5
2022

23

OBRAZEM – TVARŮŽKY
PROVONĚLY OLOMOUC

TÉMA ČÍSLA

DIVADELNÍ FLORA SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ
OLOMOUC NA CHVÍLI STŘEDEM DIVADELNÍHO VESMÍRU
Letňák ožívá po srdeční
zástavě, přivítá první diváky

5

17

Rozárium se chystá na
Dvořákova Olomouc: klasika
padesáté Vyznání
růžím
i crossoverové projekty
www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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15-16

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

červenec

2022

KORUNNÍ PEVNŮSTKA OLOMOUC

OLOMOUC

Veterinární klinika
MVDr. Michael Mazoch s.r.o.
Čechova 5, Olomouc

Oslavte s námi 30 let

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

RYBIČKY 48
ŠKWOR / NO NAME

HARLEJ / KAPITÁN DEMO
WALDA GANG / VYPSANÁ FIXA
POKÁČ / POLEMIC
SOUTĚŽ
KAPEL

STREET
FOOD

www.slavnosti.cz

Zelený internet
i v Olomouci
od 245 Kč

KUP DO 31. KVĚTNA A UŠETŘI 200 KČ

INZ2205037

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

světová premiéra

OPERA

VESNICKÝ TRH
J. A. BENDA
DIVADLO ŠUMPERK
30. 5. 2022 OD 19:00

www.klasterky.cz

INZ2205039

INZ2205036

AKCE SE ZÚČASTNÍ VYBRANÉ PARTNERSKÉ FIRMY S PREZENTACÍ PRODUKTŮ PRO ZVÍŘATA
MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL KYNOLOGICKÉHO KLUBU BYSTROVANY, U ZASTÁVKY 203, BYSTROVANY
VSTUP ZDARMA

nordictelecom.cz

INZ2205040

INZ2205038

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

V TOMTO ČÍSLE
7

ŽIRAFÍ SAMEC Z POLSKA
DOPLNIL OLOMOUCKOU ZOO

Rozhovor s olomouckým rodákem
z vily Primavesi, který se vrátil z exilu
do Česka, aby hledal klid v Indii.

Dva a půl roku starý žirafí samec
dorazil na Svatý Kopeček z Opole,
je důležitý pro další chov.

10
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DROŽDÍNŠTÍ O VELIKONOČNÍCH
HODECH VYNESLI LOŇSKÉ HŘÍCHY
Po dvou letech pandemie se v Droždíně
opět konaly hody. Lidé se vydali
průvodem do baziliky uctít patrona obce.

JARNÍ FLORA SPUSTILA V PARKU
STARONOVOU ATRAKCI – VODOPÁD
Po více než třiceti letech se do
Bezručových sadů vrátila atrakce
v podobě umělého vodopádu.

GLOSA
Byla to Mary Pickfordová, drobná
osůbka hrající naivky, kdo se nechtíc
podílel na založení Star systému ve
filmovém průmyslu. Její jméno na
plakátech automaticky znamenalo
výdělek pro producenty. Zrodila se
hvězda a po ní potom celé herecké

21

ROK NAROZENINOVÝCH KONCERTŮ
PÍSNIČKÁŘE JAROSLAVA HUTKY

17

FLORBALOVÉ JUNIORKY MAJÍ
HISTORICKY PRVNÍ TITUL
V klíčovém střetnutí Olomoučanky
od začátku vedly a v poslední části duelu
odskočily soupeřkám o tři branky.

29

VĚŽ ČERVENÉHO KOSTELA
ZDOBÍ DOSTÁLŮV KŘÍŽ
Tři a půl metru vysoký křesťanský
symbol vyzvedl na padesátimetrovou
věž speciální jeřáb, montáž zajistil autor.

galaxie. Situace došla až tam, že herci
už léta nehrají, ale „hvězdí“, a v titulcích
proto vídáme slovo starring.
Hvězdy patří k filmu, ale taky k létu.
A Olomouc měla štěstí na krásné
letní kino. Ten dnes skromně ožívající
amfiteátr pod hradbami dává znovu
možnost vychutnat si hvězdy pod
hvězdami. Není nic příjemnějšího

než teplý letní večer. A když stříbrný
paprsek přenese tmou hvězdy na
plátno, je to božský zážitek. Skoro by
pan Kant o něm mohl říct, že nás dělá
lepšími…
Není léta bez letního kina. A bez hvězd!
Pavel Konečný
předseda redakční rady

Jíte Olomoucké tvarůžky? Chutnají vám?

ANO
Milan Žovinec
sádrokartonář
Jím a pravidelně. Právě jdu
z obchodu, kde jsem si koupil
tvarůžky s lososem. A pak mám
rád ty s čili nebo česnekem, to
jsou taky moje oblíbené.

OBSAH / ANKETA

NE

OBČAS
Petra Němečková
ředitelka divadla Tramtarie
Jím je občas. Třeba na chleba
s máslem a taky smažené
tvarůžky si někdy dám. Je to ale
maximálně tak dvakrát do roka.

Barbora Švrdlíková
studentka
Nemám je ráda. Nevoní mi ani
nechutnají. Ochutnala jsem
tvarůžky poprvé asi před třemi
lety a nesedlo mi to.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

3

OZNÁMENÍ
Jak podnikat na úplném začátku i jak
podnikat v zemích Evropské unie, lze
zjistit na Jednotném kontaktním místě.
Tato pracoviště nabízí informaci o možnostech podnikání a působí při živnostenských úřadech. Olomoucké pracoviště
je zájemcům k dispozici v pracovních
dnech kromě pátku. Bližší informace jsou
na webu olomouc.eu/jkm.
Změny pro dopravce s vozidly nad 2,5
tuny po 21. květnu upravuje nová norma EU. Na vozidla v rozmezí 2,5–3,5
tuny se budou nově vztahovat obdobné povinnosti jako na podnikatele
v silniční dopravě provozující silniční
nákladní dopravu vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny. Více
informací je na webu ministerstva dopravy.
Olomoucká umělecká galerie Mona Lisa
uspořádala dobročinnou internetovou
aukci pro Ukrajinu. Výnos činil 1,05 milionu korun a byl zaslán neziskové organizaci Post Bellum.
Vědecká knihovna pořádá 11. května
v kapli Božího těla od 18:00 setkání s Otmarem Olivou a Janem Jemelkou.
V noci na hřbitov s hrobníkem! Unikátní komentovaná prohlídka Ústředního
hřbitova v Neředíně bude v pátek 20.
května součástí Muzejní noci. Začne
ve 22:00 a trvat bude asi hodinu. Sraz
je u dolní historické brány. Kapacita
činí 30 osob, a proto je nutná rezervace na čísle 585 413 703 nebo e-mailu
hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz. Olomoucká muzejní noc zpřístupní lidem
desítky muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí.

Nechat si zkontrolovat mateřská znaménka je možné ve středu 11. května na
Horním náměstí. Prohlídky budou pro
všechny zájemce bezplatné, jsou součástí akce Spolu proti melanomu. Odborné
vyšetření bude probíhat ve speciálním
stanu od 10 do 17 hodin.
21. května se koná Den otevřených dveří
na ZUŠ Iši Krejčího. Začne v 9 a skončí ve
12 hodin. Připraveny budou hudební dílničky, ukázka hudebních nástrojů, zpěv,
hry, tanec, divadlo.
Nadace Malý Noe slaví 20. května 15 let
od svého založení. Od 19 hodin je ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí připraven
benefiční koncert, na kterém vystoupí
Eva a Václav Hudečkovi za doprovodu
souboru Camerata Classica. Vstupenky
koupíte v Informačním centru v podloubí
radnice.
Výstava ručně vyřezávaných krucifixů nazvaná V kříži najdu vše, co hledám probíhá v Arcibiskupském paláci.
Ukřižovaný Kristus pohledem lidového
řezbářství je představen prostřednictvím
dvacet let budované soukromé sbírky Boženy a Františka Hojgrových.
Odstartovala osmá sezona plaveb po
Moravě. Loď Marie Terezie i Ololoď Kordulka začaly vozit pasažéry na poznávacích či soukromých jízdách. Veškeré
informace k plavbám najdete na webu
plavbyolomouc.cz.
Den solidarity s Ukrajinou uvedl na
Horním náměstí exteriérovou výstavu
Republika dvou národů. Příběh první
evropské ústavy připomíná společný
stát, který až do 18. století existoval na
území Polska, Litvy, Ukrajiny i Běloruska. Unikátní republika postupně podlehla tlaku sousedních absolutistických

monarchií v čele s moskevským
carstvím. Odkaz této republiky se stal
trvalou součástí identity národů středovýchodní Evropy, které se po více než
dvě století bránily ruskému imperiálnímu útlaku.
Koncert Ústřední hudby Armády České
republiky k Mezinárodnímu dni rodin
se uskuteční 12. května v 18 hodin na
Horním náměstí. Sólisty budou Lucie
Silkenová, Radka Fišarová, Jurij Kruglov
(Ukrajina) a instrumentální sólisté orchestru. Koncert je poděkováním armády všem rodinným příslušníkům vojáků,
kteří slouží v zahraničních misích, vojenským veteránům, vojákům v činné službě
i široké veřejnosti.
Robinsoni a donkichoti v podání autora Aleše Palána. Autorské čtení v Arcidiecézním muzeu 9. května je součástí
Ekologických večerů. Začátek je v 18
hodin.
Devět nových sanitek dostala v dubnu
Záchranná služba Olomouckého kraje. Vozidla, která byla vyrobena a vybavena tak, aby odpovídala současné
normě, zamíří na základny do Olomouce i dalších měst regionu. Nově pořízené sanitky přišly na 49 milionů korun,
z toho 44,5 milionu pokryla dotace
z Evropské unie.
Láká tě svět divadla a filmu, chtěl bys
stanout ve světlech reflektorů a klanět
se při děkovačce rozjásaným davům?
Herectví je tvrdá práce a jenom touha předvádět se nestačí. Pokud se do
toho chceš pustit, začni naším hereckým táborem! Divadlo na cucky pořádá od 11. do 15. července Herecký
tábor pro děti ve věku 7–12 let. Lektory jsou Tomáš Žilinský a Michaela
Rykrová.

PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
do 13. května
do 15. května
23.– 27. května
24. a 25. května
do 1. června
do 20. června
do 27. června
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úplná uzavírka ulice Na Šibeníku
(mimo bus)
úplná uzavírka ulice Schweitzerova
úplná uzavírka ulice Opletalova
úplná uzavírka Biskupského náměstí
částečná uzavírka ulic Hraniční
a Čajkovského
úplná uzavírka Okružní v úseku
Hněvotínská – I. P. Pavlova (mimo bus)
částečná uzavírka ulice Kmochova
(autobusová zastávka)

www.olomouc.eu

do 29. května
do 30. června
do 30. června
do 30. června
do 30. června
do 30. srpna

úplná uzavírka křižovatky Schweitzerova Zikova - Jeremiášova
částečná uzavírka ulic Na Šibeníku
a Na Trati
úplná uzavírka ulice Masarykova
v úseku dr. Milady Horákové - Dukelská
úplná uzavírka ulice Nábřeží
úplná uzavírka Masarykovy
(most přes Moravu)
částečná uzavírka ulic Vojanova,
Čajkovského, Pionýrská

INFORMAČNÍ SERVIS

LETŇÁK OŽÍVÁ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ
Unikátní areál letního kina, který se nachází přímo pod hradbami olomouckého hradu, se pomalu proměňuje.
V polovině května uvítá návštěvníky na prvním letošním promítání.

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Bílé plastové sedačky nebo jedinečné
dřevěné zastřešení pódia patřily k typickým znakům olomouckého letního kina.
Nyní se stávají historií, letňák začal psát
novou etapu své existence.

zajistit více než pět milionů korun, které
jsme investovali do nejnutnějších oprav.
Pro mě je letní kino srdcovka, je to místo,
které nemůžeme nechat ležet, zaslouží si
oživit,“ prohlásil primátor Mirek Žbánek.

Záchranná brzda
JANA DOLEŽELOVÁ

Vzhled a provozování olomouckého letního kina v posledních dvaceti
letech připomínaly přešlapování na
místě. Revitalizaci areálu provázely nebývalé peripetie. Z velkolepého
projektu nazvaného Olomoucký hrad,
který chtěl z tohoto místa udělat vstupní bránu do městského prohlídkového
okruhu, zbyly jen vize.
Následné snahy o změnu regulačního plánu, aby bylo možné opravit
alespoň restauraci, se na ministerstvu
kultury protáhly na několik let. Soubor
změn byl přijat v únoru 2020, v době,
kdy se začala rozbíhat koronavirová
pandemie.
Současný nájemce areálu Spolek letní kino Olomouc má před sebou už jen
čtyři roky do konce desetileté smlouvy, během kterých by měl naplnit své
závazky. „Za tak krátkou dobu nemůžeme počítat ani s návratností investic,“
uvedla za spolek Kareřina Švarcová.

Hledá se provozovatel
Město začalo do nezbytných úprav areálu investovat samo a smluvní vztah se
současným nájemcem předčasně ukončí.
V novém koncesním řízení chce radnice
nastavit nové podmínky. Soutěž by měla
proběhnout v létě a součástí budoucí
smlouvy zůstane zachování kulturního
programu, provozu letního kina i veřejně
přístupného parku a provoz občerstvení.
„Obnova letního kina nebyla v programu koalice ani součástí rozpočtů v uplynulých letech. Přesto se nám podařilo

6

První velký zásah proběhl v roce 2019.
Na základě posudku statika nařídil stavební úřad demolici dřevěného zastřešení jeviště. Následovala kompletní
rekonstrukce do té doby prakticky nefunkční kanalizace, která byla podmínkou pro zprovoznění toalet.
„Zásadní úpravou prošlo také zázemí
pod jevištěm. Práce zahrnovaly elektroinstalaci, sociální zařízení a sprchy,
omítky i dobetonování plochy za promítacím plátnem. Kvůli letitému zatékání
do objektu bude ale ještě nějakou dobu
trvat, než se podaří prostory kompletně
vysušit,“ doplnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Bílá nostalgie
Pro návštěvníky je stěžejní částí letňáku hlediště. Čas a vandalové v něm ale
udělali své. Ještě v polovině dubna nevypadalo, že by mohlo za měsíc přijmout
první diváky.
„Nejjednodušší variantou by byla instalace lavic z nějakého odolného materiálu. I když chceme areálu vdechovat
nový život, chceme mu i zanechat jeho
vlastní historii. Ty bílé sedačky k letnímu
kinu prostě patří. Proto je teď protřídíme
a ty použitelné namontujeme do středové části. Budou mít sklopný mechanismus, což nám hodně ulehčí práci po
deštivém počasí,“ vysvětlila provozovatelka letního kina Kateřina Švarcová.
Po stranách, v dalších dvou částech
hlediště, by pak měly být lavice z dřevoplastu. „Počítáme s investicí v řádech
statisíců korun, aby hlediště bylo kompletní a hlavně funkční,“ doplnil náměstek Pelikán.

www.olomouc.eu

Nadějné vyhlídky
Novinkou je stánek s občerstvením, jehož
vznik umožňuje vybourání zadní části hlediště. Díky zprůchodnění Cikánské branky z Parku pod dómem je areál
průchozí prakticky po celý den, stánek
tak bude na rozdíl od restaurace v přední
části otevřený už od rána. „Návštěvníkům
přinese komfort i během projekcí a koncertů,“ je přesvědčena Švarcová.
Kromě nového občerstvení je nově
v plánu i přírodní naučná stezka vedoucí
od Cikánské branky až ke vstupním branám areálu.
Letní kino patří k oblíbeným místům
Olomoučanů, což dokazuje i dobrovolná účast na brigádách, během kterých
za jídlo a pití pomáhají provozovatelům.
Podle primátora Žbánka by tento jedinečný prostor mohl být alternativou ke
Korunní pevnůstce, kterou by mohly využívat i divadlo či filharmonie.
HISTORIELETNÍHO
LETNÍHOKINA
KINA
HISTORIE
17. století – vznik bastionu
1939 – ve středové části bastionu se
nachází kuželna v důstojnické zahradě – dnešní zahradní restaurace
1958 – slavnostní otevření divadla
v přírodě podle návrhu architektů
Capouška a Hynka (loutkové divadlo
v přední části, restaurace a taneční parket ve středové části, v zadní části amfiteátr divadla v přírodě s 300 sedadly)
konec 60. let – amfiteátr slouží
zejména promítání filmů namísto
původního účelu divadelních představení
počátek 80. let – areál uzavřen kvůli
propadu hlediště do podzemních
prostor, provedena sanace formou
betonových injektáží
1984 – zahájena rozsáhlá modernizace areálu. Nejvýznamnější změnou
bylo zastřešení jeviště konstrukcí ze
dřeva a oceli (architekta Josefa Jandy).
1987 – areál znovu otevřen
pro veřejnost
1995 – letní kino mimo provoz
1998 – areál převeden do vlastnictví města
2000 – pronájem areálu Kamilu
Buchtovi na 10 let
2006 – zpracována územní studie
Olomoucký hrad (počítala s odstraněním všech stávajících objektů)
2014 – vydáno stavební povolení na
Olomoucký hrad a demoliční rozhodnutí
2014 – veřejná zakázka Olomoucký
hrad stažena z jednání zastupitelstva, k dalším jednáním už nedošlo
2016 – pronájem areálu stávajícímu
nájemci Spolek letní kino Olomouc
na 10 let
2022 – dohoda s nájemcem o předčasném ukončení nájmu, plán nového koncesního řízení na provozování
areálu

LETNÍ KINO

ŽIRAFÍ SAMEC Z POLSKA
DOPLNIL OLOMOUCKOU ZOO
Dva a půl roku starý žirafí samec dorazil
do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Má jméno Michal a narodil se v polském městě Opole.
Pro olomoucký chov je důležitý coby nepříbuzný samec k místním žirafám. „Současný samec Marc je ve svých sedmnácti
letech již pomalu za horizontem reprodukčních schopností, ale hlavně ho se

spoustou samic již pojí příbuzenská vazba. Transport proběhl v pořádku a samec
se po krátkém pobytu venku vydal mezi
naše samice,“ uvedla zooložka Libuše
Veselá. Stádo může čítat vždy pouze jednoho dospělého samce.
Zoo Olomouc je chovem žiraf věhlasná. „Chováme je od roku 1976 a zoologická zahrada se výrazně zapsala do
historie před třiadvaceti lety, kdy samice

Veronika porodila dvojčata, což se podařilo pouze čtyřikrát na světě,“ uvedla
mluvčí zoo Iveta Gronská. Veronika byla
podle ní obdivuhodnou a příkladnou
matkou, která porodila deset mláďat
a svým věkem 24 let patřila k nejstarším
žirafám v Česku. Dosud se v Olomouci
narodilo 71 žirafích mláďat.
Žirafa je nejvyšší suchozemský savec
planety a díky své výšce nemá potravní
konkurenci. Její domovinou jsou africké
savany, otevřené pláně s řídkým stromovím. Největší samec vážil téměř dvě tuny
a měřil 5,87 metru.
Žirafa příliš často nepije, jelikož při
pití musí doširoka roztáhnout končetiny
od sebe, a tím se stává snadnější kořistí.
Žirafa dokáže vyvinout rychlost 51 kilometrů v hodině a má zajímavý biorytmus,
spát jí stačí pouze 20 minut denně. pok

Olomouc zodpovědně třídí. Šetří tím přírodu i energii
Obě společnosti, které spolupracují
s městem na zpětném odběru elektroodpadu, vystavily Olomouci certifikáty.
Certifikát environmentálního vyúčtování
vyčísluje přínos města k ochraně přírody
v roce 2021.
Certifikát Asekolu uvádí, že v Olomouci bylo zpětně odebráno a zpracováno
téměř 140 tun elektroodpadu. Kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin pak potvrdil, že na
každého Olomoučana připadá 2,72 kilogramu vysloužilých spotřebičů, celkově
tedy 273 tun.

„Mezi priority vedení města patří
ochrana životního prostředí. Zpětný
odběr elektrospotřebičů představuje
úspory ve spotřebě elektřiny, snížení
skleníkových plynů nebo užitečné druhotné využití kovů, jako jsou měď nebo
hliník,“ uvedl náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.
Podle Elektrowinu Olomoučané vytřídili tolik elektroodpadu, aby ušetřili produkci skleníkových plynů ve výši, jakou
pohltí 1236 vzrostlých smrků. Asekol potvrdil, že olomoucký příspěvek ušetřil 87
tun prvotních surovin nebo 8807 kubíků

vody, což představuje přes 118 tisíc sprchování.
Že se každý kus vytříděného elektra
počítá, dokazuje i příklad stovky vytříděných notebooků. Ty uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá tříleté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (LCA – Life Cycle Assessment),
která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na
životní prostředí. pok

Čtverce pro
digitalizaci

Olomoucké
Velikonoce

300 lidí četlo celý
den Bibli

Dva bílé čtverce dotýkající se jedním
rohem. Značky, které se objevily také na
silnicích v Olomouci, mají na svědomí
geodeti. Slouží k výrobě digitální technické mapy. Čtverce jsou vlícovací a kontrolní body. Poškození těchto značek je
trestným činem. Povinnost vybudovat
digitální technické mapy ukládá krajům
zákon. ste

Poprvé zažila Olomouc na Horním náměstí velikonoční jarmark. Nechyběl
program plný folkloru, tradic, cimbálové
muziky a hanáckých krojů ani dílničky pro
děti. Prodej farmářských a regionálních
výrobků či specialit, kraslic a pomlázek trval deset dnů. Náměstí zkrášlila květinová výzdoba z Výstaviště Flora a soutěžní
práce škol. jau

V době nejdůležitějších křesťanských
svátků se mohli lidé zapojit do čtyřiadvacetihodinového čtení Bible. Texty ze
Starého nebo Nového zákona se předčítaly v kapli sv. Jeronýma na olomoucké
radnici. Svůj hlas jim propůjčily více než
tři stovky zájemců v pětiminutových intervalech. Čtení Bible je tradiční součástí
festivalu Paschalia Olomucensia. ste
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První část jízdní dráhy pro novou trať se už rýsuje
Betonáží na křižovatkách pokračovala
stavba nové tramvajové trati na Nových
Sadech, která bude mít konečnou zastávku ve Schweitzerově ulici.
Na kraji Zikovy ulice před supermarketem Penny proběhlo armování a betonáž prvního úseku pevné jízdní dráhy
v délce přibližně padesáti metrů. Brzy
bude provedeno totéž i u druhé křižovatky vedle Billy.
Na konci Zikovy bylo postaveno také

dalších devět stožárů trolejového vedení.
S tímto úsekem přímo souvisí výstavba
samotné křižovatky ulic Zikova–Schweitzerova, kde po pokládce kolejí probíhá
armování jízdní dráhy přes křižovatku.
„Současně s budováním trati už proběhly
výkopové práce na všech rozšířeních křižovatky, zřízení konstrukčních vrstev a montáž betonových obrub středových ostrůvků
a komunikace,“ uvedl investiční náměstek
primátora Martin Major. „Na staveništi je už

dnes do značné míry vidět, jak se obě křižovatky změní oproti jejich původní podobě,“ dodal Major.
Stavba druhé etapy tramvajové trati
na Nové Sady má skončit letos v říjnu.
Vznikne dvoukolejná trať o délce zhruba
1200 metrů se třemi zastávkami v každém směru. Kromě toho se změní dvě
křižovatky, vozovky, chodníky, přechody
pro chodce a přibude také nová světelná
signalizace. mif

ČESKÉ PÍSNIČKY,
KTERÉ SI ZAZPÍVÁTE
106.8 FM

R-OL
INZ2205041

Celý květen soutěž
o digitální rádia
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Zpoždění dodávek žuly

REJNOK BUDE
FUNKČNÍ OD ČERVENCE
Stavba protipovodňové ochrany v centru
Olomouce se blíží k dalšímu významnému milníku. Finišují práce na mostě přes
Moravu v Masarykově ulici. Vše směřuje
k otevření mostu. Tramvaje i auta se na
něj budou moci vrátit v červenci.
„V současnosti probíhají přeložky veškerých inženýrských sítí v konstrukci mostu
či na sloupech v nadzemní části. Na mostě
i na jeho obou stranách vzniká tramvajová
trať. Pro průjezd tramvají je nutné dokončit
i nové trolejové vedení,“ popsal generální
ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.
Práce na Rejnokovi, jak mostu přezdívají Olomoučané, budou dokončeny
dle harmonogramu. Veškeré dokončené stavební objekty musí před uvedením do provozu projít kompletním
schvalovacím řízením po stránce technické i legislativní.

Koordinace na levém břehu
Práce na levém břehu Moravy koordinuje investor s městem, které v Masarykově rekonstruuje úsek tramvajové trati
mezi Rejnokem a mostem přes Bystřici.
„V ulici se opravuje vozovka i tramvajová
trať a ve směru k hlavnímu nádraží tam
vzniká nová zastávka vídeňského typu.
Vše by se mělo stihnout tak, aby mohly
v červenci na most a opravenou Masarykovu třídu vyrazit auta a tramvaje,“ uvedl
primátor Mirek Žbánek. V lokalitě vznikne rovněž nová zóna 30. Ta spolu s nově
upravenou tramvajovou zastávkou zvýší
bezpečnost provozu.
„Je třeba připomenout, že most není
izolovanou stavbou, ale součástí protipovodňové ochrany města,“ zdůraznil ředitel Gargulák. Tomu jsou uzpůsobeny jeho
parametry tak, aby zvládl převést průtok
650 kubíků vody za vteřinu.

Aplikace dopravního podniku je úspěšná,
digitální prodej jízdenek stoupá
Dopravní podnik města Olomouce ohlásil na jaře více než čtvrt milionu prodaných jízdenek přes aplikaci a eviduje
přes dvacet tisíc aktivních uživatelů.
Díky aplikaci DPMO klesá prodej papírových jízdenek v automatech, v síti
smluvních prodejců i v doplňkovém prodeji
u řidičů. Služba funguje od prosince 2020.
„Od spuštění služby je vidět neustálý
nárůst počtu zakoupených jízdních dokladů prostřednictvím aplikace. Platby uskutečněné v mobilní aplikaci DPMO nebo
aplikacích DoKapsy, Sejf či SMS jízdenky
dosahují pětačtyřiceti procent objemu tržeb,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku Jaroslav Michalík.
Cestující si mohou prostřednictvím
aplikace DPMO koupit jednorázovou
nebo jednodenní elektronickou jízdenku, a to ve variantě občanské i zlevněné jízdné. V nabídce je také doklad pro
přepravu psa nebo objemného zavazadla. Výhodou oproti SMS jízdence je
ZPRÁVY Z MĚSTA

možnost nákupu zlevněných jízdních
dokladů pro děti nebo studenty a jednodenních jízdenek.
„Oproti průměrným měsíčním údajům
z roku 2020 zaznamenáváme aktuální
pokles prodeje papírových jízdenek až
o dvacet procent a vidíme, že tito cestující si zvykli kupovat doklady přes aplikaci,“ doplnil Michalík.
Kromě nákupu jízdenek je cestujícím
v aplikaci k dispozici také přehled aktualit z provozu. Dozví se tak například
o změnách jízdních řádů nebo o mimořádných zpožděních. ste

Průběžně pokračuje i budování nábřežních zdí v okolí mostu. Situace se zásobováním stavby žulou se sice v posledních
týdnech zlepšila, nicméně několikaměsíční zpoždění dodávek kamenů způsobené epidemií koronaviru se daří dohnat
jen částečně.
„V tuto chvíli lze potvrdit, že náplavka
na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září. Na levém břehu
však stále hrozí, že dokončení kamenných obkladů zdí bude mít několikatýdenní zpoždění,“ dodal investiční ředitel
Povodí Moravy Tomáš Bělaška.
Stavba II. B etapy protipovodňových
opatření za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím
cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy,
což ochrání dvacet tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tří miliard korun. mif

Další část ulice
Okružní dostane
nový povrch
Více než
šest set metrů vozovky
v Okružní ulici
bude mít
už v červnu
zbrusu nový
povrch. Rekonstrukce navazuje na
vloni provedené opravy této dlouhé komunikace spojující Novou
Ulici, Tabulový Vrch a Neředín.
Nový asfaltový kryt bude v délce
625 metrů. „Součástí opravy bude
také výměna betonových obrub,
doplnění žulových kostek a výměna
uličních vpustí,“ uvedl Martin Major,
investiční náměstek primátora.
Předpokládané náklady na
opravu činí 11 milionů korun. mif
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Droždínští o velikonočních hodech vynesli loňské hříchy
Po dvou letech pandemie se v Droždíně
opět konaly hody. Lidé se vydali velikonočním hodovým průvodem do baziliky
na Svatý Kopeček uctít patrona obce na
mši svatou za živé a zemřelé obyvatele
Droždína.
Droždínské hody probíhají na velikonoční neděli. „V čele průvodu jde mládenec
nesoucí nazdobený kříž, kterým symbolicky vynáší hříchy z obce za uplynulý

rok. Za ním jdou malé družičky, mládenci a chlapci nesoucí korouhve svatých.
Do baziliky je provází starý mládenec
a stará družička – oba z minulého roku.
Všechny družičky jsou oděny do bílých
šatů symbolizujících čistotu. Po mši svaté
jdou družička a mládenec v čele průvodu zpět do Droždína,“ popsal tradici
Rostislav Hainc, který stál u obnovení
hodů a zároveň je předsedou komise této
městské části.

Zatímco většina hodů v jiných obcích má
pevné datum, ty droždínské jsou výjimečné tím, že je to vždy na velikonoční neděli. „Pro nás je to spíš výhoda, i když nikdy
nevíme, jestli půjdeme ve sněhu, nebo za
slunečného počasí,“ řekl Hainc. Letos to
bylo pět stovek lidí.
Součástí hodů je setkání sousedů po
skončení průvodu. To letošní doprovodil
minifestival jídla nazvaný Chutnej Droždín, připravili ho hasiči ve spolupráci se
spolkem Drozd-in. Odpoledne následovala pobožnost u kapličky na Staré cestě
pod Svatým Kopečkem a večer hodová
zábava.
„Máme radost, že na hodech bylo
velké množství mladých lidí, i z toho, že
přibývá také návštěvníků z jiných městských částí Olomouce,“ podotkl Hainc.
Přesné datum, kdy velikonoční hodový průvod vznikl, není znám, ale
předpokládá se, že to bylo v 17. století.
Tradici ale přetrhla válka a socialismus.
K jejímu obnovení došlo v 90. letech
minulého století. Kromě Rostislava
Haince se na obnově podílela i Marie
Uhlířová. Oba byli dříve také mládencem a družičkou a organizování hodů
převzali od starší generace. dtx

Oslava jubilantů v Týnečku

INZ2205042

Mezi velké události patří v Týnečku setkání seniorů a rodáků,
kteří spolu slaví životní jubileum. Bylo tomu tak i v dubnu.
Na uspořádání oslav se spojila komise městské části s místním klubem seniorů. „Nejstaršímu občanovi Zdeňkovi Kolářovi, který se dožil devadesátých narozenin, přijela pogratulovat
i náměstkyně primátora Eva Kolářová,“ uvedl za organizátory
Radek Kubíček.
Během společenského odpoledne obohaceného kulturním
programem za doprovodu harmoniky také zaznělo, jak důležité
je žít aktivně i v seniorském věku. dtx
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NAŠI SOUSEDÉ

Francouzský rytíř Miroslav Vývoda
Řád akademických palem udělovaný
francouzským ministerstvem školství
obdržel v březnu vedoucí francouzské
sekce Slovanského gymnázia Miroslav
Vývoda.
Rytíř je nejnižší ze tří stupňů ocenění, které zavedl císař Napoleon v roce 1808 pro
oceňování akademiků a profesorů univerzit, k nimž patřila i některá lycea. Miroslavu Vývodovi ho předal v Praze francouzský
velvyslanec za přínos pro frankofonii.
O udělení se zástupce ředitele gymnázia dozvěděl předem a byl z toho
podle svých slov dost překvapen.
„Není to ocenění jenom pro mě. Kdybych ho mohl rozdělit, oloupal bych
tu palmu a dával listy kolegům. Bez
nich a jejich snahy by frankofonie na
Slovanském gymnáziu nebyla možná,
jedna osoba to nedělá,“ prohlásil chemikář Vývoda.

Na Slovanském gymnáziu má výuku ve
francouzštině 155 studentů. Zájemců je ale
třikrát více. Učí je dvanáct frankofonních
kantorů. Po prvních dvou letech intenzivní
výuky jazyka studenty čeká francouzsky
vyučovaná fyzika, chemie, matematika, zeměpis a dějepis. „Nijak se to neliší od výuky
na francouzských školách, absolvují totéž,
co rodilí Francouzi,“ podotkl Vývoda.
K tomu čeští studenti absolvují stáže
ve Francii, kde jsou ubytováni v rodinách
studentů partnerských škol. Ti pak zase
na oplátku přijíždějí k nim do Olomouce. „Francouzština je jazykem diplomacie, ale otevírá dveře i právníkům,
ekonomům nebo lékařům,“ tvrdí Vývoda.
Samotné uplatnění je od Kanady po Švýcarsko, ale i na severu Afriky, Réunionu,
Martiniku nebo na Tahiti.
Miroslav Vývoda učí chemii francouzsky
už třicet let. Diplom rytíře má v rámu na zdi,
medaili v šuplíku ve své pracovně. pok

Žáci z Řezníčkovy postavili svou školu v kostičkovém světě
sice náročná, ale zároveň pro všechny
zajímavá. Během sedmi vyučovacích
hodin se výsledek dostavil a odměnou je
naše škola s tělocvičnou a školní jídelnou
ve světě Minecraftu,“ doplnil Vitásek.
Hotový projekt by se měl v budoucnu
dále rozšířit a také využívat k podpoře
digitálních kompetencí napříč ostatními
vyučovacími předměty. Výsledek práce
je vidět na webové adrese školy
zs-reznickova.cz. dtx
Provoz školních hřišť pro veřejnost
květen
pracovní
dny
MŠ Herrmannova
16:30 - 19:00
ZŠ a MŠ Demlova
15:00 - 20:00
ZŠ Heyrovského
16:00 - 19:00
FZŠ a MŠ Holečkova
16:00 - 20:00
ZŠ Rooseveltova
15:00 - 19:00
ZŠ a MŠ Náves Svobody 15:00 - 20:00
ZŠ a MŠ Nedvědova
16:00 - 19:00
FZŠ a MŠ Rožňavská

15:00 - 19:00

ZŠ a MŠ Řezníčkova
ZŠ tř. Spojenců

15:00 - 19:00

ZŠ a MŠ Svatoplukova

16:30 - 19:00

ZŠ Zeyerova
ZŠ Tererovo nám.

15:30 - 19:00
15:00 - 20:00

so, ne,
svátky
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00
9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00
9:00 - 19:00
9:00 - 12:00
14:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 12:00
13:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00

červen
pracovní
dny
16:30 - 19:00
15:00 - 20:00
16:00 - 19:00
16:00 - 20:00
15:00 - 19:00
15:00 - 20:00
16:00 - 19:00
15:00 - 20:00
15:00 - 20:00
16:30 - 20:00
15:30 - 19:00
15:00 - 20:00

so, ne,
svátky
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00
9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00
9:00 - 19:00
9:00 - 12:00
14:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 12:00
13:00 - 20:00
9:00 - 19:00
9:00 - 20:00

Doporučujeme sledovat aktuální provozní dobu na jednotlivých hřištích, může být odlišná od rozpisu.
Pobyt návštěvníků se řídí provozním řádem umístěným na hřišti a pokyny správce hřiště.

ŽÁCI, STUDENTI A KANTOŘI
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11

ZDROJ: MMOl

Olomoucká Základní škola a mateřská
škola Řezníčkova se přenesla do kostičkového světa Minecraftu. Jedná se
o počítačovou hru oblíbenou nejen mezi
žáky, ale i dospělými. Minecraft se odehrává v otevřeném světě s téměř neomezenými možnostmi.
V projektovém dni postavili školu
žáci 8. A. „Důležitým předpokladem pro
skupinovou práci byla vzájemná komunikace a spolupráce mezi žáky a učiteli. Zadáním projektu bylo postavit školu
nejen z vnějšího pohledu, ale včetně
interiéru. Přáli jsme si, aby výsledná
škola co nejvíce odpovídala skutečnosti a přiblížila návštěvníkům její reálnou
podobu,“ uvedl za vyučující informatiky
Petr Vitásek.
Žáci pracovali ve skupinách s nadšením. K dispozici měli plánek budovy
včetně fotografií a digitálních map z internetu. „Práce na společném úkolu byla

DIVADELNÍ FLORA SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ
OLOMOUC NA CHVÍLI STŘEDEM DIVADELNÍHO VESMÍRU
Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, přichází pětadvacátá Divadelní Flora! Polojubilejní ročník s mottem New World 2.022
nabízí na třinácti scénách sedm desítek akcí.
PAVEL KONEČNÝ

roce byla nominována na Kölner Kulturpreis,“ uvedl ředitel
festivalu Petr Nerušil.
Čtyři dny po představení kolínské činohry zažije jeviště
Moravského divadla další exkluzivní německé hostování. Významná představitelka latinskoamerického divadla Manuela
Infante zvítězila se svým textem Noise. Šumění davu na berlínském Stückemarkt des Theatertreffens. Její čerstvou, expresivní rekonstrukci tři roky starého brutálního policejního zákroku
v Santiago de Chile odehraje v Olomouci jedna z nejprogresivnějších německých scén – Schauspielhaus Bochum.

Dnes v celé střední Evropě respektovaný divadelní festival začínal v roce 1997 jako nenápadná minipřehlídka moravských
vícesouborových divadel z Olomouce, Brna, Opavy a Ostravy.
Na jediné scéně se odehrála čtyři představení. Až později se Divadelní Flora otevřela tvůrcům z celé republiky, k nimž přizvala
také hosty z Polska a Slovenska.
Letos se diváci mohou od 9. května těšit na třináctidenní
program. Vedle českých, slovenských a německých činoherních
titulů nabídnou pořadatelé nejnovější inscenace středoevropské taneční scény, besedy s tvůrci i protagonisty festivalových
produkcí a osobnostmi z divadelní branže. Na programu jsou
i semináře, koncerty, projekce či workshopy.

Slovenské divadlo bude reprezentovat hereckými personami
nabitý ansámbl Slovenského komorného divadla Martin s nastudováním Čechovových Tří sester režiséra Mariána Amslera.
Divadelní Flora se blíže zaměří i na aktuální tvorbu a umělecké postuláty brněnského HaDivadla – jeho velkorysá prezentace bude mít podobu 14 festivalových zastavení. Osobností
letošní Flory je režisér a umělecký šéf HaDivadla Ivan Buraj.

Exkluzivně z Německa

Z domoviny

Festival odstartuje společná premiéra a následné dvě reprízy koprodukčního projektu Divadla na cucky, spolku Kolonie
a A Studia Rubín Pravidla úklidu v režii Lucie Ferenzové.
O slavnostní zahájení letošní Divadelní Flory se postará
Schauspiel Köln. Z Kolína nad Rýnem dorazí do Olomouce bolestně aktuální inscenace Stefko Hanushevsky představuje Diktátora
režiséra Rafaela Sancheze.
„Inspirovaná je Chaplinovým legendárním protiválečným
filmem i moderní rakouskou a německou historií a v loňském

Činohra Národního divadla na festivalu představí Burajovu absurdním humorem prošpikovanou adaptaci Gombrowiczova Kosmu, Studio Hrdinů protiválečný apel Miroslava Bambuška Moje
říše je z tohoto světa a pražští Lachende Bestien „ekoteroristickou inscenaci“ Michala Háby Kohlhaas.
Domovské Moravské divadlo uvede profilový opus všech
tří souborů Rok na vsi režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové.
Po pěti letech se do Olomouce vrací historicky nejfrekventovanější host festivalu – režisér Dušan D. Pařízek. Divadelní
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Slovenské osobnosti

TÉMA

Flora vyvrcholí jeho dvojím uvedením „dvojinscenace“ textů Petera Handkeho Zdeněk Adamec a Sebeobviňování – v podání na
festivalu nejčastěji vystupujícího souboru Divadla Na zábradlí.
Větší prostor věnuje Divadelní Flora rovněž aktuální sezoně
Divadla na cucky, které se na festivalu pochlubí třemi inscenacemi – vedle nových Pravidel úklidu také Zkázou totálního myšlení a Úvodem do současné trapnosti. A právě lektoři tohoto
divadelního stánku se postarají také o dětský program.

Tanec na jevišti
Fanoušci současného tance uvidí hned dvakrát tanečnici roku
Markétu Vacovskou v intimní performanci Odloučení i plenérovou
verzi české taneční inscenace roku Treatment of Remembering tria
Sabina Bočková, Johana Pocková a Inga Zotova-Mikshina. Dvakrát
budou moci zhlédnout i Cenou publika na stuttgartském festivalu
Solo-Tanz-Theater ověnčenou Esenci Slovenky Evy Urbanové.
Do prestižního mezinárodního výběru Aerowaves byly
v posledních dvou letech zařazeny další dvě špičkové taneční
produkce. Na pandemická omezení vtipně reagující Tanzanweisungen německého choreografa Moritze Ostruschnjaka, vytvořené spolu s Bavorskou státní operou a hravý maďarsko-finský
duet Beatrix Simkó a Jenny Jalonen Long Time No See!
První polovinu festivalu uzavře výjimečná koprodukce rakouského teoretika a aktivisty v oblasti inkluze performera Michaela Turinského s Tanzquartier Wien a HAU Hebbel am Ufer
Berlin – sebeironický komentář Precarious Moves, jenž získal
v Rakousku na konci loňského roku Nestroyovu cenu pro nejlepší inscenaci tamní nezávislé scény.

Divadelní laboratoř
Součástí Divadelní Flory je i edukativní program FloraLab
určený vysokoškolským studentům s divadlem spřízněných
uměleckých a uměnovědných oborů. Spolupořádá ho Katedra
divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity
Palackého a dalších pět českých a slovenských univerzit.
Festival láká také na unikátní „komunitní“ atmosféru každodenně propojující vystupující umělce s diváky i návštěvníky
pozdně večerních hudebních produkcí v legendárním festivalovém šapitó, které po třech letech opět vyroste na parkánu univerzitního Konviktu.

25. DIVADELNÍ FLORA 9.–21. KVĚTNA
XXV. DIVADELNÍ FLORA 9. – 21. KVĚTNA
Festival finančně podporují statutární město Olomouc,
Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Státní fond kultury ČR, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Rakouské
centrum UP, Rakouské kulturní fórum, Vodohospodářská společnost Olomouc, projekt Dance on Tour Austria, německý program Nationale Performance Netz
a další partneři.
Pořadatelem je Flora Theatre Festival – v partnerské
spolupráci s Moravským divadlem Olomouc, Divadlem
na cucky, Univerzitou Palackého a Muzeem umění.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne.

VÝJIMEČNÉ PŘEDSTAVENÍ
V polovině letošní Divadelní Flory do Olomouce dorazí jeden z nejprogresivnějších evropských souborů
– Schauspielhaus Bochum. Fenomenální Ginna Haller
(oceněná prestižním měsíčníkem Theater heute jako
Talent roku) se představí ve strhující politické inscenaci jedné z nejvýraznějších osobností současného latinskoamerického divadla Manuely Infante.
Vizuálně i zvukově unikátní představení Noise. Šumění
davu uvede festival exkluzivně na scéně Moravského
divadla v sobotu 14. května.

Reflexe divadlem
Dramaturgie festivalu na Divadelní Floru vždy zvala tvůrce, kteří se
s empatií vyjadřovali k fenoménům doby i jejím temným stránkám.
„Myslíme si, že tuto tendenci je nyní třeba akcentovat víc
než v minulosti. Sociální funkce divadla roste úměrně výzvám,
s nimiž nás současný, dramaticky se měnící svět konfrontuje.
Věříme, že čas věnovaný přímočaré i metaforické reflexi našich
současných reálií nebude pro diváky časem ztraceným,“ prohlásil před zahájením festivalu jeho ředitel Petr Nerušil.
Kompletní program a podrobné informace jsou na webových
stránkách divadelniflora.cz.
HEREČKA ROKU TVÁŘÍ FESTIVALU
Dvacátá Divadelní Flora v roce 2016 poprvé v Olomouci
přivítala legendární Burgtheater Vídeň. Na letošní jubilejní festivalový ročník přivezl německojazyčnou Inscenaci roku Směšná temnota – s německou Herečkou roku
Stefanií Reinsperger, která se stala i tváří festivalového
vizuálu. Divadelní Flora se tak etablovala mezi nejrespektovanějšími evropskými festivaly.

DIVADELNÍ FLORA

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Potřebuje Olomouc umělecké festivaly, jaký k nim máte
vztah a který máte rádi?
Karel Konečný
ANO 2011

Yvona Kubjátová
ČSSD

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Město je právem na
své festivaly hrdé. Lidé
si mohou vybrat ze široké nabídky, která se
za uplynulá desetiletí ve městě ustálila, přibývají však i festivaly
nové. Nejvíce jsou zastoupeny festivaly hudební, např. Dvořákova Olomouc a Podzimní
festival duchovní hudby. Máme rovněž festivaly pěveckých sborů a navíc pestrou nabídku
hudebních žánrů řady olomouckých klubů.
Příznivci divadla navštěvují Divadelní Floru,
stále větší popularitu získává festival populárně-vědeckých filmů AFO. Organizátorům
přeji spoustu dobrých nápadů a dostatek elánu pro jejich realizaci.

Město Olomouc je velmi kulturní. Tradičně
se zde konají různé
festivaly, ať už s gastronomickou tématikou, přes hudební festivaly až po divadelní.
Pandemie trochu zamávala s tradičními akcemi, ale věřím, že se vše brzy dostane zase do
normálu. Ano, festivaly jsou potřeba, patří to
ke kulturnímu a společenskému vyžití spoluobčanů či návštěvníků města. Chápu, že někdy
se jedná o množství lidí, kteří se daných akcí
účastní, a s tím samozřejmě souvisí i nadměrnější hluk, který tyto akce doprovází. V tomto
děkuji za toleranci místním spoluobčanům.
Protože tyto akce sem rozhodně patří!

Jestli město potřebuje,
či nepotřebuje umělecké festivaly, mi přijde
tak trochu zbytečná
otázka. Samozřejmě,
že potřebuje! Každou takovou akcí město neobyčejně ožívá a mládne, sjíždí se k nám spousta zajímavých lidí a umělců z celého světa,
vznikají nová přátelství, vyměňujeme si zkušenosti. Kultura a umění také významně ovlivňují
zisky i v jiných oblastech života města, vše je
to propojené, kultura a umění tedy není žádný
luxus, je to základ lidské kreativity a úspěšného rozvoje společnosti. Mně osobně jsou milé
téměř všechny pořádané kulturní akce, včetně
těch gastronomických. Držím jim palce!

Jiří Zima
KSČM

Markéta Záleská
ODS

Andrea Hanáčková
Piráti a Starostové

Z festivalů, které
v Olomouci každoročně probíhají, mám
nejraději AFO. Nicméně za nejvýznamnější divadelní festival
v České republice považuji Divadelní Floru.
Bohužel, nedostává se jí tak široké propagace, jaké by si zasloužila, když to srovnám
např. s Letní filmovou školou v Uherském
Hradišti. Obecně to považuji za promarněnou příležitost, jak zatraktivnit město pro návštěvníky a zvýšit počet turistů. Zastavěním
historického panoramatu města výškovými
budovami se světovými nestaneme.

Olomouc se vyprofilovala jako významné kulturní centrum
a silná festivalová destinace. Na klasické
festivaly s letitou tradicí navázaly v čase další, hudební, divadelní,
historické, gastronomické, studentské, a přibývají stále nové. Pořádání festivalů hraje důležitou roli v kulturním turismu. Lidé cestují
čím dál víc také za zážitky. V letošní kampani s tím počítáme a představujeme Olomouc
jako město, kam stojí za to přijet nejen za památkami, ale i za širokým spektrem kulturních a chuťových zážitků.

Zní mi hlavou věta organizátora velkého
festivalu při prezentacích ke kulturním dotacím: „Jestli se chce
Olomouc prezentovat
jako město festivalů, měli bychom se bavit
o desetkrát vyšší částce podpory.“ Olomouc
je pro festivaly fantastické město. Dokud se
ale nenaučí využít jejich obrovský potenciál, budou se dál veřejné peníze marnit
třeba v nevýhodných smlouvách s hokejisty.
Město se spoléhá na „velké srdce“ pořadatelů. Těm ale rychle dochází trpělivost a festivalová kultura města stagnuje.

Tomáš Pejpek
ProOlomouc

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Ivana Plíhalová
spOLečně

Olomouc se stala festivalovým městem. Kulturní sezona stojí na
řadě významných akcí,
které do našeho města přitahují publikum
i média z ČR i zahraničí, což má nezanedbatelný dopad na značku města i ekonomické
přínosy. U projektů, jako je AFO, Divadelní Flora, Music Olomouc či PAF, je velmi důležité, že
jsou postaveny na vícezdrojovém financování
a do města tak dokážou přitáhnout i finance, které slouží k rozvoji jejich inovativního
programu a těží z nich jak kulturní scéna, tak
podnikatelé.

Festivaly dnes už nejsou
pouze o hudbě. Kromě
kulturního zážitku nabízí aktivní trávení volného času, možnosti
kulinářských zážitků,
sportovních klání či dobrou zábavu. Konají se
nejen v létě pod širým nebem, ale i v halách.
Kromě role umělecké umožňují samozřejmě
i propagaci města, představení nejrůznějších
výrobců a výrobků či služeb. Letní divadelní či
hudební festivaly můžou mít i finanční přínos
pro poloprázdné pokladny souborů. Mým oblíbeným je Olomoucký tvarůžkový festival.

Myslím, že každý člověk potřebuje ke svému životu umění, ať
už divadelní, literární, hudební, nebo
v ý t varné, protože
umění obohacuje duši. A festivaly jsou takovou přehlídkou toho kterého kumštu. Z těch
olomouckých mám asi nejraději Divadelní
Floru, která před 25 lety vznikla v našem
Moravském divadle. Její současný ředitel
Petr Nerušil ji z oblastní přehlídky povýšil
na prestižní festival, který může směle konkurovat těm nejlepším v České republice.
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Pohledem primátora

RVAČKA NENÍ ŠŤOUCHANEC
„Začíná se nám tady rozmáhat takový nešvar, pane primátore.“ Věta, kterou upoutala mou pozornost teta v jesličkách,
pokračovala: „Kluci se nám tady začínají prát. Váš Jakub
sice nepatří k těm, kteří to vyvolávají, ale zato se aktivně
přidává.“
U nás, rodičů dvouletých capartů, kteří si založili svůj první „gang“, aby upoutali pozornost kamarádek po obědovém
spánku, to vyvolává rozpačitý úsměv. Z „vyšetřování“, které,
jsme vedli, vyplynulo, že Maxík kousl Jakuba do prstu a ten
najel tříkolkou na Vojtu. Výpovědi jednotlivých aktérů se ovšem značně rozcházely a byly místy nesrozumitelné. Přesto
jsme všechny milé pečovatelky o naše ratolesti ujistili, že dohlédneme na jejich polepšení. Roztomilá rodičovská historka, kterých většina z vás s nejmenšími dětmi zažila bezpočet,
s přibývajícími léty nabývá na jiném významu.
Na konci dubna jsem se potkal se zástupci sociálního odboru, policie, školství i neziskových organizací a řešili jsme
prudký nárůst nežádoucího chování mládeže na veřejných
prostranstvích. Statistiky bohužel potvrzují, že dvouletá sociální izolace i narušení zaběhlého životního a vzdělávacího
režimu v důsledku covidové pandemie si vybírají svou daň.
Řada žáků a studentů se spolu s rozvolněním a příchodem
jara rozhodla dohnat ztracený čas. Posilňováni alkoholem

a bohužel stále častěji i různými druhy návykových látek
znepříjemňují život Olomoučanům nejen na známých adresách tanečních klubů v centru města, ale i v městských parcích nebo na dětských hřištích.
Poslední dva měsíce školního roku tak chceme věnovat
nejen důsledným kontrolám na zmíněných místech, zejména v době diskoték, ale také prevenci.
Všichni jsme byli mladí a i já mám nějaký ten průšvih
z dětství za sebou. Tenkrát to spravilo pár facek od táty. Nárůst uživatelů drog či otravy alkoholem mezi mládeží ale
začínají být alarmující, a proto si dovolím na tomto místě
apelovat zejména na vás, rodiče, abyste tomuto problému
věnovali zvýšenou pozornost. Stejně tak se na něj zaměří naši pedagogové na všech stupních vzdělávání i státní
a městská policie.
Rvačka s policajtem v Riegrovce je totiž trochu jiné kafe
než šťouchanec do kamaráda v jesličkách či školce. Podobně nesrozumitelná a rozporuplná je opilecká výpověď aktérů
do protokolu. Rozhodně nechci vzbuzovat v nikom pocit, že
naše město není bezpečné. Naopak, statistiky a koneckonců
i pohled na naše ulice říkají opak. Srovnám-li bezpečnostní
situaci v Olomouci s jinými městy, vycházíme stále velmi dobře. Stejně jako s problémovými bezdomovci, jejichž „sézona“
taky začala, se jedná o ojedinělé incidenty, které však kromě
narušování klidného soužití nezřídka končí vandalismem
a škodami přesahujícími trestní hranici. Tady to rozpačitý
úsměv rodičů ani dodatečná lítost nespraví.
Přeji všem, ať vám konec studených dní i všech možných
opatření přinese spoustu zážitků a zábavy bez průšvihů.
Naše město oživí první festivaly, například Divadelní Flora
opět přiveze přední evropské i české soubory a Výstaviště
Flora po úspěšné květinové výstavě ožije divokým západem
a jeho řemesly v rámci prvního ročníku West festivalu. Tak si
najděte chvilku.
Mirek Žbánek
primátor		

K lesíku u Slavonína povede nová stezka
Lesík na pomezí Slavonína a Nemilan by
měl být pro lidi atraktivnější. V plánu je
rozšíření bike parku, vybudování odpočinkové zóny nebo naučné stezky. Takové

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

záměry řešil přímo v terénu primátor
Mirek Žbánek se zástupci Komise městské části Slavonín, Lesů města Olomouce
a odboru životního prostředí.
„Prošli jsme si okolí bike parku a oceňujeme, že se v něm vše odehrává ve
spolupráci s městem a komisí městské části, která zná celé území i potřeby obyvatel
nejlépe,“ uvedl primátor Žbánek.
Za důležitou považuje primátor komunikační prostupnost, kterou zlepší plánovaná stezka. „Dohodli jsme se na lepším
zpřístupnění této oblasti. Lesy města
Olomouce vytvoří novou stezku, která
povede pásem zeleně směrem od rybníčku Hamrys a bývalé cihelny,“ potvrdil primátor. Výsledkem bude bezpečnější cesta
k bike parku, aby lidé nemuseli chodit po
frekventované silnici. mif

Útěk před válkou

Se skupinou mladých lidí od žáků základní školy až po studentku akademie
výtvarných umění hovořil na radnici primátor Mirek Žbánek. Studenty z různých
měst na Ukrajině spojuje skutečnost,
že museli své domovy i dosavadní život
opustit kvůli válce. S primátorem hovořili
o náročné cestě z válečné zóny, o tom, co
všechno museli zanechat doma, i o tom,
na co by rádi u nás navázali. mif

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Však Olomouc je také úspěšná v různých soutěžích...
Ocenění dokazují, že máme dobrou prorodinnou politiku. Zvítězili jsme v soutěži Obec přátelská rodině v letech 2014, 2017,
2018 a v roce 2019 to bylo současně i v soutěži Obec přátelská
seniorům – takže double. Letos ale podáváme přihlášku jen do
seniorské soutěže.
Co se pak děje s výhrou a jak je vysoká?
Za první místo jsou tři miliony korun, to je částka, se kterou se už
dá něco dělat. My peníze věnujeme na vybavení rodinných center, kterých je v Olomouci několik, ale také z nich financujeme
vstupné na sportovní aktivity i projekt Bezbariérová Olomouc.

„ŽIVOT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH
SE PROPOJUJE“
Kompetence náměstkyně primátora Evy Kolářové, která má
na starosti sociální záležitosti, získala válkou na Ukrajině nový
rozměr. Starost o uprchlíky. Ostatní záležitosti naštěstí fungují
v obvyklých intencích.
Co všechno jsme jako město udělali pro Ukrajince?
V první fázi pan primátor ve spolupráci s ostatními zajistil
humanitární pomoc, která šla do partnerského města Černivce. Imigrační krizi má z rozhodnutí vlády pod sebou sice kraj,
ale ten spolupracuje s obcemi a městy. V opuštěných Hanáckých kasárnách, kde jsme vyklidili dvůr, to zase žije, kraj tam
přemístil středisko KACPU. Náš sociální odbor uvolnil místa
v azylovém domě na Holečkově ulici pro matky s dětmi a zajistil krizové ubytování na Tererově náměstí v evakuačním
centru, kde byly už dvě stovky lidí. Olomouc je většinou pro
běžence zpravidla místem odpočinku, ale pro jednu maminku
s kvadruplegickým synem jsme zajistili bezbariérový byt. Do
budoucna se byty budou přidělovat nejen zdravotně znevýhodněným, ale zaměřujeme se třeba na učitele, kteří sem budou
muset přijít, aby pomáhali ukrajinským dětem s adaptací. Dnes
už máme v Olomouci čtyři adaptační skupiny na čtyřech základních školách. Spousta jich je ale i přímo ve třídách.
Takže se pomoc prolíná více odbory magistrátu?
Přesně tak, kromě odboru sociálních věcí to to jsou i odbory
školství, majetkoprávní a hlavně odbor ochrany. Ten funguje
jako řídící tým městské podpory. Navíc krize je natolik široká,
že nevíme, kdy skončí a kolik sem přijde lidí. Město ji zvládá zatím dobře.
Nezapomíná se kvůli uprchlické krizi na české občany?
V žádném případě, pro ně pořád děláme obvyklé aktivity. Minulé zastupitelstvo schválilo akční plán prorodinné politiky, což
znamená, že město bude dále podporovat rodinný život v celém spektru. Tedy od rodin s dětmi až po seniory. Chceme, aby
se rodiny mohly scházet, aby měly kam jít, kde se něco děje. Ale
také aby se mohly něco naučit, zacvičit si, popovídat si.
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Myslíte bourání obrubníků?
Nejsou to jen stavební práce. A neslouží jen handicapovaným,
ale i dalším skupinám a třeba i maminkám s kočárky. Odstraňování bariér slouží třeba i nevidomým a slabozrakým, takže
na něm spolupracujeme se spolkem vozíčkářů Trend i s Tyfloservisem. Třeba při mapování budov nebo vytváření haptických
modelů. Jedním z nich by mohl být i vznikající model synagogy,
jeho plastová předloha.
Jak se věnujete seniorům?
Prostřednictvím klubů seniorů. Nejnovější je vybudován v Pavelčákově ulici. Ale ten neslouží jen seniorům k jejich klubovým
aktivitám, prostory používají i rybáři, hasiči, skauti a další spolky.
Nejnověji se tam mohou setkávat ukrajinské maminky s dětmi,
mívají tam společnou odpolední činnost. Ale musím říct, že naši
senioři jsou nezmaři, jejich vitalita je naprosto obdivuhodná.
V jakém smyslu?
Už se podruhé přidali k výzvě svých hradeckých kolegů s názvem Sejdeme se u Svitav. To je napůl cesty mezi Hradcem Králové a Olomoucí, že každý našlape sedmdesát pět kilometrů. Ti
Olomoučtí našlapali přes dvacet pět tisíc kilometrů. Do výzvy
se zapojilo jedenáct seniorských klubů a více než stovka seniorů. Nejvíce našlapali senioři z Polské ulice. Dohromady ušli přes
šest tisíc kilometrů. Společné vyhodnocení s Hradeckými bude
11. května v Opatově.
Když tak mluvíme o spolkovém a společenském životě, jak jsou
na tom olomoucké městské části?
Myslím, že se tam lidé sbližují, že žijí sousedsky a že se o své
okolí zajímají. Každopádně tam funguje estetizace, kterou
zavedlo současné vedení radnice. Každá komise městské
části dostane tři sta tisíc korun a může je vynaložit podle
svého uvážení. A tak se lidé musí společně zamyslet a také
domluvit, shodnout. Dobře je to vidět třeba v Nemilanech
nebo Slavoníně, ale všude po městě tak vznikají nová dětská a workoutová hřiště, opravují se chodníky, instalují nové
lavičky a mobiliář. Lidé ale sami organizují i hody, masopust,
ochotnická představení nebo sousedské slavnosti. A myslím,
že se stmelují i starousedlíci s novými mladými rodinami,
které zase přinášejí nový pohled. Život v městských částech
se propojuje. Pavel Konečný

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

ROZHOVOR

ROZÁRIUM SE CHYSTÁ NA
PADESÁTÉ VYZNÁNÍ RŮŽÍM
Letošní sezona je pro jedinečný areál růží
v ulici 17. listopadu výjimečná, slaví padesáté výročí svého založení a Výstaviště
Flora chystá velké oslavy. Naplánované
jsou na konec června, kdy se v rozáriu
koná výstava a festival Vyznání růžím.
Zatím v rozáriu kvete jediný mrazuvzdorný citrus s obřími trny a pěticentimetrovými květy, zářivě žluté růže či oranžově
kvetoucí mák.

První je Hugova
Růže v olomouckém rozáriu vykvétají na přelomu dubna a května. Jednou
z prvních je růže Hugova (Rosa hugonis), jež pochází ze střední Číny.

„Kvete prázdnými zářivě žlutými květy. Druhové jméno Hugova dostala po
misionáři Hughu Scanlanovi, známému
jako otec Hugo. Ten roku 1899 poslal její
semena z Číny do Anglie, kde byly vypěstovány první rostliny této růže v Evropě,“
popsal Jiří Malaska, vedoucí botanické
zahrady a rozária.

Mák a citronečník
Od konce dubna a i během května zdobí olomoucké rozárium také oranžově
kvetoucí mák Popovův anebo až pět
centimetrů velké bílé květy citronečníku
trojlistého z jihovýchodní Asie.
„Později na něm vyrůstají ve zralosti žluté kulovité plody podobné citronům. Jsou

jedlé, nicméně poněkud trpké a plné
semen. Větve citronečníku jsou porostlé
někdy až deseticentimetrovými trny, díky
nimž se v jižních oblastech využívá na
vysazování neprostupných živých plotů,“
doplnil Malaska.

Vyznání růžím
Olomoučané mohou krásy rozária obdivovat od roku 1972. K vidění jsou v něm
více než tři tisíce růžových keřů, které
reprezentují na 850 odrůd růží. Výjimečnost olomouckého rozária spočívá i v architektuře. Pod jeho plány je podepsaný
architekt Emil Zavadil, jenž pro tuto netradiční růžovou zahradu zvolil koncept
přísně geometrických betonových polí.
Celý prostor současně evokuje na vodní
hladině plující ledové kry, z nichž vykvétají růže.
Olomoucké rozárium, které právem
patří mezi významné objekty moderní
zahradní architektury ve střední Evropě,
je otevřené denně od 9 do 18 hodin.
Letošní oslavy půlstoletí a Vyznání růžím se konají od 24. do 26. června. pok

Eufémie
Olomoucká
Jméno moravské kněžny dostala
na jarní výstavě Flora Olomouc
nová odrůda narcisu. Pokřtěna
byla jako Eufémie Olomoucká.
Ta skutečná žila ve 12. století
a byla dcerou olomouckého
a brněnského knížete Oty II.
Černého. pok

Jarní Flora spustila staronovou atrakci – vodopád v parku
Po více než třiceti letech se do Bezručových sadů vrátila atrakce v podobě umělého vodopádu. Vloni byl vodopád, který od
roku 1965 oživoval vstup do parku, obnoven a v mnohém vylepšen oproti původní
verzi. V provozu bude až do podzimu.
Vodopád funguje na principu uzavřeného okruhu s deseti kubíky vody. Při
plném provozu bude nádrž naplněna
zhruba do poloviny schodů, aby na těch
nejvyšších stupních bylo možné sedět.
„Před spuštěním jsme upravili okolí
a čekají nás ještě drobné výsadby poblíž
nádrže,“ uvedl provozní ředitel Výstaviště Flora Jiří Svačinka.
Náměstek primátora Martin Major
věří, že se obnovená atrakce bude líbit
VÝSTAVIŠTĚ FLORA

a že tato část parku bude lákat více lidí.
„V porovnání s předchůdcem ze šedesátých let je i výrazně citlivěji řešena
technologická stránka projektu. Navíc počítáme s provozem po všechny dny v sezoně, zatímco tehdy zde voda tekla jen
během výstav a o víkendech,“ komentoval
premiéru nového prvku náměstek Major.
Spouštění vodopádu bude probíhat automaticky. Ve všední dny je naprogramován tak, aby fungoval od 12 do 17 hodin,
o víkendech a v době konání květinových
výstav či jiných významných městských
akcí bude v provozu od 9 do 19 hodin.
Celkové náklady na obnovu vodopádu
jsou přibližně 2,3 milionu korun včetně
daně. Bez vstřícnosti regionálních firem,

tedy sponzorského daru Sigma Group a snížené ceny stavebních prací od IDS Olomouc
by byla stavba výrazně dražší. mif
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INZERCE

A vznikly jejich karty s podtitulem Příprava na manželství.
„Myslím, že by mohly pomoci jiným
mladým párům vyvarovat se chyb, co
jsme sami udělali. A naší největší chybou
bylo, že jsme spolu málo mluvili, neměli
jsme na sebe čas a někdy se i báli o některých tématech hovořit,“ přiznala Marie Šnevajsová.
Dostupnost karet v olomouckých kavárnách či informace o případném nákupu najdete na webu vicdavat.cz. pok

NA MANŽELSTVÍ SE DÁ
PŘIPRAVIT I U KARET
Neobvyklou karetní hru pro snoubence
vymysleli manželé Šnevajsovi. Po devítiletém vztahu mají sami pět dětí.
Karty pro páry pilovali Šnevajsovi dva
roky, dokončili je koncem loňského roku.
„Je to užitečný nástroj pro zlepšení komunikace mezi zamilovanými,“ uvedla Marie
Šnevajsová. Nyní je nabízejí v šesti olomouckých kavárnách – ke hře. Šnevajsová je
přesvědčena, že mladé páry díky nim
mohou přetvářet svou zamilovanost ve
skutečnou lásku.

Otázky a odpovědi
„Jedná se o konverzační hru obsahující čtyřicet devět karet s otázkami, které
mají párům pomoci lépe se připravit na
vstup do manželství a na vše, co společný život přináší. Pár si vždy vybere jedno
téma, tedy jednu kartu obsahující vždy

pět otázek, a pokusí se otázky zodpovědět co nejlépe,“ popsala Šnevajsová
princip hry.
Marie Šnevajsová s manželem Josefem zažili chvíle krásné a radostné, ale
i spoustu náročných dní a nocí, nevyslovených představ a přání, krizí. „Zpočátku
vztahu bylo vše jako z pohádky, rutina
všedních dní však i naše manželství postupně dostihla a my jsme se vyčerpaní z práce a péče o malé děti postupně
snažili jen přežít den a dočkat se večera.
Na komunikaci mezi námi nezbyl moc
prostor,“ popsala Šnevajsová.

Odraz ode dna
Když čekali třetí miminko, jejich vztah se
ocitl na samém dně. I díky pomoci přátel
začali na společné komunikaci více pracovat, poté je napadlo, že by mohli svou
zkušenost zužitkovat a předat jiným.

Hra obsahuje 7 oblastí: Sebepoznání, Minulost, Záliby, Volný čas,
Svatba, Domácnost a Zápisník.
Každá oblast obsahuje 7 témat
označených barvami. Hráči buď
chtějí projít během jednoho týdne
jednu celou oblast, nebo se rozhodnou pro určitou barvu a to jim
zajistí, že v jednom týdnu projdou
z každé oblasti jedno téma.

Česko: Uklizeno!
Stovky dobrovolníků se zapojily v Olomouci do celorepublikové akce Ukliďme
Česko, která je zaměřená na dobrovolný úklid odpadu. Mezi nimi i pracovníci
odborů městské zeleně a odpadového
hospodářství a životního prostředí olomouckého magistrátu.
„Letos jsme se zaměřili na úklid městské
části Povel, konkrétně ulic Arbesova, Hraniční, okolí supermarketu, místního remízku
a polní cesty v okolí ulice Bryksova. I přes
chladné a větrné počasí nám šla práce od
ruky a sesbírali jsme asi pět set kilogramů
odpadu,“ uvedl za úředníky Petr Jasinský.
V Nových Hodolanech se uklízelo

ŽIJEME SPOLU

kolem Základní školy Zeyerova i podél
břehů řeky Bystřice. „Nasbírali jsme deset plných velkých pytlů nejrůznějších
druhů odpadků, od oblečení až po rozbité akvárium,“ vyjmenoval předseda komise městské části Svatopluk Binder.
Úklidové akce probíhaly celý duben
i pod hlavičkou Ukliďme svět či Den
Země a jarní úklid organizovaly i jednotlivé komise městských částí. V Olomouci
byla přihlášena stovka dobrovolnických
skupin a organizací, včetně ukrajinských
uprchlíků. Třeba na Tabulovém Vrchu
to bylo třicet lidí. Do Velikonoc už bylo
sesbíráno devět tun odpadků. mmo
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trochu zklamaný. Pamatuju si, že to kdysi býval v podstatě park, klidná oáza,
ale teď zeleň ustupuje novým budovám,
cestám, stavebním činnostem,“ neskrývá své překvapení. Přesto věří, že si jeho
včely nektar v nemocnici a okolí najdou.
„Takzvaný ekonomický dolet mají do
pěti kilometrů. Jsou v něm tím pádem
i pole u Slavonína a olomoucké parky,“
dodal Kubeš.

NEKTAR PRO NEMOCNIČNÍ
MED SBÍRAJÍ KUBEŠOVY VČELY
Jsou tomu už čtyři roky, co se z fortu
Tafelberg poprvé rozletěly včely areálem fakultní nemocnice a jeho okolím,
aby nasbíraly nektar pro první várku nemocničního medu.
Zatímco v předchozích letech se o výrobu medu staraly včelky lékárníka
Pavla Studeckého, letos poprvé oslovila nemocnice renomovaného chovatele
Jana Kubeše. V březnu přestěhoval do
pevnůstky v areálu nemocnice šestnáct
včelstev.
Pro Kubeše je tato forma spolupráce
také premiérou. „Je to poprvé, co jsem
včelky přímo někde ubytoval,“ potvrdil
olomoucký včelař.

10 nebo 35 kilogramů?
I samotný Kubeš je zvědavý, jak medová mise v nemocnici dopadne. „Dá se
jen těžko odhadnout, jak to bude téměř
v centru města fungovat. Za úspěch bych
považoval, kdybych vytočil pětatřicet
kilogramů medu na jedno včelstvo, ale
může se stát, že budeme vděční za deset
kilogramů. Výsledek je závislý na řadě
faktorů a jedním z nejdůležitějších je,
aby včely měly vůbec kde nasbírat nektar,“ zdůraznil zkušený chovatel.

Ekonomický dolet
Z aktuálního stavu nemocničního areálu
není Jan Kubeš moc nadšený. „Když jsem
se rozhlížel ze střechy fortu, byl jsem

Pevnůstka místem snů
Městské včelaření v posledních letech
získává na popularitě a ani Kubeš ho
nezavrhuje. „Jen by to nemělo být na
střechách budov, protože tam panuje
extrémní klima – horko a větrno – a to
pro včely opravdu není ideální. Tafelberg je tedy pro městské včelařství
místem snů, je tu závětří a polostín,“
zhodnotil chovatel, který v současnosti
pečuje o čtyři sta kmenových včelstev
a zazimovává další stovku rezervních
oddělků.
Produkce vlastního medu, tedy přírodní potraviny s antibakteriálním a antiseptickým účinkem, je podle ředitele
fakultní nemocnice Romana Havlíka jen
drobným příspěvkem k celkové strategii,
která se soustředí na prevenci a propagaci zdravého životního stylu a na respekt k tradičním hodnotám. dtx

Nejlépe koulejí Lazečtí
Tradiční seniorský turnaj v bowlingu o pohár náměstkyně
primátora Evy Kolářové se uskutečnil před Velikonocemi
v Šantovce. Nejlépe si v něm vedlo družstvo z lazeckého klubu seniorů, odkud byl i nejlepší hráč Petr Pospíšil.
Mezi ženami zvítězila Darja Lešanovská ze Slunečnice.
Soutěže se účastnilo třicet týmů, z toho pět z partnerského Hradce Králové. Dohromady to představovalo 140
seniorů a deset klientů DC 90 z Topolan.
Jednalo se už o pátý turnaj, který je součástí projektu Obec přátelská seniorům. „Cílem je přispět k aktivnímu životu starší generace,“ připomněla náměstkyně
Kolářová. pok

Sociální veletrh: partnerství a spolupráce handicapovaných
Město Olomouc pořádá na počátku června
veletrh sociálních a souvisejících služeb.
Na jednom místě se budou prezentovat na
tři desítky organizací, které v regionu poskytují služby seniorům, občanům se zdravotním postižením či rodinám s dětmi.
„Chceme hlavně zvýšit informovanost
veřejnosti o aktuální nabídce sociálních
služeb v Olomouci. Aby lidé věděli, jak
široká škála služeb je jim k dispozici,“
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uvedl vedoucí odboru sociálních věcí
Michal Majer.
Dalším cílem veletrhu je vytvoření
prostoru pro navázání nových partnerství a spolupráce jednotlivých účastníků.
Program je na webových stránkách
kpss.olomouc.eu.
Veletrh se koná ve čtvrtek 9. června
v obchodní galerii Šantovka od 10 do 18
hodin. mmo
ŽIJEME SPOLU
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ROK NAROZENINOVÝCH KONCERTŮ
Písničkář Jaroslav Hutka (*1947) tvrdí, že se stal písničkářem kvůli Rusům. Je z generace mániček
a protest proti invazi sovětských vojsk, proti normalizaci a bolševickému režimu jej na čas vyhnal
z rodné země.
Letos slaví polokulaté jubileum a koncertuje po vlastech českých. Hraje, zpívá a vypráví. Barvité
vzpomínky prokládá zhudebněnými texty.

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
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Jaroslav Hutka se narodil před 75 lety
v olomoucké vile Primavesi. „Že to bylo
tam, jsem se dozvěděl asi až v pětačtyřiceti letech. Táta byl bohatý, měl
v Pavelčákově ulici barák a obchod
s nábytkem. Bylo mi deset měsíců, když
mu všecko sebrali. A když mi bylo pět,
tak nás před Štědrým dnem 22. prosince
1952 vystěhovali na Bouzov, do takového domečku, který ale byl policejní stanicí. Nastala velká chudoba, tak máma
tam pak chovala slepice a králíky a jiná
zvířátka, byla ze statku. Chodil jsem
do jednotřídky pod kostelem, kde byla
první až pátá třída. Když jsem se pak
vrátil do Olomouce, tak mě považovali
za génia, já to uměl všechno až do páté
třídy, a proto mě škola přestala bavit,“
vzpomínal před publikem. Od doby, co
odešel na UMPRUM do Prahy, jezdí do
Olomouce už hlavně na návštěvy. I po
dubnovém koncertě v evangelickém
kostele zamířil za sestrou.
Jak dlouho jste nebyl v Olomouci?
Naposledy jsem tady byl, když jsem tady
hrál. To může být tak dva roky. Ten covid
člověka tak zblbne, že ztrácí pojem času.
Našel si vás taky?
Nene, já jsem se nechal naočkovat.
Jaký byl pro vás dnešní koncert?
Byl skvělej, výbornej. Nepovedené koncerty nebývají často. Spíš jen v rušném
nebo nevhodném prostředí, nebo ve
špatným čase, tak se to technicky pokazí,
ale většina dopadne dobře. Navíc na mě
chodí publikum, které už o mě něco ví.
Míváte běžně narozeninové koncerty
a jaké dárky máte nejraději?
Na dárky si moc nehraju. Letos budu
k výročí koncertovat celý rok. V Olomouci mám ještě koncert 17. listopadu v Redutě s Moravskou filharmonií. Takže to
bude slavnostní.
Kdo býval vaší inspirací? Soudě podle brýlí, tak John Lennon…
Kulatý brejle jsem měl, ještě než jsem
poznal Lennona, ale inspirací pro mě
byla celá šedesátá léta, všechno bylo
poprvé. Dylan, Donovan, Beatles... tehdá to bylo jako zázrak. U Dylana jsem
pochopil, že to jde jenom s kytarou
a že se není potřeba patlat s technikou
veršování. Tehdy všichni vycházeli z Jiřího Suchého, koneckonců i Karel Kryl,
který mi nadával, že neumím rýmovat,
a já mu vždycky říkal, že rým zkazí píseň, což ho vždycky dožralo. Ale tím, že
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moje písně nebyly závislé na rýmu, tak
šly přeložit do holandštiny.
Jak vznikaly vaše písně?
Prvně píšu text, pak k tomu přijde melodie. Třeba Havlíčku, Havle jsem napsal
v Olomouci v březnu těsně po Chartě 77,
kdy Václava Havla zavřeli a já si říkal,
že mu v tom kriminále musí být strašně blbě. Přespal jsem u rodičů, tenkrát
bydleli na Palackého, sedl jsem si někdy
k polednímu ke kafi a písničku jsem měl
za půl hodiny hotovou. Ta ze mě prostě
vyjela. V květnu mě za ni sebrali. Ale já
jim tvrdil, že je o Havlíčkovi Borovském
a že je to poezie.
A jak vznikla Náměšť?
Jako hymna pro festival v Náměšti na
Hané v roce 1973. Vypadalo to, že to
vyjde – poslední svobodný festival.
Pětidenní. Říkal jsem si, že nebudeme
zpívat We Shall Over Come, že napíšu
hymnu. Tak jsem ji napsal, v Praze. Vypadalo to tehdy, že končí svět, nedalo se
myslet na budoucnost. Bralo se to všechno osudově. Prodalo se dvacet tisíc lístků, ale dva týdny před začátkem festival
zrušili a kdo přijel, toho rozehnali.
Prý jste se stal dokonce vzorem pro Jarka
Nohavicu?
S tím jsme se poprvé potkali ve Wroclawi
těsně před převratem. Koho by napadlo, že je to udavač. Tam za mnou dolejzal, že jsem prý byl jeho učitelem a že
šel v mých šlépějích. Jeho písničky jsem
znal, protože mi je posílal Pavel Tigrid
na kazetách, ale vždycky mi připadaly
trochu kýčovitý… Až později jsem zjistil, že poslední setkání s estébákem měl
20. listopadu 1989. Je to bezcharakterní
hajzl, který se před publikem tvářil, že je
poslem svobody, a přitom spolupracoval
dva roky s StB. To u písničkáře nejde.
Koncertoval jste dnes v evangelickém
kostele, věříte v Boha, nebo na spíše
na osud?
No v katolických kostelech se moc nehraje, začali cenzurovat, tak snad až
Duka vypadne, tak se dostanu i ke katolíkům… Jsem pokřtěný u svatého Michala, i děti nechávám křtít, ty poslední mi
křtil Tomáš Halík, ale nejsem praktikující
katolík. Historicky se o náboženství zajímám, katolíci byli přes všecky neplechy velcí podporovatelé umění. Nejsem
nevěřící, ale mám to trošku platonovský
– to, co dává vesmíru a světu smysl, je nepojmenovatelné a nepopsatelné. A mám
k náboženstvím úctu. Jsou to různé cesty,

www.olomouc.eu

ale směřují k tomu samému. Ale u sebe
bych to nenazval vírou. Když je, tak je.
A kdyby nebyl, tak mi ta víra nepomůže.
A jak to máte s tou Indií, proč tam jezdíte?
Hledám tam klid a pohodu. Potřeboval
jsem dopsat nějaký knížky, co jsem začal v Holandsku, a chtěl jsem se někam
zdekovat. Kamarád mi doporučil Agondu.
Jezdit po Indii mě nebavilo, já nepotřebuju cestovat, mám tam pevnou domácí
adresu a rovnou jedu tam.
Přitom z exilu jste se vrátil jako jeden
z mála…
Krylovi jsem říkal, ať se rozhodne –
tam, nebo tady, že jinak spadne do
schizofrenie, do který pak spadl. Já už
první den, ve chvíli, kdy jsem šel z letiště, jsem pochopil, že jsem zpátky,
a spálil jsem za sebou všecky mosty.
Prostě žiju tady. Když vyjedu na Západ,
tak se v cizině necítím, ale doma jsem
tady. Zvládl jsem jazyky. Angličtinu,
němčinu, holandštinu... Jen francouzština mi nejde. A syn je přitom Francouz,
takže mě to trochu mrzí.
Co holandského vám tady chybí?
Dobré fungování státu. Úředníci pracují každý den, neznají „úřední dny“ a stát
je postavenej tak, že je pro lidi. Pomáhá. Úředníci nejsou nafoukaný, nebyli ani
na mě, ani když jsem ještě neuměl jazyk.
A umí být přirozeně přísní. Když jsem jel
rychle a policajti mě zastavili, tak se se
mnou bavili srdečně, ale nevyjednávali
o pokutě. A zažil jsem i exekutora. Přišel
na mě, že neplatím daně z hráze. Každý
rok přišla složenka kolem dvaceti guldenů
zaplatit, ale já myslel, že to patří domácímu, tak jsem to házel domácímu dole do
schránky. A najednou exekutor. Náš barák
byl metr a půl pod hladinou Rýna a tam se
od sedmnáctého století splácí hráz. A platí
všichni, kdo tam bydlí, nejen majitelé nemovitosti, i když malou částku. Tak jsem
se ptal, jestli mi i něco zabaví, divil se – to
se snad už nedělá... Prostě žádný český
exekutor.
Uvítal jste, když odjely české tanky na
Ukrajinu, že to Rusům po letech tak trochu
vracíme. Poslední píseň jste napsal o Ukrajině, jak myslíte, že to všechno dopadne?
Rusové to sice mají prohraný, ale jim není
líto lidí, bude to stát ještě mnoho ukrajinských životů. A tak je to v celé ruské
historii, je jedno, jestli je to car, předseda
komunistické strany nebo diktátor. Pro
vůdce jsou Rusové ochotni bojovat i trpět…
Smutná národní historie. Pavel Konečný
ROZHOVOR

TVARŮŽKY
PROVONĚLY
OLOMOUC
Tvarůžky na všemožné způsoby mohli
na konci dubna ochutnat milovníci jedinečného a jediného ryze regionálního
sýra. Gastronomický tvarůžkový festival
zaplnil centrum Olomouce. Dobré jídlo
doplňovaly regionální pivovary i hudební
vystoupení. Sobota byla vskutku vymazlená. Jen ty nedělní kroupy mohly přijít o
pár hodin později… pok
OBRAZEM
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Olomoucké florbalové juniorky mají historický první titul

Šampionkami první ligy juniorek se staly hráčky Olomouce. Florbalistky FBS

vybojovaly historicky první titul, když
ve finálové sérii porazily Chodov 2:1 na

zápasy. Hrdinkou rozhodujícího duelu
byla Klára Horčičková, která zaznamenala hattrick.
Finále odstartovalo na půdě Chodova, olomoucké hráčky ale favorita zaskočily a po vítězství 5:2 získaly
první bod. O titulu tak mohly rozhodnout v domácí Čajkaréně, kde ale
na celek z hlavního města nestačily.
Chodov po výsledku 5:3 srovnat stav
finále.
V klíčovém střetnutí Olomouc od začátku vedla, když o dvě branky vyhrála
již první třetinu. V poslední části duelu
čerstvé mistryně odskočily soupeřkám
na rozdíl tří branek a vedení si pohlídaly. Juniorky FBS Olomouc vyhrály 6:3
a radují se z titulu. deš

Klammert a Zachová konkurovali světovým judistům
Olomoučtí judisté David Klammert
a Renata Zachová se v dubnu představili mezi světovou špičkou v Turecku na
Grand Slam Antalya.
Loni bronzový Klammert nastoupil proti
soupeřům ve váze do 90 kilogramů.
„První zápas se slovenským reprezentantem Peterem Žilkou byl dlouhý a vyrovnaný. Oba rivalové ukončili
základní čas se stejným skóre, a proto
došlo k automatickému prodloužení,“
uvedl Adam Suchánek z Judo Klubu
Olomouc.

Konec ve třetím kole
Klammert v něm využil příznivého

momentu a podmetnou technikou dostal soupeře na plná záda.
Druhé vyřazovací kolo mělo dynamický spád, Klammert dominoval nad soupeřem Kaljulaidem z Estonska a ve třetí
minutě získal ippon, což ho posunulo do
třetího kola. V něm se utkal s reprezentantem z Tádžikistánu Komronshokhem
Ustopiriyonem. Zápas zaznamenal jediné
skore wazari, a to pro soupeře.
Klammert tak skončil ve třetím vyřazovacím kole.

Pád na wazari
Podobné setrvání v turnaji čekalo i Renatu Zachovou ve váze do 63 kilogramů.
První duel s tureckou závodnicí Habibe

Afyonlu zaznamenal rychlý hod na bodové ohodnocení wazari, které si olomoucká judistka udržela až do konce zápasu.
„Následoval boj se světovou sedmičkou Kanaďankou Catherine Beauchemin-Pinard. Byť Zachová odolávala statečně,
jeden pád na wazari ve třetí minutě a následné podlehnutí v boji na zemi zapříčinily její konec v letošní soutěži,“ popsal
Suchánek.
Oproti úspěšnému vystoupení z minulého roku sice nedovezli Olomoučané
medaili, ale nabrali zkušenosti pro budoucí kvalifikaci na olympijské hry 2024
v Paříži.
Prestižního turnaje se zúčastnilo 525
závodníků z 63 zemí. dtx

PECKA DOMY MOHELNICE
N O V É

R O D I N N É

D O M Y

Kateřina Menclová

734 172 171

Lukáš Kouřil
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602 222 618
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BASKETBALISTÉ VYBOJOVALI
UNIVERZITNÍ TITUL, ŽENY STŘÍBRO
Úspěchem Univerzity Palackého skončil
první ročník Univerzitní basketbalové
ligy, jehož finálový turnaj hostila olomoucká sportovní hala. Ženy obsadily
druhé místo, muži dokonce získali pohár
pro vítěze celé soutěže.
Olomoučtí basketbalisté ve finále porazili Masarykovu univerzitu, třetí skončil
výběr Univerzity Karlovy. Ta ale kralovala mezi ženami, kde třetí příčku obsadilo
družstvo Ostravské univerzity.
„Finálový turnaj i celý průběh premiérového ročníku ukázal, že jde o zajímavý projekt, který má svoji budoucnost.
Rozhodující zápasy měly dobrou úroveň,
jen se příště pokusíme upravit termín
Final Four, aby nekolidoval s ligovými

soutěžemi,“ hodnotil zápasy Petr Reich,
ředitel Univerzitní basketbalové ligy,
kterou pořádala Česká asociace univerzitního sportu. „Zájem hráčů i hráček byl
velký a ohlasy jsou pozitivní. Univerzitní
basketbalová liga má rozhodně budoucnost,“ dodal Reich.
Do finále v kategorii žen postoupily po
výhře nad VŠE Praha 71:58 hráčky Olomouce a basketbalistky UK Praha, které
si poradily s OSU Ostrava 60:57. Utkání
o titul ovládly Pražanky v poměru 86:46.
„Finále jsme odehrály v sedmi, což
bylo fyzicky náročné. Ale zvládly jsme
to,“ radovala se trenérka vítězek Jana
Müllerová.
Se stříbrem bylo spokojené také družstvo Univerzity Palackého, které hrálo

Nejlepší sezony mám ještě před sebou,
přeje si olomoucký šermíř Jakub Jurka
Hodně dobře rozjel svoji kariéru šermíř
Jakub Jurka, který se už ve dvaadvaceti
letech dostal na olympiádu do Tokia. Také
díky tomu se stal vítězem ankety Nejlepší
sportovec Olomoucka v kategorii jednotlivců. Současně věří, že má před sebou celou řadu dalších úspěšných sezon.
„Třeba nějaký další úspěch přijde už
letos. Čeká mě mistrovství světa a univerziáda. To jsou hlavní vrcholy sezony,“
dívá se dopředu Jurka, podle něhož se
může ještě několik let zlepšovat.
„U šermířů je to tak, že postupně zrají.
Nejlepší výkony předvádějí kolem osmadvaceti let. Mají už dostatek zkušeností z předchozích závodů, přitom jsou
fyzicky silní,“ říká Jurka.
Nejmladší zástupce šermířského rodu
startem v Tokiu navázal na dědu, který pod pěti kruhy startoval v Montrealu
v roce 1976 a o čtyři roky později v Moskvě. „Po úspěšné kvalifikaci mi přiznal,
že nečekal, že by se mi něco takového
mohlo podařit tak brzy. Bylo to dojemné,
došlo i na slzy. V Madridu, kde kvalifikace probíhala, brečel táta, v telefonu
děda,“ přiblížil silné rodinné pouto Jurka.
Přes velký úspěch závodník
Dukly nečekal, že v tradiční anketě
SPORT

zvítězí. „Překvapilo mě to, moc si toho
cením. Vnímám to jako odměnu za práci,
nejen tu sportovní. V poslední době je cítit větší zájem o náš sport i mezi dětmi.
Je jasné, že je to díky olympiádě, a jsem
rád, že jsem k tomu mohl přispět,“ uvedl
olomoucký olympionik. deš

v domácím prostředí. „Vzhledem k síle
soupeřů bylo stříbro maximem a bereme to jako úspěch,“ řekl Reich, který vedl
ženský výběr pořadatelské vysoké školy.
Univerzita Palackého pak získala titul
mezi muži. V semifinále porazili 79:60
reprezentanty Karlovy Univerzity a v rozhodujícím duelu MU Brno 88:56. „Finále bylo možná snadnější než semifinále.
Bylo vidět, že řada kluků spolu pravidelně hraje a trénuje. Na palubovce si dokázali vyhovět. Vítězství si zasloužili,“ uvedl
trenér vítězů Karel Hůlka.
Ceny vítězům předával historicky
nejlepší střelec československé a české
nejvyšší soutěže Josef Jelínek, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Michal Šafář a Jiří Nykodým, ředitel
univerzitních soutěží v Česku. deš

Hvězdy atletiky
převzaly ocenění
Po dvou letech se opět uskutečnilo
vyhlášení ceny Atlet roku Atletického klubu Olomouc. Po nucené
covidové pauze se ocenění dostalo
ke všem nejúspěšnějším olomouckým atletům a trenérům za období
2020 a 2021.
Ocenění převzali nejlepší
atleti a atletky z olomouckého oddílu ve všech věkových
kategoriích od mladšího žactva
až po veterány, včetně sekce
zdravotně postižených. Mezi
nimi například sprinterka Lucie
Mičunková, která se stala nejlepší juniorkou posledních dvou
let. Stejně tak její trenér Robert
Novotný, který převzal cenu nejúspěšnějšího trenéra za oba dva
uplynulé roky.
Olomoučtí atleti jsou momentálně v přípravné fázi na letní
sezonu. Na 8. května se chystá Velká cena města Olomouce a největší přípravy směřují
k červnovým Hrám X. letní olympiády dětí a mládeže. deš
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Výtvarné dílničky ke Dni matek

3. 5. 14–17 hodin nám. Republiky, oddělení pro děti a mládež

5. 5. 13–18 hodin pobočka Brněnská

5. 5. 14–17 hodin pobočka Jungmannova

5. 5. 14–17 hodin pobočka Holice
AKCE
5. 5. 16 hodin nám. Republiky – Občanské zákoníky v českých zemích –
schůzka s JUDr. Jarmilou Podivínskou nad Všeobecným občanským zákoníkem 1811 a občanskými zákoníky z let 1950 a 1964. Potěší úsměvné
případy ze soudních síní.
9., 10., 23. a 24. 5. 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. Nutná rezervace 731 123 081,
jungmannova@kmol.cz.
9.–13. 5. pobočka Neředín – Knižní detektiv – děti od 3 do 11 let mohou
po celý týden luštit zábavné, ale záludné úkoly.
10. 5. 17 hodin nám. Republiky – Kapverdy po svých – Ondřej Raus nás
provede po největším kapverdském ostrově Santiago, který prošel pěšky s odhodláním poznat více než jen okolí hotelu.
12. 5. 17 hodin nám. Republiky –– Ojedinělé příběhy z veterinární péče
– s veterinářkou olomoucké zoo Lenkou Chrastinovou se zasmějeme
nad zvířátky a jejich problémy.
16. 5. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – odpoledne
s klasickými či novými stolními hrami. 585 545 123, dospele@kmol.cz

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
6.

19:00

P

Rok na vsi
Aby světlo bylo, musí být i tma

Činohra

7.

19:00

X

Rok na vsi
Aby světlo bylo, musí být i tma

Činohra

8.

14:30 NO

Cornevillské zvonky
Krásná francouzská opereta

Opereta

10.

19:30

-

Stefko Hanushevsky představuje
Diktátora Schauspiel Köln

Divadelní
Flora

11.

19:00

-

Tři sestry
Slovenské komorné divadlo Martin

Divadelní
Flora

12.

17:30

-

Naši - Studie rozhovoru o klimatické
krizi HaDivadlo Brno

Divadelní
Flora

12.

19:00

*

Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje
vaše bránice…

Činohra

14.

19:30

-

Noise. Šumění davu.
Schauspielhaus Bochum

Divadelní
Flora

16.

19:00

-

Kosmos
Národní divadlo Praha

Divadelní
Flora

17.

19:30

-

Moje říše je z tohoto světa
Studio Hrdinů Praha

Divadelní
Flora

18.

19:00

L

Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl

Balet

18. 5. 10 hodin nám. Republiky – Cesty a cestičky – setkání rodičů s úplně malými dětmi v rámci programu S knížkou do života, hraní, čtení, tipy
na dětské knížky.

19.

19:00

E

Boží mlýny
Drama s písněmi Jarka Nohavici

Činohra

20.

19:00

-

Rok na vsi
Aby světlo bylo, musí být i tma

Činohra

18. 5. 9:30–10:30 hodin pobočka Holice – Jarní čítárna – dopolední setkání nad novými knižními tituly.

21.

9:30

-

Divadlo, čti! - Jak se lemur odnaučil
šťourat v nose
Čtení a dílničky nejen pro děti

21.

16:00 YO

Mamzelle Nitouche
Neodolatelná opereta

22.

14:30 NO

Lovci perel
Exotická opera

22.

15:30

-

Baletní dílna - Obraz Doriana Graye
Zažijte balet jinak!

23.

19:00

*

Jméno
Nepodceňujme sílu rodného listu

Činohra

23.

19:00

A

Noc v Benátkách
Každá kočka potmě černá

Opereta

26. 5. 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Arménie – beseda o zemi, na
jejíž nejvyšší hoře Ararat přistála Noemova archa, s autorkou souběžně
probíhající výstavy Jitkou Brabcovou.

24.

19:00

B

Obraz Doriana Graye
Balet o dvou dějstvích
podle Oscara Wildea

31. 5. 14–17 hodin pobočka Holice – Copak je to za ptáčka? – kvíz ke Dni
dětí zaměřený na rozpoznání ptactva našich zahrad a lesů spojený s výrobou jeřába origami technikou.

25.

19:00

-

Dokud nás lež nerozdělí
Maminka má vždycky pravdu.
Nebo snad ne?

Činohra

26.

19:00

*

Královny
Kde je humor, je i naděje

Činohra

26.

19:00

D

Sólo pro tři
Brel - Vysockij - Kryl

7. 6. 17 hodin nám. Republiky – 65 let olomoucké zoo – zooložka Libuše
Veselá a historie olomoucké zoo z perspektivy chovu afrických zvířat,
např. žirafy Rothschildovy či vzácného adaxe.

27.

19:00

V

Fidelio
Opera o síle lásky a boje za
osvobození

VÝSTAVY

28.

16:00 ZO

Starci na chmelu
Když dva jsou jako jeden

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

29.

10:00 RPP

Lotrando a Zubejda
Divadelní společnost
Natalie Venturové

Pohádka

29.

14:00 OPP

Lotrando a Zubejda
Divadelní společnost
Natalie Venturové

Pohádka

31.

16:00

Herecký workshop

19. 5. 13–18 hodin pobočka Brněnská – Světový den včel – kvíz, hravé
úkoly a vyrábění pro děti od 5 let zaměřené na význam včelek pro náš
život.
20. 5. 14–21 hodin náměstí Republiky – Čítárna u kašny (Tritonů) – posezení s knihou venku na náměstí. Jako dárek si je možno odnést některou
z vyřazených knih domů.
20. 5. 18–21 hodin nám. Republiky – Hlubinami podmořského akvária –
hledání pokladu pro všechny u příležitosti olomoucké Noci muzeí.
26. 5. 16–18 hodin nám. Republiky – Kreslíme mandaly – dílna pro dospělé, vytváření mandal, které působí relaxačně a pomáhají ke snižování stresu. Nutná rezervace na 585 545 123, dospele@kmol.cz.

2. 6. 16 hodin nám. Republiky – Rokoko – tapisérie v gobelínových
dílnách a výroba porcelánu v Míšni a v Sèvres s Mgr. Věrou Mičkovou
v rámci cyklu besed věnovaných umění.

Pobočka Jungmannova představuje Arménii – zemi na křižovatce kultur
a náboženství díky fotografiím Jitky Brabcové.
Pobočka Brněnská zve na druhou část fotografií Jiřího Pasze Všechny barvy naděje aneb jak svět (ne)přichází o školáky, zobrazující každodenní život dětí i dospělých z nejchudšího státu západní polokoule - Haiti.
Pobočka Holice nabízí až do května výstavu Jitky Merglové-Šufanové s názvem Kreslení mi dává volnost.
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-

Opereta
Opera
Balet

Balet

Balet

Opera

Muzikál

Činohra

* = Hrajeme v Divadle na Šantovce.
www.moravskedivadlo.cz
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

CHCETE TO SPOJIT?

PR GRAM
TELEGR APH
KVĚTEN
ne 1 5 film 6+
15:00
TÉČKO: MIMI & LÍZA:
ZAHRADA

130/100 Kč

po 2 5 film
130/100 Kč
20:00
OSCAR SHORTS 2022
(přehlídka nominovaných
krátkých filmů)
čt 5 5 přednáška
18:00
SBĚRATELSTVÍ
SOUČASNÉHO UMĚNÍ:
JAN KUDRNA

100/80 Kč

ne 8 5 film 8+
15:00
TÉČKO: MŮJ ŽIVOT
CUKETKY

130/100 Kč

po 9 5 film
20:00
BELLE

130/100 Kč

út 17 5 debata
19:00
TTALK: PETRA MACKOVÁ
HROCHOVÁ

Pavel Hogel

výstava potrvá do 26 5
-------------------------pá 20 5 letní kino
20:00
MALÍŘKA A ZLODĚJ

akce jsou součástí
Muzejní noci
otevřeno do 24:00

út 10 5 přednáška
100/80 Kč
18:00
PROPAGACE V KREATIVNÍCH
PRŮMYSLECH #3

pá 27 5 letní kino
20:00
AMÉLIE
Z MONTMARTRU

st 11 5 divadlo
20:00
PROMIŇTE, ŽE RODÍM
(MAnaMA)

ne 29 5 street fest
11:00–20:00
JSME ZE STEJNÉ
PLANETY

250/200 Kč

www.mfo.cz

80/50 Kč

pá 20 5 vernisáž
18:00
TOMÁŠ ROUBAL: 5G

čt 26 5 koncert
19:00
JAN STAVINOHA

6. 5.
17:00
Reduta

JAMU 6
Leoš Janáček / arr. Václav Talich – Příhody
lišky Bystroušky, suita z opery
Camille Saint-Saëns – Koncert pro klavír
a orchestr č. 2 g moll op. 22
Petr Iljič Čajkovskij – Symfonie č. 4 f moll op. 36
Mao Norioka – klavír, Ľubomír Zelenák –
dirigent

100/80 Kč

130/100 Kč

čt 12 5 vernisáž
18:00
MARK THER: KVĚTEN

Díla malíře, počítačového grafika a designera a muzikanta Pavla Hogela (*1950) budou od 18. května k vidění v Galerii města
Olomouce na Dolním náměstí.
Malbě a kresbě se Hogel věnuje od roku 1977 a jeho nejčastější technikou je kromě
oleje také enkaustika,
která dává barvám velkou hloubku a zdůrazňuje jejich zářivost.
Jako muzikant Hogel své obrazy nemá
předem promyšlené, ale nechá se vést
a inspirovat melodií
barevných tónů a akordů, které určují, kam se
celý výtvarný proces
bude ubírat. Své obrazy
vystavoval již po celé
Evropě. ise

výstava potrvá do 17 7
ne 15 5 film 6+
15:00
TÉČKO: PAT A MAT:
KUTILSKÉ TRAMPOTY
po 16 5 stand-up
19:30
OLOMOUC ENGLISH
COMEDY

130/100 Kč

250/200 Kč

ne 29 5 film 8+
15:00
TÉČKO: HARRY POTTER
A KÁMEN MUDRCŮ

130/100 Kč

po 30 5 film+debata
20:00
ZÁKON LÁSKY

130/100 Kč

PR2205022

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 WWW.TELEGRAPH.CZ

INZ2205044

Sledujte nás na facebooku a instagramu!

@telegraph
.cz
KULTURNÍ PROGRAM

VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
Pryč jsou doby, kdy se to dalo svést na šotka. V minulém čísle
jsme při sazbě trochu popletli čísla, data i hodiny v programu divadla a filharmonie. Mrzí nás to a omlouváme se všem,
komu jsme tím způsobili komplikace. Redakce

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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DVOŘÁKOVA OLOMOUC: VEDLE KLASIKY I CROSSOVEROVÉ
PROJEKTY ČI VOKÁLNÍ ANSÁMBL Z KYJEVA
Ve dnech 12.–28. května se uskuteční
jubilejní dvacátý ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Dvořákova
Olomouc. Pořádající Moravská filharmonie letos připravila šest koncertů na různých místech včetně Svatého Kopečka.

projekt Bojíte se baroka?, který spojuje
barokní hudbu italských paláců i ulice
s prvky jazzu a swingu. Barokní variace
a jazzová improvizace dává vzniknout
fúzi, díky které si posluchači mohou vychutnat neotřelou hudbu plnou invence.

„Návštěvníci festivalu se mohou těšit na
interprety zvučných jmen, stěžejní díla
světového repertoáru i několik inovativních novinek. Mezi hostujícími umělci bude americký jazzový pianista Uri
Caine či Revuckého vokální ansámbl
z Kyjeva,“ uvedl ředitel filharmonie Jonáš
Harman.

Operní premiéra v Telegraphu

Cainův jazz
12. května festival slavnostně zahájí koncert jazzového klavíristy Uriho Caina,
který v Redutě za doprovodu Moravské
filharmonie pod vedením anglického dirigenta Davida Roberta Colemana představí svou variaci na Devátou symfonii
Ludwiga van Beethovena.

19. května bude na programu světová
premiéra komorní opery Durst, jež má
podtitul Performativní opera o šesti
frekvencích. Dílo je sondou do problémů současné společnosti a spolupracoval na něm mezinárodní tým umělců
včetně českého hudebního skladatele
Roberta Jíši. Autorkou libreta je rakouská spisovatelka Elke Laznia. V Telegraph Loftu bude opera poprvé uvedena před živým publikem. Soubor
účinkujících sestává ze šesti zpěváků
a dvou performerek.

Zlaté hlasy ve svatostánku
22. května rozezní zlaté hlasy Ukrajiny
pravoslavný chrám sv. Gorazda. Revuckého vokální ansámbl z Kyjeva tam vystoupí pod vedením sbormistra Volodymyra
Kurače. Na programu budou chrámové
pravoslavné zpěvy včetně kyjevských
a byzantinských nápěvů.

Dvořáka. Po Violoncellovém koncertu
h moll v podání francouzské vycházející
hvězdy violoncellisty Victora Julien-Laferrièra, bude závěrečnou tečkou celé
hudební přehlídky slavná Symfonie č. 9
e moll Z Nového světa.

Moravskou filharmonii bude řídit norský
dirigent českého původu Stefan Veselka.
Podobně jako zahajovacímu koncertu
bude i závěrečnému koncertu festivalu
předcházet beseda s umělci. pok

Vzkříšení anděla

Posluchači budou mít navíc možnost dozvědět se na besedě před koncertem více
o jeho skladbě Nein! pro klavír a ochestr,
která měla premiéru loni v Praze.

Fúze baroka a jazzu
16. května vystoupí v sále Klášterního Hradiska italský soubor Soqquadro
Italiano. Ansámbl přiveze do Olomouce

28

24. května nabídne festival koncert Radka Baboráka a jeho Orquestriny. Koncert
Vzkříšení anděla připomene padesátiny
centra sociálních služeb Klíč. Orquestrina je složena z vynikajících sólistů a hráčů předních komorních těles. Jeho členy
spojuje radost ze vzájemného sdílení
hudby mistrů čtyř stylových období.

Vrchol v Redutě
28. května bude v Redutě závěrečný
koncert složený z kompozic Antonína

www.olomouc.eu

Začátky koncertů jsou v 19:00. Výjimkou je koncert Revuckého vokálního ansámblu ve sv. Gorazdu
v 17:00 hodin. Besedy v Mozartově sále začínají v 18:00.
Podrobnější informace na webu
dvorakovaolomouc.cz nebo
v Informačním centru Olomouc.
Držitelé abonmá mají na vybrané
koncerty 20procentní slevu.

DVOŘÁKOVA OLOMOUC

Tisícovka hrdel rozezpívá Olomouc
Až na 1500 zpěváků se bude účastnit
čtyřdenní přehlídky pěveckých sborů
v Olomouci, která slaví 50. výročí.
Zahajovací koncert se uskuteční ve
čtvrtek 19. května v olomoucké Redutě
a ujme se ho v 18 hodin pořádající Campanella. „Zpívat se ale bude na osmi místech a do Olomouce dorazí devatenáct
dětských pěveckých sborů z celé republiky. V pátek odpoledne se pak všechny
sbory vydají na průvod městem,“ potvrdila za organizátory Iveta Hlubinková.

Kromě Reduty a náměstí se bude zpívat
i na olomouckých kašnách, v chrámu
svatého Mořice nebo v kině Metropol.
Kromě domácích těles se představí například chlapecký sbor Bonifantes z Pardubic, Permoník z Karviné nebo Motýli
ze Šumperka či přažští Pueri gaudentes.
Ti všichni se sejdou i na závěrečném koncertu v sobotu 21. května.
Festival doprovází výstava mapující
padesát let dětského sborového zpěvu
v Olomouci. Je přístupná až do konce

května v kavárně Moravského divadla.
Kompletní program je na webu
olomouczpiva.cz. pok

Balet!
Patnáct mladých baletek a jednoho
tanečníka ocenila náměstkyně
primátora Markéta Záleská za
mimořádnou reprezentaci města. Jedná
se o nadané děti Baletního studia při
Moravském divadle, mezi nimiž je
i mistryně světa Laura Mohylová nebo
dívka oceněná jako Talent Olomouckého
kraje Karolína Harvanová. Všichni
se účastnili přinejmenším národních
kvalifikací v baletních soutěžích a jsou
i reprezentanty na letošním Dance
World Cupu ve Španělsku. pok

Věž červeného kostela má Dostálův kříž
Jedinečně pojatý kříž ozdobil špičku
věže červeného kostela, který se nyní
proměňuje v kulturní prostor olomoucké
Vědecké knihovny. Jeho autorem je olomoucký sochař Jan Dostál.
Tři a půl metru vysoký křesťanský
symbol vyzvedl na padesátimetrovou
věž speciální jeřáb, vlastní montáž zajistil samotný autor, jehož dílo nahradilo

KULTURA

původní časem narušený symbol kostela.
„Kříž je sestaven z různě uspořádaných kusů ohýbaného nerezavějícího
kovu v úhlech odpovídajících novogotickému slohu stavby,” vysvětlil Dostál.
Rekonstrukce červeného kostela bude
hotova v prosinci a její náklady si vyžádají
140 milionů korun. Vznikne v něm sál pro
dvě stovky návštěvníků. pok

Sídliště Svět
Pokud si
chcete přečíst knihu Ivy
Kokinopulosové Sídliště
Svět, musíte
do 25. května podpořit v online
nakladatelství Pointa sbírku pro
román začínající autorky. Pojednává o životě na olomouckém sídlišti a prvních dvacet stran tohoto
románu se zařadilo mezi vítězné
práce v literární soutěži Prvotiny
2020 v Městské knihovně.
Kniha je pro čtenáře, kteří mají
rádi příběhy o klikatých životních
cestách, kde nechybí tajemství,
drama a napětí, ale také naděje,
nadhled a humor.
Pokud se potřebných 97 tisíc
korun k pokrytí výroby nevybere,
kniha nevznikne. Více na bit.ly/
KupSidlisteSvet. pok

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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PRIMÁTOR NA KONFERENCI STRÁŽNÍKŮ
OCENIL POMOC FIRMY I JEDNOTLIVCE
Na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého se v dubnu odehrála VI. mezinárodní
konference obecních policií. Tuto významnou společenskou událost využil primátor
Olomouce Mirek Žbánek k předání ocenění za významnou a nezištnou pomoc.
Jako první ocenil primátor společnost
EGT Express, která vycházela městu vstříc

v prvních chvílích obou nedávných krizí –
pandemie covidu i války na Ukrajině.
„Na začátku pandemie koronaviru, kdy
se celý svět potýkal s logistickými problémy, nám byla tato společnost schopná ve
velmi krátké době dopravit respirátory
z Číny, které jsme následně mohli rozdat
mezi ty nejpotřebnější,“ komentoval důvod k oficiálnímu poděkování primátor.

„A nedávno nám zase poskytla své kamiony i s ukrajinskými řidiči, abychom mohli
na válkou sužovanou Ukrajinu vyslat humanitární konvoj,“ dodal.
Druhé ocenění bylo určeno pro Ondřeje Chotěnovského, zaměstnance
magistrátu, který je těžko dostižitelným rekordmanem v darování krve.
„Jeho příběh dokládá, že životy mohou zachraňovat i lidé, které na první
pohled nerozeznáte od ostatních,“
vysvětlil Mirek Žbánek. Ondřej Chotěnovský se zcela vymyká tím, že daroval krev v 522 případech.
Pro účastníky konference bylo
připraveno téměř dvacet odborných
příspěvků z oblastí prevence a edukace, bezpečného prostoru, technologie
a legislativy. „Při výměně zkušeností
z praktického výkonu služby jsme došli
k závěru, že problémy s osobami bez
domova, alkoholem, znečišťováním
veřejného prostoru nebo se statickou
dopravou jsou takřka obdobné v Polsku
i na Slovensku,“ uvedl mluvčí strážníků
Petr Čunderle. mif, dtx

Strážníci volí raději domluvu než přísné tresty
Olomoucká městská policie je sice represivní složkou, prezentuje se ale lidským
přístupem. Při řešení jednotlivých méně
závažných případů protiprávního jednání
totiž obvykle strážníci preferují domluvu
před přísnými sankcemi.
„Je to dobře, protože smyslem činnosti městské policie není za každou
cenu vybírat pokuty, ale zajistit bezpečnost a dodržování pravidel. Jde

především o to vysvětlit lidem, jak se
chovat, a zabránit opakování přestupků,“ komentoval informaci primátor
Mirek Žbánek.
Počet domluv od roku 2018 neustále stoupá. „Loni strážníci řešili více než
dvacet jedna tisíc přestupků nerepresivní formou v podobě domluvy. Ani
v případě, kdy už udělí pokutu, nevolí
její výši na horní, ale spíše na spodní

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně,
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

INZ2205045

www
z
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hranici zákonné sazby,“ uvedl velitel
strážníků primátor Žbánek.
V případech, kdy strážníci sáhnou
k finančnímu postihu, činí průměrná
výše pokuty 350 korun. To je vzhledem
k možným horním sazbám dolní hranice. Na úseku dopravní problematiky je
pokuta možná do výše dvou tisíc korun
a v případě přestupkového zákona do
deseti tisíc korun. mif

Každých dvanáct minut jeden
případ řeší olomoučtí strážníci
Kolik přestupků nebo trestných činů řešili, jaké postihy uplatnili,
kolikrát komu pomohli? Více než dojmy a fámy vypovídají o práci
Městské policie Olomouc konkrétní čísla. Z nich mimo jiné vyplývá, že v období od roku 2018 do letošního jara řešili olomoučtí strážníci téměř 190 tisíc událostí, ročně přinejmenším 40 tisíc
událostí. Každých dvanáct minut jeden případ.
Vůbec nejvíce případů zaznamenali strážníci v roce 2019, a to
přes 49 tisíc, následující roky přinesly mírný pokles. V událostech
jsou zahrnuta protiprávní jednání jako trestné činy či přestupky,
ale například i prověřování oznámených událostí.
„Co se týče vytíženosti strážníků, tak v průměru co dvanáct
minut řeší protiprávní jednání, prověrku oznámení nebo jinou
událost, která je nám oznámena nebo ji strážníci zjistí při výkonu
služby. Samotné operační středisko městské policie je denně vytíženo více než třemi desítkami telefonických oznámení,“ upřesnil ředitel městské policie Pavel Skalický. mif
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Bude město nějak čistit vojenský památník Rudé armády
a dalo by se něco udělat s pralesem na Jungmannově ulici?
Chcete-li něco vědět, chcte-li na něco upozornit, napište do rubriky Otevřená radnice. Na vaše dotazy a podněty reagujeme vždy. Odpoví vám úředníci i volení politici. Nejzajímavější dotazy a odpovědi otiskujeme na této stránce.

Pane primátore, památník osvobození byl po začátku ruské války proti Ukrajině nejdřív počmárán hákovými kříži,
později se u něj objevil kus betonu s několika historickými
daty. Zajímá mě, jestli ho město bude čistit a obnovovat,
nebo zda se uvažuje o nějakém doplnění památníku?

Nedalo by se udělat něco s „olomouckým Boubínem“
na Jungmannově ulici? Jedná se o více než třímetrový
porost keřů do výšky a tři metry hluboký, který je naproti knihovny a Spolku pro neslyšící. Keře nejsou upravené
jako všude jinde, bodláky do poloviny chodníku obtěžují
hlavně pejsky.

Petr Kocián
Vlasta Rulcová
Ten vandalský čin s nasprejovanými hákovými kříži byl opravdu
velmi nešťastnou událostí. Památník osvobození Rudou armádou musíme samozřejmě očistit
a uvést do původního stavu, což
bude náročné a městskou pokladnu to bude stát nemalé peníze.
Hned první den se o to pokusili
pracovníci technických služeb,
ale úplné odstranění symbolů nebude vzhledem ke struktuře
materiálu snadné. Prozatím jsou poškozené části zakryté.
Za sebe musím zdůraznit, že i když šlo asi o protest, je taková forma protestu opravdu hloupá; názor na současné dění
lze vyjádřit i mnohem kultivovaněji. Později to jinou kultivovanou formou zkusili architekti z jednoho olomouckého
studia tak, že na trávník před památníkem umístili model
betonového monolitu s textem, připomínajícím dvojznačnou roli ruských vojáků v naší zemi. To považuji za výrazně
přijatelnější formu protestu, byť i v tomto případě se jednalo
o guerillovou akci, kterou s námi jako majitelem památníku nikdo nekonzultoval. Sám autor tohoto počinu jej označil pouze za podnět a impuls k dalšímu řešení. Požádal jsem
komisi pro architekturu, aby se tímto tématem zabývala. Ta
po delší diskuzi došla k závěru, že stávající památník osvobození by se už nijak doplňovat neměl. Místo toho by měl
vzniknout nový památník obětí sovětské okupace jako určitý
protipól památníku osvobození Rudou armádou. Velmi důležitý je ideový obsah možného nového památníku včetně
textu, který by měli stanovit historici, a jeho podoba by měla
být řešena výtvarnou soutěží. Mimochodem, jakýkoliv zásah
do současné podoby stávajícího památníku osvobození by
navíc museli schválit památkáři a ministerstvo obrany, neboť
se jedná o pietní místo a válečný hrob.

Na místě se skutečně nacházejí vzrostlé keře kalin a pustorylů, které dorůstají až třímetrové
výšky. Tyto dřeviny zde byly před
asi dvaceti lety vysazeny na přání
místních obyvatel, aby jednak odclonily komunikaci a také vytvořily příjemné prostředí. Konkrétní
druh keřů ovšem nesnese pravidelný tvarovací řez jako třeba ptačí zob, který lemuje tramvajové kolejiště na třídě Kosmonautů. Tyto keře je možné ořezávat
pouze v rámci zmlazovacího řezu po minimálně čtyřech letech,
kdy původní větve keřů jsou přestárlé a nekvetou. Pravidelný
tvarovací řez nemají keře rády, protože vede k jejich trvalému
poškození a snižuje odolnost. Z toho vyplývá, že další zásah
odborníků je třeba dobře plánovat, a to s ohledem na stav a jejich stáří. Vzhledem k tomu, že poslední ořez provedli zahradníci v loňském roce, nemůžeme do nich znovu zasahovat letos.
Jakmile to ovšem bude možné, zmlazení samozřejmě naplánujeme. Odstranění plevelů z chodníku, které zajistí pracovníci
technických služeb, zaneseme do požadavků na služby v nejbližší možné době.
Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora

Mirek Žbánek
primátor

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

OTEVŘENÁ RADNICE

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc

31

NÁZOR ZASTUPITELE

Flauti dolci

Závěrečný koncert účastníků semináře

Šedesátičlenný dětský orchestr
zobcových fléten
řídí

Bart Spanhove
(Belgie)
Program:
G. P. Telemann, P. Phalesius,
P. Campo, F. Geysen ad.
Neděle 8. května 2022, 11.30
Umělecké centrum UP – Konvikt
Olomouc, Univerzitní 3

PR2205018

Pořadatelem koncertu je ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
ve spolupráci se Spolkem Letní škola staré hudby.
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Průtah Chomoutov
Iniciativa Bezpečný Chomoutov sesbírala anketou v září 2021 podněty ke
zklidnění ulic Dalimilova a Štěpánovská. Občané požadují větší bezpečnost
na přechodech a jejich větší četnost. Kritizují nedostatek zeleně a špatný stav
chodníků, parkování na úkor zelených pásů a pruhů pro cyklisty, kteří jsou tak
vytlačováni na chodníky. Cílem bylo získat podklady pro návrh opatření ke
zlepšení stavu ulice a priority pro etapizaci realizace. Místní vnímají zejména
počet projíždějících vozidel za kritický, převažuje skepse, že se problémy neřeší a úprava celého průtahu je velká akce. Pomohla by etapizace postupných
kroků v rámci dlouhodobější vize. V návaznosti na anketu iniciativy proběhla
loni debata s hejtmanem Olomouckého kraje a vedením města, na které bylo
přislíbeno vypracování studie úprav celého profilu silničního průtahu. Nakonec ale nebyl záměr studie s krátkodobými opatřeními i dlouhodobou vizí
zařazen do rozpočtu města. A tak se nyní pouze připravují jednotlivá opatření
jako přechod u ul. Hrachoviska, nasvícení přechodu u obchodu nebo úsekové
měření na silnici. Zklidňující ostrůvky na vstupech do obce bude nutné teprve
projednat s krajem jako vlastníkem silnice. ProOlomouc apelovala v dubnu na
komisi architektury opětovně doporučit Radě města zpracovat alespoň koncepční územní studii, která by koordinovaně řešila všechny problémy v centrálním veřejném prostoru Chomoutova. Postupná realizace uvedených opatření
sice také řeší nejpalčivější problémy bezpečnosti v obci, ale díky izolovaným
řešením skýtá nebezpečí, že nakonec nebude možné regenerovat veřejné
prostranství obce v komplexnosti jak s anketním průzkumem, tak potřebami
obce a koncepcí veřejných prostranství. Postupně navrhovaná a realizovaná opatření nebude totiž možné vzájemně koordinovat. Např. při kladení sítí
bez znalosti budoucí zeleně nebude možné pro ni blokovat vhodný prostor.
Tento problém známe již z ulice Masarykovy, kdy inženýrské sítě za dlouhé
roky realizované bez jednotícího konceptu nyní prakticky neumožňují výsadby
stromořadí v uličním profilu. Komise architektury myšlenku celkové konceptní
studie jednoznačně podpořila. Pokud se tedy vše zmíněné podaří, bude možné
porovnat dva odlišné postupy řešení dopravních problémů ve vesnických částech Olomouce, kdy, jak jsem se pokusil nastínit v dubnovém čísle Olomouckých
listů, Droždín jde cestou spíše dopravních opatření, zatímco v Chomoutově by
se mohla podařit cesta komplexnější a koordinované tvorby veřejného prostranství.
Pavel Grasse / ProOlomouc

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.
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Kritika je dobrá věc, ale ne vždy
Jsem od narození Olomoučák. Jsem na naše město hrdý. Pokud jsem na cestách,
tak se snažím o jeho propagaci. Vždy mám s sebou nějaké letáky z našeho turistického centra. Rád je rozdávám. Pokud zjistím, že diskutující jsou sportovci, ihned
zabrousím na fotbal na Sigmu.
Vždyť naše město je tak krásné, že si zasluhuje propagaci. Historie čiší na každém kroku. Kolik monarchů a jiných důležitých potentátů zde bylo.
Nyní se vrátím ke kritice.
Vadí občanům jeden trolejový stožár k výhledu na pravoslavný kostel.
Vadí občanům zúžený chodník u galerie Moritz.
Vadí občanům opravená ulice 8. května.
Vadí občanům počet stožárů a dopravních značek na novém mostě u pravoslavného kostela.
Co to bylo novinových článků, vystoupení na zastupitelstvu a jitření nervů.
Určitě v běžném životě spoluobčanům vadí? Přijde mi, že často předjímáme populisticky myšlenky našich spoluobčanů, aniž bychom se jich zeptali...
Na druhé straně je třeba vyzvednout aktivní vystoupení zástupců politických
stran na úpravu budoucí silnice od domova seniorů na Sv. Kopeček.
Občanům zajisté vadí rozsáhlé stavební úpravy, jako jsou protipovodňová opatření nebo stavba tramvajové tratě na sídliště Povel. Obyvatelé v okolí těchto staveb
určitě nežijí komfortně. Mají omezení přístupu ke svému bydlišti, ztížený odvoz komunálního odpadu, hluk ze stavby a neuvěřitelné množství prachu. Občané nezoufejte,
vše musí jednou skončit. Držím vám palce, ať je to co nejdříve. Už se těším na okolí Moravy a její náplavky a především poprvé se tramvaj odváží ze středu města na sídliště.
S posledním vzrušením se Olomoučané setkávají se stavbou Šantovka Tower. Já
osobně nemám žádný problém s touto stavbou. Na svých cestách Evropou jsem se
setkal s moderními stavbami v blízkosti historických center. Občané si na stavby zvykli
a v případě Eiffelovky ji dokonce vyzvedli na symbol města. Samozřejmě je potřeba najít kompromis, který kompletně nezmění reliéf města, ale řekněme si na rovinu, že vyšší
stavby budou formovat vzhled moderních měst čím dál více. Jsou jednoduše praktičtější
a radši uvidím pár mrakodrapů na místě zchátralých areálů, než abychom kvůli nedostatku stavebních parcel v centru začali těmito budovami nahrazovat historické stavby.
Jak jsem v úvodu říkal, jsem patriotem města. Přeji všem svým spoluobčanům krásné historické město s moderní architekturou, ve kterém se budou cítit
spokojeně a budou na své město hrdí.
Miroslav Skácel / KSČM

Máte organizační, řídící
a koncepční schopnosti?
Zajímá vás problematika činnosti
úřadu? Pak hledáme právě vás!
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
Magistrátu města Olomouce
hledá nového kolegu/kolegyni na pozici:

vedoucí odboru kanceláře primátora
Co vám můžeme nabídnout:
 perspektivní pracovní pozici
 výborné zaškolení
 možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
 příjemné pracovní prostředí
 pružnou pracovní dobu
 přátelský kolektiv
Přihlášky zašlete nejpozději do 31. 5. 2022.
Více informací naleznete na webu edeska.olomouc.eu.
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Olomouc 1922: O státních drahách
a moderní architektuře ve městě
Přesně před sto lety se v Olomouci odehrála jedna z relativně častých ministerských návštěv. Na začátku května 1922 do
města zavítal ministr železnic Msgr. Jan
Šrámek. Nebyla to tehdy až taková vzácnost; byť se Olomouc titulovala hlavním
městem Moravy už jen formálně, přesto
sem státní návštěvy jezdily. Zrovna tou
dobou v Olomouci pobýval i ministr zdravotnictví. Jenže Šrámkova cesta potvrdila
velký význam železnice pro Olomouc, a to
dokonce i pro urbanismus města.
Zatímco katolický list Našinec se návštěvě kněze - ministra kupodivu moc
obšírně nevěnoval, pokrokářský Pozor
si dal tu práci a skoro jasnozřivě zaznamenal vše podstatné, o čem Jan Šrámek
se starostou Karlem Marešem a šéfem
stavebního úřadu Josefem Kšírem jednal.
Šlo o několik plánovaných staveb, které
dodnes spoluutvářejí charakter některých částí Olomouce.
O prvních letech první československé
republiky jsme si v našem volném seriálu už několikrát řekli, že byla ve znamení
mnoha marných tužeb a nenaplněných
ambicí nové olomoucké politické reprezentace. Nepodařilo se prosadit obnovení
univerzity, stát zde nezřídil ani jinou vysokou školu, byť o to radnice opakovaně žádala a nabízela budovy i dotace. Skromnou
náplastí na tyto rány bylo umístění několika škol nadregionálního významu z oboru zemědělské a hospodářské činnosti na
Hradisku.
Už od časů rakouské monarchie sídlilo
v Olomouci ředitelství státních železničních tratí s kompetencí pro celou Moravu.
Tak tomu bylo do roku 1919, kdy vzniklo
druhé moravské ředitelství železnic v Brně.
I nadále ale byla Olomouc významným
centrem, protože zdejší ředitelství zůstávalo vrchní instancí pro všechny železnice
střední a východní Moravy a také
pro českou
část Slezska. Kromě
nesporného
ekonomického významu
coby silného
a stabilního
zaměstnavatele to s sebou neslo
PŘED STO LETY

i prestiž a další výhody. Třeba stavební činnost. A právě o ní se při Šrámkově návštěvě
u starosty Mareše jednalo.
Již zmínění zaměstnanci dráhy měli tu
výhodu, že dostávali drážní byty. Dostat
služební byt je dobré kdykoliv a v této
době to platilo dvojnásob, protože
panovala velká bytová nouze. A právě
v květnu 1922 Jan Šrámek potěšil starostu
Olomouce, když mu sdělil, že dráhy vystaví velké moderní činžovní domy v Úřední
čtvrti. A stalo se. Ano, jsou to ony nepřehlédnutelné domy v dnešní Polívkově ulici, architektonicky zajímavé stavby, z nichž jednu
bohužel v nedávné minulosti dost znehodnotila necitlivá úprava při zateplení fasády.
Další stavební aktivita se už týkala veřejné budovy, konkrétně nového důstojného sídla pro ředitelství drah. Vedení modré
armády tehdy sloužilo ve starší historizující
budově, kde je dnes například ČD Cargo,
s adresou Vídeňská 15. Objekt kapacitně
nedostačoval, uvažovalo se o přístavbě
dalšího patra, to by ale nebylo ani esteticky vhodné, ale hlavně by to nestačilo.
Nakonec tedy na sousední parcele, o jejíž zarezervování Jan Šrámek u starosty
loboval, vyrostla v letech 1926 až 1928
moderně koncipovaná budova ředitelství, kde sídlí mimo jiné podnik Správa
železnic i dnes. Před architektonicky vydařeným objektem architekta Vojtěcha
Krcha stojí i socha železničáře, aby nebylo pochyb, kdo zde sídlí.
A to není vše. Hovořilo se o přestavbě hlavního nádraží – to se skutečně
stalo, ovšem až za 15 let, a také o potřebě vybudování druhé koleje pro spojení
na frekventované trati Bohumín – Přerov – Olomouc – Česká Třebová – Praha,
což se podařilo realizovat roku 1932.
Dohodnuto bylo i přemostění této trati, které spojilo Hodolany se zbytkem
Olomouce. K naplnění tohoto slibu však
došlo teprve roku 1937.
Díky významné roli drah v životě Olomouce tak jinak konzervativní město získalo moderní stavbu ředitelství, když další
takovou veřejnou budovou v duchu nejnovějších trendů v architektuře byla okresní
nemocenská pojišťovna (dnešní Spea), postavená podle návrhu brněnského tvůrce
Jindřicha Kumpošta v roce 1925. A o dvanáct let později se k nim přidala i zcela
nově koncipovaná hala hlavního nádraží,
která se v podobě z roku 1937 s pozdějšími
doplněními dochovala dodnes. I takový je
přínos železnice Olomouci. Michal Folta

KVĚTEN 1922 TELEGRAFICKY

Krvavé mšice trápí zahradníky
i olomoucké městské parky
Nikdo neví proč, ale na jaře 1922
se „urodilo“ až moc krvavých mšic
neboli vlnatek krvavých. Drobounký tvor z čeledi mšicovitých není
kdovíjak nebezpečný, ale při přemnožení dokáže deformovat větve
stromů a keřů. V květnu 1922 se
nestačí zahradníci ohánět, protože větve stromů na zahradách
i v městských parcích jsou jakoby
chlupaté, ve skutečnosti obalené
vlákny samiček malých mšic. Olomoucký tisk kritizuje chabou reakci
městských zahradníků, kteří od
mšic nečistí stromy v parcích, což
může vést právě k již zmíněným deformacím okrasné zeleně.
Ministra v Olomouci zajímal
stav zemské nemocnice
Ministr zdravotnictví Bohuslav
Vrbenský se čtrnáctičlennou delegací různých senátorů, poslanců, náměstků, ředitelů a dalších
přijíždí 5. května do Olomouce.
Jedná se o inspekci v rámci velké
cesty po moravských zdravotnických zařízeních. Delegaci na
nádraží vítá starosta Karel Mareš,
jeho náměstek Kraus a „městský fysik“ MUDr. Kofranyi. Kromě
zemské, dnes fakultní nemocnice
si ministerská delegace prohlédla
i olomouckou porodnici a zajela
i do léčebného ústavu v Pasece.
Ministr se setkal i se senátorem
a olomouckým arcibiskupem Antonínem Cyrilem Stojanem.
Ošklivá havárie! Tramvaj
a povoz se srazily, koně splašili
Večerní poklid 5. května narušuje
v centru města rámus a shon. Na
trase od Nové Ulice do centra jede
motorový vůz tramvaje (tramvajové soupravy tehdy mívaly dva vozy,
jeden motorový a druhý vlečný)
a od tržnice se blíží vůz obchodníka Josefa Doležela, plně naložený bednami se sodovkou. Řidič
tramvaje zapomíná dát zvukové
znamení a na křižovatce se oba dopravní prostředky sráží. Zatímco na
čelní straně tramvaje je poměrně
malá škoda v podobě promáčknutých plechů, povoz byl poškozen hůř
a náklad beden s lahvemi se rozbil
skoro úplně. Vozka má navíc co dělat, aby zastavil splašené koně! mif

www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc
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Sudoku
Puzzle

9
3 6
7
5 4
4
2 Tajenka z minulého
a doručovací adresu.
2
6
5 ne
9
3
čísla: Svět je nebezpečné místo k životu,
4 kvůli lidem,
kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale
kteří s tím nic8neudělají.
9 3(Albert
1 Einstein) 7
Úspěšní luštitelé: Dagmar Mlynářová,
Lu9
cie Brázdová, Ivo Mráz,1Ludmila Vlacho8
vá a Tomáš Vlček.
1 5
4
7
3

TAJENKA
Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a pláč...
— Napoleon Bonaparte (1769–1821),
francouzský panovník a vojevůdce
Dva vylosovaní výherci obdrží dvě vstupenky do Moravského divadla na Mozartovu operu Únos ze serailu.

Tajenku křížovky zasílejte do 19. května
na adresu: Magistrát města Olomouce,
Horní náměstí – 583, 771 27 Olomouc.
Obálku označte heslem „Tajenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou tajenku zaslat
na adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte prosím uvést své jméno, telefon
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Volkswagen Taigo
Udávejte směr

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.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model
může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

INZ2205046

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.

Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

Arona
Ateca
Tarraco

INZ2205047

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 445/1, 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.

Pojďme rozhýbat naše město

PR2205021

www.sportujvolomouci.cz

