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 MĚSTO POMÁHÁ VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM 
 STOVKY ŽEN Z UKRAJINY NAŠLY AZYL V OLOMOUCI 

TÉMA ČÍSLA

Olomoucí na kole i koloběžce 
letos zase o něco snadněji

Město dá 50 milionů na sport, 
kulturu a sociální služby

Divadlo poskytlo umělecký 
azyl kyjevskému baletu

5 15 29



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,9–6,1 l / 100 km, 124−138 g/km.
Vyobrazený vůz je konceptem před zahájením výroby.

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé 
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.

Volkswagen 
Taigo

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 445/1, 783 01 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro modely SEAT Arona: 4,7–5,0 l / 100 km, 107–115 g/km. SEAT Ateca: 
4,7–5,0 l / 100 km, 107–115 g/km. SEAT Tarraco: 1,6–7,6 l / 100 km, 36–175 g/km. Akce trvá do 31. 3. 2022 nebo do odvolání. 
Detailní nabídka je k dispozici u Vašeho dealera. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Arona
Ateca
Tarraco

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 445/1, Olomouc – www.autocentrumolomouc.com
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V TOMTO ČÍSLE

KVĚTY A SVĚTY ZNÁZORNÍ 
NA FLOŘE KOLOBĚH ŽIVOTA

HRABĚNKA NA MÍRU
PRO VLASTU HARTLOVOU 

KRYT CIVILNÍ OCHRANY
OŽIL PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Největší svátek květin se vrací. 
Od 21. do 24. dubna se uskuteční jarní 
Flora i s ojedinělou výstavou bonsají. 

Alena Opletalová
vrátná

Jana Němečková  
OSVČ   

Ivan Porada  
taxikář

Ano, ale musí být ohleduplní. 
Někteří jsou hrozně bezohlední. 
Sama jsem cyklistka a s kolem po 
náměstí jdu pěšky, nejedu na něm. 
Jsem i pro půjčování kol, akorát 
by se měly vyřešit ty plné stojany.

Tak na půl. Sama na tom nejezdím, 
ale vždycky mě lákalo to 
vyzkoušet. Vidívám na tom spíš 
mladý. Naše dcera na tom jezdí.

Nejenom, že zavazí, ale používají 
koloběžky s nejmenšími 
koly, což musí být i pro ně 
nepříjemné a nebezpečné. Vozí 
na tom i děcka, a přitom často 
nerespektují žádná pravidla.

GLOSA

Přišlo a hlavně ještě přijde k nám 
žít (záměrně neříkám hledat pomoc) 
mnoho lidí z Ukrajiny. Zdá se mi, 
že jsme se v důsledku toho dožili 
soumraku strategického plánování. 
Ne, že by bylo méně důležité vědět, co 
bude třeba konat, právě naopak. A to 

je důvod, proč už musí být věci řešeny 
jinak, předně méně alibisticky. Už 
se nepůjde schovávat za dokumenty 
a obecné řeči. Rozhodne opravdovost 
a výsledky. Více pocítíme a budeme 
oceňovat odpovědnost.
S řadou Ukrajinců jsem po léta 
v kontaktu a vážím si jejich skromnosti 
i soudržnosti. Nepůjde už jen říct: 

„Přišli, ať se přizpůsobí.“ Kdo k tomu 
takto přistoupí, neuspěje. Ve všech 
těch těžkých věcech dostáváme 
příležitost se posunout k lepšímu, 
bude to na nás.

Petr Prinz
řeckokatolický kněz 
a ředitel Charity Olomouc

Podporujete alternativní a sdílenou dopravu ve městě?

Rozhovor s herečkou Moravského 
divadla, která baví olomoucké diváky 
svým uměním na scéně už třicet let.

Pět strhujících příběhů politických 
vězňů zaplnilo někdejší kryt civilní 
ochrany v Bezručových sadech.
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ANO ČÁSTEČNĚ NE

OBSAH / ANKETA

MALOTŘÍDKA PRO UKRAJINSKÉ
ŽÁKY VZNIKLA BLESKOVĚ U VORŠILEK

Stačil jediný týden a do Základní školy 
sv. Voršily nastoupilo 15 ukrajinských 
žáků. Z toho 12 do malotřídky.

DOBROČINNÁ DRAŽBA OBRAZŮ 
V KOMENIU PRO MOBILNÍ HOSPIC

Třiapadesát výtvarných děl bylo 
vydraženo v dobročinné aukci 
pro hospic Nejste sami.

GOLFISTKY A KANOISTÉ,
KNÉBLOVÁ A JURKA

Ve slavnostním sále olomoucké radnice 
byly vyhlášeny výsledky 56. ročníku 
ankety Nejlepší sportovec Olomoucka.
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Už od 8. dubna zaplní Horní ná-
městí Olomoucké Velikonoce. Ty 
budou mít letos podobu jarmarku, 
který potrvá až do Velikonoční-
ho pondělí 18. dubna. Velikonoční 
výrobky, regionální gastronomie, 
řemeslné a výtvarné dílny nebo 
pletení pomlázek budou tvořit 
hlavní náplň jarmarku. K tomu 
budou koncertovat olomoučtí hu-
debníci a vystupovat krojovaní Ha-
náci a pro děti se roztočí historický 
kolotoč.   ise

PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ

do 9. dubna úplná uzavírka ulice Roháče z Dubé 
do 14. dubna částečná uzavírka ulic Heyrovského 
 a Arbesova
11.–25. dubna omezení stání vozidel ve Slovenské ulici
do 13. května úplná uzavírka ulice Na Šibeníku (mimo bus)
do 15. května úplná uzavírka ul. Schweitzerovy 
do 29. května změna průjezdu stavbou v Zikově ulici
do 29. května úplná uzavírka křižovatky Schweitzerova– 
 Zikova–Jeremiášova

do 1. června částečná uzavírka ulic Hraniční 
 a Čajkovského
do 30. června úplná uzavírka Masarykovy v úseku 
 od Dr. Milady Horákové – Dukelská
do 30. června úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června úplná uzavírka ulice Masarykova 
 (most přes Moravu)
do 30. června částečná uzavírka ulic Na Šibeníku 
 a Na Trati
do 7. září  Chválkovická – výstavba smíšené stezky  
 pro chodce a cyklisty 

OZNÁMENÍ

Knihovna města Olomouce zahájila 
díky spolupráci s Univerzitou Palacké-
ho a elektrotechnickou průmyslovkou 
půjčování micro:bitů včetně příruček 
k jejich používání. Micro:bit je feno-
menální mikropočítač do kapsy, který 
umožňuje starším žákům hravě zvlád-
nout základy programování a dále je 
pak kreativně rozvíjet. K zapůjčení jsou 
na náměstí Republiky a na pobočce 
Jungmannova.

Sčítejte v Olomouci chodce a cyklisty! 
Magistrát aktualizuje Plán udržitelné 
městské mobility a hledá 50 zájem-
ců (včetně těch od 15 let) pro jedno-
duchou brigádu. Jejich úkolem bude 
v určených lokalitách po městě zazna-
menat v konkrétním čase pohyb chodců 
a cyklistů. Sčítání se uskuteční od 19. 
do 29. dubna, vždy v době 7–11 a 13–17 
hodin. Výše výdělku je 120 korun za 
hodinu.  Zájemci se mohou hlásit na 
e-mailu stanislav.losert@olomouc.eu 
nebo na telefonu 724 924 644.

Moravské divadlo nabízí přednostní pro-
dloužení abonmá současným předpla-
titelům na další sezonu, pokud tak učiní 
do 20. dubna. Nové předplatitele uvítají 
v pokladně od 25. dubna. 

Nové přístroje pro magnetickou re-
zonanci, výpočetní tomografii a rent-
genové vyšetření představila Fakultní 
nemocnice Olomouc. Více než rok 
trvající práce zcela změnily podobu 
radiologické kliniky a především toto 
špičkové pracoviště vybavily technolo-
gií podle nejpřísnějších požadavků sou-
časné medicíny. 

Vědecká knihovna vystavuje do čtvrtku 
28. dubna fotografie Pavla Koppa. V Ga-
lerii Biblio s adresou Beručova 2 najdete 
česko-italské Paralely.

Program Velikonoc v zoo na Svatém Ko-
pečku bude i tentokrát bohatý. Během ví-
kendu 16. a 17. dubna jej doprovodí různé 
aktivity kostýmovaných členů spolku Kirri, 
velikonoční tradice a přidají se i oblíbená 
komentovaná krmení zvířat.

Tvarůžková cyklojízda vyrazí z Loštic do 
Olomouce. V sobotu 23. dubna je sraz 
cyklistů na ploše u tržnice v 8:00. Násle-
duje odjezd cyklobusem do Loštic, od-
tamtud pak od 10:00 odjezd na kolech do 
Olomouce. Příjezd na Horní náměstí na 
Olomoucký tvarůžkový festival se očeká-
vá zhruba ve 14:30. Zajištěno je občerst-
vení, cykloprůvodce a dárky pro každého 
účastníka. Registrace na webových strán-
kách www.ckpivonka.cz.

Česko-polský rok se symbolicky otevře 
28. dubna na Horním náměstí. Ve čtyři 
hodiny odpoledne tak učiní vernisáž 
výstavy Republika dvou národů. Ta za-
chycuje příběh první evropské ústavy, 
od jejíhož přijetí uplyne 3. května 231 
let. Putovní výstava vznikla před rokem 
a právě nyní dorazí do Olomouce.

Do 17. dubna je ve Vlastivědném muzeu 
nainstalovaná výstava fotografií Vladi-
míra Birguse s názvem Tak mnoho, tak 
málo… Snímky jsou z let, kdy se tak mno-
ho muselo a tak málo smělo.

Předsletová konference čarodějnic se 
koná 23. dubna v olomoucké zoo na 
Svatém Kopečku. Účastníci, kteří svým 
zjevem prokáží příslušnost k „čarodějnic-
kému cechu“, se prostřednictvím atrak-
tivních workshopů dozví něco o svých 
kolegyních, naučí se rozpoznávat důleži-
té byliny a míchat lektvary.

Oslavte přelom dubna a května tra-
dičně. Rádio Haná pořádá Pálení ča-
rodějnic a Májovou slavnost. V areálu 
Korunní pevnůstky 30. dubna od 13 do 
23 hodin čeká na návštěvníky rej masek, 

občerstvení, zapálení vatry a kapely, 
včetně No Name. A 1. května od 13 hodin 
je na stejném místě připraven celodenní 
program s občerstvením, stánky a atrak-
cemi. Vystoupí divadlo Tramtarie, zazpí-
vá Voxel, zahraje O5 a Radeček a Janek 
Ledecký.

V neděli 8. května se na olomouckém 
letišti koná od 9:00 Koloběžkiáda. Star-
tovné 100 korun je ve prospěch Unie ne-
slyšících Olomouc.

Od 9. do 21. května proběhne na rekord-
ních třinácti scénách polojubilejní 25. 
Divadelní Flora. Mezinárodní festival se 
v tradičním květnovém termínu uskuteč-
ní po třech letech a během třinácti dnů 
nabídne na sedm desítek akcí. Více na 
www.divadelniflora.cz.

Barevný běh bude v Olomouci 15. květ-
na. Další ročník akce Barvám neutečeš 
má za cíl proběhnutí pěti barevnými zó-
nami. Registrace probíhá na stránkách 
www.barvamneuteces.cz. 
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OLOMOUCÍ NA KOLE ČI KOLOBĚŽCE? 
LETOS ZASE O NĚCO SNADNĚJI

Mezi nejviditelnější městské investice patří ty, které směřují do dopravní infrastruktury – tedy i do rozšiřování 
sítě cyklostezek. Aktuálně se lze v Olomouci projet po více než 45 kilometrech cyklostezek i cyklopruhů 
a dalších 35 kilometrů se jich chystá. 
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Pravá cyklistická sezona začne v Olo-
mouci naplno v dubnu. A to nejen díky 
jarnímu počasí, ale také sdíleným ko-
lům a elektrokoloběžkám, které jejich 
provozovatelé vrátí zpět do ulic. Na je-
jich uživatele čeká řada novinek, třeba 
v podobě dalších parkovacích stanic. 
Pro všechny cyklisty přibydou stojany na 
kola i nové úseky cyklostezek.  

RADKA ŠTĚDRÁ

Téměř jeden kilometr dlouhá cyklostez-
ka začala nedávno vyrůstat podél frek-
ventované Chválkovické ulice. Pohodlně 
a hlavně bezpečně nasměruje cyklisty 
mimo rušnou výpadovku, což zaručí vý-
razné zlepšení dopravní situace.

Chválkovický kilometr
„Jedná se o největší investici v oblasti 
cyklodopravy. Nový úsek cyklostezky 
začíná u parkoviště poblíž pevnůstky 
u Týnečku a pokračuje do centra až k uli-
ci Luční. Část je smíšená o šířce dva a půl 
metru a další úsek je dělený na chodník 
pro pěší, dělicí zelený pás a cyklopruh,“ 
popsal investiční náměstek primátora 
Martin Major. S úhradou nákladů ve výši 
12 milionů korun pomáhá městu dotace 
z Integrovaného regionálního operační-
ho programu (IROP) v rámci Integrova-
ných územních investic (ITI), která je 10,3 
milionu korun. 

Holice, Nové Sady a tak dále
Další více než půlkilometrový úsek 
cyklostezky se staví v Holici. Stezka za 
téměř tři miliony povede přes ulici Šlech-
titelů směrem k Novým Sadům a zajistí 
propojení s Holickým lesem. 

Nová cyklostezka vznikne letos také v lo-
kalitě ulic Zikova – Rožňavská, kde ji město 
buduje v rámci stavby tramvajové trati. 

Od loňského roku slouží cyklistům 
také 440 metrů dlouhá cyklostezka 
z Nemilan do Kožušan, nová lávka pro 
cyklisty a pěší na trase Štěpánov – Olo-
mouc – Černovír přes říčku Sitku a mezi 
zásadní stavby roku 2021 patřila tři čtvr-
tě kilometru dlouhá Jantarová stezka, 
která pod tramvajovým mostem spojila 
Hodolany a Bystrovany. 

A pokračuje se dál. „Je vyprojektová-
no šest úseků cyklostezek, které už mají 
stavební povolení a čekají na zařazení do 
rozpočtu k realizaci. Jde o úseky Děl-
nická – Neředínská, Střední Novosadská 
- U Dětského domova, Jeremenkova – 
II. část od Myší díry po Senimo, Na 

Vozovce – Kmochova – Foerstrova, Vel-
komoravská – Skupova a přístup pro cyk-
listy do Smetanových sadů z Aksamitovy 
ulice s napojením na Bezručovy sady,“ 
vyjmenoval městský cyklokoordinátor 
Stanislav Losert. Projektují se také cykli-
stické stezky v ulicích Dolní Novosadská, 
Černovír – Štěpánov podél železniční 
trati, Gorkého – U Podjezdu, cyklopruhy 
Holická – Sladkovského, cyklostezky Sa-
motišky – Droždín – Bystrovany,  Neředín 
– Topolany;  Chomoutov – směr Březce, 
Křelovská – Krematorium – most u Glo-
busu a cyklostezka na třídě 17. listopadu.

Cyklostojany v jednotném designu
Stojany na kola v uplynulém roce přiby-
ly hned na jedenácti místech a pojmou 
necelou stovku jízdních kol. Od té doby 
mohou cyklisté parkovat třeba před FZŠ 
Hálkova nebo poštou v ulici Janského, 
u vstupu do řepčínského parku v uli-
ci Svatoplukova, multifunkčního hřiště 
v Přichystalově nebo v ulicích Heyrov-
ského, Kaštanová, Dr. Milady Horákové, 
Na Letné, Přichystalova a Rožňavská.

„Intenzivně se jejich budování věnu-
jeme zejména v posledních čtyřech le-
tech. V letošním roce jsme měli v plánu 
instalovat dalších pětatřicet kusů stojanů 
s kapacitou sedmi desítek jízdních kol. 
A povedlo se nám to hned teď na jaře. 
Všechny už jsou na svých místech, což 
před sezonou cyklisté určitě ocení,“ po-
chvaluje si náměstek pro oblast Smart 
City Matouš Pelikán. 

Při umísťování stojanů se město sou-
středí na nejvhodnější komunikační uzly, 
rozšiřuje je také o podněty z jednotlivých 
městských částí i o ty od provozovatelů 
kol a koloběžek.

Sdílená mobilita s osvětou
Po Olomouci se pohybuje zhruba tisícov-
ka sdílených kol a e-koloběžek od pěti 
různých provozovatelů. Ti mají za dobu 
svého fungování už desítky tisíc uživa-
telů, kteří jen v sezoně 2021 uskutečnili 
přes 300 tisíc jízd. Počty sdílených kol 
a koloběžek pro letošní sezonu provo-
zovatelé nenavýší a cílem města je mít 
je stále pod kontrolou. „Systematicky po 
nich požadujeme, aby všechna místa pro 
odstavování sdílených kol a koloběžek 
byla odsouhlasena městem, pravidelně 
s nimi vyhodnocujeme sezonu, řešíme 
nešvary a předcházíme problémům,“ vy-
světlil náměstek Matouš Pelikán. 

Těm s parkováním mají konkrétně 
letos pomoci další místa, která umož-
ní parkování sdílených kol a e-kolobě-
žek. „Vytipovali jsme lokality, které to 

prostorově umožní. Během jara se tak 
na zhruba pětačtyřiceti místech objeví 
na chodnících vodorovné značení, které 
bude vymezovat plochy těchto nových 
parkovišť. S provozovateli jsme se navíc 
dohodli, že náklady na jejich vyznačení 
budou hradit oni sami,“ vyzdvihl náměs-
tek Pelikán. 

Kromě špatného parkování patří mezi 
neduhy zejména nesprávná jízda uži-
vatelů e-koloběžek. I na to se radnice 
zaměřuje. Společně s městskou policií 
uspořádala loni akci, při které se hlídky 
strážníků zaměřily na kontrolu způsobu 
jízdy, využívání cyklostezek i povinnou 
výbavu. Uživatelé elektrokoloběžek mo-
hou totiž podle platné legislativy jezdit 
pouze po silnicích nebo cyklostezkách. 
Kromě represe dá radnice ale i na osvětu. 
V rámci podpory udržitelné formy cesto-
vání se město v roce 2021 zapojilo hned 
do několika osvětových akcí a zorgani-
zovalo také osvětovou kampaň Řiď s(e) 
rozumem. 

PATERO SPRÁVNÉ JÍZDY 
 � Parkuj s rozmyslem
 � Nejezdi po chodníku
 � Sleduj značky
 � Dávej bacha na cestu
 � Nejezdi pod vlivem

POČTY STOJANŮ NA KOLA 
stojany celkem 429, celková kapa-
cita kol 985 
centrum – 88 stojanů, kapacita 
258 kol
přednádraží – 58 stojanů, kapaci-
ta 122 kol
ostatní – 283 stojanů pro 605 kol
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Největší svátek květin se vrací. Od 21. do 
24. dubna se po dvouleté odmlce koná 
proslulá květinová a zahradnická výsta-
va Flora Olomouc. 

Jarní Flora se uskuteční s podtitulem 
Květy a světy. Samozřejmostí je hlav-
ní expozice v pavilonu A olomoucké-
ho výstaviště, ale součástí bohatého 

programu je i evropsky ojedinělá výsta-
va vzácných, stovky let starých bonsají. 
K tomu tradiční zahradnické trhy.

„Po dvou letech máme opět mož-
nost uspořádat na jaře velkou květino-
vou výstavu a bude stát za to. Hlavním 
tématem je koloběh života. A to kon-
krétně u rostliny od jejího zrodu přes 
kvetení až po zánik. I předváděcí akce 
našich předních floristů budou s tímto 
tématem v souladu,“ uvedla Eva Fu-
glíčková, ředitelka Výstaviště Flora. 

Středobodem jarní výstavy bude 
hlavní expozice floristy Tamáse Vígha 
a v hlavním pavilonu najdou návštěv-
níci také expozici Českého zahrádkář-
ského svazu.

Umělecký zážitek čeká návštěvníky díky 
spolupráci výstaviště s Unií výtvarných 
umělců Olomoucka. V oranžerii bude 
k vidění expozice Květy v umění, kdy vý-
stavu fotografií doplní floristická výzdo-
ba Kláry Franc Vavříkové.

Venkovní část výstaviště bude spolu 
s pavilonem G patřit velkým a hojně 
navštěvovaným zahradnickým trhům. 
K dostání budou kromě široké nabídky 
rostlin i zahrádkářské potřeby, nářadí 
pro kutily či vybavení pro včelaře.

Pavilon H bude letos na jaře za-
svěcený prezentaci členů Asociace 
soukromého zemědělství ČR s názvem 
Návrat ke kořenům. A doprovodný 
program zahrnuje workshopy, hudební 
vystoupení, aktivity pro děti a odpo-
činkové zóny.   dtx

 FLORA JE ZPĚT. KVĚTY A SVĚTY  
 ZNÁZORNÍ KOLOBĚH ŽIVOTA 

FLORA OLOMOUC
21.–24. dubna
čtvrtek–sobota 9:00–18:00
neděle 9:00–17:00
základní vstupné: 170 Kč 

Pavilon E zaplní ojedinělá expo-
zice s názvem Tradice s fantazií. 
Díky spolupráci s Bonsaimuseum 
Isabelia uvidí návštěvníci jedineč-
nou kolekci bonsají z tisů, jejichž 
stáří se pohybuje v rozmezí 100 
až 600 let. Valná část pochází 
z Japonska a do Česka je dopra-
vil zkušený sběratel Josef Valuch. 
Jeho sbírka nemá co do počtu 
i stáří jednotlivých bonsají v Evro-
pě obdoby.

Olomouc a Veolia se dohodly na rozvoji 
společného teplárenského podniku
Představitelé města Olomouce, společ-
nosti Veolia Energie ČR a provozovatele 
teplárenské sítě Olterm & TD Olomouc 
podepsali dohodu o společném postupu, 
která navazuje na memorandum z loň-
ského července. 

Součástí záměru je vklad městské 
teplárenské infrastruktury do společné-
ho podniku Olterm & TD Olomouc, čímž 
město posílí svou pozici ve společnosti. 
Cílem spolupráce je zajištění dlouhodo-
bě spolehlivých dodávek tepla pro oby-
vatele, městské objekty i podnikatelské 
subjekty, ale také ekologizace tepláren-
ské infrastruktury.

„Máme už znalecky oceněný majetek 
a právní i daňové posouzení, můžeme 
tedy postoupit do další fáze spolupráce. 
Následovat bude vklad majetku, navýšení 
základního kapitálu společnosti Olterm 
& TD Olomouc a zvýšení podílu města 
v ní. Jsme přesvědčeni, že nový model 

bude efektivní pro město, naše obyvatele 
i ostatní odběratele tepla a bude odolávat 
všem nástrahám, které kolem nás vidíme,“ 
uvedl primátor Mirek Žbánek.

Dohodu o společném postupu schvá-
lilo zastupitelstvo města 7. března. Doho-
da konkretizuje rozsah majetku, který do 
společnosti Olterm & TD Olomouc vloží 
statutární město Olomouc a společnost Ve-
olia Energie ČR, způsob ukončení stávající 
smlouvy a vypořádání vzájemných pohle-
dávek, princip uzavírání doprovodných 
smluv a další vztahy. Hlavní změny proběh-
nou po schválení na valné hromadě společ-
nosti Olterm & TD Olomouc do 30. června.

Olterm & TD zajišťuje výrobu a roz-
vod tepelné energie v Olomouci od roku 
1994. Majoritním vlastníkem s podílem 
66 procent je společnost Veolia Energie 
ČR, město Olomouc má 34procentní po-
díl. Podle nového se navýší podíl města 
na 49 procent.   ste

Dejte chůzi 
šanci
Přidejte se do dubnové výzvy 
a nachoďte jarní kilometry.

Olomouc podporuje aktivní po-
hyb a znovu se přidává do výzvy 
Deset tisíc kroků.  Akci na podpo-
ru zdravého životního stylu po-
řádá organizace Partnerství pro 
městskou mobilitu. Cílí na návrat 
chůze jako nejpřirozenějšího po-
hybu člověka. 

Cílem výzvy není ujít každý 
den 10 000 kroků, ale chodit čas-
těji nebo přirozený pohyb vyměnit 
za jízdu autem. Chůze je nejpřiro-
zenějším způsobem pohybu lidí. 
A pravidelný pohyb posiluje orga-
nismus a jeho obranyschopnost.

Do výzvy se mohou hlásit jed-
notlivci i týmy a zaregistrovat se 
na portálu desettisickroku.cz.   ste



Zřízení fondu mobility, rozdělení sou-
časné zóny placeného parkování na dvě, 
úprava cen krátkodobého parkování 
nebo prodloužení doby placeného stání. 
To jsou první změny provázející zavádě-
ní nové parkovací politiky do praxe, kte-
ré schválila Rada města Olomouce. 

Už od 2. května dojde k úpravě pravidel 
ve stávající zóně placeného parkování 
v centru Olomouce. Ta se nově rozdělí na 
dvě samostatné zóny, z nichž v každé bu-
dou platit jiné ceny. 

Nejvýrazněji se změny projeví 
v nově vytvořené zóně A, která bude 
pokrývat pěší zónu v centru města. Zde 
se cena za krátkodobé parkování zved-
ne z dosavadních 30 korun za hodinu 
na rovných 100 Kč/hod. V zóně B, kam 
bude patřit zbytek historického centra 

města, se cena krátkodobého parková-
ní zvedne o 10 korun na 40 Kč/hod.

Platba od 8:00, karty zůstanou
„Ceny se mění pouze pro návštěvníky vyu-
žívající možnost krátkodobého parkování 
v historickém centru Olomouce. Dlouho-
dobé parkování nebude touto změnou 
nijak zasaženo. Ceny parkovacích karet 
pro rezidenty a abonenty zůstanou i na-
dále na současné úrovni,“ upřesnil Martin 
Luňáček z útvaru hlavního architekta. 

V platnosti zůstávají také všechny tři 
možnosti úhrady poplatků za krátkodo-
bé parkování. I nadále bude možné platit 
u parkovacích automatů, pomocí SMS nebo 
prostřednictvím jednoduché webové apli-
kace na webu parkovani.olomouc.eu. V par-
kovacích automatech a prostřednictvím 
webové aplikace bude navíc i nadále mož-
né platit po první zaplacené hodině kratší 
časové úseky. A to nově už po 15 minutách. 

Poslední výraznou změnou je pro-
dloužení doby placeného stání. Zatímco 
teď se za parkování platí ve všední dny 
od 9.00 do 18.00 hodin, nově se tento in-
terval o hodinu prodlouží a bude se pla-
tit už od osmé hodiny ranní. 

Nový fond mobility 
Společně s pozvolným zaváděním parko-
vací politiky vznikl také nový fond mobili-
ty, kam zamíří veškeré finanční prostředky 

vybrané za parkovné ve městě. Z něj bude 
radnice hradit například výstavbu nových 
parkovacích míst, cyklostezek, autobuso-
vých zastávek a další investice pro zvyšo-
vání bezpečnosti v dopravě. 

V první fázi se bude z fondu mobility 
hradit přechod na nový systém a celková 
digitalizace, ke které by mělo dojít ještě 
letos na podzim. Kromě výměny stáva-
jících parkomatů a zprovoznění auta 
s kamerami sloužícího pro efektivnější 
kontrolu budou nově všechny informace 
týkající se parkování v digitální podo-
bě, takže už nebude potřeba umisťovat 
fyzickou parkovací kartu za předním 
sklem. Strážníci si totiž budou moci 
všechny potřebné údaje ověřit v systému 
podle registrační značky auta.   vez

ZPRÁVY Z MĚSTA

 

 

 

pavla@metr2reality.cz
+420 725 797 757

Pavla Gottwaldová, DiS.
z@metr2reality.cz
+420 603 177 711 

Mgr. Zdeněk Vaněčka

ZMĚNY PŘI PLACENÍ 
PARKOVANÉHO 
PROSTŘEDNICTVÍM SMS 
Od 2. května se mění také tvar 
a cena SMS za parkování. Nově 
budou vypadat následovně: 
 � Parkování v zóně A: 
OL A Registrační značka vozidla 
(cena 100 Kč/hod.) 
 � Parkování v zóně B: 
OL B Registrační značka vozidla 
(cena 40 Kč/hod.) 

Telefonní číslo se nemění. SMS se 
i nadále posílají na: 902 66 

 NOVÝ FOND MOBILITY I ZMĚNA 
 PRAVIDEL V PARKOVACÍ ZÓNĚ 

PRACOVNÍ DNY 8 - 18 h
NEBO S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM

INFORMACE O PARKOVÁNÍ A CENÍK NAJDETE NA:

parkovani.olomouc.eu

ZÓNA A
OBLAST A1

PRACOVNÍ DNY 8 - 18 h
NEBO S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM

INFORMACE O PARKOVÁNÍ A CENÍK NAJDETE NA:

parkovani.olomouc.eu

ZÓNA B
OBLAST B1

AA

BB

A - PĚŠÍ ZÓNAA - PĚŠÍ ZÓNA

B - HISTORICKÉ B - HISTORICKÉ 
CENTRUMCENTRUM
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Portál Olomoučana aneb Mějte místní poplatky pod kontrolou
Neřešte úřední hodiny magistrátu a ne-
ztrácejte čas u přepážky. Mějte místní 
poplatky pod kontrolou a zaplaťte z po-
hodlí domova. 

Město zavedlo službu, která nabízí no-
vou formu hrazení závazků vůči úřadu. 
Od 1. dubna funguje Portál Olomoučana. 

Lidé díky portálu získají aktuální 
přehled o svých závazcích z místních 
poplatků i termínech jejich splatnosti, to 
vše s možností platby kartou. 

Pohodlí doma a úspora pro úřad
„Chceme usnadnit komunikaci občanů 
s úřadem. Internetový portál umožní 
třeba z domu platbu poplatků za od-
pad nebo za psa, a to přímým propo-
jením plateb do úřední agendy, což 
znamená i úsporu práce pro magistrát. 
Po registraci do portálu lidé získají ak-
tuální přehled o svých závazcích vůči 
magistrátu. To, že nemusí chodit na 
úřad, je příjemná výhoda. Taková zlep-
šení chceme přinášet Olomoučanům 
pravidelně,“ objasnil náměstek pri-
mátora pro oblast Smart City Matouš 
Pelikán. 

Nový Portál Olomoučana na webu 
portal.olomouc.eu poskytne registro-
vaným občanům moderní a bezpečný 
způsob, který jim zprostředkuje aktuální 
přehled jejich závazků vůči úřadu. Kro-
mě toho umožní rychlé vyřízení úhrady 
závazku a dokáže připomenout i termín 
jeho splatnosti, pokud občan zadá e-mail. 

Registrovaně, nebo postaru?
Od ledna procházel Portál Olomou-
čana interním testovacím provozem. 
Nyní se do něj lze zaregistrovat certifi-
kovanou elektronickou identitou nebo 
na přepážce při návštěvě úřadu, kde si 
lze registraci do portálu vyřídit pří-
mo u správce poplatku. Po této formě 
registrace na úřadě přijde občanovi 
e-mailem odkaz k zadání vlastního hes-
la pro přístup. Na přepážce lze zároveň 
požádat i o přiřazení dalších členů do-
mácnosti (děti, rodiče) a vyřešit i pla-
cení za ně. V případě registrací dalších 
osob (zletilých či nesvéprávných) musí 

ovšem žadatel předložit dokument 
zmocnění, který ho k tomuto úkonu po-
věřuje. 

„Registrace je jednoduchá a umožní 
nastavit i upozornění na termín nutný 
pro uhrazení závazku. Samozřejmě, 
pokud by někomu z nějakého důvodu 
tento systém nevyhovoval, může dál 
své závazky spravovat stejným způso-
bem, jak byl dosud zvyklý,“ vysvětlil 
ekonomický náměstek primátora Ota-
kar Štěpán Bačák.   ste

ZPRÁVY Z MĚSTA

Máme 
na to
portál 

portal.olomouc.eu

VÝHODY REGISTRACE DO 
PORTÁLU OLOMOUČANA
 � Aktuální přehled závazků 
z místních poplatků vůči úřadu 
s možností platby kartou.

 � Možnost online platby převo-
dem, kartou nebo prostřednic-
tvím QR kodu.

 � Vše dostupné z pohodlí do-
mova 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.

 � Včasné upozornění na splat-
nost jednotlivých poplatků. 

NA PORTÁLU OLOMOUČANA JE 
MOŽNÉ ZAPLATIT
 � poplatek za komunální odpad
 � poplatek za psa
 � poplatek z pobytu
 � poplatek za užívání veřejného 
prostranství  

Portál Olomoučana: 
https://portal.olomouc.eu/

Stavba nové tramvajové trati mění místa k parkování
Od dubna začalo kvůli stavbě tramva-
jové trati na Nových Sadech fungovat 

nové provizorní stání pro osobní 
auta v úseku mezi ulicemi Rožňavská 

a Schweitzerova. Zároveň bylo dočas-
ně zrušeno parkoviště před Albertem, 
protože na jeho místo se přesunou sta-
vební práce.

Po dobu výstavby v tomto úseku bude 
vymezen jednosměrný jízdní pruh ve 
směru z Werichovy ulice na parkoviš-
tě u supermarketu Albert, odkud bude 
možná doprava dále do města. Příjez-
dová komunikace od ulice Roosevelto-
vy po souběžné komunikaci se Zikovou 
a přes takzvané esíčko u kotelny zůsta-
ne obousměrná.

Křižovatka Schweitzerovy a Jeremiášo-
vy ulice u Billy po dokončení přeložek in-
ženýrských sítí dostává nový tvar. Hotova 
by měla být 30. května.   mif

Výstavba tramvajové trati: 
Dopravní změny v ulici Zikova
platné od 4. dubna 

stavba – uzavřeno
(křižovatka ulic Zikova a Schweitzerova 
bude zprovozněna od 30. 5.)

dočasné parkoviště 

jednosměrný provoz (stavba od 4. 4.)
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V Řepčíně je opravená jeskyně a vzniká hřiště s novými prvky
Řepčínský park u Svatoplukovy ulice se 
dále zkrášluje. Po loňské opravě „jeskyně“ 
přišlo na řadu workoutové hřiště a přiby-
dou zde i nové herní prvky pro děti.

To, čemu místní říkají jeskyně, je vlastně 
pozůstatek sousoší Klanění svatých Tří 
králů, které se na místo už nevrátí. Park 
byl kdysi součástí kláštera dominikánek, 
stejně jako sousoší.

„Dnes je to už spíše ozdobný prvek. 
Ale i tak jsme pro něj našli využi-
tí. V létě jsme do jeskyně dali plátno 
a park fungoval jako letní kino. Sice 
malé, ale útulné,“ popsal předseda ko-
mise městské části Václav Kryl. Komi-
se na opravu kamenné stavby přispěla 
sto tisíci korunami, město poskytlo 
dalších 350 tisíc. „Zvažujeme i návrat 
soch, ale v jiné podobě. Mohlo by se 

jednat o řezbářskou práci,“ zauvažo-
val Kryl. 

Půlkruhovou stavbu využívá i základní 
škola. „Mívají tady různé akce a besídky,“ 
poznamenal předseda Kryl.

V parku bylo hojně využívané i dětské 
hřiště. Jeho obměnu zbrzdila pandemie. 
„Rozhodli jsme se pro moderní podo-
bu s houpačkou a závěsným kolotočem 

včetně populárních workoutových prvků 
určených k posilování,“ potvrdil Kryl. 
Podle něj právě vysoký stupeň opotřebo-
vanosti herních prvků svědčil o oblíbe-
nosti a velké návštěvnosti.

Nové prvky, které se nyní instalují, 
doplní dopadové plochy z gumových za-
travňovacích dlaždic. Celkové náklady 
činí 685 tisíc korun.   pok

Lazečtí uklízeli dříve
Do celostátní akce Ukliďme Česko! se 
lidé z Lazců zapojili s předstihem už 
v polovině března. Každoročně se do 
úklidu pouští dvacítka dobrovolníků.

„Většinou se k úklidu scházela střední 
generace, případně senioři. Tentokrát 
se zapojily ve větší míře i celé rodiny,“ 
potěšilo předsedu komise městské části 
Lazce Radima Schuberta.

Nejčastěji tvoří nepořádek PET lahve, ple-
chovky, různé staré látky či oblečení, ale 
i psí exkrementy pečlivě zabalené do ige-
litového sáčku. „Pátým rokem uklízíme ne-
pořádek a černé skládky podél obou břehů 
řeky od Černovírského mostu po most 
u Bristolu, dále louku u Klášterního Hra-
diska, kolem sokolovny a také zelený pás 
u chodníku v ulici Na Letné,“ vyjmenoval 
Schubert. Za pozitivní považuje, že nepo-
řádku je každý rok méně.  pok

Vyhrajte  
elektrokolo

Uhodněte české zpěvačky  
a zpěváky ve vysílání  

a vyhrávejte atraktivní ceny

106.8 FM | 101.6 FM | 92.8 FM | R-OL | olomouc.rozhlas.cz

s Českým rozhlasem  
Olomouc 

OLO_elektrokolo_inz_186x130_SPAD_3mm_press.indd   1 15.2.2022   9:01:52
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Mateřská škola Datum konání

Dělnická 17b 2. 5.2022

Helsinská 11 4. 5. -5. 5. 2022

Čapka Choda 12 4. 5. - 5. 5. 2022

Herrmannova 1 2. 5. - 3. 5.2022

Chomoutov, Baarova 5 2. 5. -3 . 5. 2022

Mich. stromořadí 11 2. 5. - 3. 5. 2022

Čajkovského 14A 2. 5. - 3. 5. 2022

Vojanova 10 2. 5. - 3. 5. 2022

Jílová 41 2. 5. 2022

kpt. Nálepky 10 3. 5. - 4. 5. 2022

Na Bystřičce 24 3. 5. - 4. 5. 2022

Mozartova 6 2. 5. - 4. 5. 2022

Rooseveltova 101 2. 5. - 3. 5. 2022

Lužická 7 3. 5. - 4. 5. 2022

Škrétova 2 2. 5. 2022

Wolkerova 34 3. 5. - 4. 5. 2022

Mozartova 22 3. 5. - 4. 5. 2022

Zeyerova 23 3. 5. - 4. 5. 2022

Žižkovo nám. 3 3. 5. - 5. 5. 2022

Sokolská 19 4. 5. - 5. 5. 2022

ZŠ 8. května

8. května 29 2. 5. 2022

ZŠ Gorkého

Selské nám. 42 3. 5. 2022

Týneček, Blodkovo n. 15 2. 5. 2022

ZŠ Holečkova

Štístko, Holečkova 10 3. 5. - 4. 5. 2022

Holečkova  7 3. 5. - 4. 5. 2022

Schweitzerova 12 3. 5. - 4. 5. 2022

Střední Novosadská 50 3. 5. - 4. 5. 2022

ZŠ Holice

náves Svobody 38 3. 5. 2022

ZŠ Kopeček

Gagarinova 17 5. 5. 2022

Dvorského 33 5. 5. 2022

Kovařovicova 11 5. 5. 2022

ZŠ Nedvědova

Bieblova 7 2. 5. 2022

Husitská 19 2. 5. 2022

Nedvědova 13 2. 5. 2022

Přichystalova 20 2. 5. 2022

ZŠ Nemilany

Slavonín 2. 5. - 3. 5. 2022

Nemilany 2. 5. - 3. 5. 2022

ZŠ Demlova

Petřkova 5 3. 5. 2022

Petřkova 3 3. 5. 2022

ZŠ Rožňavská

Radova 5 2. 5. 2022

Rožňavská 19 2. 5. - 3. 5. 2022

ZŠ Řezníčkova

Hodolanská 4 2. 5. 2022

Řezníčkova 1 2. 5. 2022

Purkyňova 3 2. 5. 2022

Táboritů 36 2. 5. 2022

ZŠ Svatoplukova

Na Trati 2. 5. - 6. 5. 2022

Řepčínská 2. 5. - 6. 5. 2022

Svatoplukova 2. 5. - 6. 5. 2022

TERMÍNY ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH 
ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Místní akční plán vzdělávání II se završil
Na konci dubna se uzavře několikaletý 
projekt MAP II. Do té doby proběhnou 
ještě poslední implementační aktivity 
zaměřené na pedagogy a žáky a dojde 
také k posledním úpravám aktualizo-
vaného strategického dokumentu MAP 
II. Ten se bude schvalovat na společ-
ném závěrečném jednání pracovních 
skupin 21. dubna a o pět dní později 
na řídícím výboru. 

„Projekt trval od srpna 2018 do letoš-
ního dubna v Olomouci a Bystročicích. 

Zapojilo se do něj čtyřicet mateřských 
škol, pětadvacet základních škol a čtyři 
základní umělecké školy,“ vyjmenovala 
projektová manažerka Iva Hubálková. 
Zasáhl tedy 93 procent území. 

„Za celé období se nám i přes pande-
mii podařilo uskutečnit sedmdesát pět 
vzdělávacích akcí pro pedagogy mateř-
ských a základních škol,“ potvrdila Hu-
bálková. Účastnilo se jich 845 pedagogů. 
Dalších 236 akcí pro žáky pak oslovilo 
5500 dětí.   dtx

Stačil jediný týden a do olomoucké Zá-
kladní školy sv. Voršily nastoupilo 15 
ukrajinských žáků. Dvanáct do malotříd-
ky a tři jejich sourozenci do 8. třídy.

„Osud to tak někdy přinese, já jsem přes-
ně věděl, že to chci udělat. V pátek přišly 
do Olomouce první děti, v pondělí jsem si 
řekl, že bych je přijal, ale potřebuji kan-
tora a v úterý se mi přihlásila ukrajinská 
učitelka. Ve čtvrtek už přišly děti do školy 
a od pátku se učily,“ popsal sled událostí 
ředitel školy Zdeněk Navrátil.

Výuka začala 10. března. Klára Rimár, 
která v Olomouci žije šest let, shromáž-
dila i první děti ve věku šest až osm let. 
Pocházejí z celé Ukrajiny a přišly do Čes-
ka jen s matkami. Dnes se učí v místnosti 
školního klubu, tedy v družině pro druhý 
stupeň. „Jsou tam trochu vyšší lavice, 
budeme je muset ještě vyměnit,“ podotkl 
ředitel Navrátil. 

Česky, ukrajinsky, anglicky
„Prázdniny končí, léto odletělo s vla-
štovkami...“ čte nahlas učitelka Rimár 
z českého slabikáře, děti po ní opakují 
a zároveň sledují česky psaný text. K dis-
pozici má i českou asistentku.

„Některé děti ještě neznají ani psací 
azbuku. Kromě čtyř hodin ukrajinštiny 
mívají i čtyři hodiny češtiny. Od prvního 
dubna navíc i angličtinu,“ naznačil ředitel 

Navrátil. Kromě výuky jazyků docházejí 
i na výtvarnou a hudební výchovu.

Na voršilské škole dosud malotřídku 
nikdy neměli. „Je to pořád metoda po-
kus–omyl, ale je to proces. Nechtěl jsem 
čekat, až co řekne vláda, ministerstvo 
školství a školní inspekce... Kdo rychle 
dává, dvakrát dává,“ prohlásil ředitel. 
Podle něj by okamžitě naplnil další tře-
tinu školy ukrajinskými žáky. Musí je ale 
z kapacitních důvodů odmítat.

Pomáhají i rodiče
Ředitel přijal jen starší sourozence ma-
lých Ukrajinců do osmé třídy. „Oni už 
znají latinku a taky angličtinu. Vzájemně 
si pak přeloží a řeknou co a jak. Všich-
ni vědí, že na ně musí mluvit pomaleji, 
a naši žáci se už chlubí, že umí od nich 
ukrajinská slovíčka,“ dodal ředitel.

Kromě školy pomohli těmto „přespol-
ním“ i rodiče voršilských žáků. Věnovali 
jim školní tašky, pouzdra a další vybavení. 
Škola jim pak zdarma poskytuje obědy.

Podle vedoucí odboru školství olo-
mouckého magistrátu Hany Fantové 
bylo na 27 základních školách zřizova-
ných městem na konci března 36 ukra-
jinských žáků. „Jedná se o žáky všech 
tříd v podstatě vždy v řádu jednotek,“ 
uvedla Fantová. Nejvíce – šest a sedm 
– ukrajinských žáků je na ZŠ Komenium 
a Heyrovského.   pok

 MALOTŘÍDKA PRO UKRAJINSKÉ 
 ŽÁKY VZNIKLA BLESKOVĚ U VORŠILEK 
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MĚSTO POMÁHÁ VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM  
STOVKY ŽEN Z UKRAJINY NAŠLY AZYL V OLOMOUCI 

TÉMA

Válka pár stovek kilometrů od Olomouce převrací naruby mno-
hé z toho, nač jsme byli zvyklí. V ulicích potkáváme skupiny 
uprchlíků, což Olomouc dosud nezažila. Mezi lidmi se vzed-
mula taková vlna solidarity s obyvateli napadené země, jaká 
v novodobé historii také nemá srovnání. Mnozí ubytovávají 
ženy s dětmi u sebe doma. Válkou sužované Ukrajině pomáhá 
i město Olomouc. 

MICHAL FOLTA

Evakuační centrum, azylový dům, informační servis, finanční 
sbírky, tuny materiální pomoci dopravené až do střediska civilní 
obrany v ukrajinském městě Černivci. Olomouc hned po začát-
ku války Ruska proti Ukrajině začala intenzivně pomáhat napa-
dené zemi a jejím obyvatelům. 

„Situace na Ukrajině je stále napjatá, ruští okupanti běžně 

ostřelují civilní objekty včetně škol, zdravotnických zařízení 
a bytových domů, je zřejmé, že další pomoc této válkou těžce 
zkoušené zemi je nezbytná,“ vysvětlil Mirek Žbánek, primátor 
Olomouce. Město připravuje druhý humanitární konvoj. Samot-
ná Olomouc se mezitím stává dočasným domovem uprchlíků.

Dva týdny bombardování 
Anna Heťman z ukrajinského Charkova s dcerou Milanou bydlí 
od 18. března v Olomouci. Konkrétně v Holečkově ulici v Do-
mově pro ženy a matky s dětmi. Našla tady azyl po psychicky 
náročné cestě z Charkova, odkud utekla dva týdny po začátku 
ruské agrese. Anna Heťman je jednou z asi stovky Ukrajinek, 
které zatím prošly olomouckým zařízením a jednou ze skoro 
šesti tisíc uprchlíků, kteří prošli Krajským asistenčním centrem 
pomoci Ukrajině (KACPU) v Hanáckých kasárnách. 

„V Charkově žijeme v bytovém domě nedaleko nádraží. To 
zůstalo více méně ušetřeno bombardování, ruská armáda si 
ho asi šetřila na slavnostní příjezd do dobytého města. Za dva 
týdny od začátku války jsme se bezpočtukrát skrývali ve sklepě, 
když se ale výbuchy ozývaly ve větší dálce, zůstávali jsme už 
jenom na chodbě v místech, kde je pevnější konstrukce domu. 
Člověk si zvykne i na ostřelování,“ vzpomíná Anna Heťman na 
dva válečné týdny v ostřelovaném městě. Z Charkova ji a dceru 
vyhnaly až zprávy o možném chemickém útoku, zvláště když 
v Charkově je velká chemička. „Manžel nás posadil do vlaku na 
Lvov a jely jsme,“ popisuje žena. 

Ve Lvově do krytu, v Přemyšlu kolaps
Vlak plný unavených lidí, ale i koček, psů a dalších domácích 
mazlíčků dojel do západoukrajinského Lvova, kde zrovna probí-
hal poplach kvůli náletu. „Schovávaly jsme se s dcerou v podze-
mí, potom jsme čekaly ještě asi devět hodin na vlak do Polska,“ 
pokračuje v popisu cesty. V polském Přemyšlu ale přišla špatná 
zpráva. Vzdálená teta, která žije v Česku v Roudnici nad Labem 
a k níž měla žena původně namířeno, už mezitím ubytovala ně-
kolik jiných uprchlíků a nemá už pro ně volné místo. 

„Rozbrečela jsem se, vůbec jsem v tu chvíli nevěděla, co dál 
dělat a kam jet,“ popisuje žena. Naštěstí jí pomohli polští dob-
rovolníci, kteří ji nasměrovali do vlaku na Prahu. „Ve vlaku nám 
ale průvodčí řekl, že do Prahy jezdit nemáme, protože tam už je 

HUMANITÁRNÍ POMOC
 � Město vypravilo týden po začátku války na Ukrajinu 

do města Černivci kamiony s 25 tunami humanitár-
ní pomoci. Nakoupilo požadovaný materiál za 1,4 
milionu korun. Celý náklad měl hodnotu 2,1 milionu 
korun. Další pomoc z výtěžku benefičního koncertu 
v Moravském divadle ve výši 625 tisíc korun předalo 
město společnosti Post Bellum.  

 � Druhý konvoj s humanitární pomocí připravuje měs-
to nyní ve spolupráci s Charitou a okresní hospo-
dářskou komorou. Materiál dle seznamu mohou 
firmy i občané vozit do skladu Charity Tomkova 40 
ve všední dny v době od 15 do 18 hodin. Kontakt na 
pracovníky Charity Olomouc – 603 151 586 nebo 
e-mail material@olomouc.charita.cz. 

 � Přispět lze také finančně na účet Charity Olomouc 
1221443811/0100, VS 1703.

 � Město pořádá také veřejnou sbírku pro vybavení 
evakuačních center a ubytovacích kapacit. Také 
tuto pomoc lze odevzdat na adrese Tomkova 40.
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plno, a doporučil nám, ať si vybereme, jestli chceme vystoupit 
v Ostravě nebo v Olomouci. Tak jsme po třech dnech od rozlou-
čení s manželem dorazily do Olomouce,“ vzpomíná Anna. Její 
muž a další blízcí zůstali v Charkově, manžel brání město v řa-
dách civilní obrany. Denně jsou v telefonickém spojení a Anna 
věří, že Putinův režim padne a její rodina se opět co nejdřív 
shledá doma. „Chceme se vrátit domů a znovu vybudovat naše 
zničené město,“ říká odhodlaně. 

Tisíce uprchlíků ve městě
Počty uprchlíků v Olomouci je momentálně těžké upřesnit. Přijíma-
cí procedurou v KACPU v Hanáckých kasárnách prošlo zatím okolo 
šesti tisíc lidí. Podle odhadů ale může být v kraji zhruba dvojnásob-
ný počet běženců, protože ne každý se jde hned přihlásit na úřad. 
Město Olomouc hned na začátku krize upravilo prostory evakuač-
ního střediska na Terrerově náměstí, kde naposledy dočasně bydle-
li lidé při povodních v roce 1997. Současně byly upraveny prostory 
v městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. 

Obě místa měla sloužit ke krátkodobému pobytu uprchlíků 
po dobu, než dostanou trvalejší ubytování. Zatímco v případě 
evakuačního centra to platí i nadále, v Holečkově ulici v azy-
lovém domě se situace změnila. „Ze začátku u nás bydlely 
ženy s dětmi jednu či dvě noci, odpočinuly si, vyřídily potřeb-
né věci a šly dál. Teď jsme trochu ucpaní, uprchlíci tu zůstávají 
výrazně déle, protože volných ubytovacích kapacit je už vážný 
nedostatek,“ řekla vedoucí azylového domu Marie Zavadilová. 

Na to konto dodává primátor Žbánek, že otázky dlouho-
dobého ubytování lidí prchajících před hrůzami války jsou 

primárně úkolem státu. „Města a obce jsou připraveny pomáhat 
a pomáhají od prvních hodin po vypuknutí válečného konfliktu 
na Ukrajině. Naše kapacity ale nejsou nevyčerpatelné. Potře-
bujeme jasné nastavení a pomoc od státu. Jen tak to můžeme 
společně zvládnout,“ zdůraznil primátor Žbánek.

UBYTOVÁNÍ
 � Evakuační centrum na Terrerově náměstí nabízí 

kapacitu 100 lůžek. Kapacita je primárně určena 
k okamžitému ubytování běženců po jejich příjez-
du do Olomouce. Za první dva týdny jeho provozu 
jím prošlo asi 300 uprchlíků. Provoz centra i veške-
ré materiální zabezpečení jeho klientů hradí město 
Olomouc. 

 � Domov pro ženy a matky s dětmi v Holečkově uli-
ci nabízí celkem téměř tři desítky lůžek. Také toto 
zařízení je určeno pro krátkodobé pobyty maminek 
s dětmi. Azylový dům poskytl ke konci března po-
moc stovce žen a dětí. Zprvu zde klientky trávily jed-
nu až dvě noci, nyní zůstávají déle, protože volných 
dlouhodobých ubytování je nedostatek. 

 � Volné městské byty jsou připraveny pro uprchlíky, 
kteří budou s městem spolupracovat na zvládání 
uprchlické vlny. Jedná se o desítku bytů, které bu-
dou dočasně přiděleny Ukrajincům pracujícím pro 
město jako tlumočníci, pedagogové nebo asistenti.

Anna Heťman s dcerou 
Milanou. Rusky hovořící žena 
se považuje za Ukrajinku 
a Ukrajinu označuje za zemi 
– hrdinu. „Nejsou to jen 
města Mariupol, Charkov, 
Kyjev, celá země je hrdina,“ 
tvrdí. Za českou pomoc je 
vděčná. „Vyřiďte, že všem 
lidem ve vaší zemi moc 
děkujeme. A pomozte nám, 
prosím, uzavřít nebe nad 
Ukrajinou. Na zemi si už 
s okupanty poradíme sami! 
A potom se vrátíme domů.“
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Jak vnímáte pomoc města ukrajinským uprchlíkům 
a je podle vás adekvátní?
Eva Kolářová
ANO 2011

Pomoc jsme zača-
li připravovat ihned 
po vypuknutí krize na 
Ukrajině. Zorganizova-
li jsme ve spolupráci se 
společností EGT humanitární zásilku a sou-
běžně jsme začali připravovat pomoc uprch-
líkům, které válka vyhnala z domovů. Zřídili 
jsme první pobytová lůžka v domově pro mat-
ky s dětmi na Holečkové, ubytovací centrum 
na Terrerově náměstí vč. materiální a sociální 
pomoci. Teď se snažíme připravovat pro děti 
místa ve školách a školkách a další ubytovací 
kapacity. Pomoc je snad adekvátní a doufám, 
že pomůže zmírnit tu hrůzu, kterou prožívají.

Jiří Zima 
KSČM 

Válka je hrozná věc, 
utrpení lidí, bombar-
dování měst, to je sou-
časný obraz Ukrajiny, 
která byla vojensky 
napadena Ruskem. 
Zvedla se obrovská vlna solidarity s Ukraji-
nou a zejména s lidmi, kteří byli nuceni opus-
tit své domovy. Na této humanitární pomoci 
se podle hesla – kdo rychle dává, dvakrát 
dává, velkou měrou podílí i Olomouc pro 
partnerské město Černivci, ale i občané měs-
ta svými sbírkami a dary. Za tuto pomoc patří 
všem dík. Pomoc ukrajinským uprchlíkům je 
adekvátní v rámci sil, možností a prostředků.  

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Město reagovalo na 
válku a krizi bezpro-
středně a rychle mapo-
valo možnosti pomoci, 
kterou směřovalo ne-
jen k uprchlíkům, ale 
i přímo do ukrajinského partnerského města 
Černivci. Dobře komunikuje s krajem a fir-
mami, hůř už s občany. Chybí centralizované 
informace městských společností o volnoča-
sových aktivitách, nevíme plány s budoucí 
adaptací a integrací běženců, jak bude řeše-
no dlouhodobé bydlení, zapojení na pracov-
ní trh, jazykové kurzy, školy. Uvítáme jasné 
informace o strategických prioritách.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Naše hnutí jednoznač-
ně odmítá agresivní 
útok Ruska proti Ukraji-
ně, což jsme též vyjádřili 
jednomyslným schvále-
ním deklarace na pod-
poru Ukrajiny v rámci konání Zastupitelstva 
SMOl. Město nejen pomáhá vytvářením ka-
pacit pro případné ubytování běženců, ale 
také samo organizuje konkrétní materiální 
a humanitární pomoc pro spřátelené město 
Černivci.  Nyní se již připravuje druhý kon-
voj s pomocí. Je mnoho dalších kroků po-
moci, kterými se v této době město zabývá. 
Tímto bych chtěl poděkovat nejen městu, 
ale i všem občanům, kteří pomáhají a není 
jim osud Ukrajiny lhostejný.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Velmi mě překvapi-
lo, jak rychle a dobře 
představitelé města 
i kraje zareagovali na 
vzniklou situaci. Ale 
také bych chtěla po-
děkovat panu Vladislavu Raclavskému z ini-
ciativy 2018+ Olomouc, který hned v první 
den ruské invaze na Ukrajinu uspořádal prv-
ní demonstraci na podporu Ukrajiny u sochy 
T. G. Masaryka na Žižkově náměstí, kde se 
poprvé propojili ti, kteří se okamžitě roz-
hodli pomáhat. Vážím si pomoci všech, kte-
rým není neštěstí jiných lhostejné, všech, 
kteří vidí dál než před svůj práh.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Do mé kompetence 
spadá gesce Domova 
pro ženy a matky s dět-
mi, kde byla vyčleněna 
část kapacit pro po-
třeby pomoci matkám s dětmi, které prchají 
z okupované země. Jejich příběhy jsou hrůzo-
strašné a nikdo z nás by je nechtěl zažít. Tím 
myslím ty, kteří říkají, že „našincům“ nepomůže 
nikdo s ničím a ještě kvůli uprchlíkům bude vše 
zdraženo... Vše funguje naprosto úžasně. Daří se 
zajišťovat poradenství, psychologickou pomoc, 
humanitární pomoc a i ubytování. A město to 
zařizuje nebo koordinuje. Myslím, že pomoc je 
dostačující, i když vždy je co zlepšovat. 

Markéta Záleská
ODS

Účinná pomoc musí 
být adresná a rychlá, 
což se nám zatím daří. 
Od počátku komuni-
kujeme se spřátele-
ným městem Černivci 
a podle jejich požadavků posíláme potřeb-
nou materiální pomoc. Brzy tím směrem 
vyrazí druhý konvoj. Otevřeli jsme středisko, 
kterým už prošly stovky lidí, a vytvořili bezpeč-
ný azyl v domě pro matky s dětmi. S ohledem 
na to, že Rusko dál hanebně útočí i na civilní 
cíle, bude naší pomoci zapotřebí ještě dlouho. 
Pomáhat lidem na útěku před válkou je ovšem 
to základní, co můžeme a musíme udělat.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Moc si vážím toho, že 
se mnoho Olomouča-
nů nezištně zapojilo 
do pomoci ukrajinským 
rodinám. Pomáháme 
partnerskému městu Černivci, uprchlíkům na-
bízíme útočiště v evakuačním centru a azy-
lovém domě. Čím lépe a rychleji pomůžeme 
teď, tím dříve se lidé dokáží postavit na vlastní 
nohy. Když se to podaří, nebude to zátěž, na-
opak z toho můžeme mít všichni užitek. Čeká 
nás však ještě hodně práce a budeme muset 
zvládat běžnou agendu i příliv uprchlíků. Hlav-
ně musí skončit ruská agrese. Věřím, že naši ob-
čané budou mít i nadále otevřená srdce.

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Oceňuji, že se město 
Olomouc ve spoluprá-
ci s  krajem zapojilo 
do pomoci uprchlí-
kům z Ukrajiny a že se 
podařilo využít ob-
jektu Hanáckých kasáren pro krajské asis-
tenční centrum. V případě pomoci těm, kteří 
prchají před ničením a válečnými zločiny, je 
otázka adekvátnosti zcela irelevantní. Tako-
vá pomoc by měla být v civilizovaném světě 
samozřejmostí. Chtěl bych moc poděkovat 
dobrovolníkům, dárcům a  všem, kdo ja-
kýmkoliv způsobem pomáhají ukrajinským 
uprchlíkům v této nelehké době.
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Sherwood, Knajpa, New York Pizza, Nielsen, Štěstí, 7 koz 
a desítky dalších vyhlášených restaurací, bister a barů dnes 
ani v následujících dnech nebudou mít otevřeno. Přestala 
fungovat i rozvážková služba, která v covidové době získala 
na obrovské popularitě u místních obyvatel a turistů. Na ně-
kterých dveřích stále visí upozornění, že personál nosí roušky 
a stoly jsou pravidelně dezinfikovány. Jinde už dveře vůbec 
nenajdete. Díky bohu vás neinformuji o situaci gastro provo-
zoven v Olomouci, ale o stavu ve více než měsíc obléhaném 
a těžce bombardovaném ukrajinském Mariupolu. Na jejich 
webových stránkách najdete atraktivní fotografie kulinářské 
nabídky z různých koutů této části Evropy i stylových interié-
rů, které ještě před pár týdny do tohoto přímořského letovis-
ka na břehu Azovského moře lákaly desítky tisíc turistů. Na 
Google Maps si přečtete recenze návštěvníků. Všechny jsou 
starší než jeden měsíc a mnohde už nikdy nepřibydou.  

Dubnové číslo našeho měsíčníku je z velké části věno-
vánu tomuto válečnému tématu. Od posledního vydání 
olomouckých listů, které se uzavíralo v den ruské agrese, se 
stala statečná obrana ukrajinského lidu globálním tématem 
číslo jedna. Stejně tak válka na nedaleké Ukrajině ovlivni-
la i život v našich městech a obcích. Řada z vás se rozhodla 
pomáhat bez ohledu na to, že vás toto úsilí bude stát nějaké 

peníze, čas nebo omezení v osobním životě. Za to vám chci 
z celého srdce poděkovat a poprosit vás, ať vydržíte. 

Řadu lidí více než osobní příběhy a tragédie válečných 
uprchlíků zajímají dopady a důsledky války na náš běž-
ný život. Nikomu nezazlívám, že u něj částky na účtenkách 
a složenkách prakticky za vše, co každodenně potřebujeme 
(a občas ani nutně nepotřebujeme), vyvolávají obavy, nejis-
totu nebo strach, který je spouštěčem různých forem agrese. 
I vás prosím o toleranci a pochopení pro opatření, která za-
vádíme nebo budeme muset přijmout pro zvládnutí největší 
migrační vlny v moderních dějinách naší země. Rozhodně 
přitom nezapomínáme na problémy vlastních občanů, což 
nejlépe dokládá úsilí kolegů ze sociálního odboru při řešení 
problémů lidí, které zdražování žene na hranici chudoby.

Pokračujeme v projektech zaměstnávání lidí bez do-
mova, z nichž mnozí díky tomu našli nový smysl života, 
schválili jsme rozdělení dotačních prostředků pro kultur-
ní, společenský i zdravý život ve městě, rozjeli se stavební 
práce i úklid po zimě. 

Schválili jsme na Radě města instalace restauračních 
předzahrádek i program kulturních akcí pro letošní turistic-
kou sezonu. Mnoho zejména žen, které ještě před pár týdny 
ve svých profesích na Ukrajině uvažovaly o návštěvě Česka 
jako zajímavé dovolenkové destinaci, tady bude trávit jaro 
či léto jako součást pracovních týmů nejen vyhlášených re-
staurací, bister a barů. I díky nim zůstanou dveře provozo-
ven v Olomouci otevřené, rozvážková služba bude fungovat 
a kdoví, třeba se jídelní lístky stanou pestřejší díky oblíbe-
ným receptům z Mariupolu, Kyjeva, Černigova nebo Oděsy. 

Za to si přece od nás zaslouží nejen pochopení, ale 
i vlídný úsměv.

Mirek Žbánek
primátor  

 VLÍDNÝ ÚSMĚV 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

Matteo na radnici
Dvouapůlměsíční Matteo Hradil byl v břez-
nu náměstkem primátora Otakarem Štěpá-
nem Bačákem přivítán mezi občany města. 
Matteo je prvním olomouckým miminkem 
letošního roku. Slavnostního obřadu v ry-
tířském sále olomoucké radnice se zúčast-
nila také početná chlapcova rodina.

Jako každý rok i tentokrát čekala 
na první miminko roku spousta dárků. 
Statutární město Olomouc věnovalo 
chlapci tradiční zlatý řetízek se zna-
kem města a peněžní dar ve výši deset 
tisíc korun.   jau

Město rozdělí na dotacích přes 50 milionů 
korun na sport, kulturu a sociální služby
V dotačních programech odborů kanceláře 
primátora, školství, sociálních věcí, kultury 
a sportu bylo pro letošní rok rozděleno 
50,5 milionu korun mezi pět stovek žádostí. 
Dalších téměř 350 tisíc korun zůstává ještě 
v rezervě u dotací, o které mohou zájemci 
žádat v průběhu celého roku.

„Výše požadovaných částek každo-
ročně několikanásobně převyšují finanč-
ní možnosti městských dotací, to se děje 
pravidelně a samozřejmě není v našich 
silách uspokojit všechny žadatele sto pro-
centy částky, o kterou město žádají. Přes-
to jsem přesvědčen, že se nám i letos, kdy 
je vlivem covidu městský rozpočet poněkud 
napjatější, podařilo dotace rozdělit smys-
luplně, aby podpořily konání zajímavých 
a prospěšných akcí či aby pomohly tam, kde 
je to třeba,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. 
Z jeho odboru například pomůže téměř 300 

tisíc korun zdravotně znevýhodněným s po-
řízením zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek nebo s rehabilitacemi.

Odbor školství rozdělil ve svých do-
tačních programech 1,7 milionu korun. 
Na sociální oblast a oblast odstraňování 
bariér jde letos 2,7 milionu korun, sociál-
ní služby pak město v tomto roce pod-
poří celkovou částkou téměř 14 milionů 
korun. V rozpočtu odboru sociálních věcí 
pak ještě zůstává 1,1 milionu korun pro 
případné individuální žádosti. Tradičními 
příjemci dotací z tohoto odboru jsou také 
projekty prevence kriminality, které tento-
krát čerpají dohromady 2,1 milionu korun.

Téměř 29 milionů korun rozdělili zástup-
ci vedení města na akce a projekty kultury 
a sportu. Dotace pro sport dosahují 20 milio-
nů korun. Kulturní akce město podpoří celko-
vou částkou devíti milionů korun.   jau
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Náměstkyně primátora Markéta Záleská má ve městě na sta-
rosti cestovní ruch, kulturu a sport. Dalo by se říct, ty nejpří-
jemnější záležitosti. S jarem pravidelně přichází do Olomouce 
i nová turistická sezona. Máme za sebou její ochutnávku 
z konce března a asi naplno ji rozjede Tvarůžkový festival 
a jarní Flora Olomouc.  Pak se do popředí dostane Olomo-
ucký půlmaraton, v létě zase pohodové koncerty u sloupu 
Nejsvětější trojice. Rutina? „Nemyslím si, stále zkoušíme něco 
nového, hledáme nové cesty, jak zapojit více lidí do zdravého 
pohybu, jak více lidí potěšit hudbou nebo jak zaujmout turis-
ty,“ naznačila náměstkyně Záleská.

Jak bude podle vás vypadat letošní turistická sezona, jaký je trend?
Určitě i letos bude pokračovat silný trend domácího turismu. 
Jsem ale přesvědčena, že současně bude posilovat i příjezd 
návštěvníků ze sousedních zemí. Proto společně se Sdruže-
ním cestovního ruchu Střední Morava a Centrálou cestovního 
ruchu Olomouckého kraje reagujeme pružně na aktuální ak-
tivity a výzvy Czechtourismu. Letos je to podpora tradic, kon-
gresové turistiky a spolupráce se zeměmi V4.  

Chystá se i nějaká marketingová podpora?
Části letošní kampaně propůjčila tvář známá osobnost, které 
Olomouc přirostla k srdci. Prozradit ji ještě nemůžeme, ale vě-
říme, že osobitý autorský přístup zaujme. Město připravuje no-
vou kampaň, která bude lákat na romantiku, historii, duchovní 
dědictví, festivalové léto, ale taky na skvělou gastronomii, kte-
rá je u nás na vzestupu. Spojení gastropodniků se špičkovými 
kuchaři, designem, architekturou, novými koncepty – to vždy 
činí dané místo atraktivnějším. 

Zorientuje se v tom návštěvník?
Právě proto chystáme i gastromapu po tom nejlepším, co 
u nás máme. 

Co dalšího se chystá?
Ve městě se toho letos bude dít opravdu hodně. V kulturním 
prostoru se objevují další zajímavé projekty, které vedle těch 
tradičních dodávají Olomouci tu správnou dynamiku. A na to 
budeme lákat.

A vše bude organizovat jen město?
Rozhodně ne. Kulturní aktéři v Olomouci se kromě svých ak-
tivit zapojují i do akcí města a propojují se i mezi sebou – to 

je cesta, která pomáhá všem. Třeba jako v případě nové ex-
pozice Paměti národa v krytu civilní obrany v Bezručových 
sadech. V hlavní turistické sezoně přibudou i novinky oživují-
cí veřejný prostor.

Oživující… S vámi přišly do města, myslím tím do centra, i květiny 
a živá zeleň. Budou na náměstí i letos?
Jsem ráda, že se lidem květinová výzdoba líbí a že na ně pů-
sobí uklidňujícím dojmem. I letos se do centra vrátí a nově se 
objeví i na několika místech jako solitérní aranžmá. A vznikne 
nová Květinová stezka, která bude jednotlivé části květinové 
výzdoby propojovat s parky. A taky bude upomínat na padesá-
té výročí vzniku rozária. 

…a přijde letní pohoda.
Přesně tak. Večerní pohoda u Trojice bude probíhat celé léto 
a bude doplněna i vystoupeními pro dětské publikum. Hu-
dební přehlídka nazvaná Olomouc zpívá pak představí sbory 
tuzemské i zahraniční. Léto přinese i Svátky města s velkou 
zahradní slavností ve Smetanových sadech se světelnými 
a vodními instalacemi. No a po celé léto budou probíhat různé 
festivaly a kulturní produkce nejen v centru města, v červenci 
bude Olomouc hostit velký mezinárodní turistický sraz. 

Máte v gesci i sport, jedná se jen o podporu profesionálů, nebo 
se zaměřuje město i na amatérský sport?
Vezmu to postupně. Před několika dny jsme předali ocenění 
vítězům ankety Nejlepší sportovec Olomoucka za rok 2021. 
I ve složitých podmínkách naši sportovci ukázali velké srd-
ce a prosadili se ve světovém, evropském i domácím měřítku, 
což potvrzuje počet titulů a medailí, které získali. Poděkování 
patří nejen jim, ale také trenérům, oddílům, blízkým, kteří jim 
vytvářejí podmínky a zázemí.  A tito sportovci jsou pak vzorem 
pro ty mladší.

A ti amatéři?
Nejde ani tak o amatéry, ale o celospolečenské plošné zapoje-
ní do zdravého pohybu. To nás zajímá. S příchodem jara star-
tuje v Olomouci projekt Sportuje celá Olomouc 2022, který se 
zaměří na všechny věkové kategorie. Jeho cílem je rozpohy-
bovat co nejvíce Olomoučanů. Zahrnuje aktivity klubů, oddílů, 
spolků, komisí městských částí a připomene také sto šedesát 
let od založení Sokola. Po tři dny se v jedno velké sportoviště 
promění v září i Horní náměstí. Chceme ukázat, že sport může 
být příjemnou aktivitou pro trávení volného času. 

Je to výsledek koncepce, kterou si město nechalo zpracovat?
Taky. Město má novou koncepci sportu, ze které vyplývá, že se 
děti málo hýbou. Aby se to zlepšilo, máme řadu receptů, jak 
tento trend otočit. Začínáme pilotním projektem v několika 
mateřských školkách na zvýšení úrovně pohybové gramotnos-
ti nejmenších. Nakoupili jsme sadu gymnastických pomůcek 
a pedagogové získali po proškolení certifikát k této výuce. 
A myslím, že svůj význam pro pomyslnou masovost sportu 
bude mít i Olympiáda dětí a mládeže, kterou město v červnu 
hostí, a samozřejmě Olomoucký půlmaraton.   Pavel Konečný

 „VZNIKNE NOVÁ KVĚTINOVÁ STEZKA, 
 KTERÁ PROPOJÍ KVĚTINOVOU 
 VÝZDOBU S PARKY“ 

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

ROZHOVOR
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Zapojení právnických a podnikajících 
fyzických osob do obecního systému 
odpadového hospodářství
Každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 
činnosti vznikají odpady, je považována za původce odpadu. Původci 
odpadů jsou tedy i živnostníci (kadeřnice, malý obchod, účetní, provo-
zovatel restaurace). 
A každý by měl zajistit přednostní využití odpadů – odpad třídit, odkládat do 
sběrných nádob a předávat odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 
K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou 
smlouvu se svozovou oprávněnou společností nebo mít uschované doklady o li-
kvidaci všeho odpadu. 
Z kontrolní činnosti oddělení odpadového hospodářství města Olomouce vyplývá, že 
řada podnikatelů sice odpad třídí, ale vytříděné odpady následně odloží do kontejnerů 
tříděného odpadu na veřejných stanovištích určených pouze pro občany města (fyzic-
ké osoby nepodnikající) a domnívají se, že tím plní své zákonné povinnosti. 
Bohužel v tomto případě se jedná o porušení jak zákona o odpadech, tak obecně 
závazné vyhlášky města Olomouce, a podnikatelé se tímto jednáním vystavují ulo-
žení sankčního postihu za zneužití obecního systému odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo loni v prosinci schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s platností od 1. ledna 
letošního roku. Ta kromě jiného nově zavádí i legální možnost, jak se mohou pod-
nikatelé zapojit do systému města na základě uzavřené smlouvy.
V souladu s § 59 zákona č. 541/2020 Sb. a Obecně závaznou vyhláškou sta-
tutárního města Olomouce č. 13/2021 se do obecního systému odpadového 
hospodářství může zapojit právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž provo-
zovna se nachází v katastrálním území statutárního města Olomouce, na základě 
uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství SMOl, 
kterou uzavírá jménem města společnost Technické služby města Olomouce, a.s. 

Podnikatelé se mohou do obecního systému zapojit s následujícími druhy třídě-
ných odpadů:
papír, lepenka, plasty včetně PET lahví, sklo bílé, barevné, kovy, bioodpad, ná-
pojové kartony.

Ceny za zapojení jsou uvedeny v samostatném ceníku na webových stránkách města. 
V případě zájmu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství 
SMOl postupujte následovně:
1) Vyplňte elektronický formulář „Přihlášení ke svozu tříděného odpadu – zapo-

jení do obecního systému“.
2) Po prověření uvedených údajů připraví TSMO Smlouvu k podpisu a budou 

vás informovat o podrobnostech týkajících se provozních i finančních pod-
mínek zapojení (využití veřejných stanovišť nebo přistavení nádob, termíny 
svozu, cenové a platební podmínky).

3) Po podpisu smlouvy obdržíte do vaší datové schránky daňový doklad / fak-
turu za objednané služby. Uvedenou částku uhraďte nejpozději do 14 dnů 
dle platebních údajů uvedených ve Smlouvě a v daňovém dokladu.

4) Po dobu trvání Smlouvy dodržujte povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy.
5) V případě potřeby upřesnění, doplnění nebo změn ve sjednaných služ-

bách kontaktujte pracovníka TSMO – Pavel Černáš, telefon: 585 700 071, 
e-mail: pavel.cernas@tsmo.cz.

Petr Swaczyna 
oddělení odpadového hospodářství města.

Nezapomeňte do 31. května uhradit poplatek 
za komunální odpad!
Pro rok 2022 je zachována výše základní sazby poplatku za komunální odpad 804 korun 
na poplatníka. Poplatníci narození od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2021 platí poplatek ve výši 402 
korun. Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1942 a starší a děti 
narozené v roce 2022. 
Poplatek lze zaplatit hotově či platební kartou na pokladně magistrátu, Palackého 14 
nebo na detašovaných pracovištích magistrátu. Bezhotovostním převodem na účet 19-
1801731369/0800 (var. symbol=1337, spec. symbol=rodné číslo) za každého poplatníka 
jednotlivě. Podrobné informace na telefonních číslech 588 488 617–621. 

ODPADY

U příležitosti Dne Země pořádají 
Technické služby města Olomouce, a.s.

Děkujeme 
sponzorům:

Místo: 
 Libušina 103, 
Olomouc – Bělidla

 Jak se k nám dostanete:
MHD – autobus č. 10, 14 
zastávka Civilní obrana

Program:
  Přehlídka techniky společnosti 
  Praktické ukázky z činnosti 
  RE-USE – „znovu užij“ – novinka v našem městě!!! 
  Zábava pro děti (skákací hrad – popelářské auto, stánek Standy 
Obala – zábavné třídění odpadu, trojkolky, šlapací motokáry 
z popelnic a další atrakce)

  Opékání špekáčků
  Vyhlášení vítězů soutěže pro ZŠ „Chráníme přírodu“ včetně výstavy 
výtvarných a fotografi ckých děl dětí

Den otevřených dveří TSMO  
akce pro celou rodinu

Přijďte se 
pobavit!!!

30. 4. 2022
9:00 –15:00

Použij znovu! Olomouc otevírá své 
první Re-Use centrum na Nových Sadech
První Re-Use centrum bude v Olomouci 
zprovozněno během dubna na sběrovém 
dvoře v Andělské ulici na Nových Sadech. 
Zatím v omezeném provozu vždy v pátek.

Re-Use v překladu znamená znovu 
užij. Re-Use centrum je tedy místo, kam 
mohou lidé bezplatně odevzdat drobnější 
funkční předměty z domácnosti, které by 
jinak vyhodili. Takto je lze snadno daro-
vat, aby posloužily ještě někomu jinému.

„Je to jeden z nejjednodušších způsobů, 
jak darovat nepotřebné funkční věci dál,“ uve-
dl náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.

V Re-Use centru lze zároveň pořídit 
použité věci, které darovali ostatní. „Ne-
musíte nic měnit, tedy odnést si něco za 
vaše věci. Můžete jen darovat nebo jen 
pořizovat. Díky takovému centru mají 

lidé šanci si odložené funkční věci pro-
hlédnout,“ doplnil náměstek Bačák. 

Re-Use centra v žádném případě ne-
nahrazují sběrové soboty a zaměstnan-
ci Technických služeb města Olomouce 
jsou oprávněni nepřijmout takové věci, 
které nejsou vhodné.

Olomoučané si mohou vyzkoušet fun-
gování Re-Use centra na dni otevřených 
dveří Technických služeb 30. dubna od 
9 do 15 hodin na Libušině ulici 103 na 
Bělidlech. Také si budou moci za symbo-
lickou cenu odnést něco, co někomu do-
sloužilo, ale jim se bude ještě hodit.

Pokud naopak lidé chtějí donést něco, 
co dále poslouží, je to možné od 25. do 
28. dubna v době od 13 do 17 hodin na 
stejném místě.   dtx

CO LZE POSKYTNOUT?
Pouze funkční věci a zařízení.
Kuchyňské nádobí, nářadí, spor-
tovní potřeby, hračky, knihy, gra-
modesky, umělecké předměty, 
dekorace do domácnosti, hudební 
nástroje, hodiny a budíky, kočárky 
a autosedačky, kufry a tašky, ne-
čalouněný nábytek (židle, stolky, 
skříňky).

CO SE NEPŘIJÍMÁ?
Z hygienických nebo bezpeč-
nostních důvodů nelze poskyt-
nout vše.
Elektronika, domácí elektronika, 
elektrozařízení, čalouněný náby-
tek, matrace a peřiny, oblečení 
a obuv, stavební materiály, zvířecí 
hračky a pelechy.
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Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  
 

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt 
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než  
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.
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S otevřením nové olomoucké prodejny spustil Kaufland spolu s Nadací Via projekt Milion pro Olomouc. Obchodní 

řetězec během 3 let přerozdělí částku 1 000 000 Kč na podporu komunitních projektů v Olomouci. Do prvního 

ročníku grantové výzvy se přihlásilo celkem 15 projektů. Odborná komise se rozhodla podpořit následujících  

6 projektů, mezi které přerozdělila celkem 333 000 Kč. Další ročník grantového programu začne na podzim 2022.   

Kaufland podpořil prvních 6 komunitních projektů

MILION 
pro Olomouc.

PrOjeKt:  Oživme Olomouc
ČástKa:  94 600 Kč 
Spolek Za krásnou Olomouc uspořádá dvě 
sousedské slavnosti, na Masarykově třídě 
a v Hejčíně. Zároveň pořídí vybavení pro 
organizátory komunitních akcí, které budou 
k zapůjčení. 

PrOjeKt:  Komunitní oáza v centru města
ČástKa:  65 000 Kč
V objektu Divadla na cucky bude přeměněn 
nevyužitý prostor nad kavárnou na místo pro 
pořádání kulturních akcí, workshopů, setkání, 
besed a hernu pro děti.

PrOjeKt:  Olomoucká dílna
ČástKa:  55 400 Kč
Rádi byste si vyrobili stůl, opravili židli či 
seřízli prkno na poličku? Grantový příspěvek 
získala i Olomoucká dílna, která uspořádá 
workshopy pro děti a dospělé. 

PrOjeKt:  Nedělejte z komára velblouda
ČástKa:  50 000 Kč
Spolek Los Vesinos dlouhodobě zkrášluje 
veřejný prostor v olomoucké městské části 
Chomoutov a v letošním roce se do toho 
opře ještě víc a zapojí i místní mládež.

PrOjeKt:  Revitalizace komunitní  
 zahrady Václavka
ČástKa:  38 000 Kč
Finanční grant bude využit na nákup nového 
vybavení Komunitní zahrady Václavka 
v areálu Univerzity Palackého včetně 
kompostéru a výsadby zeleně.

PrOjeKt:  Babičko, dědečku, vyprávěj,…
ČástKa:  30 000 Kč
Rodinné centrum Olivy uspořádá 
mezigenerační setkání pro opuštěné seniory 
a rodiny s dětmi. 

186x264.indd   1 04/03/22   09:07
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Třiapadesát výtvarných děl bylo v břez-
nu vydraženo v dobročinné aukci ve pro-
spěch mobilního hospicu Nejste sami.

Výtvarníci poskytli zdarma k prodeji 67 
děl, 12 jich ještě čeká na své zájemce. 
„Ještě se nám ozývají lidé, kteří se auk-
ce nemohli účastnit,“ uvedla za hospic 
Lucie Matušková.

Nejvíce peněz, pětatřicet tisíc korun, 
utratili dražitelé za metrový olej na 
plátně od Rosand de Montfort. Což byla 
zároveň vyvolávací cena. Celkový výnos 

za díla vydražená ve freskovém sále Ko-
menia činil 290 tisíc korun. 

„Výtěžek z této aukce pokryje ztrátu 
z hospodaření za loňský rok,“ potvrdila 
Matušková.

Posláním mobilního hospicu je 
poskytování paliativní péče v okolí 
Olomouce. Ta se orientuje na sociální 
a lidskou pomoc, podporu pacientům 
v terminálním stádiu onemocnění, aby 
mohli důstojně odcházet v domácím 
prostředí svých nejbližších přátel 
a rodiny.   pok

ŽIJEME SPOLU

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OLOMOUC NABÍZÍ K PRONÁJMU:

Prostor sloužící podnikání 
o celkové výměře 154 m2 v 1. PP budovy 
č. p. 241, ul. Polská č. o. 57, která je sou-
částí pozemku parc. č. st. 273, zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc. Jedná se o prostory bývalé 
vinárny. Energetická náročnost budovy: F 
– velmi nehospodárná. Předmětný prostor 
vyžaduje celkovou rekonstrukci, doporuču-
jeme jeho prohlídku. 

Prostor o celkové výměře 36,19 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 67, ul. Jilemnického č. o. 29, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 80, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nedvězí 
u Olomouce, obec Olomouc. Energetická 
náročnost budovy: F – velmi nehospodárná. 

Prostor – parkovací místo č. 15 o výměře 
18,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 484, ul. Peš-
kova č. o. 1, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 861, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Povel, obec Olomouc.

Žádost o nájem lze podat: 
osobně na podatelně magistrátu, Hynaisova 
10, písemně na adresu: Magistrát města Olo-
mouce, odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 
779 00  Olomouc. 
Bližší informace:
Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., telefon 588 
488 278, 604 290 164, e-mail: katerina.
kasparkova@olomouc.eu. 
V případě zájmu o prohlídku se lze obrátit na 
Správu nemovitostí Olomouc. Telefon 585 
238 143 nebo 585 238 144. 

 OBRAZY PRO HOSPIC 

Olivy: komunitní centrum i humanitární sklad pro uprchlíky
Olomoucké Rodinné centrum Olivy rozší-
řilo své aktivity, aby pomohlo Ukrajincům 
postiženým válečným konfliktem. Zřídilo 
humanitární sklad a nyní zařizuje komunit-
ní centrum pro maminky a děti z Ukrajiny.

„Komunitní centrum nabízí prostor 
pro setkávání, své služby, psychologic-
kou podporu a pomoc právě pro rodiny 
s dětmi, které do Olomouce a blízkého 
okolí přijely,“ uvedla ředitelka rodinného 

centra Jana Petřivalská Vaculová.
Komunitní centrum by mělo ukrajin-

ským rodinám s dětmi poskytnout zázemí 
a vyplnit volný čas. „V tomto ohledu nás 
těší spolupráce s Moravskou filharmonií 
nebo Pevností poznání,“ doplnila ředitelka.

Záhy po vypuknutí války na Ukrajině 
zřídilo RC Olivy formou sbírky humanitár-
ní sklad. Z něj potřebné věci putovaly do 
Charkova a Užhorodu za velké pomoci 

manželů Stepanových a Abramových. 
„Sbírka je nyní již zaměřena pouze na 

zdravotnický materiál a prostředky, které 
jsou předávány přímo do nemocnic na 
Ukrajině,“ podotkla ředitelka Petřivalská 
Vaculová.

Finanční sbírka ale probíhá i nadále pro-
střednictvím konta 2801067597/2010 zříze-
ného na podporu činnosti rodinného centra. 
Více informací na webu olivy-os.cz.   dtx

Pomáhají vykřesat jiskry lidství
Jedenáct dobrovolníků převzalo 21. břez-
na cenu Křesadlo. Jde o symbolické podě-
kování těm, kteří nezištně věnují svůj čas 
a dovednosti na pomoc druhým. Slavnostní 
předávání cen se konalo už pojedenácté.

Mezi oceněnými jsou osoby pomá-
hající v oblasti sociální, spolkové či ve 
zdravotnické. Nechybí ani kategorie dob-
rovolných hasičů nebo rozvojové a hu-
manitární pomoci. 

Křesadlo udělují dobrovolnické orga-
nizace Hestia a Maltézská pomoc na zá-
kladě nominací občanů nebo organizací 
z Olomouckého kraje.   dtx

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍCI:
Petra Kolčavová (oblast zdravotnictví)
Hana Polišenská (sociální služby)
Dana Michailidisová 
(dobrovolní hasiči)
Jana Janíková (zdravotnická oblast)
Ivana Rohlederová (děti, mládež 
a volnočasové aktivity)
Aneta Zavadilová (sociální služby)
Jindřich Machala (spolková a ko-
munitní činnost)
Lukáš Kohout, František Nabenko-
gel, Jan Borovka a Patrik Kotek 
(humanitární a rozvojová činnost)

PR2204015
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

HRABĚNKA
Herečka Vlasta Hartlová (*1953) slaví třicet let na scéně Moravského divadla životní rolí hraběnky 
Elizabeth Anny Marie, kterou dostala „na míru“.
Rodilá Olomoučanka působila po brněnské JAMU 16 let v šumperském divadle. Dlouhá léta se věnovala 
amatérskému divadlu Dostavník v Přerově a také připravovala adepty na umělecké školy.
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Vlasta Hartlová nyní exceluje v roli hra-
běnky ve stejnojmenné hře Jiřího Hu-
bače. A to přesto, že o sobě tvrdí, že je 
klaunem bez červeného nosu. 
„Jsem životní klaun a životní optimis-
ta. Mám ráda, když lidé kolem mě jsou 
šťastní a usmívají se,“ charakterizovala 
sama sebe.

Jakých to bylo třicet let a jak se za tu 
dobu divadlo změnilo?
Uběhlo to jak voda. Přišla jsem do Olo-
mouce z oblastního divadla, kde se 
pořád hrálo a jezdilo na zájezdy. A najed-
nou jsem byla v třísouborovém divadle, 
kde zájezdů i představení bylo méně. 
Prožívala jsem léta tučná i hubená.

Hraběnka patří mezi ty tučné role, jak jste 
si kompenzovala ty hubené?
Většinou s přerovským Dostavníkem, kde 
jsem vybírala, upravovala a režírovala 
hry. Nejednou jsem také pomáhala se ši-
tím kostýmů, výběrem rekvizit a dokonce 
i s malováním scény.

Proč jste se věnovala divadlu v Přerově?
Při představení Dva na smetišti jsem one-
mocněla a byla mi doporučena lékařka, 
která shodou okolností hrála v Dostav-
níku a přetáhla mě tam. A z lékařky se 
stala kamarádka. Bylo to osudové. I když  
už v Dostavníku  nerežíruji, stále  s nimi  
udržuji přátelské vztahy.

V čem je rozdíl mezi amatérským a pro-
fesionálním divadlem? Je to jenom ta 
výplata?
Myslím, že ne. Rozdíl je v entuziasmu 

a v tom, že ochotníci si chtějí něco do-
kázat. Profesionální herci to mají jako 
životní poslání. Amatérští herci jsou lidé 
různých profesí – lékaři, inženýři, učitelé. 
Divadlo je pro ně splnění něčeho, co mají 
v sobě nevyřčené, způsob relaxace.

Když jste povahou klaun, jak se vám hraje 
vážná hraběnka?
Herec je šťastný, když dostane protiúkol, 
a to byla Hraběnka, na kterou jsem si vů-
bec nemyslela. Když jsem se to dozvědě-
la, padla na mne obrovská zodpovědnost. 
Kopírovat paní Jiráskovou jsem nechtěla. 
Já vlastně nikdy nikoho nekopíruji. Posta-
vu hraji podle toho, jak ji vyloží režisér, 
v tomto případě Michaela Doleželová, ke 
které mám obrovskou důvěru. Pak ji  tro-
chu přefiltruji do Hartlové a je to.

Poslední roky jakoby sílil trend insceno-
vat film… Je to pro vás inspirace, nebo 
zátěž?
Nemám to ráda. Člověk je pak v zajetí fil-
mu a vždy se k němu vrací.

Jezdíte někdy po hradech a zámcích?
Jako malá holka jsem s rodiči navštívila 
mnoho hradů a zámků, byla to pro mne 
živá pohádka. Vždycky jsem si představo-
vala, jak se asi žilo.

Jak vnímáte šlechtu, která byla u nás 
dlouhá léta tabuizovaná…
Žádný šlechtický potomek nemůže za 
to, že se narodil na zámku. Stejně jako 
nikdo nemůže za to, že se narodil u ševce 
nebo pradleny. Ale oba se spolu mohou 
bavit, pokud tam není zášť z jedné, nebo 

povýšenost z druhé strany. Podle mě zá-
leží na člověku, ne na původu.

Vzpomenete si na první roli v Olomouci?
Nastoupila jsem do Hodolan, do operety 
Modré z nebe, pak jsem ještě v Hodola-
nech hrála v muzikálu Dva na smetišti od 
Pavla Dostála a přestoupila do činohry, 
do hry Past na myši.

Jak jste se k divadlu vlastně dostala?
Chodila jsem jako třináctiletá do pěvec-
kého sboru, dostali jsme nabídku zazpí-
vat v opeře Turandot a tam se to stalo 
– uchvátila mě vůně divadla, líčidel a ne-
všední atmosféra.

Jak to ale všechno přišlo?
Měla jsem skoro nevidomou sestru, cho-
dila na operace s očima. Jistě nemusím 
říkat, že rodičům nebylo do smíchu, a já 
dělala všechno proto, abych u nich vylou-
dila aspoň úsměv. A naši vždycky o mně 
žertem říkali, že ta holka půjde k cirkusu. 
Pak mě jednoho dne táta naložil do auta 
a odvezl k zadnímu vchodu divadla, řekl, 
tady vysedni a běž do prvního poschodí. 
Bude tam takový velký pán a ten se na 
tebe podívá, jestli máš talent, nebo ne. 
Nahoře v dýmu stál mohutný herec Kamil 
Marek a říká, tak co děvče, jdeš na ten 
konkurz? A bylo  to. Zůstala jsem ve Stu-
diu amatérského divadla při divadle Old-
řicha Stibora až do přijímaček na JAMU.

Jaká byla premiéra Hraběnky?
Myslím, že dopadla dobře, výborné pre-
miérové publikum spontánně reagovalo 
a odměnilo nás potleskem ve stoje.

Počítáte opony? Kolikrát vás vytleskali?
Nepočítám.

Chodíte do divadla i jako divák?
Ano. Na balet a operu, ale spíš na ge-
nerálky. Operu mám strašně ráda. Měli 
jsme doma klavírní partituru Prodané 
nevěsty, Dalibora a Rusalky, často jsem si 
zpívala různé role – i mužské.

Může podle vás role změnit člověka?
Může se to stát. Třeba Elizabeth v Hra-
běnce mě naučila, že člověk může říct 
všecko a nemusí se ničeho bát. Říct to 
tak, jak to cítí. Věk osvobozuje.

Změnila jste se i vy?
Už nejsem tak ambiciozní, abych se díva-
la, jestli jsem na obsazení napsaná naho-
ře, či dole. Jsem v divadle, stále mě baví 
hrát a zkoušet, jsou to pro mě lázně.
   Pavel Konečný



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         23
OBRAZEM

 <15 000 
Absolutní rekord v návštěvnosti za dvacet 
let trvání. Na interaktivní výstavu modelů 
For Model zavítalo v březnu na Výstaviště 
Flora přes patnáct tisíc lidí.
Za úspěchem stojí také řada vystavovatelů, 
sběratelů i prodejců, kterých byla více než 
stovka. Dominantou letošního ročníku byla 
téměř pětimetrová plachetnice – půltuno-
vá replika holandského nákladního člunu 
z 18. století.   pok
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Olomouc hostila český šampionát v halovém veslování
Do haly Univerzity Palackého se sje-
li veslaři z celé republiky, aby bojova-
li o domácí tituly XXIX. mezinárodního 
mistrovství ČR 2022 v jízdě na veslař-
ském trenažéru. To bylo zároveň závě-
rečným kolem Českého poháru 2021/22. 
Pořádání se ve spolupráci s Českým ves-
lařským svazem po čtyřech letech opět 
zhostil Veslařský klub Olomouc. 

Kromě organizačního zajištění celého 
šampionátu o sobě dal domácí klub také 

vědět na poli výsledků. V silné celore-
publikové konkurenci vybojovali olo-
moučtí závodníci celkem čtyři medaile 
a řada si jich vylepšila na konci zimní 
sezony i svá osobní maxima, což se jeví 
jako dobrý příslib pro nadcházející zá-
vodní sezonu na vodě.

Hned několik želízek v ohni měli olo-
moučtí veslaři mezi dorostenkami, které 
zasáhly do medailových bojů jako první. 
Bohužel byl znát tréninkový výpadek 
způsobený covidem, který se ani děvča-

tům nevyhnul. 
I přesto se ra-
dovaly hned ze 
dvou medailí, 
když si Eva Sle-
pičková dojela 
pro stříbro a Mi-
chaela Uličná 
pro bronz. Do 
elitní desítky se 
podařilo probo-
jovat ještě i Lucii 
Mrkvové, která 
byla devátá. V ko-
nečném pořadí 
Českého poháru 

obsadila Michela Uličná celkovou třetí 
příčku. 

Nejobsazenější kategorií byli doros-
tenci, kterých se na start postavilo více 
než osmdesát. V hojném zastoupení se 
představili i olomoučtí závodníci, z nichž 
jedinému Davidovi Sklenářovi se poda-
řilo stlačit čas na dvoukilometrové trati 
pod hranici sedmi minut na konečných 
6:54,8. Jako nejlepšímu z domácích mu 
připadlo 22. místo. 

Kategorie juniorů braly nejlepší umís-
tění v druhé desítce, kdy Jana Slepičko-
vá projela cílem na 11. místě, Vojtěch 
Hoskovec dojel na 12. místě a jen o dvě 
příčky dál byl Jan Řezáč. 

Další medaili si veslaři připsali 
v hlavní kategorii žen, kde se po del-
ší odmlce představila Pavlína Žižková. 
Nejen že si vyjela skvělý bronz mezi 
českými reprezentantkami, ale zároveň 
časem 7:05,7 přepsala na klasické vzdá-
lenosti 2000 metrů český rekord ve své 
věkové kategorii. 

Medailovou sbírku uzavřel Jiří Urban, 
který startoval v kategorii mužů masters 
80–84 let a stal se mistrem republiky i ví-
tězem českého poháru.    deš

SPORT

Karel Brückner převzal medaili Za zásluhy
Legenda olomouckého a českého fotbalu, 
hráč, trenér Sigmy a reprezentace Karel 
Brückner převzal medaili Za zásluhy I. 
stupně. Prezident Miloš Zeman Brückne-
rovi státní vyznamenání udělil již v roce 
2020 u příležitosti 102. výročí založení 
samostatného Československa, kvůli ko-
ronaviru se však slavnostní ceremoniál 
konal až nyní. Pražský hrad medaili Karlu 
Brücknerovi udělil za zásluhy o stát v ob-
lasti sportu. 

Brückner patří k nejvýznamnějším 

osobnostem historie Sigmy Olomouc 
i českého fotbalu. Podepsán je i pod nej-
větším ligovým úspěchem Sigmy, kterým 
je druhé místo ze sezony 1995/96, i pod 
památnou jízdou Pohárem UEFA v sezoně 
1991/92, která skončila až ve čtvrtfinále. 

Národní tým dovedl na Euru 2004 
k bronzovým medailím. Jako jediný trenér 
v historii českého národního týmu uspěl 
ve všech třech kvalifikacích, kterých se 
zúčastnil, a jako dosud jediný přivedl Čes-
ko v roce 2006 na mistrovství světa.   deš

Startuje nový projekt nazvaný Sportuje celá Olomouc 2022
S příchodem jara a rozvolňováním 
protiepidemických opatření startuje 
projekt Sportuje celá Olomouc 2022. 
Zaměřit se chce na všechny věkové ka-
tegorie.

Cílem projektu je rozpohybovat co 
největší počet Olomoučanů. „Je jasné, 
že nikoho nemůžeme nutit běhat, máme 
ale možnost ukázat, že sport může být 
příjemnou aktivitou a náplní volného 
času. Začínáme u těch nejmladších, kde 
budeme pracovat na zvýšení úrovně 

pohybové gramotnosti dětí mateřských 
škol díky cvičení se sadou gymnastických 
pomůcek,“ uvedla náměstkyně primátora 
Markéta Záleská.

V první etapě projektu budou vy-
baveny mateřské školky v Petřkově 
a Arbesově ulici a na návsi Svobody. 
Souběžně s nákupem pomůcek proběhl 
vzdělávací seminář, jehož absolventky 
získaly certifikáty opravňující k výuce 
pohybové gramotnosti na mateřských 
školách.

„V rámci projektu Sportuje celá Olo-
mouc 2022 plánujeme také akce Nor-
dic Walking pro seniory v olomouckých 
parcích, s vrcholovými sportovci naše-
ho města se chystáme na školní hřiš-
tě s programem pro žáky v družinách. 
Velká akce na konci léta proběhne pří-
mo na Horním náměstí. Přáli bychom si 
oslovit co nejvíce spoluobčanů všech 
věkových kategorií. Chceme město roz-
hýbat,“ přiblížila ambice projektu ná-
městkyně Záleská.   deš
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V obřadní síni olomoucké radnice byly 
v březnu slavnostně vyhlášeny výsledky 
56. ročníku ankety Nejlepší sportovec 
Olomoucka. 

Vítězem v kategorii seniorů se stal šermíř 
a olympionik Jakub Jurka, mezi kolekti-
vy uspěli kanoisté na divoké vodě SK UP 
Olomouc. Kategorii juniorů dominova-
la kanoistka Klára Kneblová, u družstev 
byly oceněny výsledky mladých repre-
zentantek Golf Clubu Olomouc. 

„V loňském roce byli sportovci z Olo-
moucka opravdu hodně úspěšní. Sbírali 
medaile na světových, evropských i do-
mácích šampionátech, někteří to dokon-
ce dotáhli až na olympiádu do Tokia. 
Můžeme na ně být pyšní a jsem rád, že 
jim můžeme také prostřednictvím této 
ankety ještě jednou poděkovat za skvě-
lou reprezentaci města i regionu,“ pro-
hlásil primátor Mirek Žbánek.

Trenéry roku se stala Pavla Kneblová 
a Jiří Kratochvíl, kteří stojí za úspěchy 

olomouckých kanoistů. Objevem roku se 
stal judista Tomáš Raška, mezi handica-
povanými sportovci uspěl sportovní stře-
lec Tomáš Pešek. 

Cenu pro funkcionářskou osobnost 
převzal Zdeněk Juráš, který je čtyřicet 
let spojený s házenkářským klubem DHK 
Zora Olomouc. Pro cenu Drahoše Vál-
ka si přišel uznávaný odborník Fridrich 
Földes, který vychoval několik generací 
úspěšných šermířů. 

Mimořádné ocenění získali hokejis-
té David Krejčí a Branislav Konrád. „Oba 
ukázali, že jsou skvělí po všech stránkách. 
David Krejčí se po letech v zámoří vrátil do 
rodného regionu, aby si jeho rodiče užili 
vnoučat, a navrch táhne svůj téměř mateř-
ský klub. Branislav Konrád zase všem uká-
zal, jak se dá poprat s osudem. V rekordně 
krátké době se vrátil po zranění a odměnou 
za překonání všech těžkostí mu byl olym-
pijský bronz. Jsou vzory pro všechny, nejen 
pro sportovce,“ poznamenala náměstkyně 
primátora Markéta Záleská.   deš

 GOLFISTKY A KNÉBLOVÁ  
 ZLATÝMI JUNIORKAMI, JURKA  
 A KANOISTÉ NEJLEPŠÍMI SPORTOVCI 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC 
OLOMOUCKA

SENIOŘI – JEDNOTLIVCI:
1.  Jakub Jurka 
 (Dukla Olomouc – šerm kordem)
2.  David Klammert 
 (Judo klub Olomouc )
3.  Tereza Kneblová 
 (SK UP Olomouc – kanoistika)

SENIORSKÉ KOLEKTIVY:
1. SK UP Olomouc – kanoistika
2. Judo Klub Olomouc
3. HC Olomouc – A mužstvo - 
extraliga ledního hokeje

JUNIOŘI - JEDNOTLIVCI:
1. Klára Kneblová 
 (SK UP Olomouc – kanoistika)
2. Eva Kubíčková 
 (AK Olomouc – atletika)
3. Kristýna Fryšáková 
 (Aerobik klub Olomouc)

JUNIORSKÉ KOLEKTIVY:
1. Golf Club Olomouc – juniorky
2. SK UP Olomouc – kanoistika –  
 juniorky
3. Veslařský klub Olomouc –  
 dorostenky veslování

HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI:
1. Tomáš Pešek 
 (SK TPS Olomouc –  
 sportovní střelba)
2. Julie Švecová 
 (Klub neslyšících  
 Ski Velo Olomouc – judo)
3. Jakub Kosek 
 (SK TPS Olomouc –  
 sportovní střelba)

TRENÉR ROKU: 
Pavla Kneblová a Jiří Kratochvíl 
(SK UP Olomouc – kanoistika)

OBJEV ROKU: 
Tomáš Raška (Judo klub Olomouc)

FUNKCIONÁŘSKÁ OSOBNOST: 
Zdeněk Juráš 
(DHK Zora Olomouc)

CENA DRAHOŠE VÁLKA: 
Fridrich Földes 
(Dukla Olomouc – šerm kordem)

MIMOŘÁDNÁ CENA: 
David Krejčí, Branislav 
Konrád (HC Olomouc)

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC 
OLOMOUCKA
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Dodržujeme platná hygienická opatření, nutná rezervace.

 AKCE  

5. 4. 17 hodin nám. Republiky–Tajemství závoje–se Soňou Bulbeck se 
vydáme do Saudské Arábie a poznáme, jak se země spojovaná s útla-
kem žen a terorismem postupně mění.

6. 4. v 10 hodin pobočka Holice–Brlůžky–setkání rodičů s úplně malý-
mi dětmi, hraní, čtení, tipy na dětské knížky v rámci projektu Book start 
rozvíjejícímu čtenářskou gramotnost již od narození.

7. 4. 16 hodin nám. Republiky–Baroko–s Mgr. Věrou Mičkovou se v cyklu 
besed věnovaných umění a připravovaných za podpory společnosti Eu-
ForAll, o. s. zaměříme na barokní umění Itálie, Španělska a Belgie a ne-
zapomeneme ani na tzv. české baroko uznávané v celé Evropě.

Velikonoční dílničky pro děti

• 7. 4. 13–18 hodin–pobočka Brněnská–velikonoční dekorace

• 14. 4. 9–11, 12–16 hodin–nám. Republiky, oddělení pro děti 
 a mládež–3D papírové obrázky

• 14. 4. 14–17 hodin–pobočka Holice–ozdoby na velikonoční stůl 
nebo do květináče (doporučujeme přijít v zeleném)

11., 12., 25. a 26. 4. 16–18 hodin pobočka Jungmannova–Roboti–
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého 
robota a naučí se ho sami naprogramovat. 731 123 081, 
jungmannova@kmol.cz

12. 4. v 17 hodin nám. Republiky–Tajemná moc drahých kamenů–ve 
společnosti Pavla Comte Dočkala pocítíme vnitřní energii drahých ka-
menů a naučíme se je vybírat a využívat k ochraně vlastního těla.

14. 4. 16–18 hodin nám. Republiky–kreativní dílna pro dospělé Hrátky 
s hlínou–práce s klasickou i samotvrdnoucí hlínou, s různými hrnčíř-
skými nástroji a malování výrobků. Nutná rezervace na 585 545 123, 
dospele@kmol.cz

14. 4. v 17 hodin nám. Republiky–Mezinárodní cena vévody z Edinbur-
ghu–laureáti ceny DOFE poradí 16–24letým, jak úžasně prožít volný čas 
a zároveň splnit podmínky pro získání mezinárodního certifikátu. Setká-
ní oživí příběhy účastníků dobrodružné expedice v Alpách. 

25. 4. 15–18 hodin nám. Republiky–Klub deskových her–odpoledne 
s klasickými či novými stolními hrami. 585 545 123, dospele@kmol.cz 

26. 4. 9:30–11 hodin pobočka Holice–Nebojme se internetu–internet 
pro každý věk spojený s pravidly bezpečnosti

28. 4. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova–Jak Haiti (ne)přichází o ško-
láky–beseda o exotickém ostrově, který v poslední době zasáhla řada 
katastrof, s autorem souběžně probíhající výstavy Jiřím Paszem.

5. 5. 13–18 hodin pobočka Brněnská–Dárek pro maminku–výroba květi-
nové záložky s 3D motýlkem, pro děti od 6 let.

5. 5. v 16 hodin náměstí Republiky–Občanské zákoníky v českých ze-
mích–s JUDr. Jarmilou Podivínskou se v rámci cyklu přednášek EuForAll 
sejdeme nad Všeobecným občanským zákoníkem 1811 a občanskými 
zákoníky z let 1950 a 1964. Potěší úsměvné případy ze soudních síní.  

 VÝSTAVY  

Budovu na náměstí Republiky do konce června oživují fotografie olomouc-
kého výtvarníka Ladislava Grossmanna, který se věnuje také malbě, grafice 
a knižním ilustracím.

Pobočka Jungmannova představuje první část fotografií Jiřího Pasze zobra-
zující každodenní život dětí na Haiti.

Pobočka Brněnská zve na Zimní variace–snímky členů fotografické sekce 
Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.

Pobočka Holice nabízí až do května výstavu Jitky Merglové-Šufanové s ná-
zvem Kreslení mi dává volnost.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

2. 4. 19:00 X
Dokonalá svatba
Tohle bude ještě náročný... Činohra

3. 4.  19:00 YO
Dům Bernardy Alby
Dohlédni dna ženské duše Činohra

3. 4.  19:00  - 
Nedotknutelní
Česká divadelní premiéra Činohra

4. 4.  19:00 K
Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí! Činohra

5. 4.  19:00 L
Hraběnka
Doba se změnila, ona ne Činohra

6. 4.  17:00 C
Zánik samoty Berhof
Daleko od konce, daleko od začátku Činohra

7. 4.  19:00 E
Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme 
hrát!

Činohra

8. 4.  20:30 PP
Obraz Doriana Graye
Nadbytek stejně jako odříkání přináší 
svůj vlastní trest

Balet

9. 4.  14:00  - 
Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu Činohra

9. 4.  19:00  - 
Obraz Doriana Graye
Nadbytek stejně jako odříkání přináší 
svůj vlastní trest

Balet

10. 4.  19:00  - 
Tlustý prase
Když láska váží víc, než dokážeš unést Činohra

11. 4.  19:00 A
Hraběnka
Doba se změnila, ona ne Činohra

12. 4.  19:00 B
Fidelio
Opera o síle lásky a boje za osvobození Opera

13. 4.  19:00  - 
Sluha dvou pánů
Skoro bleší cirkus Činohra

14. 4.  15:00 D
Podskalák
Známá lidová opereta Opereta

15. 4.  19:00  - 
Královny
Kde je humor, je i naděje Činohra

16. 4.  20:00 ZO
Revizor
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí! Činohra

17. 4.  10:00 NO
Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta Opereta

23. 4.  14:00  - 
Obraz Doriana Graye
Nadbytek stejně jako odříkání přináší 
svůj vlastní trest

Balet

23. 4.  16:00  - 
Obraz Doriana Graye
Nadbytek stejně jako odříkání přináší 
svůj vlastní trest

Balet

24. 4.  19:00 RPP
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
Divadlo loutek Ostrava Pohádka

24. 4.  19:00 OPP
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
Divadlo loutek Ostrava Pohádka

26. 4.  19:00 B
Nabucco
Leť, myšlenko, na křídlech zlatých... Opera

28. 4.  19:00 E
Obraz Doriana Graye
Nadbytek stejně jako odříkání přináší 
svůj vlastní trest

Balet

29. 4.  19:00 PP
Dokud nás lež nerozdělí
Maminka má vždycky pravdu. Nebo 
snad ne?

Činohra

30. 4.  19:00  - Kurz základů baletu pro začátečníky Balet

30. 4.  14:00  - 
Noc v Benátkách
Každá kočka potmě černá Opereta
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

22. 4. 
17:00

JAMU 5
Aaron Copland, Reinhold Glière, Dmitrij 
Šostakovič 
Aleš Tvrdík – klarinet, Roxana Hädler – 
harfa; Patrik Červák – dirigent 

26. 4. 
17:30

Hravost lidové poezie ženským i muž-
ským pohledem
Bohuslav Martinů, Jiří Rada, Ján Skládaný
Vít Mužík – housle, Petra Hánová – hou-
sle, Eliška Vláčilová – violoncello, Pavel 
Hána – viola, Anastázie Tomečková – 
harfa, Eva Rohleder – zpěv, violoncello, 
Markéta Vejvodová –  autorka pořadu 
a průvodce programem

26. 4.
19:00

Amerika. V její hudbě slyšíme celý svět
Antonín Dvořák, David Lang, George 
Gershwin
Trio Incendio, Filip Zaykov – housle, Vi-
lém Petras – violoncello, Karolína Franti-
šová – klavír; Jakub Klecker – dirigent

Telegraph je dobře dostupná komunitní centrála. Od olomouckého 
nádraží je to pár kroků, do hlavních ulic tři zastávky tramvají. Jsme na 
dosah, tak se s námi klidně spojte.

TELEGRAPH  JUNGMANNOVA 3, OLOMOUC
49°35'26.6"N 17°16'34.6"E 
#TLGRPH @TELEGRAPH.CZ

Sledujte nás na facebooku a instagramu!

PROGRAM
TEL  GRAPH

DUBEN

@telegraph
.cz

CHCETE TO SPOJIT?

24 2 – 1 5 výstava
JAN POUPĚ: 
NEURALSCAPE

pá 15 4 film 130/100 Kč

20:00
NIC K SMÍCHU

pá 1 4 debata 200 Kč

17:30
MARKÉTA KUTILOVÁ, 
LENKA KLICPEROVÁ: PŘÍBĚHY 
Z VÁLKY NA UKRAJINĚ

ne 17 4 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: CESTA ZA 
ŽIVOU VODOU

ne 3 4 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: TAJEMSTVÍ 
STARÉ BAMBITKY 2

po 18 4 film 130/100 Kč

20:00
MARTIN SCORSESE #2: 
MAFIÁNI

po 4 4 film 130/100 Kč

18:00
BOILING POINT
English subs only

út 19 4 stand-up    250/200 Kč

20:00
SLZY ŠTĚSTÍ

po 4 4 film 130/100 Kč

20:00
DRIVE MY CAR

st 20 4 přednáška    100/80 Kč

18:00
CO JE TO ENGAGEMENT

čt 7 4 komentovka
18:00
JAN POUPĚ: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
A KŘEST KATALOGU

čt 7 4 film 130/100 Kč

20:00
RENÉ – VĚZEŇ SVOBODY

ne 24 4 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: VZHŮRU ZA SNY

ne 10 4 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: FAMU V KINĚ 02

po 25 4 film 130/100 Kč

20:00
MARTIN SCORSESE #3: 
SKRYTÁ IDENTITA

po 11 4 film 130/100 Kč

20:00
MARTIN SCORSESE #1: 
ŠPINAVÉ ULICE

út 26 4 debata 100/80 Kč

19:00
TTALK: PETR NOVÁK

út 12 4 debata 100/80 Kč

19:00
TTALK: JAKUB RÁLIŠ

st 27 4 koncert 120/100 Kč

19:30
SILENCE AND JOY

st 13 4 stand-up     250/200 Kč

19:30
CZECHMATES! OLOMOUC 
ENGLISH COMEDY

so 30 4 workshop       450 Kč

10:00
VENDULA BURGROVÁ: 
FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP – 
VNITŘNÍ KRAJINA

G: Langer a Ryšavý
Výstava s názvem Není/Je představuje v Galerii města Olomou-
ce na Dolním náměstí díla Radovana Langera vzniklá v průbě-
hu posledních deseti let. K vidění jsou jeho olejomalby a akryly, 
kresby, asambláže, fotoprinty a dřevěné či kovové objekty. Vý-
stava potrvá do 22. dubna. 

O pět dní později bude 27. dubna v galerii zahájena výstava 
jubilanta Jiřího Ryšavého. Uvede obrazy, které jsou výsledkem 
jeho tvorby z posledních let. O autorově výtvarné cestě bude na 
zahájení výstavy hovořit Jiří Hastík.   ise
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Česko-polský rok: Polské stopy v Olomouci
Olomouc leží na staré cestě z Čech do 
Polska. Byla založena na takzvaném 
magdeburském právu, o jehož zapůjčení 
Olomoučtí požádali dnes polské měs-
to Vratislav. Letošní rok je v Olomouci 
česko-polský, zkusme tedy najít polské 
stopy.

Olomouc, polsky Ołomuniec, je u se-
verních sousedů známá také díky jedné 
prostonárodní, lehce obscénní, polské 
písničce, ve které se zpívá o strastech vo-
jáka, jehož pouť začíná právě v Ołomuń-
cu na Fiszplacu, tedy v okolí Caesarovy 
kašny na Horním náměstí. 

Král Sobieský
Z ulic bychom mohli jmenovat Polskou, 
Varšavské náměstí, Krakovskou, Ko-
perníkovu a Sobieského. Krále Jana III: 
Sobieského připomíná také bronzová 
deska na Horním náměstí, která infor-
muje o návštěvě polského krále 26. 
srpna 1683. Zastavil se tady na cestě do 
Vídně, kde svedl svou slavnou vítěznou 
bitvu nad osmanskou říší. V Olomou-
ci ho přivítaly hned tři salvy. Poprvé, 
když královská kavalkáda dorazila ke 
Chvalkovicím, podruhé, když přejíždě-
la kamenný most přes Moravu, a třetí 
mu dopřáli ozbrojení měšťané, kteří se 

shromáždili na Horním náměstí a stří-
leli salvy z mušket, když král projížděl 
Ostružnickou ulicí. Jan III. Sobieský 
na Olomouc vzpomínal jako na měs-
to, kde jsou krásné domy, ale je tam 
dost draho. Během své návštěvy pak 
neopomněl navštívit jezuitskou kolej 
– konvikt a poklonit se ostatkům Jana 
Sarkandera. 

Svatí a rektor
Uctívání Sarkandera bylo, a pro mnohé 
ještě stále je, považováno za výraz lokál-
ního moravského patriotismu. Ale narodil 
se na území dnešního Polska ve slezském 
Skočově. Což v té době nebyla cizina. 

Polským duchovním, vězněným v Olo-
mouci jako rebel, byl také kněz, církevní 
reformátor, publicista a rektor krakov-
ské univerzity Hugo Stumberg Kołłątaj. 
V olomouckém vězení psal své kritické 
rozbory a mučila ho podagra neboli dna. 
Jeho pamětní desku najdeme na náměstí 
Republiky. 

Z dalších duchovních osobností s pol-
skými kořeny jmenujme ještě řeholníka 
a malíře – svatého Alberta Chmielowské-
ho. Ten byl od roku 1863 vězněn na Tabu-
lovém vrchu s dalšími stovkami polských 
povstalců, ale díky pomoci místního fará-
ře se mu ještě téhož roku podařilo utéct. 

Papež
Když ještě zůstaneme v církevní sféře, 
na rozdíl od předešlých s láskou na 
Olomouc vzpomínal papež Jan Pavel 
II. Podle kardinála Stanisława Diwisze 
se ve Vatikánu pak všichni na popud 
papeže učili větu, kterou tehdy lidé 
volali: Svatý Kopeček je plný tvých 
oveček. 

Na počest papežské návštěvy se nyní 
prostranství před bazilikou jmenuje 
Návrší Jana Pavla II. a přímo v bazilice 
je umístěna kapka jeho krve.

Miłosz a Bałka
Česko-polská spolupráce ale probíha-
la i na více světské bázi. Ve středověku 
kupci z Polska do Olomouce přiváželi 
zejména zemědělské produkty, kožešiny 
a kůže, v pramenech jsou zvláště zmiňo-
vány obchodní styky s Vratislaví a kro-
mě kupců sem proudili také studenti 
a umělci. Ti Olomouc navštěvují dodnes, 
v době nedávné, zejména díky aktivitám 
Václava Buriana, to byl například držitel 
Nobelovy ceny za literaturu Czesław 
Miłosz. V současnosti pomyslné žezlo 
přebralo Muzeum umění a do Olomouce 
jezdí polští výtvarníci. Aktuálně na vý-
stavu Domov a svět sochaře Mirosława 
Bałka.   Michaela Zormanová

Divadlo a filharmonie v Senátu
Moravské divadlo a Moravská filharmonie představují svou 
historii v Senátu Parlamentu ČR. Divadlo i filharmonie se na 
výstavě prezentují řadou archivních fotografií. V expozici 
jsou rovněž ukázky kostýmů i zachycení proměny společné 
budovy obou institucí na Horním náměstí. Své místo má 
na výstavě také historická opona, která se pyšní zápisem 
v Guinnessově knize rekordů. Veřejnosti je expozice 
přístupná ve Valdštejnském paláci do 24. dubna.   pok
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Umělecký azyl pro kyjevský balet
Moravské divadlo hostí členy Kyjevské-
ho městského baletu. Souboru, který se 
kvůli ruskému napadení Ukrajiny nemohl 
vrátit z evropského turné domů, nabídlo 
vedení divadla umělecký azyl a možnost 
trénovat a zkoušet. 

„Současně vznikl nápad uspořádat 
na olomouckém jevišti česko-ukrajinský 
galavečer, na němž by vedle domácího 
souboru vystoupili také tanečníci z Ky-
jeva a pozvaní hosté z divadel v Brně, 
Ostravě a Plzni,“ doplnil mluvčí divadla 

David Kresta. Ten se uskutečnil ve středu 
30. března.

Vedení Moravského divadla se rozhod-
lo poskytnout ukrajinským umělcům k dis-
pozici baletní sál. „Chceme, aby ukrajinští 
tanečníci měli možnost alespoň takto dál 
pokračovat ve své umělecké práci,“ uvedl 
ředitel David Gerneš.

Kyjevský městský balet založil v roce 
2014 Ivan Kozlov, bývalý sólista baletu Ma-
riinského divadla v Petrohradu. Soubor má 
na repertoáru přes dvacítku titulů.   pok

Pět strhujících příběhů politických věz-
ňů zaplnilo někdejší kryt civilní ochrany 
v Bezručových sadech. Veřejnosti se ote-
vřel na konci března.

„Výstavou chceme oslovit hlavně mladé 
lidi, přiblížit jim moderní dějiny a zá-
roveň jim ukázat inspirativní příběhy,“ 
prohlásil Mikuláš Kroupa, ředitel obecně 

prospěšné organizace Post Bellum, která 
za celým projektem stojí. 

Návštěvníci se mohou seznámit s osu-
dy Marie Susedkové a Antonína Huvara; 
Eriky Bednářové, dcery protinacistické 
bojovnice, která byla po válce poslá-
na do internačního tábora pro Němce; 
Jiřího Fišera, který byl jako dítě spolu se 
svým bratrem zařazen do skupiny věz-
ňů, na kterých dělal v Osvětimi zvrhlé 
pokusy doktor Josef Mengele; a signatá-
ře Charty 77 Tomáše Hradílka. 

V centrální části krytu je k vidění průřez 
toho nejzajímavějšího z celé sbírky Paměti 
národa. Výstavu doplňují velkoformátové 
projekce archivních fotografií obohacené 
originálním zvukovým designem. 

Olomoucká pobočka Paměť národa 
Střední Morava otevře kryt do konce 
června vždy ve středu, v pátek a v sobotu 
od 14 do 18 hodin.   pok

 KRYT CIVILNÍ OCHRANY 
 OŽIL PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ 

Vladimír Franz: Co 
vypovídají hymny 

Hudební skladatel, pedagog, pu-
blicista a malíř Vladimír Franz 
bude v Muzeu umění přednášet 
o historickém, společensko-po-
litickém a uměleckém kontextu 
hymen ve střední Evropě.

Součástí bude také zahájení 
komorní přehlídky Franzových 
prací nazvané Slavnost–Totem–
Tajemství. Kromě rozměrných ob-
razů malovaných v plenéru na ní 
bude několik drobných akvarelů.

Přednáška se koná v úterý 
19. dubna v 18 hodin.   ise
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Hasiči hasičům. Sbory věnovaly vybavení ukrajinským kolegům
Profesionální i dobrovolné sbory hasi-
čů darovaly stovky zásahových obleků 
i přileb ukrajinským hasičům, kteří s na-
sazením života zachraňují a pomáhají 
obyvatelům ve své rodné zemi. 

Sbírku vyhlásilo Generální ředi-
telství Hasičské záchranné služby 
v polovině března. Veškeré vybavení  se 
naváželo z celé Moravy do drahanovického 

skladu, který stojí nedaleko Olomouce. 
„Vybraný materiál nakonec zaplnil 

více než třicet kovových palet. Všech-
no vybavení je plně funkční,“ potvrdila 
mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Ve válce proti ruským okupantům po-
máhají i svítilny, hadice či dýchací přístro-
je. Olomoucký sbor daroval například 
přilby, zásahové obleky či hadice.   dtx

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Opatrnosti není nikdy dost a v silnič-
ním provozu to podle strážníků platí 
dvojnásob. 

„Do způsobu dopravy po městě se zejmé-
na během posledních dvou let odrazila 
pandemie. Lidé častěji sáhnou k jízdním 
kolům, koloběžkám. Nebo jdou pěšky. 
Všichni zúčastnění by však neměli zapo-
mínat na fakt, že i pro ně platí pravidla 
silničního provozu,“ uvedl ředitel olo-
moucké městské policie Pavel Skalický.

V loňském roce strážníci řešili více než 
1400 přestupků chodců a cyklistů na úze-
mí města. Z pohledu chodců šlo zejména 
o nerespektování světelné signalizace na 
přechodech pro chodce a železničních 
přejezdech, a to ve 114 případech. „Právě 
přecházení na červenou může mít pro 
chodce fatální následky, protože osobní 
automobil, autobus nebo tramvaj oprav-
du nedokážou zastavit na fleku,“ prohlá-
sil ředitel. 

Co se týče cyklistů, zde by se jejich 

prohřešky daly rozdělit do několika 
skupin. Nejčastější je jízda po chodníku 
– 763 přestupků. „Na chodníku se jako 
cyklista může pohybovat pouze dítě 
mladší deseti let, což platí i v případě ko-
loběžek,“ doplnil Skalický. 

Dále hlídky při výkonu služby zjisti-
ly více než sedm desítek cyklistů, jejichž 
jízdní kola byla nedostatečně osvětle-
na nebo samotná povinná výbava úplně 
chyběla. 

„Oproti předchozím letům evidujeme 
úbytek prohřešků cyklistů, kteří nevy-
užívali cyklostezky nebo vyhrazené 
jízdní pruhy, a to zejména v městských 
parcích. Je to dáno tím, že na podzim 
loňského roku došlo ve Smetanových 
sadech ke změně dopravní situace 
a samotným cyklistům zde přibylo více 
značených koridorů, kde se mohou po-
hybovat,“ řekl ředitel Skalický.

Duben je považován za měsíc bez-
pečnosti, strážníci proto apelují na 
účastníky silničního provozu, kteří se 
na silnicích, stezkách nebo chodnících 
setkávají, aby se vzájemně respektova-
li, byli k sobě ohleduplní a dodržovali 
platnou legislativu.   dtx

 OHLEDUPLNOST A TOLERANCE, TO JE  
 SPRÁVNÁ NÁPLŇ MĚSÍCE BEZPEČNOSTI 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Jak je to s délkou zeleného signálu pro chodce na Velkomoravské 
ulici a co lze udělat se starou vsypovou loučkou na hřbitově?
Neexistuje v životě města nic, na co byste se nemohli zeptat v rubrice Otevřená radnice. Nejen, že vždy dostanete odpověď od kompe-
tentních politiků nebo úředníků, ale nejzajímavější dotazy otiskneme na této stránce, aby byly k užitku či vysvětlení všem.

Mám dotaz a zároveň i žádost na světelnou křižovatku 
u Zenitu/Lidlu. Bylo by možné nastavit její seřízení tak, aby 
se zajistila zvýšená bezpečnost chodců a cyklistů? Jedná 
se hlavně o směr na přechodu pro chodce ze Schweitze-
rovy ulice k Lidlu. Intervaly pro přechod jsou velmi krátké. 
Když „uvíznete“ na půlícím ostrůvku, který je velmi malý, 
třeba i s kočárkem, tak to není moc příjemný pocit. Snad by 
pomohl delší interval pro přechod a zejména zastavení vo-
zidel, které odbočují od Schweitzerovy směrem k benzínce 
v době, kdy se na přechodu ještě vyskytují chodci.

Nedalo by se něco udělat na vylepšení staré vsypové 
loučky na Neředínském hřbitově? Konkrétně se mi jedná 
o úpravu konstrukce pro ukládání svíček, případně kvě-
tin a možnosti umístění náhrobních destiček, něco po-
dobného, jako je u nové vsypové loučky.

Alois Horálek

Ludmila Wildnerová

Světelnou signalizaci na této 
křižovatce jsem opakovaně řešil 
s odborníky na dopravu i s policií. 
Stěžují si na ni občané, zvláště se-
nioři nebo ti s malými dětmi, ale 
i komise městské části. Sám také 
vím, jaké je tam stát na ostrůvku 
s manželkou a dvěma kočárky. 
Pokud by se však prodloužila 
doba přecházení chodců, hrozí 

podle dopravních odborníků a policistů mohutné prodloužení 
kolon automobilů na Velkomoravské a zácpy by byly mnohem 
větší i na Schweitzerově a v dalších ulicích.  To je podle do-
pravních odborníků důvod, proč není možné prodloužení doby 
signálu zelené k přecházení chodců. Situaci ale může zlepšit 
připravovaná rekonstrukce, kdy dojde i k rozšíření ostrůvků.

Mirek Žbánek
primátor

Původní vsypová loučka byla zalo-
žena asi před čtyřiceti lety a vsypy 
byly ukončeny, až na výjimky, asi 
před dvaceti lety. Veškeré činnosti 
Hřbitovů města Olomouce vychází 
ze základního principu úcty k prá-
ci, odkazu a dílu našich předků, 
jakož i respektu k architektonické-
mu pojetí hřbitovního itineráře. Rozumím tomu, že se původní 
konstrukce u vsypové loučky nemusí každému líbit, ale zatím se 
její odstraňování neplánuje. Zaměstnanci hřbitovů dělají maxi-
mum pro to, aby v exponovaných obdobích byly včas odstraňo-
vány všechny vyhořelé svíčky a zvadlé květiny. 

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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Nesuď nikoho, dokud neujdeš míli v jeho botách
Jsem velmi rád, že se vedení města v čele s panem primátorem Žbánkem připojilo 
k pomoci Ukrajině. Kamiony z Olomouce, s tolik potřebnou humanitární pomocí, 
již dorazily do ukrajinského města Černivci a další podpora se chystá. Děkuji za to!
Ať už jsme si prošli čímkoliv, ať máme jakýkoliv politický názor, vlna solidarity 
a soucitu nás spojuje. Nelze myslet jen na sebe, protože jednoho dne to můžeme 
být právě my, kdo bude potřebovat pomoc a podanou ruku.
Jsem vděčný za to, co mi život dal a za všechny ty zkušenosti a životní zkoušky, 
kterými jsem musel projít, a o to víc si vážím všech těch, kteří bez ohledu na to, zda 
jsou bohatí nebo chudí – pomáhají druhým. A někteří ne jen jednou, ale vícekrát.
Vnímáme, jak se k nám přiblížila válka, která smrt nese nedílně s sebou. Zhmot-
nila se pouhých pár set kilometrů od nás, jako dávná výčitka, o které jsme se 
domnívali, že snad už zůstala navždy pouze kapitolou v učebnicích dějepisu. Je 
neuvěřitelně smutné pozorovat utrpení civilních obyvatel na ukrajinské straně, ale 
také bezmoc obyčejných Rusů, kteří cítí zodpovědnost za konflikt, který si nepřáli.
Dnešní uprchlíci z Ukrajiny jsou stejní jako my. Jsou obyčejní, civilizovaní, potře-
bují pomoc. Proudí k nám hlavně děti a ženy. A proto nesuďme, přátelé, neutvá-
řejme si zbytečné předsudky o druhých - tohle není cesta ke zdravé a spokojené 
společnosti.
Obrovská solidarita, která u nás zavládla, svědčí také o tom, že patříme do vyspě-
lého světa.
Nenechejme v tom Ukrajinu samotnou. Je čas jednat a postavit se za to správné, 
i když nás to bude bolet. Buďme trpěliví a tolerantní. Dnes jsou v sázce životy a bu-
doucnost našich přátel, zítra to mohou být životy a budoucnost naše.

Radim Lindner / ANO 2011

Město jako kulturní agentura vs. živá kultura města 
V době po pandemii všichni prahneme po setkávání. Jedno takové nabídlo město 
koncem února v podobě městského Masopustu. Slaměné figuríny tanečníků a mu-
zikantů, velké jeviště s folklorními zpěváky, krojovaná městská rada, ledové sochy, 
divadelníci na chůdách, stánky s občerstvením. Vyhodnocení: úspěšná akce, příště 
může město opět organizátorům přispět. Jenže kdo je organizátorem? Město. Úřad.
Příslušný odbor magistrátu podobných atrakcí v centru nabízí během roku několik. 
Svátky města, Dny evropských památek, letní koncerty u Trojice. Pro cestovní ruch 
i obyvatele města jsou to jistě vítané příležitosti oživit olomoucká náměstí. Pro-
blematičtější je pohled na to, jak jsou tyto atrakce organizovány a financovány.
Rozpočet na kulturu je strukturován do čtyř základních skupin. Tu největší tvo-
ří peníze pro příspěvkové organizace, divadlo a filharmonii. Ve druhé skupině 
jsou dotace pro živou kulturu - ostatní divadla, hudební kluby, galerie, spolky, 
neziskovky, festivaly, publikace. Třetí část peněz si rozdělí městské části, jejichž 
komise rozhodují o menší sumě peněz na drobnější sousedské akce. Čtvrtou část 
si ponechává magistrát pro vlastní režii. V čem je problém? V poměrech mezi 
těmito finančními balíky.
Na živou kulturu zůstane každoročně méně peněz a kulturní komise prožívá 
čím dál větší trauma v rozdělování malých částek. Letos šlo o 9 milionů korun 
a nepodařilo se významněji podpořit ani velké festivaly, které do města přivádějí 
tisíce návštěvníků ze zahraničí a prestiž, ani menší projekty.
Největší otazník visí nad penězi, které si ponechává odbor na “městské” akce 
jmenované v úvodu. Letos jde o bezmála 8 milionů korun, s nimiž odbor hospo-
daří podle vlastního uvážení. Jistěže se část těchto peněz vrací zpět olomouc-
kým aktérům, od kterých si město objedná divadlo, produkci, stavbu scény či 
koncert. Ale město není kulturní agentura. Má vytvářet příležitosti, dávat po-
bídky, nabízet podporu. Zorganizovat akci od začátku do konce vyžaduje nejen 
mnoho peněz, ale i energie, kterou musí vynaložit úředníci za další peníze na 
jejich mzdy. Přitom ve městě existují zdroje nadšených lidí, kteří by se na náklad-
né organizační práci rádi podíleli. Jsou to právě osvědčení žadatelé o dotace 
a lidé z městských částí, s nimiž odbor na organizaci zmíněných akcí nespolu-
pracuje. Pokud by městské části dostaly příležitost zorganizovat společně např. 
Masopust, mohla by z toho být opravdová městská slavnost, na jejíž organizaci 
participují občané Olomouce od Topolan po Lošov.

Andrea Hanáčková a Viktor Tichák / Piráti a Starostové

Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem...
České pořekadlo jakoby se netýkalo Olomoučáků. Akce s názvem „Ukliďme Čes-
ko“, která se má uskutečnit 2. 4. 2022, nám ukáže, jak to myslíme s příchodem 
jara doopravdy. Tak jako s prvním sněhem říkám, že zakryje lidský nepořádek, 
tak by měli občané města po roztání sněhu nepořádek uklidit.
Když se procházíte po městě, tak jste určitě uviděli pracovní skupiny, které zve-
lebují olomouckou zeleň. 
Nějak nám to však kazí okolí popelnic. Ne že by se technické služby nesnažily.
Dejme si však pozor na nás občany. Doma uklidíme, ale nedáme do popelnic.
Vhodíme vedle, a že bychom měli třídit odpad, to se mnoha občanů netýká. 
Přitom, je to jedna z možností, jak ušetřit městské finance. Těch je potřeba čím 
dál více a úspora na těchto základních výdajích by pomohla rozvíjet určitě další 
služby spojené s úklidem veřejných prostor a obecně s údržbou dlouhodobě ze-
leného města. 
Úklid chodníků a ulic. Napřed si musíme uvědomit, že vlastníkem může být měs-
to, kraj nebo i soukromník. Před kritikou je třeba si najít vlastníka pozemku.
I když je kritika na svém místě. Třeba když pracovníci technických služeb jezdí 
během dopoledne a co hodinu po stále stejné ulici dokola, nebo když za silného 
větru uklízí strojem z ulic listí. Před strojem se listí ve větru vzedme, za strojem 
o kousek dál přistane. Vlk splnil svůj úkol, ale ovce zůstala celá.
Na druhé straně za pohozenou láhev, obal z cigaret apod. si můžeme z velké 
části sami. Bohužel nevyrazí z brány technických služeb četa s uklízecím stro-
jem, aby každý den byla schopná uklidit naprosto každou ulici.
Nezapomínejme ale také, že existuje městský portál hlaseni.olomouc.eu, na kte-
rém se můžete obrátit na příslušný odbor a nahlásit nějakou závadu na vaší ulici. 
Příkladem můžou být veřejné skládky, spadané stromy apod. To také umožní 
městu i TSMO pracovat efektivněji na odstranění těch nejpalčivějších problémů.
Občané, máme celý měsíc duben, (bude jarní Flora) ukliďme Olomouc, ať se za ni 
nemusíme stydět a poslední den v měsíci s čarodějnicemi odletí také náš nepo-
řádek. Vždyť máj je lásky čas a láska hory přenáší.

Miroslav Skácel / KSČM
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Rondel Droždín a koncepce
Město pořizuje koncepci veřejných prostranství a má také cyklogenerel z roku 
2017. ProOlomouc podporuje tvorbu koncepcí a podporuje také, když se město 
vlastními koncepcemi řídí. Proč by je jinak pořizovalo. Dlouhé roky chybí východní 
obchvat města, a tak tranzitní doprava na Šternberk využívá i krajskou silnici přes 
Droždín a Samotišky. Protože bývá ve špičkách dopravní situace v Droždíně pro 
pěší a cyklisty nebezpečná, oprávněně místní volali po zklidnění a bezpečném ře-
šení křižovatky ulic U Cihelny, Gagarinovy a pplk. Sochora. Výsledkem iniciativ je 
dnes hotový projekt okružní křižovatky, která bude realizována krajem ve spolu-
práci s městem. Zdálo by se, že je tedy vše, jak má být. Stávající plošná rozlehlost 
křižovatky tvaru T budí dojem, že celá asfaltová plocha patřící autům je přirozeně 
k dispozici i pro novou okružní křižovatku. Z ryze dopravního hlediska asi úvaha 
logická. Okružních křižovatek se dnes staví, kam se jen vejdou. Chodníky vinoucí 
se těsně  podél zástavby jsou sice úzké, ale roky tak fungují, proč je tedy měnit. 
Rozpracovaná koncepce veřejných prostranství hovoří mimo jiné o komfortu 
a bezpečnosti pěšího a cyklistického provozu na kapacitních komunikacích ve ve-
řejných prostranstvích obcí, o podpoře jejich pobytového charakteru a o nutnosti 
prověřovat co možná nejkompaktnější řešení, negenerující bezdůvodně zbytkové 
plochy. Okružní křižovatka, z principu plná zbytkových ploch, petrifikuje stávající 
chodníky široké místy mezi 1,5 m až 1,75 m a chodcům procházejícím na autobu-
sovou zastávku nebo ze západní části do centra místní části ke škole, obchodu 
nebo do knihovny či hostince mnoho bezpečného prostoru nenechává. Také na 
cyklisty nezbylo ve zúžených nájezdech a výjezdech křižovatky bezpečné místo 
a na úzké chodníky uniknou děti stěží. Přitom podle cyklogenerelu má křižovatkou 
procházet cyklotrasa s piktogramovými koridory. Zajímavé by bylo vědět, zda se 
prověřovaly i jiné varianty křižovatky, které by lépe vycházely z koncepcí města. 
Komise architektury a dopravy, jako poradní orgány Rady města, budou koncem 
března o zprojektované křižovatce teprve jednat. Uvidíme, jaká budou mít dopo-
ručení. Problémem dopravy v Droždíně ale není jen tato křižovatka. Táhlá zatáčka 
z ulice Horní Úlehla do Gagarinovy s křižovatkou a navazujícím centrem obce kon-
čícím v navrhované okružní křižovatce by si jistě zasloužily komplexnější dopravní 
řešení, byť by bylo realizováno po etapách, ale s jasným celkovým zklidňujícím 
konceptem.

 Pavel Grasse / ProOlomouc
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Duben 1922: Velké plány na olomoucké 
výstaviště pro zemskou výstavu
Je v Olomouci výstaviště? Každý Olo-
moučan i spousta přespolních vědí, že 
ano, a že je to ve Smetanových sadech 
s hlavním vstupem z Wolkerovy ulice. 
Přitom to je poměrně nedávná historie. 
Původně totiž mělo výstaviště vyrůst 
úplně jinde. Před sto lety vrcholila archi-
tektonická soutěž na jeho podobu. 

Dnešní výstavní pavilony o celkové vý-
stavní ploše 4,4 tisíce metrů čtverečních 
vyrostly v areálu Smetanových sadů te-
prve v 60. a 70. letech minulého stole-
tí. Samotné Smetanovy sady sice mají 
historii podstatně delší, sahající až do 30. 
let 19. století, ale na místě dnešního vý-
staviště býval ještě ve 20. století hřbitov. 
Největší stavba výstaviště, pavilon A, byl 
podle projektu architekta Petra Braune-
ra postaven v roce 1967 právě na území 
bývalých hřbitovů. Před osmi lety prošel 
kompletní rekonstrukcí. Výstaviště je od 
počátku velmi úzce spojeno s meziná-
rodními květinovými výstavami. 

Na Envelopě jako v Brně
Jenže prapůvodně se měl v Olomouci 
zrodit jiný typ výstaviště, podobný třeba 
tomu, jaké je dnes v Brně. Zájem vybu-
dovat velkolepé výstaviště pro zemskou 
národohospodářskou výstavu deklarova-
la Olomouc už v roce 1921. S podobnými 
výstavami měla zkušenosti předchozí ně-
mecká radnice, která uspořádala několik 
jubilejních výstav, a to v místech od dneš-
ního parkoviště u Husova sboru v Legio-
nářské ulici až po ulici Na Střelnici. Tam 
ovšem vznikaly jen dočasné dřevěné 
stavby, zatímco nové výstaviště už mělo 
mít stálé zděné budovy. 

Vyrůst mělo na území Envelopy, 
v okolí dnešní ulice 17. listopadu. Jádro 
výstaviště se mělo rozkládat tam, kde 
je dnes rozárium. Tehdy byla prakticky 
celá tato lokalita nezastavěná a sloužila 

k armádním účelům. 
Radnice tehdy vyhlásila architekto-

nickou soutěž, do které se zapojily přední 
architektonické osobnosti té doby. Jen na-
mátkou to byli architekti Klaudius Madl-
mayr, Ladislav Skřivánek, Josef Štěpánek 
a Ladislav Machoň. V dubnu před sto lety, 
tedy v roce 1922, pak proběhlo vyhodno-
cení návrhů. Porota vybrala návrh archi-
tekta Skřivánka, který mimochodem pro 
Olomouc zpracovával také zastavovací 
a regulační plán. S jeho dílem se můžeme 
dodnes setkat na třídě Svornosti 22, kde 
navrhl elegantní neorenesanční vilu pro 
advokáta Eduarda Šrota. 

Mohlo být velkolepé
Výstaviště mělo být opravdu velkolepé, 
podle plánů by jeho půdorys tvořil hvěz-
dici, rozbíhající se od hlavního vstupu, 
který by býval stál někde v místech dneš-
ní brány do rozária. Hlavní výstavní akti-
vity by se odehrávaly ve velkých zděných 
pavilonech, kterých dle plánů mohlo být 
až šest, plus několik menších objektů. 
Veřejný prostor mezi nimi by byl parkově 
upraven, takže měl vzniknout příjemný 
a elegantní zahradní prostor. 

Do diskuze o podobě výstaviště a do 
polemiky s výsledkem rozhodnutí poroty 
se pustil i významný progresivní archi-
tekt Paul Engelmann, žák a spolupracov-
ník Adolfa Loose a přítel velkého filozofa 
Ludwiga Wittgensteina. Vítězný projekt 
kritizoval jako tvarově a hmotově nevhod-
ný k blízkému panoramatu olomouckých 
kostelních věží a tehdy vojenských, dnes 
univerzitních barokních budov. Naopak 
vyzdvihoval návrh dvojice Klaudius Ma-
dlmayr – Antonín Blažek. „Bude-li pro-
veden Blažkův plán a bude-li dodrženo, 
co slibuje, budeme i my „Nečeši“ nuceni 
konstatovat: Český národ přece jen něco 
pro Olomouc vykonal,“ napsal Paul Engel-
mann. Bude-li proveden…

Proveden ale nakonec nebyl 
ani Blažkův a Madlmayrův, ale 
ani Skřivánkův návrh. Výstaviště 
v této lokalitě totiž nebylo prove-
deno vůbec. Proč? Vojenská sprá-
va, na jejímž souhlasu záleželo, 
ve finále neschválila přestavbu 
cvičiště na výstaviště. A do toho 
se ukázalo, že o stavbu výstaviště 
a uspořádání velké zemské náro-
dohospodářské výstavy mají zá-
jem i jiná města, například právě 
Brno…   Michal Folta

PŘED STO LETY

Duben začíná v Olomouci 
závějemi sněhu!
„Dubnový sníh a ženský pláč ne-
mají nikdy dlouhé trvání,“ říkají 
lidové pranostiky. V sobotu ve-
čer „na apríla“ roku 1922 napad-
ne v Olomouci během sněhové 
bouře nejméně deset centimetrů 
sněhu, načež přituhne a do rána 
je ve městě zimní krajina s ledov-
kou. Jenže už v neděli se otepluje 
a sníh i led naštěstí záhy mizí. 

Radní rozdělí stipendia pro chudý 
lid, hodné syny a mravné učně
V dubnu vypisuje olomoucká 
radnice seznam nových finanč-
ních podpor, takzvaných stipendií, 
pro několik skupin obyvatelstva. 
První stipendium ve výši 52,50 Kč 
je určeno pro „staré, chorobné 
a bez vlastní viny do bídy upadlé 
olomoucké měšťany“. Toto stipen-
dium je udělováno s právem doži-
votního užívání. Pro „hodné syny 
olomouckého stavu živnostenské-
ho“ jsou určena čtyři stipendia ve 
stejné výši 52,50 Kč. Dvě stipen-
dia pro 45 korunách jsou určena 
„mravným a hodným řemeslnic-
kým učňům“. Žádosti podávejte 
do 15. 5. 1922! 

Sabotáž, nebo vandalismus? Pa-
chatel překvapil svým motivem
Velmi nebezpečný trestný čin se 
udál v dubnu na železniční trati 
Olomouc – Šternberk. Přejezd 
přes polní cestu, spojující Černo-
vír a Chválkovice, je běžně chrá-
něn závorami, ale v dubnu jsou 
najednou pryč, respektive jsou 
ulomené. Policie pátrá po zlo-
činci, který to mohl udělat i jako 
sabotáž. Díky svědectví drážního 
strážníka Švendy z Loděnic se ale 
daří vystopovat pachatele. Je jím 
jistý vozka, čeledín Josef Skopal 
z Černovíra, který byl nespoko-
jen s čekáním, až vlak projede, 
a závory sklonil a následně přejel 
těžkým povozem. Tím je zlomil 
a zničil   mif

DUBEN 1922 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Svět je nebezpečné místo k životu, 
ne kvůli lidem, kteří jsou zlí... 
— Albert Einstein (1879–1955), německý 
teoretický fyzik 
Pět vylosovaných výherců obdrží dvě vstu-
penky na jarní výstavu Flora Olomouc. 

Tajenku křížovky zasílejte do 14. dubna 
na adresu: Magistrát města Olomouce,  
Horní náměstí – 583, 771 27 
Olomouc. Obálku označte heslem 
„Tajenka“. Elektronicky můžete vyluště-
nou tajenku zaslat na adresu: tajenka@
olomouc.eu. Nezapomeňte prosím uvést 

své jméno, telefon a doručovací adresu. 
Tajenka z minulého čísla: Až bude 
nejhůř, tak se na nikoho nespoléhej. Všich-
ni ti stejně jen řeknou, že to bude dobrý. 
(John Lennon) 
Úspěšní luštitelé: Michaela Vrábelová 
a Ludvík Žídek.

SUDOKU
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Easy Sudoku Puzzles 7 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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

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

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

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

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



Pořadatel:
S finanční 
podporou: 

Hlavní
partner:

Hlavní 
mediální 
partner:

Oslavte s námi 30 let

Veterinární klinika 
MVDr. Michael Mazoch s.r.o. 

Čechova 5, Olomouc

DNE 7. května 2022 OD 14:00 DO 18:00 HODIN POŘÁDÁME SETKÁNÍ S NAŠIMI KLIENTY A VEŘEJNOSTÍ, 
PRO KTERÉ JSME PŘIPRAVILI ZÁBAVNÝ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VYSTOUPENÍ AGILITY, UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ SPORTOVNÍ KYNOLOGIE, 
PREZENTACE KYNOLOGIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR - VYHLEDÁNÍ DROG, PREZENTACE VETERINÁRNÍ PRVNÍ 

POMOCI, V PRŮBĚHU PROGRAMU MOHOU VAŠE DĚTI ABSOLVOVAT VZDĚLÁVACÍ OKRUH „MALÝ VETERINÁŘ“,
K DISPOZICI BUDE PROHLÍDKA VETERINÁRNÍ SANITKY A JEJÍHO VYBAVENÍ, PŘEKVAPENÍ ZE ZOO OLOMOUC, 

NA ZÁVĚR BOHATÁ TOMBOLA

PRO KLIENTY KLINIKY OBČERSTVENÍ ZDARMA
 POUKAZ NA OBČERSTVENÍ SI PROSÍM VYZVEDNĚTE NA NAŠÍ KLINICE DO KONCE DUBNA

ZÚČASTNĚNÍ KLIENTI NAŠEHO PRACOVIŠTĚ OBDRŽÍ 30% SLEVOVÝ POUKAZ NA STOMATOLOGICKÉ 
OŠETŘENÍ PLATNÝ DO KONCE ROKU 2022

AKCE SE ZÚČASTNÍ VYBRANÉ PARTNERSKÉ FIRMY S PREZENTACÍ PRODUKTŮ PRO ZVÍŘATA

MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL KYNOLOGICKÉHO KLUBU BYSTROVANY, U ZASTÁVKY 203, BYSTROVANY
VSTUP ZDARMA

VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDR. MICHAEL MAZOCH S.R.O., ČECHOVA 5, OLOMOUC ,TEL: 585428351
WWW.VETERINA-OLOMOUC.CZ

VETERINÁRNÍ POHOTOVOST 
DENNĚ OD 6:00 DO 24:00 HODIN

Olomouc:
CAD Konstruktér
Pracovník Simulace Robotů
Projektový Kalkulant
Procesní Inženýr
IT Specialista

Kvasiny / Mladá Boleslav:
Programátor PLC
Programátor Robotů

Pomáháme zákazníkům
vyrábět úžasné produkty

Zabýváme se plánováním, simulací
robotů, konstrukcí a výrobou 
svařovacích linek pro automobilový 
průmysl

Smart Factories need
Intelligent Automation™
Nabízíme skvělou pracovní příležitost:

Volné pozice

VALIANT – TMS Czech s.r.o.
Tovární 1180/30, 779 00  Olomouc
https://www.valianttms.com/careers/
kariera@tms-cz.com, +420 702 202 311
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10:00–18:00
Horní a Dolní náměstí
Olomouc

23.–24. 4. 2022

To musíte zažít.

Nabídka pobytových balíčků:
www.moraviaforyou.cz

Zve statutární město Olomouc
Vstup zdarma 

tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

Olomoucký
tvarůžkový
festival
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