bych mohl ocenit spolupráci s dalšími pořadateli kultur-
ních a sportovních akcí, kteří září obohatili svým programem 
a spoluprací s městem. 

Velký pokrok jsme udělali na úrovni mezinárodní spoluprá-
ce. Mezi prestižní akce se zařadil letošní česko-maďarský rok. 
Ten 9. září přivádí do Olomouce zástupce partnerských měst 
zemí Visegrádské čtyřky. Staneme se hostiteli nejen desítek 
představitelů středoevropských měst, ale přinášíme i atraktivní 
téma Smart Cities. Na tuto akci navážeme 27. září Maďarským 
dnem pod záštitou čelních představitelů obou zemí. 

Partnerství s jinými evropskými městy přerostlo také 
v mnohá osobní přátelství. S paní starostkou Aufrichto-
vou z Bratislavy Starého Města a jejími kolegy jsme stále 
v kontaktu. Koneckonců si k nám „zaběhli“ minulý měsíc na 
půlmaraton a snad se podaří realizovat i chystaný projekt 
partnerských laviček, o kterém se v těchto dnech bavíme. 

Krakovští grafici přijali pozvání svých olomouckých přátel 
a rád bych, abyste si i vy našli čas k návštěvě Galerie města. 

Partnerství do značné míry zavazuje. Přináší ale jistotu, 
stabilitu a důvěru. Město Olomouc je z pohledu našich přátel 
výborným partnerem. Patří za to poděkování vám všem, kteří 
se o to svou prací zasluhujete.      

Mirek Žbánek
primátor  

 PARTNERSTVÍ ZAVAZUJE 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / SRPEN 1968

Nepřijali okupaci, aby si uchovali čest
Vzpomínku na dramatické okamžiky 
okupace Československa armádou So-
větského svazu a jeho satelitních vazalů 
v srpnu 1968 si v sobotu připomněla také 
Olomouc. Pietní akce se odehrála na Žiž-
kově náměstí u vstupu do budovy dnešní 
Pedagogické fakulty Univerzity Palacké-
ho, kde před desítkami let sídlilo vojen-
ské velitelství.

Vzpomínku uspořádala olomoucká 
organizace Vojenského spolku rehabili-
tovaných Armády ČR spolu se statutár-
ním městem Olomouc. Akci doprovodili 
i zástupci sokolské obce, Svazu bojovníků 
za svobodu a dalších veřejných institucí. 
Město Olomouc položením květin a pro-
slovem zastoupil primátor Mirek Žbánek. 

Své vystoupení doplnil i citacemi z dobo-
vého olomouckého tisku, které jen pod-
trhly dramatičnost tehdejších událostí.

„Výročí jsem si připomněl s těmi, kterým 
srpen 1968 zcela rozvrátil životy. Tisíce 
vojáků všech hodností se odmítli podvolit 
zradě na našem národě a podepsat sou-
hlas se vstupem okupačních vojsk. Ztratili 
hodnost, zaměstnání a stovky z nich i svo-
bodu. Stejně jako statisíce občanů v civil-
ním životě. Stovky lidí při okupaci zahynuli. 
Normalizace zmařila obrovskou příležitost 
naší země docílit společenských i ekono-
mických změn,“ uvedl primátor.

Podle Petra Mrázka, předsedy Vojen-
ského spolku rehabilitovaných, prokre-
melská komunistická vláda po okupaci 

tvrdě zúčtovala nejprve s vlastními členy, 
kteří si dovolili být svými postoji skutečný-
mi vlastenci, a pak i s nestraníky. „To pro-
běhlo sice všeobecně, ale nejtvrdší dopad 
byl na armádu. A každý musí ocenit, že 
své názory a postoje skuteční vojáci nepo-
přeli ani před stranickou inkvizicí,“ napsal 
k výročí srpna 1968 Petr Mrázek   mif
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Náměstkyně primátora Markéta Záleská má ve své gesci ces-
tovní ruch, kulturu a sport. Tedy vše, co je hodně ovlivnitelné 
pandemií a všechna odvětví se musela se situací vyrovnávat. 
A taky se vyrovnala, přizpůsobila.

Už to málem vypadalo, že letos se nebudou konat ani Svátky 
města – a přesto byly.
Slavili jsme jinak. Svátky města se konaly především díky tomu, 
že jsme přišli s úplně novým konceptem. Místo masové akce se 
do svátků zapojila řada místních kulturních aktérů, odehrály se 
na různých místech s různou intenzitou a rozmanitým progra-
mem po celém městě s hlavní scénou ve Smetanových sadech. 
To se ukázalo jako šťastné a v příštím roce na to budeme určitě 
navazovat.

Byla ta rozmanitost i hlavním prvkem během léta?
Přesně tak se kultura v Olomouci letos prezentovala – ve své 
rozmanitosti, i když jsme stále svázáni protikoronavirovými 
opatřeními. A bylo to znát. Kromě tradičních akcí se objevily 
nové s velkým potenciálem rozvoje a zájmu návštěvníků. Mám 
velkou radost, že do toho organizátoři šli nejen s tím, že rozšíří 
kulturní nabídku ve městě, ale i proto, že mají Olomouc rádi 
a baví je to. Chci jim všem poděkovat. 

Podpořilo je město?
Podpořilo. Buď finančně, nebo v rámci administrativního a tech-
nického zajištění. A to nejen tradiční, ale i ty premiérové akce. 
Myslím, že souhra všech je velmi důležitá a staví Olomouc na 
pozici významného kulturního centra s velkým přesahem.  

Máte na mysli festivaly?
Od června se celé léto neslo v duchu mnoha festivalů, diva-
delních či hudebních. Je to fenomén, který má velký potenciál 
a příští rok ho chceme zařadit do propagační linky turistické 
sezony.

Co konkrétně? 
Moravské divadlo, Divadlo Tramtarie i Divadlo na cucky 

oživovaly různá místa v Olomouci ve velkém. A plná hlediště 
dokládají, že tohle táhne a našlo si svého diváka. Velkou mě-
rou se do kulturního letního dění zapojila také univerzita, jejíž 
aktivity a program Zaparkuj patří mezi zavedené a oblíbené. 
Ale patří tam i multižánrový festival Večerní pohoda u Trojice, 
který pořádá město, také už pevně zakotvil v rámci kulturního 
obohacení centra během prázdninových víkendů. Letos do sebe 
navíc včlenil další dva festivaly, mezinárodní festival flamenca 
Colores a Festival vojenských hudeb.

Ale venku hrála třeba i filharmonie...
Oceňuji aktivní přístup Moravské filharmonie, jejíž hráči v létě 
odehráli venkovní koncerty, ale hlavně ukázali i jinou tvář. Ne-
jen hudebně, ale také skvěle herecky s notnou dávkou humor-
né nadsázky se zhostili rolí ze známých filmů v projektu Fraky 
dolů! A mělo to velký úspěch. Považuji ho za vlaštovku v oslo-
vení širšího diváckého spektra. 

Které nové projekty byste vyzdvihla?
Především bych vyzdvihla nadšení a úsilí lidí, díky nimž tyto 
projekty Olomouc zažila a které přitáhly do historického cen-
tra spousty návštěvníků, nebo se odehrávaly na místech, které 
mají své kouzlo. Díky pestrému nastavení kulturní produkce 
pak lákaly nejen mladé. Míním tím akce Olomouc (o)žije nebo 
Trienále SEFO v proluce u Muzea umění a Olodvorek na Dolním 
náměstí. Ale letní kulturní nabídku doplnila i další místa, kde to 
žilo nejen o víkendech. Letní kino, Korunní pevnůstka, Konvikt, 
S-klub, Olomoucké Poděbrady, Fun Park Šantovka, pevnostní 
objekty, parky, Centrum pohybu v Sokolské, kam lidé rádi chodí, 
a připomněla bych i Olomoucké vinné slavnosti. 

Jak na léto naváže podzimní kulturní nabídka?
Jsou to především Dny evropského dědictví, což je stěžejní měst-
ská akce. Letos s vrcholem v podobě multimediálního představe-
ní Sloup světla. Ale čekají nás i oslavy sta let od návštěvy prvního 
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Olomouci, pokračová-
ní Street Art Festivalu, Divadelní Flora, Přehlídka animovaného 
filmu a různé komunitní akce. A já si moc přeju, aby nás covid 
už více neomezil a aby lidé na kulturní akce v Olomouci chodili 
a podporovali tím oblast, která byla pandemií hodně postižená 
a potřebuje nás co nejvíc.   Pavel Konečný

 „OCEŇUJI NADŠENÍ A ÚSILÍ LIDÍ,  
 DÍKY NIMŽ OLOMOUC OŽILA“ 

Markéta Záleská
náměstkyně primátora
Kompetence: odbor cestovního ruchu, kultury a sportu. 

ROZHOVOR



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         17
FLORA A EDO

PRO NAŠE PRODEJNY V OLOMOUCI

25 500 Kč
Nástupní mzda

26 500 Kč
Mzda po 1. roce

27 500 Kč
Mzda po 2. roce

PRODAVAČ/KA

 garantovaný růst mzdy  kratší úvazky  smlouva na dobu neurčitou 
 5 týdnů dovolené  stravenky v hodnotě 100 Kč  MultiSport karta

HLEDÁME

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

Sluňákov načíná čtvrtou desítku festivalu EDO
Centrum ekologických aktivit města Olo-
mouce –Sluňákov pořádá od 8. do 19. září 
jednatřicátý ročník Ekologických dnů 
Olomouc (EDO). Tento tradiční festival 
letos nabídne velkoryse komponovaný 
a bohatý program, ze kterého si budou 
moci vybrat všichni zájemci od tří do sta 
(a více) let. 

Festival doprovodí další kulturní a 
vzdělávací akce pořádáné Sluňákovem 
ve spolupráci s Muzeem umění a s celou 
řadou odborníků a soukromých i veřej-
ných organizací. 
První část festivalu zahájí debatním 
večerem v Muzeu umění na téma Origi-
nál, mezi uměním a přírodou, který do-
provodí filmová projekce z dílny AFO. V 
prostorách nízkoenergetického domu 
Sluňákova v Horce nad Moravou se 
budou od pátku 10. do neděle 12. září 
konat besedy za účasti předních osob-
ností přírodních i společenských věd-
ních oborů. Mezi hosty budou Václav 
Bělohradský, Jiří Přibáň, Milena Bartlo-
vá, Eliška Fulínová, Stanislav Komárek 

nebo David Storch. 
Zcela unikátní bude sobotní kulturní pro-
gram multiinstrumentalisty Michala Sme-
tanky v Rajské zahradě Františka Skály.

Ekojarmark EDO se uskuteční v areálu 
Sluňákova v sobotu 18. září. Po celý den 
bude na hlavním pódiu i vedlejších scé-
nách znít hudba v podání Františka Skály, 
Hm…, Moniky Načevy, Mirka Kemela, Pav-
la Fajta, skupin Jablkoň a Progress 2.   ise

Besedy EDO:
9. 9. čtvrtek (Muzeum umění Olomouc) 18:00 
ORIGINÁL / MEZI UMĚNÍM A PŘÍRODOU
Alice Koubová (online), Ondřej Dadejík, 
Adam Kašpar, Zdeněk Květoň, 
Radek Květoň, Zdeněk Orlita. 
Debatní večer MUO (Universum-Trienále-
-SEFO). Moderuje: Barbora Kundračíková.

10. 9. pátek (Sluňákov Horka n. M.)
Stanislav Komárek, Petr Pokorný, Da-
vid Storch
KAUZA LES / O KULTURNÍCH A HISTORIC-
KÝC ASPEKTECH LESNÍ KRAJINY

Karel Stibral, Radim Hédl, Michal Pepr-
ník, Péter Szabó. 
Debatní večer Sluňákova. Moderuje: Zde-
něk Orlita.

11. 9. sobota (Sluňákov Horka n. M.)
Jan Zrzavý, Eliška Fulínová, Anton Markoš, 
Milena Bartlová, Václav Bělohradský
JSME ROZDĚLENI KLIMATEM? SOCIÁLNÍ 
SOUVISLOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ KRIZE
Lucie Trlifajová, Daniel Prokop, Jan Vávra. 
Debatní večer Slonu Právo: Moderují: Ště-
pán Kučera, Zbyněk Vlasák.
VERNISÁŽ VÝSTAVY: RAJSKÁ ZAHRADA 
OUTSIDERŮ
Pavel Konečný, Michal Smetanka.

12. 9. neděle (Sluňákov Horka n. M.)
Jiří Přibáň, Ivo Dostál, Zuzana Kostičová.
VOLNÁ JÍZDA. P. Pokorný, E. Fulínová, 
Z. Kostićová, V. Bělohradský, D. Storch, …
Závěrečná debata EDO. 

Podrobný program EDO je na webu 
slunakov.cz/edo.

Nejvíce návštěvníků za poslední tři 
roky dorazilo na letošní letní etapu 
výstavy Flora Olomouc. Branami olo-
mouckého výstaviště v srpnu prošlo 
téměř 22 tisíc lidí. V pavilonu A na 
ně čekala jedinečná hlavní expozi-
ce Souznění s přírodou inspirovaná 

starověkými visutými zahradami krá-
lovny Semiramis.

Již nyní Výstaviště Flora připravuje 
podzimní etapu s veletrhem Hortikom-
plex, která se uskuteční od 14. do 17. října. 
Ale i v září je na výstavišti stále co 
vidět. Ve sbírkových sklenících až 

čtvrtmetrový květ největšího leknínu 
světa Victoria cruziana, v rozáriu 
a v botanické zahradě možnost ob-
divovat liliovky s neobvyklými květy, 
okrasné trávy v plné síle či podzimní 
kvetení růží. Anebo se v parcích poko-
chat pohledem na záhony plné kvetou-
cích letniček.   pok

 VÝSTAVIŠTĚ FLORA  
 KVETE I V ZÁŘÍ 
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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2021
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
na pátek 8. a sobotu 9. října 2021. 
Hlasování ve stálých volebních okrscích bude pro-
bíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 
8:00 do 14 :00 hodin. 

Informace pro voliče omezené na osobní svobodě 
z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemoc-
něním covid-19:
Pro voliče, jimž nařídila karanténu nebo izolaci 
krajská hygienická stanice nebo praktický lékař 
nebo jsou umístěni v pobytových zařízeních, která 
byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uza-
vřena, se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu 
hlasování.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 
15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovos-
ti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 
šířením onemocnění covid-19: 

1. Hlasování u volebního stanoviště z motoro-
vého vozidla bude probíhat ve středu 6. října 
2021 v době od 8:00 do 17:00 hodin, a to výluč-
ně z motorového vozidla. Hlasovat může volič 
s trvalým pobytem na území okresu Olomouc. 
Informace o umístění volebního stanoviště bude 
zveřejněna nejpozději  23. 9. 2021 na interneto-
vých stránkách Krajského úřadu Olomouckého 
kraje.

2. Hlasování do zvláštní přenosné volební schrán-
ky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci 
nemůže využít hlasování z motorového vozidla 
u volebního stanoviště, může hlasovat od pátku 
8. října od 8:00 do 22:00 hodin  do soboty 9. října 
2021 od 8:00 do 14:00 hodin za podmínky, že do 
čtvrtka 7. října 2021 do 20:00 hodin telefonicky 
oznámí Krajskému úřadu Olomouckého kraje, že 
žádá příjezd speciální volební komise v ochran-
ných prostředcích. 

3. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních 
služeb, které bylo uzavřeno, bude probíhat od 
čtvrtka 7. října 2021 od 8:00 do 22:00 hodin do 
pátku 8. října 2021 od 8:00 do 18:00 hodin ve 
spolupráci krajského úřadu s vedením pobytové-
ho zařízení. 

Informace pro voliče (bez omezení z důvodu one-
mocnění covid-19):
Seznamy voličů 
Stálý seznam voličů vede Magistrát města Olo-
mouce pro voliče, kteří jsou v Olomouci přihlášeni 
k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních 
hodinách na oddělení evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních dokladů, Palackého 
14, Olomouc ověřit, zda je zapsán v seznamu; může 
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. 
Magistrát je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět 
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč 
žádosti vyhovět nelze. 

Úřední hodiny: 
Pondělí:  8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 
Úterý:  8:00 – 12:00  13:00 – 15:30 
Středa:  8:00 – 12:00  13:00 – 17:00 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00  13:00 – 15:30 
Pátek:  –   – 

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů magistrát města a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost (do přenosné hlasovací 
schránky). Žádosti přijímáme na tel.: 603808646 
nebo e-mail: odb.sc@olomouc.eu.

Voličské průkazy 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do 

Poslanecké sněmovny konaných ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlaso-
vat za podmínek stanovených zákonem o volbách 
do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí i ve 
svém volebním okrsku. To platí i v případě krátko-
dobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, 
kde se přesně ve dny voleb bude nacházet. 

Přijímání žádostí o vydání voličského průkazu pro-
bíhá ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:
• písemně  - žádost musí být doručena nejpozdě-

ji dne 1. 10. 2021 a opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče. 
Adresa pro zaslání: 
Magistrát města Olomouce, Odbor správních 
činností – oddělení evidence obyvatel, OP a CD, 
Palackého 14, 779 11, Olomouc

• v elektronické podobě -  žádost zaslaná pro-
střednictvím datové schránky voliče - žadatele

• osobně v budově NAMIRO, Palackého 14, 
Olomouc, odbor správních činností, oddělení 
evidence obyvatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů, II. NP v úředních dnech magis-
trátu, poslední den 6. 10. 2021 do 16:00 hodin.

Vydávání voličských průkazů bude probíhat od 
23. 9. 2021 do 6. 10.2021 (16:00).

Převzít voličský průkaz lze osobně nebo pro-
střednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu anebo ho Magistrát města Olo-
mouce voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát!

V případě, že po vydání voličského průkazu bude 
volič omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany 
veřejného zdraví před onemocněním covid-19, je 
povinen při uplatnění volebního práva u volebního 
stanoviště nebo prostřednictvím zvláštní přenos-
né schránky nahlásit, že je držitelem voličského 
průkazu, a voličský průkaz odevzdat komisi pro 
hlasování.

Podrobnější informace k volbám včetně formulářů 
ke stažení najdete na www.olomouc.eu/volby.

Informace o možnosti volit v nemocnicích a jiných 
zařízeních a o možnosti volit v zahraničí získáte na 
webových stránkách: www.mvcr.cz/volby.

Místem konání voleb ve městě Olomouci jsou vo-
lební místnosti ve volebních okrscích. 

Volební okrsek č. / Volební místnost

1 ZŠ AKSAMITOVA 6

AKSAMITOVA, BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ, CAMILLA 
SITTEHO, DOLNÍ NÁMĚSTÍ, HAVELKOVA, KAPUCÍNSKÁ, 
KATEŘINSKÁ, KOZÍ, KŘIVÁ, LAFAYETTOVA, MICHALSKÉ 
STROMOŘADÍ, MLÝNSKÁ, OLOMOUC Č.P. 1211, 
OSTROVNÍ, ŠANTOVA, ŠEMBEROVA, U VÝPADU, UHELNÁ, 
WITTGENSTEINOVA

2 ZŠ 8. KVĚTNA 29

28. ŘÍJNA, 8. KVĚTNA, BARVÍŘSKÁ, DIVADELNÍ, HORNÍ 
NÁMĚSTÍ, NÁM. NÁRODNÍCH HRDINŮ, OPLETALOVA, 
PAVELČÁKOVA, RIEGROVA, ŠVÉDSKÁ, ÚZKÁ 

3 FILOZOFICKÁ FAKULTA,  NA HRADĚ 5

HRNČÍŘSKÁ, MAHLEROVA, MICHALSKÁ, NA HRADĚ, 
OSTRUŽNICKÁ, PANSKÁ, PURKRABSKÁ, ŠKOLNÍ, 
UNIVERZITNÍ, ZTRACENÁ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 

4 ZŠ 8. KVĚTNA 29

DOBROVSKÉHO L 15-43, FRANKLINOVA, HANÁCKÉHO 
PLUKU, KAČENÍ, KOŽELUŽSKÁ, PEKAŘSKÁ, SLOVENSKÁ, 
SOKOLSKÁ, STUDENTSKÁ, U HRADEB, U STADIÓNU, 
VODÁRNÍ, ZÁMEČNICKÁ 

5 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, 
 JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

1. MÁJE, AKADEMICKÁ, BISKUPSKÉ NÁM., DENISOVA, 
DÓMSKÁ, KOMENSKÉHO L 1-13, S 4-6, KOSINOVA, 
KŘÍŽKOVSKÉHO, MARIÁNSKÁ, MLČOCHOVA, 
NÁBŘ. PŘEMYSLOVCŮ, NÁM. REPUBLIKY, PEKÁRNÍ, 
VÁCLAVSKÉ NÁM., WURMOVA

6 OBCHODNÍ AKADEMIE, TŘ. SPOJENCŮ 11

HAVLÍČKOVA, JAVOŘÍČSKÁ, NERUDOVA, NEŠVEROVA, 
PALACHOVO NÁM., REMEŠOVA, TŔÍDA SVOBODY, VÍDEŇSKÁ 

7 ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

BEZRUČOVA, DÁNSKÁ, HYNAISOVA, KOLLÁROVO NÁM., 
LEGIONÁŘSKÁ, PALACKÉHO L 1-21, S 4-14, PÖTTINGOVA, 
ŠVERMOVA, TŘ. SPOJENCŮ, TYLOVA, U HUSOVA SBORU, 
VANČUROVA

8 GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

BROŽÍKOVA, ERBENOVA, KAŠPAROVA, LITOVELSKÁ, 
LOLKOVA, NA ŠIBENÍKU, NA TRATI L 9-57, S 12, 
OLBRACHTOVA, PALACKÉHO L 23-25, S 20-24, POD LIPAMI, 
PŘED LIPAMI, SOBIESKÉHO, VÁCLAVKOVA, WELLNEROVA

9 ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

BOŽENY NĚMCOVÉ, GRÉGROVA, KAROLÍNY SVĚTLÉ, 
KRAPKOVA, MARIE POSPÍŠILOVÉ, RŮŽENY SVOBODOVÉ, 
U MÍSTNÍ DRÁHY

10 ZŠ MOZARTOVA 48

NA VOZOVCE, POLÍVKOVA

11 ZŠ MOZARTOVA 48

DVOŘÁKOVA L 27-45, S 42-48, FOERSTROVA S 2-16, 
JANÁČKOVA, MOZARTOVA L 39-85, S 28-48, PETELINOVA, 
SUKOVA, ŠKROUPOVA

12 ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

DVOŘÁKOVA L 3-23, S 6-36, MOZARTOVA L 3-37, S 4-24, 
RESSLOVA, TŘ. SVORNOSTI L 1-45, S 2-38

13 ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

BRANDLOVA, FOERSTROVA S 18-70, ŠKRÉTOVA, TŘ. MÍRU 
L 1-33, ZA ZLATOU KOULÍ, ŽILINSKÁ

14 ZŠ MOZARTOVA 48

ALBERTOVA, EDMUNDA HUSSERLA, EDUARDA 
HAMBURGERA, ŠTÍTNÉHO, WOLKEROVA

15 KD POLSKÁ 57

POLSKÁ S 2-70, POUPĚTOVA, U BOTANICKÉ ZAHRADY, 
U PIVOVARU, VARŠAVSKÉ NÁM., ZAMENHOFOVA

16 KD POLSKÁ 57

IBSENOVA, JIHOSLOVANSKÁ, K SÍDLIŠTI, MIŠÁKOVA, 
POLSKÁ L 33-97, SCHWEITZEROVA L 3-49, S 6-50, 
TOLSTÉHO, VELKOMORAVSKÁ L 17-47

17 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, 
 ROOSEVELTOVA 79

ALŠOVA, ČESKOBRATRSKÁ, HUSITSKÁ, HÚSKOVA, 
KALIŠNICKÁ, MÁNESOVA, MYSLBEKOVA, 
REPUBLIKÁNSKÁ, ŠPÁLOVA, VALDENSKÁ, 
VELKOMORAVSKÁ L 51-65, S 50

18 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, 
 ROOSEVELTOVA 79

DOMOVINA, JAKOUBKA ZE STŘÍBRA, KRAKOVSKÁ, 
POLSKÁ L 1-31, ROKYCANOVA, ROOSEVELTOVA L 1-65, 
S 8-50, ŠVÝCARSKÉ NÁBŘEŽÍ, V KOTLINĚ, ZA POŠTOU

19 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, 
 JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

17. LISTOPADU, BLAHOSLAVOVA, DOBROVSKÉHO S 2-8, 
HUSOVA, JIŘÍHO Z PODĚBRAD, KOMENSKÉHO L 17-31, 
S 8-22, MASARYKOVA TŘÍDA L 1, S 2-8, ŠMERALOVA, 
U REÁLKY, ŽIŽKOVO NÁM.

20 ZŠ HELSINSKÁ 6

ALOISE RAŠÍNA, ČECHOVA, EDVARDA BENEŠE, GEN. PÍKY, 
GRÓNSKÁ, HELSINSKÁ, NORSKÁ, PRAŽSKÁ, RUMUNSKÁ, 
ŘEPČÍN Č.P. 91

21 ZŠ HELSINSKÁ 6

POLITICKÝCH VĚZŇŮ, TŘ. MÍRU L 37-135, S 2-104, S 120

22 ZŠ HELSINSKÁ 6

GENERÁLA FAJTLA, JOŽKY JABŮRKOVÉ, KELTSKÁ, 
KLUSALOVA, LETCŮ, LOMENÁ, NA VRŠKU, NA VYHLÍDCE, 
PILOTŮ, POD LETIŠTĚM, POD STRÁNÍ, ŘÍMSKÁ, 
SLOVANSKÁ, U DVORA, U LETIŠTĚ, ZÁPADNÍ

23 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

ČAPKA CHODA, DĚLNICKÁ L 25-31, S 44-50, FOERSTROVA 
L 51-71, TEREROVO NÁM., U KOVÁRNY

24 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

TŘ. SVORNOSTI L 47-57, S 40-54

25 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 17-37, S 2-34

26 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 1-13, ZELENÁ

27 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA LICHÁ ČÍSLA

28 ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA SUDÁ ČÍSLA

29 ZŠ STUPKOVA 16

FOERSTROVA L 1-49

VOLBY
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30 ZŠ MOZARTOVA 48

DOBNEROVA, HNĚVOTÍNSKÁ, JANA ZRZAVÉHO, 
JUNÁCKÁ, NA CHMELNICI, NA TABULOVÉM VRCHU, 
PROFESORA FUKY, SKŘIVÁNČÍ

31 ZŠ STUPKOVA 16

JÍLOVÁ

32 ZŠ STUPKOVA 16

EINSTEINOVA, JÁRY DA CIMRMANA, KARAFIÁTOVÁ, 
OKRUŽNÍ L 37-39, RŮŽOVÁ

33 ZŠ STUPKOVA 16

FRAGNEROVA, ROŠICKÉHO, STUPKOVA, V HLINKÁCH

34 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ANTONÍNA MORESE, BALCÁRKOVA, FRANTIŠKA 
ŠANTAVÉHO, I. P. PAVLOVA L 7-129, S 6-22, S 78-126, 
KARLA MAREŠE, KŠÍROVA, NAD LÁNEM, NOVÁ ULICE 
Č. EV. 13, PUŠKINOVA, SAMOTA, THOMAYEROVA, VALAŠSKÁ, 
VOJANOVA, ZA NEMOCNICÍ, ZDRAVOTNÍKŮ, ZIRMOVA

35 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BACHEROVA, MOŠNEROVA, OKRUŽNÍ  VYJMA L 37-39

36 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BRNĚNSKÁ, PIONÝRSKÁ

37 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ČAJKOVSKÉHO, HORNÍ LÁN, HRANIČNÍ LICHÁ ČÍSLA

38 TOPOLANY, NEDBALOVA 8

BÍLKOVA, BRATŘÍ ČAPKŮ, JULIA PELIKÁNA, NEDBALOVA, 
TŘEŠŇOVÁ, U PARČÍKU, U SV. JANA

39 ZŠ NEDVĚDOVA 17

BIEBLOVA, FINSKÁ, KPT. JAROŠE, NEDVĚDOVA, 
VELKOMORAVSKÁ S 8-20

40 ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO LICHÁ ČÍSLA

41 ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO SUDÁ ČÍSLA, JANSKÉHO

42 ZŠ NEDVĚDOVA 17

HELENY MALÍŘOVÉ, KISCHOVA, LUŽICKÁ, SIENKIEWICZOVA

43 ZŠ HOLEČKOVA 10

BULHARSKÁ, HOLEČKOVA, NEŠPOROVA, 
SCHWEITZEROVA L 77-121, V KŘOVINÁCH

44 ZŠ NEDVĚDOVA 17

JEREMIÁŠOVA, SCHWEITZEROVA S 52-76

45 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

DRUŽEBNÍ, ROŽŇAVSKÁ

46 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

VOSKOVCOVA, WERICHOVA L 19-31

47 BPS, PEŠKOVA 1

ANDĚLSKÁ, DOLNÍ NOVOSADSKÁ, LESNÍ, LOUDOVA, 
NA LOUČKÁCH, NA PAŽITU, NEBESKÁ, PEŠKOVA, 
SAMOTA, SLAVONÍNSKÁ, STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ, 
TEICHMANNOVA, U KAPLIČKY, VRATISLAVOVA

48 ZŠ ROOSEVELTOVA 103

ZIKOVA

49 ZŠ HOLEČKOVA 10

RADOVA, TRNKOVA LICHÁ ČÍSLA

50 ZŠ HOLEČKOVA 10

TRNKOVA SUDÁ ČÍSLA

51 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, 
 ROOSEVELTOVA 79

JERONÝMOVA, NOVOSADSKÝ DVŮR, ROOSEVELTOVA 
L 79-123, S 86-122, U DĚTSKÉHO DOMOVA, 
U RYBÁŘSKÝCH STAVŮ

52 ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

CIHLÁŘSKÁ, DYKOVA, HAKENOVA, JANÍČKOVA L 1-25, 
JOSEFA BEKA, K LESÍKU, KYSELOVSKÁ, MACHAROVA, 
NA STRÁNI, POD KOSTELEM, POVELSKÁ Č.O.L 61, 
POŽÁRNÍKŮ, SLAVONÍN Č.P. 617, TOPOLOVÁ, 
U ZAHRÁDEK, VE VRBINÁCH, ZA KOSTELEM

53 ZŠ NEMILANY, RAISOVA 1

BOŽKOVA, BYLINKOVÁ, BYSTŘINOVA, ČESKÁ ČTVRŤ, 
HVIEZDOSLAVOVA, JANÍČKOVA L 39-41, KOPRETINOVÁ, 
KOŽUŠANSKÁ, LIDICKÁ, NÁVĚTRNÁ, POVELSKÁ VYJMA 
Č.O. L 61, RAISOVA, RUDOLFA CHORÉHO, SAMOTA, 
SPORTOVNÍ, U NEMILANKY, U SOKOLOVNY, ZA 
SOKOLOVNOU, ZA ZAHRADAMI, ZÁKŘOVSKÁ

54 SPOL. STŘEDISKO NEDVĚZÍ,JILEMNICKÉHO 29

FLORIÁNOVA, JILEMNICKÉHO, KOLMÁ, KUBISOVA, 
NEKLANOVA, PECKOVA, PRAŠNÁ, RYBNIČNÍ, SOVÍ, 
ŠTÚROVA, U ROMZY, V POLÍCH, VÁCLAVA BURIANA, VĚTRNÁ

55 ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

BOČNÍ, BORŮVKOVÁ, BRUSINKOVÁ, HOLICKÁ 
L 29-51, S 20-70, JAHODOVÁ, MALINOVÁ, OSTRUŽINOVÁ, 
PLUKOVNÍKA SAZIMY, RUČILOVA, RYBÍZOVÁ, SUDOVA, 
ŠÍPKOVÁ, ŠLECHTITELŮ, TECHNOLOGICKÁ, U MĚSTSKÉHO 
DVORA, U SALZEROVA STATKU

56 VOŠ A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ,
 BOŽETĚCHOVA 3

BABÍČKOVA, BOŽETĚCHOVA, FIBICHOVA, HÁLKOVA, 
ŠTURSOVA, TOVÁRNÍ, VEJDOVSKÉHO 

57 ZŠ HÁLKOVA 4

JEREMENKOVA, JUNGMANNOVA, SMETANOVA

58 ZŠ HÁLKOVA 4

TŘ. KOSMONAUTŮ

59 ZŠ ZEYEROVA 28

BŘEZINOVA, MASARYKOVA TŘÍDA L 23-61, S 24-60, 
NEZVALOVA

60 ZŠ ZEYEROVA 28

BLANICKÁ, KAVALERISTŮ, KŘIŽÍKOVA, NA BYSTŘIČCE, 
NEUMANNOVA, VRCHLICKÉHO, ZEYEROVA

61 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

BARÁKOVA, BARTOŠOVA, DVORSKÁ, GEISLEROVA, 
HYBEŠOVA, JIRÁSKOVA, OSTRAVSKÁ, REJSKOVA, 
SLADKOVSKÉHO L 1-41, SMRČKOVA, STARÁ VÍSKA, 
TÁBORSKÁ, TOVAČOVSKÉHO, TROCNOVSKÁ, TYRŠOVA, 
U AMBULATORIA, ŽELIVSKÉHO

62 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

FARSKÉHO, HOROVA, K MRAZÍRNÁM, KLIMECKÉHO, 
LERMONTOVOVA, PŘÁSLAVSKÁ, PURKYŇOVA, STARÉHO, 
ŠAFAŘÍKOVA, U LÁVKY

63 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ, FÜGNEROVA, HELLEROVA, 
HODOLANSKÁ, CHELČICKÉHO, PŘÍČNÁ, ŘEZNÍČKOVA, 
ŠMERDOVA

64 ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

LIPENSKÁ, MAČÁKOVA, MÁCHALOVA, NA VÝSLUNÍ, 
PAVELKOVA, PRŮCHODNÍ, ROLSBERSKÁ, VANÍČKOVA, 
ZA HUMNY

65 ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

EMY DESTINOVÉ, HAMERSKÁ, HANÁCKÁ, HOLLAROVA, 
JASELSKÁ, KOPŘIVOVÁ, MORAVSKÁ, NA KREJNICI, 
PŘEROVSKÁ, REVOLUČNÍ, STAŠKOVA, TÝNECKÁ, 
U HŘIŠTĚ, U PEKÁRNY, U POTOKA, ZAHRADNÍ

66 ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

AMERICKÁ, BRUNCLÍKOVA, HOLICE Č.EV. 46E, Č.P. 383, 
Č.P. 961, Č.P. 1021, JEČMÍNKOVA, KEPLEROVA, KROKOVA, 
NA DÍLKÁCH, NA ZÁBRANÍ, NÁVES SVOBODY, NOVÝ 
DVŮR, PARTYZÁNSKÁ, PARTYZÁNSKÁ - SAMOTA, 
PRŮMYSLOVÁ, PŘEMYSLA ORÁČE, SLUNEČNÁ, STARÁ 
PŘEROVSKÁ, U SOLNÝCH MLÝNŮ

67 ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

HOLICE Č.P. 221, HOLICKÁ 72, PODE MLÝNEM, 
SLADKOVSKÉHO L 43-73, S 2, S 32-40, U CUKROVARU

68 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO 
 Z PODĚBRAD 13

CHARKOVSKÁ, MASARYKOVA TŘÍDA L 3-21, S 10-22, 
NÁBŘEŽÍ, PRASKOVA, U SOUTOKU, WANKLOVA

69 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO 
 Z PODĚBRAD 13

DR. MILADY HORÁKOVÉ, DUKELSKÁ, GORAZDOVO NÁM., 
KPT. NÁLEPKY, STARODRUŽINÍKŮ

70 SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, PASTEUROVA 19

ČERNÁ CESTA, KAŠTANOVÁ, KLÁŠTERNÍ HRADISKO 
Č.P. 146-147, PASTEUROVA, SOKOLOVSKÁ

71 ZŠ ČERNOVÍR, PETŘKOVA 3

BENÝŠKOVA, ČELAKOVSKÉHO, ČERNOVÍR Č.P. 296, 
Č.P. 368, Č.P. 377, ČERNOVÍRSKÁ, FRAJTOVO NÁM., 
HEYDUKOVA, HLUŠOVICKÁ, JABLONSKÉHO, LAMBLOVA, 
MALÉ VLČINY, NA HRÁZI, NA PARTKÁCH, NA SEZNÍKU, 
NA VLČINCI, PEŘINOVA, PETŘKOVA, POLNÍ, SAMOTA, 
SEVERNÍ, STRATILOVA, SUŠILOVO NÁM., U HÁJE, 
U HRADISKA, U STARÉ MORAVY, U STAVU, ŽITNÁ

72 ZŠ TÁBORITŮ 25

BĚLIDELSKÁ, BENDLOVA, BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO, BRATŘÍ 
WOLFŮ, BYSTROVANSKÁ, DIVIŠOVA, CHVÁLKOVICE 
Č.P. 690, JANA KOZINY, LIBUŠINA, MATĚJE Z JANOVA, 
MILÍČOVA, NA BOJIŠTI, ONDŘEJOVA, PROKOPA 
HOLÉHO, ROHÁČE Z DUBÉ, TÁBORITŮ, U PANELÁRNY, 
ZIKMUNDOVA

73 ZŠ GORKÉHO 39

ČADOVA, EDISONOVA, FRANTIŠKA HOFŠNAJDRA, 
GORKÉHO, HILDEBRANDOVA, CHVÁLKOVICE Č.P. 579, 695, 
696, 725, CHVÁLKOVICKÁ L 1-63, S 2-112, KAMPELÍKOVA, 
LINDNEROVA, LUČNÍ, NA ZÁKOPĚ, PAVLOVICKÁ, SAMOTA, 
SIBIŘSKÁ, SLADOVNÍ, U PODJEZDU, VEVERKOVA, 
ZA KOLEJEMI, ZA MLÝNEM, ZA ŠKOLOU, ŽELEZNIČNÍ

74 HASIČSKÁ ZBROJNICE , SELSKÉ NÁMĚSTÍ 64A

CHODSKÁ, CHVÁLKOVICE 61E, CHVÁLKOVICKÁ 
L OD 65, S OD 114, KUBATOVA, NA LUHU, NA RYBNÍČKU, 
NA TRÁVNÍKU, PASTOUŠKY, SELSKÉ NÁM., SKOPALÍKOVA, 
STEJSKALOVA, ŠUBOVA, ŠVABINSKÉHO, U PAZDERNY

75 MŠ SVATOPLUKOVA 11
 (BÝVALÁ CHIRURGIE, MÍSTNOST KMČ ŘEPČÍN)

BALBÍNOVA, BŘETISLAVOVA, GOGOLOVA, HORNÍ 
HEJČÍNSKÁ, KŘELOVSKÁ, KUSÁ, MÁCHOVA, MARTINOVA, 
MOJMÍROVA, NA ZAHRÁDKÁCH, NOVÁ HEJČÍNSKÁ, 
OLDŘICHOVA, RUBEŠOVA, ŘEPČÍN Č.P. 122 , 335, ŘEPČÍNSKÁ, 
SAMOTA, STŘEDNÍ HEJČÍNSKÁ, SVATOPLUKOVA, ZENGROVA

76 GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

CYRILSKÁ, ERENBURGOVA, JAROMÍROVA, MATOCHOVA, 
METODĚJSKÁ, NA TRATI L 59-91, S 78-82, NÁM. 
CYRILOMETODĚJSKÉ, OVESNÁ, PEŠINOVA, TŘÍDA JIŘÍHO 
PELIKÁNA, VITÁSKOVA, ZRINSKÉHO

77 GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

DOLNÍ HEJČÍNSKÁ, JARMILY GLAZAROVÉ, LADOVA, 
MRŠTÍKOVO NÁM., ŠTOLBOVA, TOMKOVA, U MLÝNSKÉHO 
POTOKA

78 SPORTOVNÍ HALA UP, U SPORTOVNÍ HALY 2

BOLESLAVOVA, BOŘIVOJOVA, DOBROVSKÉHO S 10-28, 
HELCELETOVA, KUBÍČKOVA, LAZECKÁ  L 1-39, S 2-22, 
NA STRUZE, NA STŘELNICI, U MORÁVKY, U SPORTOVNÍ 
HALY, VLKOVA

79 ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOCHOVA, DEMLOVA, DLOUHÁ, HANUŠOVA, 
KLICPEROVA, KRAMERIOVA, VÁCLAVA III., 
VELESLAVÍNOVA

80 ZŠ DEMLOVA 18

JIŘÍČKOVA, KNECHTLOVA, NA LETNÉ, ZAMYKALOVA

81 ZŠ DEMLOVA 18

HERRMANNOVA, ŘEZÁČOVA, URXOVA

82 ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOVÍR Č.P. 375, 376, FLORYKOVA, LAZECKÁ L 43-123, 
S 24-114, SAMOTA, SLÁDKOVA, SYNKOVA, TVRDÍKOVA, 
VAHALÍKOVA

83 ZŠ GAGARINOVA 19

AKÁTOVÁ, ALDOVA, ARNOLDOVA, BUKOVANSKÁ, DOLNÍ 
ÚLEHLA, DROŽDÍN  Č.P. 438, DVORSKÉHO Č.EV. 14E, 
Č.P. 209, ELIŠKY JUNKOVÉ, GAGARINOVA, HANY 
KVAPILOVÉ, HORNÍ ÚLEHLA, JANOUŠKOVA, JESENICKÁ, 
K DOLEČKU, KE STROMKŮM, MYSLIVECKÁ, NA KOPCI, 
NA PADĚLKÁCH, NA PŘÍHONU, PPLK. SOCHORA, 
TUREČKOVA, U CIHELNY, U GREGORÁKU, U KŘÍŽE, 
U PRACHÁRNY, V KUKLE, V RYNKÁCH, VÍTĚZSTVÍ

84 ZŠ SVATÝ KOPEČEK, DVORSKÉHO 33

DARWINOVA, DVORSKÉHO  VYJMA Č.EV. 14E, Č.P. 209, 
E. F. BURIANA, HAŠKOVA, HOLUBOVA, JASMÍNOVÁ, 
JEŽKOVA, K HÁJENCE, KOVAŘOVICOVA, KREJČÍHO, 
KŘIČKOVA, MENŠÍKOVA, NÁM. SADOVÉ, NÁVRŠÍ JANA 
PAVLA II., POD HVĚZDOU, RADÍKOVSKÁ, SAMOTA, 
ŠEŘÍKOVÁ, ŠLIKOVA, U OVČAČKY, ÚSTAVNÍ

85 KD LOŠOV, SVOLINSKÉHO 65

HLINÍK, JOSEFA SIENELA, K MLÝNKU, KLUČE, 
KOPERNÍKOVA, KOVÁŘSKÁ, LENHARTOVA, LIŠKOVSKÁ, 
NA LUKÁCH, NA PUSTÉ, OŘECHOVÁ, POD HVĚZDÁRNOU, 
POD LESEM, SAMOTA, STRMÁ, SVOLINSKÉHO, U HRÁZE, 
ZLATÉ DOLY

86 SPOL. STŘED. RADÍKOV, NÁPRSTKOVA 1

BESKYDSKÁ, DOLANSKÁ, LOŠOVSKÁ, MALINOVSKÉHO, 
MARIE PUJMANOVÉ, NA PEVNŮSTCE, NA SUCHÝCH 
LOUKÁCH, NÁPRSTKOVA, POD BOŘÍM, PŘEHRADNÍ, 
U SKALKY, VRCHNÍ, ZEDNÍKOVA

87 HASIČSKÁ ZBROJNICE, CHOMOUTOV, 
 HORECKÁ 2

BAAROVA, CTIRADOVA, ČAPKY-DRAHLOVSKÉHO, 
DALIMILOVA, HORECKÁ, HRACHOVISKA, JAVOROVÁ, 
KRÁTKÁ, LUŽNÍ, OLŠOVÁ, OTAKARA ŠTĚRBY, PÍSEČNÁ, 
STUPÁRKOVA, ŠTĚPÁNOVSKÁ, U SILNICE, VRBOVÁ, 
VÝSTAVNÍ, ZA MORAVOU, ZDEŇKA PŘIKRYLA

88 MŠ TÝNEČEK, BLODKOVO NÁMĚSTÍ 15

ANTONÍNA SCHINDLERA, B. MARTINŮ, BLODKOVO 
NÁMĚSTÍ, CHALOUPKY, MERRETOVA, NOHEJLOVA, 
ŠEVČÍKOVA, ŠTERNBERSKÁ

89 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

FISCHEROVA, HANDKEHO

90 ZŠ HELSINSKÁ 6

DĚLNICKÁ L 1-23, S 2-42, DRUŽSTEVNÍ, NEŘEDÍNSKÁ, 
ÚVOZ

91 GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

I. P. PAVLOVA S 24-62, ZA VODOJEMEM

92 ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

WERICHOVA VYJMA L 19-31

93 STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, 
 ROOSEVELTOVA 79

ROOSEVELTOVA S 78-84, SKUPOVA

94 ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

ARBESOVA, BRYKSOVA, BUZULUCKÁ, DURYCHOVA, 
FRANTIŠKA ŘEHÁKA, HAJNOVA, HOLAINOVA, 
HRANIČNÍ SUDÁ ČÍSLA, I. P. PAVLOVA L 131, JIŽNÍ, 
KAFKOVA, KLOSTERMANNOVA, KONRADOVA, 
MACHÁTOVA, NA STATKÁCH, POLÁČKOVA, PŘEČKOVA, 
RUDOLFA SMAHELA, SAMOTA, SLAVOJE KOVAŘÍKA, 
WINTROVA, ZDEŇKA KUČERY, ZOLOVA

95 ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

KANADSKÁ, KOLUMBOVA, NÁLEVKOVA, PITTSBURSKÁ, 
PŘICHYSTALOVA, REAGANOVA, RYBÁŘSKÁ, VIKINGSKÁ
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Do letecké výroby v Honeywell 
Aerospace Olomouc nyní
přijímáme na tyto pozice:

RUČNÍ KOMPLETÁŘ/KA
CNC OPERÁTOR/KA

Staňte se špičkovým strojařem!
E-mail: kariera.olomouc@honeywell.com

Tel.: +420 778 401 370, +420 608 160 049
www.spickovastrojarina.cz

Olomoucký Honeywell 
představuje špičku 
světové strojařiny
Na první pohled vypadá výrobní hala Honeywell Aerospace 
Olomouc v Hlubočkách u Olomouce stejně jako jakýkoliv 
jiný výrobní závod. Zdání ale klame. Uvnitř se totiž nachází 
ty nejmodernější strojírenské technologie, které se jen tak 
někde nevidí.

Strojaři z Hluboček dodávají statické součástky do motorů 
letadel. Velkou část výroby pak tvoří pomocné energetické 
jednotky pro Airbusy a Boeingy. Pokud poletíte na dovolenou 

letadlem, můžete si být téměř jistí, že se na výrobě podíleli lidé 
z Olomoucka. Součástky, které opustí Hlubočky, se totiž 
dostanou doslova do celého světa. Není proto divu, že všechny 
výrobní procesy, materiály i stroje a technologie představují 
to nejlepší ze světové strojařiny. Prostě to není žádná pásová 
výroba, ale precizní kusová práce. Navíc v čistém prostředí 
s tím nejmodernějším vybavením, které letecká výroba může 
nabídnout.

Ve školicím středisku se stanete odborníkem
„S obnovou leteckého provozu přibývá práce i v našem 
odvětví a my hledáme nové kolegyně a kolegy, zejména do 
výroby. Nabíráme na hlavní pracovní poměr jak šikovné 
strojařky a strojaře, tak i absolventy v oboru,“ říká Petra 
Čermáková, personální ředitelka společnosti Honeywell 
Aerospace Olomouc a dodává: „V našem specializovaném 
školicím středisku objevujeme v lidech talent a nabízíme jim 
růst i získání odbornosti. Doporučuji všem navštívit stránky 
www.spickovastrojarina.cz, na kterých zveřejňujeme aktuálně 
volné pozice.“

Festival Maker Faire poprvé v Olomouci
Honeywell, to je nejen tým špičkových strojařek a strojařů, ale 
i šikovných kutilů, inovátorů a fanoušků všemožných řemesel 
a technologií. Zaměstnanci Honeywell proto spojili síly 
s festivalem Maker Faire, největší světovou přehlídkou inovací 
a kreativity, která poprvé přijíždí do Olomouce. V sobotu 
2. října obsadí místní inovátoři, vynálezci a kutilové olomouc-
kou Pevnost poznání. Navštívit můžete i stánek Honeywell, kde 
se dozvíte, jak se vyrábí  proudový motor do letadel i jak vypadá 
budoucnost létání.   inzIN
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AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ROZHOVOR

CO NA SRDCI, TO NA JAZYKU
DJ, moderátor i programový ředitel. Marek Berger (*1973) se stal hlasem rádií i společenských večerů. 
Dnes rozhoduje o programu jediného regionálního rádia na Olomoucku.
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Hned na úvod mě Marek Berger překva-
pil, když řekl, vystudoval jsem to, co Ka-
rel Gott nebo Karel Šíp, jsem elektrikář. 
To se tak stane, když se s někým znáte 
desítky let, ale nevíte o něm všechno. 
Pochází z Králové u Uničova. „Prostě dě-
dina. Pár set čísel, prasata, slepice, hos-
podářství,“ popsal svá východiska.

Jaké rádio máš nejraději?
Tam, kde zrovna pracuji, takže Radio Haná. 
Tak jsem to měl vždycky.

V kolika rádiích jsi byl?
Začínal jsem na Rubi, kde jsem byl sedm 
let. Pak jsem šel v roce 1999 na zkušenou 
do brněnského Krokodýla a tam jsem zů-
stal taky sedm let. Pak, když jsem se vra-
cel do Olomouce, tak logicky do Radia 
Haná. Tam jsem se kdysi hlásil k modero-
vání úplně poprvé.

A nevyšlo to.
Pan majitel mi tehdy řekl, že to budu mít 
z Králové daleko a že v Uničově začne 
zanedlouho vysílat jiné rádio, což bylo 
Rubi, že mám jít tam. Šel jsem a řekli mi, 
že se mi určitě ozvou, a pak najednou 
jsem ho slyšel vysílat. Kurňa, zapomněli 
na mě! Připomněl jsem se a šel v sobo-
tu na výběrko. Byli jsme tam tři. Já, Lucie 
Bělínová a Honza Sedláček a všechny 
nás vzali, protože jsme byli jediní. A od 
pondělí jsme už vysílali.

Jaké jsi měl předtím moderátorské zku-
šenosti?
Vůbec žádné. Akorát jsem poslouchal 
jiná rádia, třeba slovenské Rock FM 
a strašně mě nadchlo. Moderátor Julo 
Viršík a jeho hitparáda TOP25, to byl 
můj velký vzor. Ale byla to i kombinace 
s mým vztahem k hudbě, protože přes 
deset let jsem hrál na housle, no a ve 
třídě jsem byl vždycky něco jako dvorní 
šašek. S kamarádem jsme si o přestáv-
ce stoupli na stůl a hráli divadlo. Za co 
jsem tehdy dostával poznámky, to mě 
teď živí.

Proč jsi z Rubi odešel?
To rádio bylo vybudovaný a fungovalo, 
já jsem se chtěl posunout dál do něčeho 
většího. Byl jsem mladej, svobodnej a ne-
stačilo mi to. 

Proč sis vybral Brno?
Byla to shoda náhod, protože do Brna 
odešla Lucka Bělínová a otěhotněla. Vo-
lala mi, jestli bych to nechtěl za ni dělat. 
Během dvou týdnů jsem tady všeho ne-
chal a odstěhoval se.

Jak se ti tam líbilo?
Brno bylo fantastický, byla to obrovská 
zkušenost, ze které dodnes čerpám. Vel-
ká firma, velké rádio... Šel jsem tam z po-
zice programového šéfa zase zpátky na 
moderátora. 

Co dělá programový šéf?
Playlisty, program, tedy to, co budou ří-
kat moderátoři a kdy to budou říkat.

To oni nemůžou říkat, co chtějí?
No, už ani v té době ne. V počátcích 
sice byl bodový scénář psaný rukou, 
hrálo se z cédéček a zdrojem zpráv 
byly včerejší noviny a dnešní teletext. 
To se tvořilo na koleně. Postupně se 
všechno modernizovalo, vše se chystá 
dopředu. Moderátor má předem dané 
okruhy a témata a jen malý prostor pro 
aktuální věci, které se stanou, třeba 
v dopravě a tak. 

V Rubi jsi tedy ještě hrál svou hudbu?
Jo, tam jsme si mohli hrát, co jsme chtěli. 
Dokonce každý měl svou hudbu a oblíbe-
né písničky. Já jsem tehdy dělal i diskžo-
keje, takže jsem si z Vídně dovezl čtyřicet 
cédéček taneční muziky a tu jsem hrál. 
A po mě přišel Zdenda Holeček – Heavy, 
donesl si svoje rocková cédéčka a tím se 
to rádio najednou přepnulo z diska na 
rock. To dnes nejde.

A v Brně jsi to pak zase dotáhl na progra-
mového ředitele...
A s Krokodýlem jsme to dotáhli s po-
slechovostí na první místo, což byl náš 
cíl. Pracoval jsem deset, dvanáct hodin 
denně. Pořád rádio, rádio, rádio i na 
úkor soukromého života. Pak přišla 
má perioda, sedm let a začal jsem se 
poohlížet po něčem jiném. Přišly na-
bídky do Prahy, Zlína a do Olomouce. 
Radio Haná bylo logické vyústění, na-
víc po Pavlu Foretníkovi začal přebírat 
rádio jeho syn David, se kterým jsme 
byli generačně blíž. Takže to byla vý-
zva, jak rádio zlepšit, zmodernizovat, 
posunout.

Potřebuje dnešní rádio moderátora?
Určitě, ale doba je jiná. Jsou čistě hudeb-
ní nebo internetový rádia bez moderáto-
ra, nebo si člověk poskládá hudbu sám. 
Rádio si postavíš i doma, stačí počítačo-
vý program a zaplatit autorský práva. 
A nová generace to tak vnímá, ale podle 
mě bez moderátora není rádio. Zvláš-
tě to regionální. Bez mluveného slova 
to není ono, navíc musíš splnit i licenční 
podmínky. 

Ty to mluvené slovo pořád vytváříš. Co 
všechno moderuješ nebo pořádáš?
Hlavně společenské a firemní akce, plesy, 
udílení cen, festivaly. 

Baví tě to?
Pořád, je to nekonečný, fantastický. A po-
řád mám trému. Mluvit v rádiu, to můžeš 
i rozcuchanej v pyžamu, ale na jevišti je 
to něco jiného. 

Po těch letech? Z čeho máš trému?
Asi sám před sebou. Že se mně to nebude 
líbit, že to nebude podle mých představ. 

Co tě k tomu vede, zažil jsi nějaký trapas?
Vždycky, když se něco stane, tak si pak 
dáváš bacha. Musím zaťukat, že se mi to 
nestává často, ale jednou se mi to stalo 
všechno najednou. Dohromady. Moderá-
tor by měl být vždycky připravenej, měl 
by být na místě včas a měl by být slušně 
oblečenej. A mně se to stalo na sympo-
ziu kardiologů v Praze na Žofíně. Měl to 
být jen krátký vstup – uvedení večerní-
ho kulturního programu. Ten večer jsem 
přijel pozdě, sako jsem si zapomněl 
doma a týdenní přípravu jsem si nechal 
v autě, protože jsem spěchal na místo. 
Zaparkoval jsem na kraji Prahy, jel poz-
dě v dešti metrem... 

Jak to dopadlo?
Přišel jsem rovnou mezi reflektory zpo-
cenej, mokrej v černých džínách a čer-
ném triku. Musel jsem improvizovat, 
tak jsem přenesl kardiologii do běžné 
lidské řeči – co na srdci, to na jazyku, co 
oči nevidí, to srdce nebolí a ještě další 
podobné příměry. A sklidil jsem potlesk. 
Odcházel jsem po pěti minutách, ale úpl-
ně vyřízenej. 

Kam ses posunul s hudbou?
Narovinu – užívám si ticho. V práci mu-
sím poslouchat všechno a nový písničky 
pořád chodí. Vždy to musí hlavně ladit, 
ta písnička musí zapadnout do vlny, do 
nálady, do streamu. Ale hrajeme i za-
čínající kapely, pomáháme místním in-
terpretům soutěží Objev roku. V našem 
spřáteleném studiu jim natočíme písnič-
ku, videoklip, postaráme se o propagaci 
a zařadíme do rádia.   Pavel Konečný
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 HANÁCKÁ  
 BĚŽECKÁ  
 RENESANCE 
Po loňské odmlce se 14. srpna poje-
denácté rozběhl olomoucký Mattoni 
1/2Maraton. Závod, který deset let hrdě 
nosil zlatou známku a pětihvězdičkové 
ocenění od Evropské atletické asociace, 
se vrátil zpět. Na start se postavilo 2700 
běžců. Sportovní odpoledne si mohly užít 
i celé rodiny v dm rodinném běhu, který 
bývá otevřený všem bez rozdílu věku 
a má tříkilometrovou trasu.    jau



24        www.olomouc.eu SPORT

Diváci byli senzační, vyznala se běžkyně z Velké Británie

Devětašedesátiletá Wendy Wallingero-
vá z Velké Británie byla nejstarší běžkyní 
letošního ročníku olomouckého půlma-
ratonu. Od organizátorů si vysloužila 
speciální ocenění a primátor Olomouce 
Miroslav Žbánek atletce předal cenu Ma-
rie Hanákové.

„O ceně jsem se dozvěděla až v cíli. 
Miluji krásné květiny a darovaná kniha se 
stala pokladem mé sbírky. Byl to pro mě 

výjimečný den,“ přiznala překvapení běž-
kyně, která v Olomouci startovala poprvé.

Olomoucký závod se Wendy Wallin-
gerové líbil. Užívala si dobře zvolenou 
trať a stačila vnímat krásu parků i histo-
rických památek, kolem kterých běžela. 
Současně byla spokojená s prací pořada-
telů, kteří udělali maximum pro hladký 
průběh závodu.

„Bylo velké horko, to možná ovlivnilo 
konečné časy. Ovšem dobrovolníci od-
vedli vynikající práci na občerstvovacích 
stanicích. Senzační byli diváci. Jejich fan-
dění na trati mě povzbudilo. I díky nim 
jsem v závodě přes velkou únavu pokra-
čovala,“ ocenila atmosféru závodu.

K běhání se sympatická Britka dostala 
před šesti lety, dříve se věnovala přede-
vším chůzi a jízdě na koni. K atletice se do-
stala přes vlastní rodinu. „Všichni běhali. 

I manžel. A já se cítila trošku vynecha-
ná, přestože jsem všechny na závodech 
podporovala. Tak jsem začala běhat také. 
Často spolu trénujeme a máme už za se-
bou hodně závodů,“ uvedla Wallingerová.

Podobné příběhy potvrzují, že při zá-
vodech nejde pouze o vítězné časy těch 
nejlepších, ale o radost z aktivního využi-
tí volného času. „To je na běhání krásné. 
Každý startující má své tempo, užívá si 
pohyb. Myslím, že právě to oceňují diváci 
podél trati, povzbuzují každého, kdo se 
postaví na start, a díky tomu má půlma-
raton atmosféru, kterou všichni chválí,“ 
poznamenala náměstkyně primátora 
Markéta Záleská.

Pro Wallingerovou letošní sezona 
startem v Olomouci zdaleka nekončí. Už 
v říjnu se postaví na start londýnského 
maratonu.   deš

Na start jedenáctého ročníku Matto-
ni 1/2Maratonu Olomouc se postavilo 
přes 2700 běžců. Vítězem půlmaratonu 
se stal Geron Steward, mezi běžkyněmi 
byla nejlepší Hana Homolková.

Prvních sedm kilometrů vévodil všem 
podle předpokladů Jiří Homoláč, ale 
poté musel odstoupit. Využil toho Geron 
Steward a opanoval celé klání v čase 
1:09:39. „Ještě na sedmém kilometru 

na mě měl Jirka třicet metrů, ale začal 
jsem ho stahovat. Když jsem viděl, že ho 
doběhli i další, věděl jsem, že má pro-
blémy. Jsem opravdu překvapený, neo-
čekával jsem, že vyhraji, ale běžel jsem 
čas, který jsem chtěl,“ řekl v cíli Ste-
ward. Dvě minuty za vítězem dorazil do 
cíle Petr Hošna. Pro bronzovou medaili 
si doběhl Milan Janoušek.

Mezi ženami byla nejrychlejší Hana 
Homolková, která trasu zvládla za 
1:20:24. Po čtrnácti sekundách po ní do-
razila do cíle Marketa Gajdorusová. Třetí 
doběhla domácí hvězda Petra Kamínko-
vá, která se účastní závodu každý rok.

„Zpočátku jsem si říkala, kdybych 
tak byla alespoň šestá, ale na pat-
náctém kilometru jsem měla náskok 
sto metrů, tak jsem to zkusila. V cíli 
jsem vnímala potlesk diváků, to mám 
vždycky slzy v očích,“ popisovala závod 
i vlastní emoce Kamínková.

Součástí tradiční akce byl také Rodin-
ný běh, do něhož se přihlásily dvě tisícov-
ky dětí a dospělých.   deš

 PŮLMARATON MĚL  
 PŘEKVAPIVÉHO VÍTĚZE 

Všeci spolu
Jiří Ondrušek bude kapitánem olomouckých hokejistů ve startující extraligové 
sezoně, společně s režisérem Miroslavem Krobotem pokřtil i nové dresy.  

„Kohoutům fandím, poprvé jsem byl na jejich utkání, když mi bylo asi patnáct 
let. A to byl neuvěřitelný rachot.  Líbí se mi, jak jsou lidé v hale pospolu a fandí,“ 
řekl při křtu Krobot.

Letošní sada dresů je odlišná i tím, že kromě motivu olomouckých památek 
má i hashtag #VšeciSpolu. Největší hvězda mužstva David Krejčí bude hrát 
s číslem 46.    deš
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Co říká statistika?
Podle údajů z Národního onkologického 
registru u nás lékaři ročně diagnostikují 
přibližně tři a půl tisíce nových případů 
melanomu a kolem pěti set pacientů 
na něj bohužel umírá. Mezi náchylnější 
část populace patří 
lidé se světlejší kůží 
i vlasy, věkem mezi 
35 až 75 lety, s větším 
počtem znamének 
nebo rodinnou 
anamnézou. A také ti, 
kteří se příliš vystavují 
slunci nebo se proti 
němu dostatečně nechrání, případně se 
vážně spálili například v dětství, kdy je 
pokožka nejcitlivější. Snědá kůže je sice 
stále ideálem krásy a k létu neodmyslitelně 
patří, jenže nadměrné opalování nebo 
podceňování používání krémů s vysokým 
ochranným faktorem je jednou z nej-
častějších příčin vzniku melanomu.

Vyšetření znamének jednou ročně
U svých mateřských znamének pravidelně 
kontrolujte, zda se nemění jejich velikost, 
obrysy, tvar a barva, tedy jestli netmavnou 
nebo naopak výrazně nesvětlají. „Domácí 
samovyšetření je ideální i za pomoci druhé 
osoby, která může zkontrolovat těžko 
viditelná místa. Pokud to nejde, tak si 

Nové Centrum kožní 
prevence vám vyšetří 
znaménka umělou inteligencí
Malé tečky, které ale umí způsobit velké problémy. Mateřská znaménka bychom 
měli pravidelně hlídat, mohou totiž být projevem melanomu, tedy nebezpečné 
rakoviny kůže. Pomůže nechat si je pravidelně zkontrolovat u dermatologa. 
Nově vybudované Centrum kožní prevence Kliniky Švýcarská v Olomouci nabízí 
vyšetření nejmodernějším diagnostickým celotělovým skenerem, který využívá 
umělou inteligenci.

můžeme pomoci zrcátkem. Každopádně 
znaménka je vhodné si nechat vyšetřit 
jednou ročně lékařem i v případě, že jsme 
dosud neměli žádné kožní problémy,“ 
vysvětluje vedoucí dermatoložka Kliniky 
Švýcarská Martina Matzenauer.

Nová lékařská tech-
nologie s umělou 
inteligencí
Nově otevřené 
Centrum kožní 
prevence se cíleně 
zaměřuje na včasné 
a co nejpřesnější 

vyšetření kožních znamének. K tomu 
využívá nejmodernější celotělový digitální 
skener FotoFinder ATBM Master, který 
během několika minut zmapuje stovky 
znamének a analyzuje je za pomoci umělé 
inteligence. Samotné vyšetření je rychlé, 
nebolestivé a bezkontaktní. Pacient se 
postaví před přístroj, který ho vyfotí 
a zmapuje všechna znaménka na těle. 
Ta vybraná potom lékař podrobně prohlíží 
speciální dermatoskopickou kamerou se 
400násobným zvětšením a nález může 
srovnávat s aktualizovanou databází 
nálezů u ostatní populace. Tento postup 
významně urychlí a zpřesní práci lékaře. 
Metoda tedy účinně spojuje zkušenosti 
lékařů s nejmodernějšími technologiemi 

a nabízí včasnou a přesnou kožní prevenci. 
Jedna z výhod jejího využití spočívá také 
v tom, že při vaší příští návštěvě za rok po-
rovnají nové snímky s původními a okamžitě 
odhalí i ty nejmenší změny, které nemusí být 
okem patrné. 

Preventivní vyšetření znamének celotělovým 
skenerem v Centru kožní prevence Kliniky 
Švýcarská stojí dva a půl tisíce korun a pět set 
korun na něj přispívají zdravotní pojišťovny. 

Slovo dermatoložky na závěr
Pokud vyšetření opravdu odhalí nebezpečný 
nález, do dalšího postupu se zapojují spolu-
pracující specialisté. Dermatoložka Martina 
Matzenauer připomíná: „Kůže je jediný 
orgán který můžeme kompletně vyšetřit 
pohledem. Ten ale mnohdy nestačí! Nejpře-
snější preventivní vyšetření znamének je 
pomocí celotělového skeneru s umělou 
inteligencí, který analyzuje 
stovky znamének během 
několika minut. Udělejte si čas 
na vyšetření. Přijďte včas!“

„Pro úspěšnou léčbu 
je naprosto nezbytná 
včasná diagnostika, 

ke které vede návštěva 
kožního lékaře.“

 dermatoložka Kliniky Švýcarská 
Martina Matzenauer
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
10. 9. od 12 do 21 hodin, 11. 9. od 10 do 16 hodin – náměstí Republi-
ky – Čítárna u kašny – setkání ve veřejném prostoru spojené s mož-
ností začíst se do jedné z nabízených knih. Každý si navíc může jako 
dárek odnést knihu domů. 

11. 9.  v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin – pobočka Brněnská – komentova-
ná prohlídka vily Františky Lipčíkové v rámci Dnů evropského dědictví 

13. 9. 17 hodin a každé další pondělí – pobočka Jungmannova – Ro-
boti – kroužek pro děti od 9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice 
svého robota a naučí se ho naprogramovat. Rezervace 585 545 129, 
internet@kmol.cz

16. 9. 17 hodin – nám. Republiky – Napříč Jižní Amerikou se projde-
me se studentem fyzioterapie Ondřejem Mečkovským, poznáme Ko-
lumbii, Ecuador, Peru, Bolívii a Argentinu. Nutná rezervace 585 545 
123, dospele@kmol.cz 

19. 9. 13–18 hodin – venkovní prostory Výstaviště Flora – kvízy a sou-
těže na stánku knihovny v rámci Veletrhu volnočasových aktivit

20. 9. 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 

22. 9. 10 hodin – pobočka Holice – Chytila jsem na pasece motýla 
– další setkání rodičů s úplně nejmenšími dětmi v rámci projektu 
Book start.  Dospělé potěší tipy na zajímavé dětské knížky.

22. 9. 18 hodin – kaple Božího Těla v olomouckém konviktu – Noc 
literatury, kterou společně připravily olomoucké knihovny. Herci 
Moravského divadla budou číst úryvky ze současné zahraniční lite-
ratury, pěvecky je doplní Jakub Rousek. Očekáváme i příchod pana 
režiséra Miroslava Krobota.

23. 9. od 16 hodin – náměstí Republiky u kašny Tritonů – setkání 
s Jankem Ledeckým – veřejné představení knihy a audioknihy Verše 
potrhlé Janka a Jonáše Ledeckých spojené se zpíváním, vyprávě-
ním, kreslením a autogramiádou

4. – 9. 10. – dětské oddělení nám. Republiky – Dinosauří týden – sou-
těž, která prověří znalosti o dinosaurech, výhrou je originální dino-
saurus z naší 3D tiskárny

5. 10. 14–17 hodin – dětské oddělení nám. Republiky – Dílna plná 
pravěku – výtvarná dílna pro děti, ve které si můžete vyrobit papí-
rového dinosaura

6. 10. 15–16 hodin – pobočka Neředín – Podzimní dovádění – kniho-
hrátky a tvoření pro děti od 3 let s rodiči

7. 10. 15:30 hodin – pobočka Brněnská – Únikovka – neoficiální dob-
rodružství ze světa Minecraftu, 45 minut na vyřešení záhad a pora-
žení endermanů. Hra pro hráče od 7 do 12 let, rezervace 731 611 
842, brnenska@kmol.cz

7. 10. v 16 hodin – nám. Republiky – Právo není suchopár – s JUDr. Jar-
milou Podivínskou se tentokrát sejdeme nad historií práva novověké-
ho. Nebudou chybět ani úsměvné případy ze soudních síní i předsíní. 

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská zve na Vnitřní vesmír, výstavu abstraktních ob-
razů Ivety Skřivánkové, malovaných akrylovými barvami na plátně 
a zdobených intuitivně minerálními kameny.

Pobočka Holice představí radostné tvoření Martiny Michailidisové 

Budovu na náměstí Republiky oživují v červenci a srpnu autorské tis-
ky výtvarnice Hany Münsterové s motivy ze světa zvířat a fotografie 
olomouckého fotografa, galeristy a rámaře Josefa Masničáka. 

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít snímky přírody Františka 
Valčíka, výstavu zahájíme vernisáží 16. 9. v 16 hodin.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

3. 9. 19:00
Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl Balet

4. 9. 19:00
Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl Balet

5. 9. 19:00
Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus Činohra

6. 9. 19:00
Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí! Činohra

7. 9. 19:00
Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích Opera

8. 9. 19:00
Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát! Činohra

9. 9. 19:00
Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný... Činohra

11. 9. 14:30
Baletní dílna - Krvavá svatba
Zažijte balet jinak! -

11. 9. 19:00
Postřižiny
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala Činohra

12. 9. 14:30
Così fan tutte
Komická opera ve dvou dějstvích Opera

13. 9. 19:00
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra Činohra

14. 9. 19:00
Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl Balet

15. 9. 19:00
Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu Činohra

15. 9. 19:00
Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl Balet

16. 9. 19:00
Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí! Činohra

17. 9. 19:00
Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta Opereta

18. 9. 16:00
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra Činohra

19. 9. 10:00
Zimní příběhy včelích medvídků
Divadlo Krapet Praha Pohádka

19. 9. 14:00
Zimní příběhy včelích medvídků
Divadlo Krapet Praha Pohádka

20. 9. 19:00
Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše 
bránice…

Činohra

20. 9. 19:00
Krvavá svatba 
 Surrealistické taneční divadlo podle F. 
G. Lorcy

Balet

21. 9. 19:00
Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta Opereta

22. 9. 19:00
Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný... Činohra

24. 9. 19:00
Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození Opera

25. 9. 14:30
Baletní dílna - Krvavá svatba
Zažijte balet jinak! -

25. 9. 19:00
Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození Opera

26. 9. 16:00
Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden Muzikál

27. 9. 19:00
Kočičí hra
Žijeme jedna pro druhou Činohra

28. 9. 19:00
Noc na Karlštejně
Romantická komedie plná známých a ob-
líbených melodií

Muzikál

1. 10. 19:00
Donaha!
Co chcete víc... Muzikál

2. 10. 19:00
Donaha!
Co chcete víc... Muzikál

3. 10. 19:00
Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození Opera

5. 10. 19:00
Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný... Činohra
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

VARHANNÍ FESTIVAL OLOMOUC – 53. ročník 
www.mfo.cz/varhanni-festival-program

KONCERTNÍ SEZONA 2021/2022

» www.mfo.cz

6. 9. - 19:00
katedrála 
sv. Václava

Na italské vlně
Eugenio Maria Fagiani – varhany

9. 9. - 19:00
katedrála 
sv. Václava

Gregoriánský chorál inspirující
Frédéric Blanc – varhany, Svatomichalská 
gregoriánská schola Brno, Josef Gerbrich 
– umělecký vedoucí

13. 9. - 19:00
 katedrála 
sv. Václava

Tajemství varhanní improvizace
Franz Josef Stoiber – varhany

16. 9. - 19:00
 katedrála 
sv. Václava

Boží velikost ve varhanní hudbě
Nathan J. Laube – varhany

19. 9. - 19:00
katedrála 
sv. Václava

Zahajovací koncert 76. sezony MFO 
a 28. ročníku Podzimního festivalu 
duchovní hudby Olomouc
Antonín Dvořák – Svatá Ludmila op. 71

30. 9. - 19:00
 Reduta

Síla německého romantismu 
v průběhu času
Zdeněk Fibich – Šárka op. 51, předehra 
k opeře, Johannes Brahms – Koncert pro 
housle a orchestr D dur op. 77, Alfred Knü-
sel – světová premiéra skladby objednané 
Moravskou filharmonií Olomouc, Richard 
Strauss – Růžový kavalír, suita z opery op. 
59 TrV 227d

Polská grafika slaví stoleté 
jubileum v Olomouci
Od 8. do 25. září vystavuje svá díla v Galerii města Olomouce 
na Dolním náměstí 14 grafiků z partnerského Krakova. Expozi-
ce připomíná sto let založení grafického kabinetu na Akademii 
výtvarných umění v Krakově. Na olomouckou výstavu polských 
autorů naváže příští rok výstava osmi členů Unie výtvarných 
umělců Olomoucka v krakovské galerii Pryzmat. Obě výstavy 
doprovází i samostatné katalogy mapující mimo jiné také dosa-
vadní spolupráci se Svazem polských výtvarných umělců 
v Krakově.  ise

LITR: knihy, které na pultech 
jen tak neuvidíte
Od 24. do 26. září se v olomouckém Konviktu koná sedmý roč-
ník knižního veletrhu LITR, na němž se sejdou čtyři desítky na-
kladatelů, ilustrátorů a výtvarníků ze všech koutů Česka, aby 
vystavili své knihy, tisky a papírové výrobky. 

Vedle prodejní části veletrhu je připraven také bohatý pro-
gram pro všechny generace – workshopy pro děti, autorská čte-
ní, výstavy, koncerty i divadelní představení.

Kromě designových knih, na které často ani v knihkupectví 
nenarazíte, se můžete těšit na výstavu knih oceněných v soutě-
žích Nejkrásnější české knihy či Magnesia litera. Potkáte známé 
autory, Vojtěch Matocha bude předčítat ze svého proslulého 
foglarovsky laděného dobrodružství Prašina, Petr Borkovec 
přednese svou nejnovější poezii. 

A protože se letošním ročníkem prolíná téma zahradniče-
ní a trpaslíků, můžete s dětmi zhlédnout i ojedinělou projekci 
legendární disneyovky Sněhurky a sedmi trpaslíků s českým da-
bingem nebo navštívit divadelní hernu na téma Zahrada.   dtx
Více na litrolomouc.cz.
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Olomoucké Přemyslovce připomene 12. září
Projekt Milénium olomouckých Přemys-
lovců připomněl v srpnu jedno z dvanácti 
výročí letošního roku, a sice 715 let od 
olomoucké vraždy posledního Přemys-
lovce Václava III. 

Na historický průvod navázalo ve 13:06 
také vyzvánění zvonů sv. Václava a noční 
iluminace dómu a radnice rudým světlem.

Dalším zlatým hřebem bude neděle 
12. září, kdy se na Václavském náměs-
tí před katedrálou uskuteční historické 
odpoledne. Návštěvníkům přiblíží stře-
dověkou kuchyni, řemesla nebo historic-
ké zbraně a zbroje. Program vyvrcholí 
večerním uvedením divadelní hry Jana 

Sulovského Václav III. – O historii jedné 
královraždy.   ise

Více na webu www.olopremyslovci.cz.

FILHARMONIE NABÍDNE 
POSLUCHAČŮM DEVĚT 
KONCERTNÍCH ŘAD

Novou koncertní sezonu zahá-
jí Moravská filharmonie 19. září 
v katedrále sv. Václava, kde zazní 
slavné oratorium Antonína Dvořá-
ka Svatá Ludmila op. 71.  Nabídne 
posluchačům přes čtyřicet kon-
certů v devíti koncertních řadách.

Vstupenky na jednotlivé koncer-
ty je možné zakoupit buď online, 
nebo v Informačním centru v pod-
loubí radnice. Abonmá na koncertní 
řady pak online, nebo osobně v síd-
le Moravské filharmonie.

Hlavní abonentní řadu s podti-
tulem Hudební cesty kolem světa 
za osm dní lemují premiéry skla-
deb mezinárodně uznávaných 
autorů – Švýcara Alfreda Knüsela 
a Američana Davida Langa. Tento 
koncertní cyklus nabídne program 
s přímo hvězdným obsazením sólis-
tů, jako je srbská klavíristka Tamara 
Stefanović, německý violoncelli-
sta Danjulo Ishizaka či houslistka 
Yoon-Hee Kim z Jižní Koreje.   dtx

Jazz i cimbálovka
Po roční přestávce způsobené pandemií koronaviru rozezněla město opět 
hudba vojenských kapel a souborů. Festival vojenských hudeb přitáhl do 
centra města zase jinou skupinu návštěvníků a příjemně zapadl do konceptu 
multižánrového festivalu s názvem Večerní pohoda u Trojice. Ten bavil 
návštěvníky všechny prázdninové víkendy.   pok

Tichý křik v proluce
Vizuální umělec Dan Gregor, zná-
mý pod pseudonymem INITI, oboha-
tí olomoucké trienále o Tichý křik. 
Autorskou instalaci tvoří adresně pro 
proluku SEFO od jara 2019, a jelikož se 
jedná o umělecké dílo „šité na míru“, 
které stojí na mnoha technologických 
detailech, bude na přípravách pokra-
čovat až do chvíle příchodu prvního 
návštěvníka této instalace, což bude 
v pátek 17. září.   dtx
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Olomoucká letní stopa na Jadranu
V městské galerii Antun Gojak v Makarské 
se v létě představila olomoucká malířka 
Eliška Brázdová, členka Unie výtvarných 
umělců Olomoucka, s níž chorvatská ga-
lerie aktivně spolupracuje šestým rokem.

„Je to výsledek hodnotné mezinárodní 
kulturní spolupráce mezi partnerskými 
městy Olomouc a Makarská,“ připomněl 
za unii Oldřich Schnabl.

Elišku Brázdovou fascinuje umění 

od raného dětství. Absolvovala několik 
různých malířských kurzů, poté zaháji-
la soukromé studium malby v ateliéru 
olomouckého malíře Franitška Černoška. 
Soukromě studovala grafiku u umělkyně 
Ingy Koskové. Sama se pak věnuje i ke-
ramice a řezbářství. Dnes kromě kreseb, 
pastelů a vodových barev představují 
většinu jejích děl práce vytvořené techni-
kou oleje na plátně.   dtx

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

Olomouc na jeden den hlavním městem Visegrádu
Čtvrtek 9. září je v Olomouci význam-
ným konferenčním dnem, koná se pů-
vodně na loňský rok plánované Setkání 
partnerských měst a obcí V4. 

Do Olomouce se sjíždí zástupci více 
než 24 samospráv ze zemí visegrádské-
ho prostoru, aby si poslechli přednášky 
věnované stále aktuálnějšímu tématu 
Smart City, ale také aby se osobně se-
tkali se zástupci olomouckých institucí 
a se svými protějšky z jiných měst. 

„Doufáme, že konference napomůže 
k navázání mnoha dalších úspěšných 
projektů a forem spolupráce, ať už mezi 
samosprávami, nebo mezi konkrétními 
institucemi. Věříme, že se nám podaří 
zahraničním partnerům představit Olo-
mouc jako město, které může úspěšně 
hostit velikou mezinárodní konferenci,“ 
uvedl náměstek primátora pro vnější 
vztahy Karel Konečný. 

Přednáškovou část konferen-
ce doprovodí veletržní zóna, ve kte-
ré se v Uměleckém centru Univerzity 

Palackého představí zástupci místních 
institucí, jako jsou Moravské divadlo, 
Muzeum umění, Knihovna města Olo-
mouce nebo Výstaviště Flora. I tyto 
instituce doufají, že se jim podaří najít 
na konferenci potenciální partnery ke 
spolupráci. 

Finančně olomouckou konferenci 
podpořil Mezinárodní visegrádský fond. 

Koná se pod záštitou ministra zahranič-
ních věcí ČR Jakuba Kulhánka.

Mimo oficiální část konference čeká 
významné hosty z řad velvyslanců, zá-
stupců ministerstev nebo partnerských 
měst Krakova, Pécse a Bratislavy-Sta-
rého Mesta také slavnostní přijetí na 
radnici nebo několik tematických pro-
hlídek města.   mmo

m e t r 2 . c z
ZELENÉ BYDLENÍ V OLOMOUCI

BYTOVÝCH 
JEDNOTEK

44

DISPOZICE 
BYTŮ

3
BALKONŮ
44

ETAPA I. 
BYTOVÝ 
DŮM C

PRONÁJEM BYTŮ 
bydlenisolnemlyny.cz
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Elektronická aukce 
nemovité věci
Statutární město Olomouc nabízí k prodeji nemovitou věc 
– pozemek mezi Masarykovou třídou a ulicemi Nábřeží 
a Praskova, jehož součástí je zejména dům Masarykova 
třída 3. Nemovitá věc leží v atraktivní lokalitě s velkým 
pohybem lidí na hlavní spojnici mezi hlavním vlakovým 
nádražím a centrem města Olomouce s výbornou do-
pravní dostupností. Jedná se o nemovitou věc s velko-
rysým rozvojovým potenciálem. V souladu s územním 
plánem byla již v minulosti zpracována architektonická 
studie možné dostavby stávajícího domu např. polyfunkč-
ním domem s byty, kancelářemi a obchodními prostory. 
V bezprostřední blízkosti nemovité věci jsou v současné 
době realizována protipovodňová opatření, která mají být 
ukončena v 06 – 09/2022 a poskytnou lokalitě nové mož-
nosti komerčního využití (vizualizace budoucího stavu 
na adrese https://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu/
soucasna-etapa/vizualizace).

Rada města Olomouce na své schůzi konané 9. 8. 2021 
schválila záměr prodat níže uvedenou nemovitou věc 
z majetku statutárního města Olomouce formou veřejné 
elektronické aukce.

Registrace zájemců do elektronické aukce je možná do 30. 9. 2021 do 10:00. Elekt-
ronický aukční portál pro registraci zájemců včetně podmínek elektronické aukce 
je přístupný na internetových stránkách statutárního města Olomouce na adrese 
www.olomouc.eu/eaukce.

Předmětná nemovitá věc je podle Územního plánu Olomouc součástí stabilizo-
vané plochy smíšené obytné 02/005S, s max. výškou zástavby 19/23 m, blokovým 
typem struktury zástavby. Prohlídka předmětné nemovité věci se ukuteční dne 
14. 9. 2021 ve 13:30, sraz zájemců o prohlídku bude na místě samém u restaurace 
,,M trojka neboli M3“. 

Bližší informace k prodeji nemovité věci poskytne Magistrát města Olomouce, od-
bor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
Mgr. Silvie Michalcová, telefon: 588 488 459, e-mail: silvie.michalcova@olomouc.eu.

Bližší informace k nemovité věci z hlediska jejího využití dle Územního plánu Olo-
mouc poskytne Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, 
Úřad územního plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Ing. arch. Michaela 
Štěrbová, telefon: 588 488 393, e-mail: michaela.sterbova@olomouc.eu.

Nemovitá věc Minimální kupní cena Termín 
aukčního kola

Pozemek parc. č. st. 790 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
jehož součástí je zejména budova č. p. 889, byt. dům, Masarykova třída 3. 60.100.000,- Kč 4. 10. 2021 

v 10:00

Architektonická studie – pohled od mostu u Bristolu 

 
 
Architektonická studie – pohled na nároží ulic Praskova a Nábřeží 

 
 

Architektonická studie 

PR
21

09
06

3



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         31
OTEVŘENÁ RADNICE

Jak je to s fondem na odstranění graffiti a proč jsou 
na hřbitově v Hodolanech opuštěné hroby?
Děkujeme, že se zajímáte o své město. Obyvatelé Olomouce pravidelně dostávají prostřednictvím redakce Olomouckých listů odpo-
vědi na své otázky. Odborné dotazy i vysvětlení samosprávy čtenářům rádi zprostředkujeme i příště a ty nejzajímavější opět otiskne-
me na tomto místě.

Vlastníme dům v Mahlerově ulici, který jsme v devadesá-
tých letech postavili.  Všechny požadavky a pokyny památ-
kářů jsme dodržovali, protože respektujeme pozici domu 
v centru historického jádra města. Několik let však váhá-
me s definitivním nátěrem fasády vzhledem k tomu, že 
dům se stal plochou pro sprejery. Před časem mě potěšil 
zájem a také příslib, že město nám, poškozeným, pomůže 
prostřednictvím projektů nebo aktivních kamer. Ulička je 
velmi frekventovaná v obou směrech, proudí tudy hodně 
turistů, protože se zde nachází kaple sv. Jana Sarkandera. 
Uplynuly dva roky, sprejeři řádí dál a nic se neděje.

Již několikrát jsme prosili, aby místa, na nichž se vále-
jí rozvalené obruby opuštěných hrobů, která evidentně 
nikdo neplatí a která často ani nemají náhrobní desku, 
byla definitivně zrušena, zbytky odvezeny, prostor zarov-
nán a oset trávou. Člověk se pak nebude muset stydět za 
to, že jeho nejbližší odpočívají spíše na smetišti než na 
důstojném místě posledního odpočinku. Tak neutěšený 
stav není na žádném jiném olomouckém hřbitově.

Marcela Musilová

manželé Fialovi

Vytvořit grantový program pro od-
škodnění vlastníků posprejovaných 
domů se ukázalo jako nereálné. 
Výše spoluúčasti vlastníka, dokazo-
vání, kontrola plnění a další nále-
žitosti se staly nepřekonatelnou 
komplikací. Příspěvek na odstranění 
graffiti poskytují pojišťovny, větši-
nou se jedná o náklady v řádu tisíců 

korun. Majitelé domů v památkové rezervaci mohou ale žádat 
o dotaci na ministerstvu kultury, přičemž penězi na rekonstrukci či 
stavební práce vypomáhá i kraj a město. Ale vždy se jedná pouze 
o spoluúčast. Ochranu nemovitostí formou aktivních kamer je 
možné provádět městskou policií pouze na veřejně přístupných 
lokalitách, jako jsou parky, školní hřiště, podchody nebo náměs-
tí. Slouží k prevenci kriminality a dohledu nad veřejným pořád-
kem. Bohužel nelze zajistit dohled pomocí kamer nad objekty 
v soukromém vlastnictví, o tuto službu může majitel požádat 
soukromou bezpečnostní agenturu nebo si nainstalovat vlastní 
kamerový systém. Záznam protiprávního jednání je pak možné 
použít jako důkazní prostředek u orgánů činných v trestním či 
přestupkovém řízení.

Mirek Žbánek
primátor

Hřbitov v Hodolanech může být 
využíván pouze k ukládání zpo-
pelněných ostatků zesnulých. Z to-
hoto omezení, které platí dlouhá 
desetiletí v souvislosti s blízkos-
tí vodních zdrojů pro společnost 
Olma, vyplynulo i množství hrobů, 
které jsou opuštěné a bez nájem-
ce. Dlouhou dobu nebylo podmínkou ukončení nájmu odstra-
nění hrobových svršků, což se změnilo asi od roku 1995. Každý 
rok se naše příspěvková organizace Hřbitovy města Olomou-
ce snaží o odstranění alespoň některých z opuštěných hrobů, 
komplikací jsou však zákonné podmínky – hrobové zařízení je 
považováno za movitý majetek, musí se prohlásit za opuštěné. 
K tomu omezený počet zaměstnanců i rozpočet organizace. 
Sekání trávy probíhá v závislosti na počasí a vzrůstu trávy, i na 
hodolanském hřbitově však minimálně čtyřikrát ročně a sečou 
se i vedlejší prostranství a komunikace.

Matouš Pelikán
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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Město hledá vhodný administrativní objekt
Pro odbory umístěné v budově NAMIRO 
a v budově ve Vejdovského ulici hle-
dá statutární město Olomouc vhodnou 
nemovitost ke koupi pro administrativní 
objekt. Poptávku zveřejňuje ve dvou vari-
antách, pro 100 nebo 200 úředníků 
s tím, že je možné akceptovat i nabídku 
budov, na které bude vydán kolaudační 
souhlas nejpozději do 31. 12. 2021.

ÚČEL VYUŽITÍ:
A. Administrativní objekt pro cca 100 
úředníků
+ skladovací (archivní) prostory
Celková užitná plocha objektu cca 3300 m2

Počet podlaží: max 4 NP

Prostorové požadavky:
 � dominantní prostor v I. NP s otevřenou plochou 
pro čekárnu cca 200 m2 s možností rozdělení 
prostor

 � v II. a III. NP vždy otevřený prostor pro čekárny 
cca 60 m2

 � vhodný prostor pro umístění min. 20 přepážko-
vých pracovišť nejlépe v přízemí 

Technické požadavky:
 � možnost přivedení a napojení optického kabelu
 � možnost instalace požárního zabezpečení EPS
 � předpoklad pro dostatečně dimenzované sla-
boproudé a silnoproudé rozvody

 � možnost zatížení podlahy alespoň ve dvou NP 
minimálně 5 kN /m2

 � obslužnost všech nadzemních podlaží výtahem 
s bezbariérovým přístupem

 � obslužnost podzemního podlaží (sklad, spisovna) 
nákladním výtahem

 � vzduchotechnika s možností instalace 
klimatizace 

Speciální požadavky:
 � parkovací plocha pro min. 30 vozidel
 � dostupnost MHD (docházková vzdálenost max. 
500 m) s dostatečnou frekvencí (nejlépe 4×/ hod) 
a kombinací bus a tram

ÚČEL VYUŽITÍ:
B. Administrativní objekt pro cca 200 
úředníků + skladovací (archivní) prostory
Celková užitná plocha objektu cca 6500 m2:
plocha kanceláří cca 3 500 m2, čekárny cca 800 
m2, zasedací místnosti cca 200 m2

Počet podlaží: max. 6 NP, výtahy

Prostorové požadavky:
 � dominantní prostor v I. NP s otevřenou plochou 
pro čekárnu cca 300 m2

 � ve II. – IV. NP vždy otevřený prostor pro čekárny 
cca 150 m2

 � vhodný prostor pro umístění min. 40 přepážko-
vých pracovišť 

Technické požadavky:
 � možnost přivedení a napojení optického kabelu
 � možnost instalace požárního zabezpečení EPS
 � předpoklad pro dostatečně dimenzované sla-
boproudé a silnoproudé rozvody

 � možnost zatížení podlahy alespoň ve dvou NP 
minimálně 5 kN/m2

 � obslužnost všech nadzemních podlaží výtahem s 
bezbariérovým přístupem

 � obslužnost podzemního podlaží (sklad, 

spisovna) nákladním výtahem
 � vzduchotechnika, klimatizace minimálně 
v čekárnách 

Speciální požadavky:
 � parkovací plocha pro cca 50 vozidel
 � dostupnost MHD s upřednostněním tramvají (do-
cházková vzdálenost max. 500 m) s dostatečnou 
frekvencí (nejlépe 4×/ hod) a kombinací bus a tram 

Nabídka musí obsahovat popis nabí-
zených nemovitých věcí, projektovou 
dokumentaci (min. v rozsahu koordinač-
ní situace stavby, půdorysy jednotlivých 
podlaží, řezy, pohledy), konečnou kupní 
cenu bez DPH a vč. DPH, která v sobě 
bude zahrnovat veškeré náklady spojené 
s prodejem nemovitých věcí, a dále pak 
i jednotkovou kupní cenu za m2 užitné 
či podlahové plochy objektu a pozemků, 
vše bez DPH a vč. DPH.
Dotazy k obsahu nabídky zodpoví Ing. 
Sylvie Nováková, vedoucí odboru kance-
lář tajemníka Magistrátu města Olomou-
ce, tel. 585 513 122; e-mail: 
sylvie.novakova@olomouc.eu.
Nabídky na koupi nemovitých věcí budou 
doručeny nejpozději dne 15. 9. 2021 do 
17:00 na podatelnu Magistrátu města 
Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc 779 
11 v zalepené obálce s nápisem „Nabíd-
ky na koupi administrativního objektu – 
NEOTEVÍRAT“.

Krásný městský bulvár? Radnice, úředníci a policie říkají NE
Několikaměsíční úsilí opozičních zastupitelů (Piráti a Starostové) vytvořit příznivé pro-
středí pro všechny, kdo žijí na Masarykově třídě nebo tudy procházejí či projíždějí.
VIZE. Hned, když se nám dostal do ruky projekt rozsáhlých oprav, snažíme se 
proměnit Masarykovu na příjemný prostor vstřícný hlavně chodcům a cyklistům. 
Vede k tomu několik opatření: vyhrazené bezpečné cyklopruhy, provoz aut po 
tramvajových kolejích, zelené plochy se stromy mezi parkováním, široké chodní-
ky s posezením odvodněné do zeleně, nové přechody u zastávek pro bezpečnost 
pěších, zóna 30 pro zklidnění provozu. Dílčí změny by se daly realizovat i bez 
výraznějších finančních vícenákladů.
VYJEDNÁVÁME. V dubnu 2021 jednáme s těmi, kdo opravdu mají moc projekt 
změnit. Náměstek pro dopravu za ODS M. Major, vedoucí odboru dopravy M. 
Černý, cyklokoordinátor S. Losert a zástupce útvaru hlavního architekta M. Luňá-
ček. Všichni tvrdí, že na Masarykově jde jen o opravu, na rekonstrukci nejsou 
peníze a na žádné úpravy řešení již není čas. Oponujeme, že těmito dílčími opra-
vami bude postupně skoro polovina Masarykovy zakonzervována do dnešního 
nehostinného stavu a že do dokončení projektu zbývají ještě skoro dva měsíce 
a vlastní realizace má začít až na jaře 2022. Další argument - musíme Masaryko-
vu nejdříve vyřešit celou komplexně - je logický, ale proč se na tom už dávno ne-
pracuje? Místo toho se chováme, jakoby opravy nevyhovující podoby z minulosti 
přinášely nějakou přidanou hodnotu. Ne, nepřinášejí. 
Další jednání vedeme s Dopravním inspektorátem (por. P. Radvanský), s odborem 
správy městských komunikací (J. Kmoníčková) a s projektantem (HBH s.r.o.). Ač 
máme řešení kladně předjednáno s Dopravním podnikem, por. Radvanský všechny 
naše návrhy odmítá bez uvedení zákonů či norem, s nimiž by měly být v rozporu. 
Nabízíme příklady z Prahy, Brna nebo Zlína, poukazujeme na závazné dokumenty 
města - modrozelenou infrastrukturu, cyklogenerel, územní plán, dohledáváme 
staré fotografie, kdy Masarykova bývala reprezentativním bulvárem. Vše marné.
POLITICKÝ ALIBISMUS, ÚŘEDNICKÁ HRA O ČAS.  Když vedení města dojdou po-
litické argumenty, přehraje záležitost na úředníky, kteří umějí mistrovsky hrát 
o čas a hledat důvody, proč nelze nic změnit. Poslední hřebík pak zarazí státní 
správa. Pokud se na všech těchto štacích nenajde alespoň špetka vstřícnosti, 
nemá žádný, ani prokazatelně veřejně prospěšný záměr šanci – ať již jste občan, 
aktivista či opoziční politik.
JAK Z TOHO VEN? Klíč je ve změně politické vůle. Kde je vůle, tam je i cesta.

David Helcel / Piráti a Starostové

O co jde ve vlastnických politikách městských firem?
Město Olomouc je vlastníkem šesti akciových společností, které zabezpeču-
jí řadu veřejných služeb. Provoz dvou největších z nich - dopravního podniku 
a technických služeb - stojí ročně dokonce asi 600 mil. Kč, zhruba čtvrtinu roční-
ho rozpočtu města. Proto je zásadní zabývat se smyslem jejich existence. Vlast-
nická politika jednotlivých společností je dokument, ve kterém majitel (město) 
dané společnosti říká, co od ní očekává.
Zatímco změny stanov proběhly ze začátku volebního období ve velmi svižném 
tempu, tvorba jednotlivých vlastnických politik jde o poznání pomaleji. Dosa-
vadní podoba je plná obecných frází zhruba o tom, že rodinné stříbro má být 
ještě stříbrnější nebo že je potřeba “dosahovat kvalitativně vyšší úrovně posky-
tování služeb”. 
Náš klub si představuje cíle jednotlivých společností o poznání konkrétnější, 
a především měřitelnější. Třeba dopravní podnik se má primárně snažit převážet 
maximum cestujících, namísto pouhého splnění objednaných “vozokilometrů” 
(tj. kilometrů ujetých dopravními prostředky MHD za sledované období). Město 
může díky MHD dramaticky ulevit dopravním zácpám. Stát se adekvátní alter-
nativou pro cestování autem po městě by měl být základní cíl dopravního pod-
niku. Počet cestujících se dle výpočtů v Olomouci pohybuje kolem 50 mil. ročně. 
Covidem samozřejmě klesnul dramaticky, ale klesal i rok před tím. Cílem vedení 
by mělo být otočení tohoto trendu. Jak? Cest je spousta, ale měl by to být právě 
profesionální management, který bude motivován tyto cesty najít.
Mottem technických služeb je “Všude tam, kde nás potřebujete”. Aby technické 
služby opravdu věděly, kde jsou potřeba, je nutné mít co nejefektivnější komuni-
kační nástroje s obyvateli a komisemi městských částí. Obyvatelům je k dispo-
zici online formulář, což je skvělé, ale měří někdo spokojenost uživatelů? Jejich 
počet? Je vedení motivované k navyšování počtu uživatelů? Zatím ne. Stejně tak 
komunikace s komisemi městských částí občas vypadá jako z Kafkova zámku 
a z vlastnické politiky byste nezaznamenali, že by vlastník (město) na zlepšení 
komunikace kladl důraz.
A tak by se dalo pokračovat u dalších městských firem, protože valnou předsta-
vu o tom, k čemu má město tramvaje, popelářské vozy, byty, dva bazény, lesy 
nebo výstavnický areál, z těchto dokumentů nezískáte. S pouhým ekonomickým 
uvažováním: “Má to stát co nejméně, a pokud to jde, vydělat si na sebe,” si zde 
nevystačíme. To je totiž dost krátkozraká politika.

Marek Zelenka / Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE NÁZOR ZASTUPITELE
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Před 100 lety Olomouc uvítala Masaryka
Dva a půl roku na tuto chvíli Olomoučané 
čekali. Když pak Tomáš Garrigue Masaryk 
přijel 18. září 1921 do Olomouce, byla to 
opravdu velká sláva. Jako první českoslo-
venský prezident byl občany, zejména tedy 
těmi česky mluvícími, opravdu velmi ctěn.  

Proč na jeho návštěvu čekali Olomoučané 
po vzniku nového státu tak dlouho a co 
zbožňovaný prezident v Olomouci kriti-
zoval? Olomouc bývala na návštěvy hlav 
států docela zvyklá - naposledy ji navští-
vil v roce 1917 císař Karel I. a samozřejmě 
i císař František Josef v Olomouci opako-
vaně pobýval. Proto se čekalo, že Olo-
mouc brzy uvítá i nového prezidenta. 

Už na konci roku 1918 se správní ko-
mise města Olomouce usnesla dosavadní 
Horní náměstí přejmenovat na Masary-
kovo náměstí. Když byl 25. ledna 1919 
správní komisař Olomouce Richard Fis-
cher oficiálně přijat prezidentem Masary-
kem na Pražském hradě, využil příležitost 
a srdečně pozval prezidenta k návštěvě 
města. Dne 27. října 1919 olomoučtí za-
stupitelé odhlasovali, že TGM bude prv-
ním čestným občanem Olomouce. Příjezd 
Masaryka se dal očekávat i s ohledem na 
dobré osobní vztahy s Richardem Fische-
rem. Proč tedy tak dlouho trvalo, než do 
města přijel jako prezident? 

Bránila nemoc i vztah 
k Habsburkům
Původně měl přijet už během roku 1919. 
„Přislíbená návštěva se však v roce 1919 
neuskutečnila a pro Masarykovo vážné 
onemocnění k ní nedošlo ani v roce ná-
sledujícím. Na přelomu let 1920 a 1921 
prezident onemocněl virózou kompliko-
vanou zánětem plic a poruchou krevního 
oběhu – trombózou, koncem jara a po-
čátkem léta 1921 následovala dlouhá 
rekonvalescence na italském ostrově 
Capri,“ píše historik Jiří Fiala.

Oficiální návštěva města se tedy ode-
hrála až během velké cesty na Moravu 
a na Slovensko na podzim roku 1921. I při 
ní se ale odehrálo cosi, co mohlo v části 
Olomoučanů vyvolat určitou rozmrze-
lost. První zvolený poválečný starosta 
Karel Mareš při vítání Masaryka vyzdvihl 
snahu české reprezentace pozvednout 
město se slavnou historií k novému roz-
květu. Masaryk se ale při svém projevu 
nevyhnul narážce na staleté vazby Olo-
mouce k habsburskému trůnu. 

„Děkuji vám, pane starosto, za milé 
uvítání, vám i všemu obyvatelstvu. Rád 
slyším, že bez velkých nářků konáte zde 

svou těžkou povinnost, kterou ukládá 
dnes správa moderního města i svým 
činovníkům,“ reagoval TGM u radnice. 
Pak ale dodal: „Vzpomínáte historie Olo-
mouce. Je to zajímavá a poučná historie. 
Vzpomínám jen toho, že zde císař, jenž 
je spoluviníkem hrozné světové války, 
započal své neblahé panování, dnes však 
jsme svobodni a je teď na nás, abychom 
politicky a mravně vynikli nad minulost. 
Olomouc odedávna měl svůj zvláštní ráz 
a měl vedle Brna svůj zvláštní význam. 
Ať naše moravská města závodí o pr-
venství v moderní demokratické správě 
městské!“

Generál, arcibiskup a Šárka
Návštěva nicméně proběhla ke všeobecné 
spokojenosti. Do Olomouce dorazily zástu-
py vlastenců i z okolních regionů. Prezi-
denta vítali krojovaní Hanáci, legionáři, 
sokolové, vojáci mladé československé ar-
mády, místopředseda Poslanecké sněmov-
ny Národního shromáždění Mořic Hruban 
a další představitelé politického, spolkové-
ho a hospodářského života Olomouce, a to 
jak Češi, tak i Němci. V centru města jej sa-
mozřejmě vítaly i spousty obyčejných lidí.

Jelikož Olomouc byla důležitým vo-
jenským centrem, sešel se prezident 
i s generálem a podmaršálkem Jose-
fem Kroupou, velitelem 7. divize. Nechy-
běla recepce v arcibiskupském paláci 
u tehdejšího oblíbeného olomouckého 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Pre-
zident přijal také představitele Cyrilo-
metodějské bohoslovecké fakulty. Večer 
Masaryk absolvoval i představení opery 
Zdeňka Fibicha Šárka v českém měst-
ském divadle. Kromě Olomouce se Ma-
saryk setkal s občany také v některých 
okolních obcích, například ve Velkém 
Týnci, kde jej tenkrát vítal starosta Jaro-
slav Bečák a místní děti. 

Vzpomínka na Masarykovo rýpnu-
tí do „habsburské“ minulosti Olomouce 
ale přes všechnu euforii z archivů ne-
zmizela.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Před divadlem hoří řecké ohně
Návštěva prezidenta Masaryka 
proměňuje v září roku 1921 Olo-
mouc v město světel, květin, pra-
porů a slavobrán. Přizpůsobuje se 
i české divadlo, které v září vstu-
puje do své teprve druhé sezony. 
Takto popisuje Masarykovo přiví-
tání v divadle redaktor Našince: 
„O 19. hodině 45. minutě přijel pan 
president špalírem zdravícího jej 
obecenstva do městského diva-
dla, které bylo slavnostně vyzdo-
beno. Před divadlem plály řecké 
ohně, u vchodu bylo rondeau 
z květin a foyer byl vyzdoben 
zelení, guirlandami a ozdobami 
v národních barvách.“ Prezident 
se pak v loži podepíše do pamětní 
knihy a představení Fibichovy Šár-
ky může začít. 

Rozpočet chceme vydat tiskem
V září 1921 začíná městská rada 
připravovat rozpočet města na 
následující rok. Plán je tako-
vý, že návrh projde během října 
všemi odbory magistrátu tak, 
aby mohl být v listopadu předlo-
žen ke schválení zastupitelstvu. 
Opozice i novináři žádají, aby po 
čerstvých zkušenostech s hospo-
dařením města vyšel návrh roz-
počtu tiskem. „Měl by být vydán 
tiskem i s příslušným odůvodně-
ním a vysvětlivkami!“ Kontrolu 
rozpočtu chtěli Olomoučané už 
před sto lety.  

Menšinové školy v okolí Olo-
mouce získávají české děti
Začátek září s sebou nese ne-
jen nákupy školních pomůcek, 
ale i boje o děti ze strany škol. 
V Olomouci se tak tradičně děje 
i na poli národnostním.  V Kyse-
lově – Nemilanech a Slavoníně, 
obcích s výraznou německou 
většinou, už po vzniku repub-
liky fungují i české menšinové 
školy. V Kyselově do české školy 
v září 1921 nastupuje 41 žáků, 
ve Slavoníně, tehdy známém 
jako Schnobolin, je zapsáno 36 
dětí. Do českých škol ve vnitř-
ním městě se hlásí více dětí než 
v předchozích letech, a tak se 
hovoří o nutnosti otevřít jejich 
pobočky.   mif

ZÁŘÍ 1921 TELEGRAFICKY
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TAJENKA
Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje...  
– Henry Martin Ford (1863-1947) americ-
ký podnikatel, průkopník automobilismu
Jeden vylosovaný výherce získá dvě vstu-
penky na premiéru Fidelia v Moravském 
divadle. Tajenku křížovky zasílejte do 

17. září na adresu: Magistrát města Olo-
mouce,  Horní náměstí – 583, 771 27 Olo-
mouc. Obálku označte heslem „Tajenka“.
Elektronicky můžete vyluštěnou ta-
jenku zaslat na: tajenka@olomouc.eu. 
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 
telefon a doručovací adresu.

Tajenka z minulého čísla:
Upovídané ženy mluví, aby nic neřekly, 
upovídaní muži, aby nic nedělali.
(Winston Churchill)

Úspěšní luštitelé: Lea Maxová, Lada 
Matyášová a Jaroslav Trojan.

SUDOKU
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Easy Sudoku Puzzles 5 
www.printablesudoku99.com 
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Dny evropského dědictví
6.–12. září 2021 | ded.olomouc.eu

Open air
Sloup světla
pátek 10. září | 20:00 | Horní náměstí
živá modlitba za konec pandemie
jedinečné audiovizuální open air představení, 
ve kterém se spojí všechny umělecké soubory 
Moravského divadla Olomouc

Hlavní program 
sobota 11. září
Koncerty
sobota 11. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí
10:00 Daniel Režný
12:00 Matěj Plíhal
14:00 Zavíráme
16:00 Alen
17:30 The Middle Of The Sandwich
19:30 Dirty Old Dogs
21:00 The Gardeners

Pohádkový svět Divadla Tramtarie
sobota 11. září | 11:00–16:30 | Horní 
náměstí u Caesara
výtvarné dílničky s pohádkou, fotokoutek s herci, 
malování na obličej, další aktivity
11:00 pohádka Terezka a kouzelné autíčko
12:00  žonglovací workshop s Cirkusem 

Levitare
13:00 Kašpárkova říše
15:00 pohádka O popleteném kouzelníkovi

Oživ centrum III
10.–11. září | 10:00–22:00 | Horní náměstí
3. ročník festivalu plného designu, jídla a zábavy
bohatý kulturní program, program pro děti, letní 
kino a food zóna 
design trh se SWAP koutkem
gastrozóna s netradičním posezením

Doprovodný program 
6.–12. září
Koncerty v Letním kině
6.–10. září | Letní kino
koncerty a doprovodný program v Letním kině

Olomoucké antikvariátní trhy 
7.–11. září | 9:00–18:00 | Dolní náměstí
tradiční knižní a antikvariátní trhy 

Ekologické dny Olomouc 2021
8.–19. září | Dům přírody Litovelského 
Pomoraví – Sluňákov a Rajská zahrada, 
proluka Muzea umění Olomouc
31. ročník společné porady o našem světě 
besedy a debatní večery | koncerty | výstavy 
vycházky a výlety

FlerJarmark
10.–11. září | 10:00–17:00 
Dolní náměstí
na jednom místě najdete ručně vyrobené 
šperky, brože, šité taštičky a obaly na knížky, 
pletené a háčkované čepičky a dečky, hračky, 
přírodní mýdla, arganový olej, kabelky, tašky, 
hedvábné šály, papírová přání, patchwork 
a spoustu dalších nezbytností 

Letní čítárna u kašny
pátek 10. září | 12.00–17.00  
a sobota 11. září | 10.00–17.00 
Náměstí Republiky
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce
možnost začíst se do knihy, resp. si nějakou 
knihu odnést

Oslava 2. narozenin dětského 
knihkupectví Zlatá velryba
pátek 10. září | 9:00–18:00 
knihkupectví Zlatá velryba 
Dolní náměstí 23
V odpoledních hodinách bude připraven 
program plný besed, předčítání a výtvarných 
dílen s knižními tvůrci. Pro bližší informace 
sledujte naše sociální sítě. Pro všechny děti 
bude připraven dárek. Na konci dne proběhne 
losování o ceny.
vstup zdarma

Rallye Flora 
sobota 11. září | od 8.00 odpoledne 
Smetanovy sady
soutěž dálkově řízených autíček 
autíčko/robot projede soutěžní trať  
– most ve Smetanových sadech,  
Flora pavilon A, délka tratě cca 340 m, 
převýšení cca 8 m

Slavnostní odhalení sochy ponocného
sobota 11. září | 10:00 
Vila Primavesi
odhalení kopie sochy ponocného,  
která původně stála ve výklenku na severní 
straně Vily Primavesi, zhotovil moravský  
řezbář Petr Steffan, je zhotovena z dubového 
dřeva podle originální sochy Antona Hanaka
zahraje Moravská filharmonie Olomouc

Milénium olomouckých Přemyslovců 
Historické odpoledne
neděle 12. září | 14:00–18:00 
Václavské náměstí
středověká kuchyně s ochutnávkou 
ukázka dobových zbraní | historické kostýmy 
stará řemesla a dílny 

19:30 | Václav III. – O historii jedné  
královraždy  – divadelní představení  
před katedrálou sv Václava

Památky
Dny otevřených památek 
11.–12. září
zpřístupnění olomouckých památek,  
institucí a zajímavých objektů
komentované prohlídky & doprovodný  
program

Komentované prohlídky & procházky
6.–12. září
netradiční prohlídky pozoruhodných  
míst se zajímavými osobnostmi

Výstavy
StreetArt Festival
1.–15. září | Horní náměstí
streetart výstava v Creative contaYner  
na náměstí

Nejkrásnější strom v Evropě
9.–11. září | 9:00–11:00, 16:00–19:00 
Oranžerie, Smetanovy sady
čtvrtek 9. září | 10:00 | vernisáž výstavy
výstava děl dětí ze základních škol z Olomouce 
a okolí | Europe Direct Olomouc

Výstava obrázků Nadace Malý Noe
Soutěž v kreslení dětí z dětských  
domovů a Klokánků Olomouckého kraje
8. září – 8. října | 18:00 | Horní náměstí
středa 8. září | 15:00 | vernisáž výstavy
4. ročník soutěže na téma Báje a pověsti  
aneb tajemné postavy a kouzelné bytost

Muzeum umění Olomouc
9.–18. září | SEFO, MUO, UP Konvikt
výstavy, komentované procházky a prohlídky, 
výtvarné dílny, diskuse, intervence

Lafayette
Olomoucké lafayettovské slavnosti
10.–14. září 
Václavské náměstí a Náměstí Republiky 4
VIII. ročník divadelních her v autentických 
historických kulisách
divadelní inscenace o osobnostech,  
které se trvale zapsaly do historie města

Jan Sulovský: Lafayette  
– Hrdina dvou světadílů
pátek 10. září | 18:00 | Správní archiv  
Armády ČR – nádvoří, Náměstí Republiky 4
 
Jan Sulovský: Václav III.  
– O historii jedné královraždy
neděle 12. září a úterý 14. září | 19:30 
Václavské náměstí, před katedrálou sv. VáclavaPR
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Maďarský den 
pondělí 27. září 2021 | 10:00–18:00 
Horní náměstí | Olomouc 

István Örkény: Kočičí hra
27. 9. | 19:00 | Moravské divadlo Olomouc
Dny maďarského filmu
26. 9.–27. 9. | Kino Metropol
Telegraph rezidence: Gábor Pintér
1. 9.–31. 10. | Telegraph Gallery

www.olomouc.eu/madarskyrok

rozmanitý program  
pro veřejnost a rodiny s dětmi
představení partnerského města Pécs
loutkové divadlo a výtvarné dílny
jazzová hudba
ochutnávka maďarských specialit a vín
teqball 
street art

Velvyslanectví České republiky
v Budapešti

Hlavní organizátoři Hlavní sponzoři

Hlavní mediální partner

Partneři

Záštitu nad Česko-maďarským rokem převzali:
Jeho Excelence velvyslanec Maďarska 
v České republice dr. Miklós Boros a Jeho Excelence 
velvyslanec České republiky v Maďarsku Tibor Bial
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