
www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         1

2022

06

 PŮLSTOLETÍ ROZÁRIA A JEHO OSLAVA 
 NA FESTIVALU VYZNÁNÍ RŮŽÍM 

TÉMA ČÍSLA

Turistická sezona: Květinová 
stezka novinkou léta 

Na Nových Sadech vznikne 
Park Lásky a Přátelství

Olomoucký půlmaraton
má neopakovatelnou atmosféru
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OLOMOUC

KORUNNÍ PEVNŮSTKA OLOMOUC
2022
červenec15-16

RYBIČKY 48
ŠKWOR / NO NAME
HARLEJ / KAPITÁN DEMO

WALDA GANG / VYPSANÁ FIXA
POKÁČ / POLEMIC

KUP DO 30. ČERVNA A UŠETŘI 200 KČ

GASTRO 
ZÓNY

SKVĚLÉ 
DRINKY

www.slavnosti.cz

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

Úspěšný pojišťovací poradce je vlastně 
takovým „rodinným lékařem“, vysvět-
luje regionální ředitel regionu Olomouc 
Oldřich Klanica.       

O práci pojišťováka, tedy pojišťovacího 
poradce, koluje řada mýtů. Jaká je tato 
práce ve skutečnosti?
Náročná na čas, psychiku i na pravidelné 
vzdělávání, ale zároveň velmi zajímavá 
a  pestrá a velmi zajímavě odměňovaná, 
když se dělá pořádně. Já pojišťovacího 
poradce nevnímám jako klasickou práci od-
-do, ale spíše jako životní styl a poslání. Je 
pro lidi, kteří rádi mluví s lidmi, jsou komu-
nikativní a učenliví, jsou i trochu psycholo-
gové, a to zejména když s klientem řeší tře-
ba škodu, tedy pojistnou událost. Protože 
práce v pojišťovně, to především znamená 
neustále chránit své klienty před nástra-
hami života a světa, pomáhat v nouzi, před-
cházet případným rizikům, a tedy podávat 
pomocnou ruku. A to se mi na tom moc líbí.

Které aspekty práce pojišťovacího po-
radce jsou nejlákavější?
Kromě potenciálně velmi zajímavých vý-
dělků, speciálně u Kooperativy oceňují 
zájemci o práci v našem týmu hlavně tra-
dici, stabilitu a sílu firmy a také souhrn 
vlastností a aspektů Kooperativy, který 
bych nazval asi nejlépe „lidskost“. Větši-
na nováčků je po nástupu překvapena, že 
i v  takto velké korporaci panuje přátelská 
atmosféra, silná loajalita a efektivní spolu-
práce všech.

V čem to spočívá?
Jsem přesvědčen, že zejména v kvalitě lidí 
v  Kooperativě. My každému zájemci jas-
ně řekneme, že v tom není a nebude sám. 
Poctivě se nováčkům věnujeme a vše je 
naučíme. Máme propracovaný adaptační 
program a systém vzdělávání, a dokonce 
si u nás můžete vybrat, zda chcete být 
zaměstnanec nebo pracovat na IČO. Obě 
cesty jsou v našem interním obchodě mož-
né, protože jako jedni z mála máme vlastní 
obchodníky jako zaměstnance. V  zásadě 

stačí pokud má chuť se učit novým věcem, 
je empatický, má „tah na bránu“, má rád 
lidi a baví ho komunikace s  nimi. Adapta-
ce probíhá systematicky, nováček přesně 
ví, jakou podporu má k dispozici od svého 
manažera, který se mu intenzivně věnu-
je, učí ho prodej, chodí s ním ke klientům, 
hledá potenciál na trhu a řídí jeho rozvoj. 
Na pozadí toho všeho má nový obchodník k 
dispozici celý tým odborníků, kteří ho roz-
víjejí jak odborně, tak i obchodně. 

Velmi málo lákavá je ovšem představa 
shánění klientů dům od domu či volání 
na neznámá čísla…
To už dávno není pravda. Nám jde primárně 
o kvalitní péči a je řada klientů, kteří nemají 
jasně daného „svého“ klientského poradce. 
Jinými slovy nový člověk může dostat 
klienty, o které bude pravidelně pečovat. 
O jejich rodiny, firmy, známé, příbuzné…
takto vlastně postupem času „vznikli“ naši 
nejúspěšnější poradci, které si postupně 
se zvětšující okruh jejich klientů neustále 
doporučoval. Naším cílem je dlouhodobá 
péče o naše klienty, jejich potřeby a oba-
vy. Rozhodně u nás nikdo nezvoní od domu 
k domu, máme 21. století.

Regionální ředitel regionu Olomouc Oldřich Klanica z pojišťovny Kooperativa:

PRACOVAT V POJIŠŤOVNĚ ZNAMENÁ 
PODÁVAT POMOCNOU RUKU

Oldřich Klanica – regionální ředitel regionu Olomouc

Vitamín D3 2000 IU 45 kapslí

B-komplex PLUS, 20 tablet

Magnesii lactici 0,5 g, 100 tablet

Multivitamín s minerály
20 rozpustných tablet 

Omega-3 rybí olej 30 tobolek

Selen+Zinek 30 tablet

Selen+Zinek 90 tablet

Kup 2 doplňky stravy
+ Vitamín C navíc!+ Vitamín C navíc!

Při nákupu jakékoliv kombinace 
2 ks uvedených produktů
Lékárny AGEL získáte Vitamín C 
100 mg 30 tablet za 0,05 Kč.

S klientskou kartou
za výhodnější cenu!

Nejbližší Lékárnu AGEL najdete v Poliklinice AGEL Olomouc,
Jeremenkova 40/1056.

Akce platí do 10. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Doplňky stravy.
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V TOMTO ČÍSLE

HAŠKOVA KUMPAČKA VYDRŽELA
ŠPACÍROVAT DVACET LET

MORAVSKÁ FILHARMONIE BUDE
MÍT NOVÉHO ŠÉFDIRIGENTA

ŠTÍTKY NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ POMÁHAJÍ NĚKOLIK LET

Recesistická oslava narozenin
Jaroslava Haška se v Olomouci 
udržela dodnes jako tradice.

Bára Chaloupková 
na mateřské

Martin Moravec   
referent zákaznického centra  

Martin Pospíšil   
číšník 

Určitě je to dobře, konečně po té 
covidové době město zase ožívá, 
vždyť tady bylo úplně vymeteno. 
Táta má restauraci, takže když 
přijedou turisti, je to pro nás 
vždycky lepší. 

Je mi to asi celkem jedno, počet 
turistů ve městě moc nevnímám 
a nesleduju. 

Ten běžný stav mi asi nevadí, ale 
jakmile se na velké akce do města 
nahrne moc lidí, tak se nedá ani vejít 
do tramvaje, ani zaparkovat, to už 
se mi nelíbí. Nechtěl bych tady mít 
druhý Český Krumlov. 

GLOSA

„Uzavřen břečťanem od zakouřených silnic, 
naplňuji se chvěním slunce a vzpomínka 
na lásku se podobá menší růžové zahradě, 
v níž lze číst na altánku romantické verše 
o věčnosti a tajemství,“ sděloval roku 1926 
básník Vítězslav Nezval v titulní básni své 
poetistické sbírky Menší růžová zahrada. 

Olomouc se od roku 1972 může chlubit 
svou „větší růžovou zahradou“ – rozáriem. 
To ovšem má i jedinečné sousedy. 
Nad pevnostním valem, jehož koruna 
posloužila rozsáhlému alpinu, se zvedají 
k nebesům tři barokní kopule chrámu 
svatého Michala, mezi valem a Korunní 
pevnůstkou se rozprostírá Botanická 
zahrada a v Bezručových sadech se podél 

Mlýnského potoka klikatí promenáda pod 
impozantní cihlovou hradbou obestavující 
obnažená skaliska Petrského návrší. Kde 
jinde bychom mohli nalézt tak reálný 
„locus amoenus“ – fiktivní příjemné místo 
staré i nové poezie? 
 
Jiří Fiala 
literární a regionální historik

Je dobře, že do Olomouce lákáme stále víc turistů?

Zsolt Hamar z Budapešti poskytl 
interview Olomouckým listům 
před nástupem do nového angažmá. 

Každý z více než deseti tisíc sloupů 
má svůj štítek s unikátním číslem, 
které určuje jeho přesnou polohu.
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ANO NEVÍM NE

OBSAH / ANKETA

SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ V HEJČÍNĚ 
PŘITÁHLA POZORNOST KE GOLEMOVI

Louka, která tvoří přirozenou klidovou 
zónu mezi Gymnáziem Hejčín a budovou 
bývalé přírodovědecké fakulty, ožila.

JEDNA ETAPA FINIŠUJE,
DALŠÍ SE PŘIPRAVUJE

Město začíná připravovat další díl 
protipovodňových opatření. 
Etapu označenou římskou trojkou.

OLOMOUCKÉ ULICE PO ROCE 
OPĚT (O)ŽIJÍ HUDBOU

Přes šedesát hudebních těles zahraje
v ulicích 25. června. Muzikanti si 
zopakují loňský spontánní festival. 
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PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 10. června  úplná uzavírka ulice Sobieského
13.–17. června  úplná uzavírka ulice Purkrabská
13. června – 4. září  úplná uzavírka ulice Rokycanova
20.–24. června  uzavírka parkoviště v ulici Studentská
do 30. června  úplná uzavírka ulice Na Trati
do 20. června  úplná uzavírka Okružní 
 v úseku Hněvotínská – I. P. Pavlova 
do 27. června  částečná uzavírka ulice Kmochova
do 30. června  částečná uzavírka ulic Na Šibeníku 
 a Na Trati
do 30. června  úplná uzavírka Masarykovy v úseku od  
 Dr. Milady Horákové – Dukelská

do 30. června   úplná uzavírka Masarykovy 
 most přes Moravu
do 30. června   úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 13. července  částečná uzavírka Jilemnického 
 a úplná uzavírka Neklanovy a Prašné
do 26. srpna  částečná a úplná uzavírka 
 ulice Heyrovského
do 30. srpna  částečná uzavírka Vojanovy, 
 Čajkovského, Pionýrské
do 7. září  výstavba smíšené stezky pro chodce 
 a cyklisty ve Chválkovické

OZNÁMENÍ

Pokud byste vedle vyplaveného adrena-
linu chtěli mít dobrý pocit také z toho, že 
jste pomohli někomu, kdo to potřebuje, 
registrujte se na závody RunCzech pro-
střednictvím TyfloCentra Olomouc. Koupí 
startovního čísla pomůžete nevidomým 
a slabozrakým. Stačí si vybrat jeden ze 
závodů běžecké ligy RunCzech na stránce 
tyflocentrum-ol.cz v sekci Běž pro dobrou 
věc. Poté obdržíte kód, kterým se zaregis-
trujete na stránkách RunCzech.

Festival tvořivosti a fantazie Fimfárum pro 
lidi s postižením i bez se koná od pátku 24. 
června do neděle 26. června v prostorách 
DDM na třídě 17. listopadu a v Bezručo-
vých sadech. Slavnostní zahájení se koná 
v pátek v 19 hodin. Již od 9 hodin však 
budou otevřeny tvořivé dílny inspirova-
né evropskými zeměmi. Dílny se otevřou 
i v sobotu od 9:30 do 16:30. Podrobný pro-
gram najdete na webu spoluolomouc.cz. 
 

U příležitosti 77. výročí Dne vítězství 
a ukončení druhé světové války přijal 
primátor Mirek Žbánek se svým náměst-
kem Otakarem Štěpánem Bačákem na 
dvě desítky členů olomouckého Vojen-
ského spolku rehabilitovaných Armády 
ČR. Připomněli si nejen tragické události 
z 21. srpna 1968, ale mluvili samozřejmě 
také o aktuální situaci na Ukrajině. Čle-
nové spolku se dohodli s primátorem na 
umístění další pamětní desky a žulového 
balvanu připomínajících právě tragické 
události 21. srpna 1968. Provedení a re-
alizaci nyní prověřuje útvar hlavního ar-
chitekta olomouckého magistrátu.

Každé úterý se ve 21 hodin promítá a če-
puje do vratných kelímků u krytu CO 
v Bezručových sadech. 

Otisky se hrají 22. června v 19 hodin 
v Divadle na cucky. Autorská inscenace 
o hledání stop, které v našem městě zů-
stávají po více či méně vzdálených udá-
lostech. Účinkují Ivana Plíhalová, Viktor 
Zavadil a Štěpán Gajdoš. 

Ohrožené jevy nářečí představuje vý-
stava Akademie věd České republiky ve 
Vlastivědném muzeu. Má název Jeden 
na koni, druhý na koňu. Máte někdy pro-
blém rozumět řeči prarodičů nebo zná-
mých z různých koutů země, když sáhnou 
po výrazu v nářečí? Rozmanitost dialektů 
můžete zkoumat do konce června.

Moderní a svěží hudba, k tomu kulturní 
a společenská témata z Olomouce a ak-
tuální informace z města a okolí přináší 
posluchačům nové městské rádio Metro-
pole. Naladíte na 92FM.

Chcete pomoci novým sousedům z Ukraji-
ny, aby začlenili se do života? Nadace Via 
vyhlašuje grantovou výzvu pro začlenění 
nových sousedů z Ukrajiny. O podporu na 
vzdělávací kurzy pořádané dobrovolníky, 
sousedská setkání i další aktivity mohou 
žádat spolky, neziskové organizace, obce 
do tří tisíc obyvatel, ale i neformální sku-
piny přátel. V Česku má nyní dočasný do-
mov až 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. 

Maminek není nikdy dost 
je název knihy zabývající 
se tématikou pěstounské 
péče.  Autorkou je Olomou-
čanka Petra Suchánková.

S Honzou po Česku je název zábavného 
odpoledne pro děti v Čtyřlístku na Laz-
cích ve Florykově ulici. Koná se 
21. června od 15 hodin. Návštěvníky čeká 
zábavná trasa s úkoly po krásách naší 
vlasti. Úkoly jsou tematicky zaměřeny 

podle místa, kde se nachází. Některé bu-
dou doprovázet pohádkové bytosti. Děti 
se mohou těšit na vodníka s vílou nebo 
anděla. Více na rodinka.cz.

Božítělová posýpka. Rozjímání o rost-
linách pomáhá odedávna naplnit naši 
věčnou touhu po účasti na vyšší existen-
ci. Rostliny stejně jako zvířata, kameny, 
hvězdy, voda či slunce k nám promlouva-
jí a odhalují nám to, co je skryté. O sym-
bolice květin a tradici božítělových 
procesí se dozvíte ve stínu mohutných 
stromů na čestném nádvoří Arcidiecé-
zního muzea během vytváření květinové 
posýpky ve svátek Božího Těla. Koná se 
ve čtvrtek 16. června v 15 hodin.

Výstava Husserl Art-Active (fenomeno-
logické apropriace) je do 2. července 
v Galerii Mona Lisa. Svá díla představují 
Luděk Bárta a Miloš Karásek. 

Pro hladký průběh olomouckého půl-
maratonu je potřeba velké množství 
dobrovolníků.  Pokud neplánujete běžet, 
pomozte prosím s organizací závodu. Zís-
káte nové zkušenosti a podíváte se i do 
zákulisí. Uplatníte se v zázemí, na startu 
či v cíli a samozřejmě také po celé trase 
21kilometrového závodu.  Přihlaste se na 
adrese tomas.holada.olma@gmail.com. 
Do e-mailu uveďte své jméno, e-mailovou 
adresu, na které jste běžně k zastižení, 
telefon a velikost trika.
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KVĚTINOVÁ STEZKA NOVINKOU LÉTA

Město Olomouc se připravilo na novou turistickou sezonu. Dominantní novinkou budou květiny.
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Romantický a historický pohled na měs-
to nabídnou pro letošní sezonu reklam-
ní videa, jejichž hlavním protagonistou 
je herec a režisér Miroslav Krobot, který 
má Olomouc v oblibě. 

PAVEL KONEČNÝ

„Olomouc byla odjakživa druhé nejdůle-
žitější město po Praze. Vždycky to bylo 
kulturní a duchovní centrum Moravy. 
Není to sentiment nebo romantika, já 
prostě Olomouci fandím,“ uvedl Krobot. 
Vysvětlil tím i své vlastní nasazení, proč 
by podle něj měli do Olomouce cestova-
telé zavítat. 

Loni jich do města přijelo o 22,8 pro-
centa více než v roce 2020. „I když obliba 
Olomouce jako turistického cíle dříve 
rostla u českých i zahraničních návštěv-
níků, covid srazil statistiky strmě dolů. 
To se ale v roce 2021 změnilo,“ potvrdila 
Lucie Bartovská, vedoucí oddělení ces-
tovního ruchu magistrátu. Meziročně se 
zvýšil i počet ubytovaných o 19 procent.

Nejvíce zahraničních návštěvníků při-
jelo ze Slovenska, Polska a Německa. Na 
čtvrtém místě se objevili hosté z Rakous-
ka, následují Italové, Ukrajinci, Francou-
zi, Maďaři a Španělé.

Město květin
Do Olomouce přijížděli především Češi. 
Nárůst domácí turistiky byl téměř třeti-
nový. A město je chce lákat dále, třeba 
na květiny. Novinkou sezony proto bude 
květinová stezka. 

„Lidé mají Olomouc v povědomí jako 
město květin. Nechceme, aby se jim toto 
spojení z paměti vytratilo,“ uvedla ná-
městkyně primátora Markéta Záleská, do 
jejíž gesce turistický ruch spadá. Právě 
ona se zasloužila o návrat květinové výz-
doby do centra města a letní green point.

Květinová stezka od konce června do 
konce srpna provede turisty po šesti zají-
mavých místech. Na každém zastavení je 
bude čekat jiné květinové aranžmá.

Trasa začíná na Horním náměstí 
a vede do Michalské ulice na Žerotíno-
vo náměstí k soše svatého Floriana, přes 
vilu Primavesi kolem Konviktu k Arci-
biskupskému paláci, do parkánových 
zahrad a přes Bezručovy sady do Hrn-
čířské ulice. Odtud pokračuje přes Dolní 
náměstí s Mariánským sloupem přes 
Šemberovu ulici k Terezské bráně a Sme-
tanovými sady k oranžerii. 

„Samozřejmě s upozorněním a od-
bočkami k rozáriu a botanické zahradě,“ 

podotkla náměstkyně Záleská. Při pro-
hlídce nazvané Za branami města se pak 
zájemci dozvědí více i o historii parků.

Olomoucké vily
Novým, méně obvyklým lákadlem v na-
bídce Informačního centra je procházka 
po významných olomouckých vilách. 

„Lze ji absolvovat i s průvodcem, ale 
všem nabízíme zdarma brožury s trasou 
blízko centra města. Vzhledem k tomu, 
že jsou v soukromém vlastnictví, jedná se 
o příjemnou procházku, pohled zvenku 
a nahlédnutí do historie architektury,“ 
vysvětlila vedoucí Informačního centra 
Jitka Lučanová.

V nabídce zůstávají všechny typy do-
savadních prohlídek, z nichž k nejoblíbe-
nějším patří Olomouc v kostce.

Na pohodu
Celé léto si návštěvníci města mohou 
užít i Letní pohodu u Trojice. Hudební 
festival, který se o prázdninách koná 
každý pátek a sobotu na Horním náměs-
tí. Jeho dramaturgie nabízí pestrou směs 
hudby od jazzu po současnost.

Vrcholem sezony bude poslední srpno-
vý týden, který připomene vojenskou his-
torii Olomouce jakožto bývalé pevnosti.

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC  

Výstup na radniční věž
Každý den od 23. 6. do 9. 9. v 10:00, 
11:30, 15:30 a 16:30. Cena: zdarma

Prohlídka Olomouc v kostce
Každý den od 23. 6. do 9. 9. v 9:30, 
11:00, 15:00 a 16:00. Trasa: model 
města – orloj – sloup Nejsvětější Tro-
jice (vnější prostor – kaple) – interiér 
radnice - kaple sv. Jeronýma – výstup 
na radniční věž. Prohlídka s výkla-
dem. Délka cca 1 hodinu. Cena: 
100 Kč/50 Kč*

Prohlídka Slavnostního sálu 
v ZŠ Komenium

Každý den od 1. 7. do 31. 8. vždy 
ve 13:00. Cena: 50 Kč/25 Kč*

Prohlídka Za branami města
Od 3. 7. do 9. 9. každý pátek vždy 
v 17:00. Trasa: Bezručovy sady – podél 
Mlýnského potoka – Smetanovy sady 
– významné olomoucké vily – historie 
města 19. a 20. století. Cena: 
100 kč/50 Kč*

Turistický vláček 
Každý čtvrtek od 23. 6. do 8. 9., v rám-
ci DED také 10. 9. Časy: 9:30, 11: 00, 
13:30, 15:00. Trasa: Horní náměstí 
– Dolní náměstí – Smetanovy sady 
– Bezručovy sady – Jihoslovanské 
mauzoleum – katedrála sv. Václava – 
Arcibiskupský palác – Vila Primavesi – 
kostel sv. Michala – Horní náměstí. 
Cena: 70 Kč (pouze u řidiče)

Audioprůvodci 
Možnost zapůjčení audioprůvodců 
k individuálním prohlídkám města 
s přáteli či rodinou. Prohlídka s ma-
pou a se „sluchátkem“ zabere asi 1,5 
hodiny. Cena: 100 Kč/ sluchátko, vrat-
ná záloha 300 Kč/ sluchátko, mapa 
zdarma.

*sleva: senioři 65+, děti 7-15, studenti 
s kartou ISIC, doprovod ZTP, ZTPP

Prohlídky olomouckých kostelů  
Každý den od června do září.
Průvodci k dispozici, prohlídky zdar-
ma. Katedrála sv. Václava – kostel sv. 
Michala – Husův sbor – Arcibiskupský 
palác – bazilika minor na Sv. Kopečku. 
Služba je financována za podpory 
města z dotace v oblasti cestovního ru-
chu z programu Průvodcovské služby.

Vila Primavesi
Komentované prohlídky národní kul-
turní památky secesní vily Primavesi, 
nacházející se v Univerzitní ulici.
Termíny prohlídek:  6. 6. – 30. 9. | 
Po a Pá v 15:00 a 16:00/ So 14:00, 
15:00 a v 16:00. Cena: 100 Kč/ 70 Kč
Z důvodu omezené kapacity je vhod-
né si prohlídku zarezervovat na 
telefonu +420 721 495 525 nebo na 
e-mailu jana.krausova@vilaprimavesi.cz. 
Možnost individuálních i skupinových 
prohlídek. 
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Průzkum: Jak se změnilo chování Olomoučanů v dopravě
Jakou formou a pro jaké účely Olomoučané 
v posledních pěti letech cestovali? Právě na 
tyto otázky poskytly odpověď aktuální vý-
sledky průzkumu dopravního chování. 

Průzkum slouží k aktualizaci strategické-
ho dokumentu města – Plánu udržitelné 
městské mobility Olomouc (PUMMO).

„Výsledky posledního průzkumu od-
povídají mimo jiné i na to, jak dopravní 
chování Olomoučanů ovlivnila pandemie 
covidu. Celkově nám ale dává odpovědi 
na to, jaké změny udělali lidé při pohybu 
po městě v posledních pěti letech. Plán 
tak může nyní zohlednit dopravní potře-
by všech věkových kategorií obyvatel, 
kteří se na území města pohybují,“ uvedl 
Martin Luňáček z útvaru hlavního archi-
tekta magistrátu. 

Provést důkladný a kvalitní výzkum 
je zásadním prvkem při vyhodnocování 
strategických dokumentů. „Každé měs-
to je specifické z hlediska své dopravní 
obslužnosti, a proto je důležité vědět, 
jakým způsobem funguje doprava u nás, 
a vyvodit z toho doporučení do budouc-
na,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek.

Nejraději pěšky
Z průzkumu vyplývá, že Olomoučané 
i nadále nejraději chodí pěšky – 37 pro-
cent všech cest. Podíl pěších cest oproti 
roku 2016 vzrostl o dvě procenta.

 K poklesu o pět procent naopak došlo 
ve využívání veřejné hromadné dopravy 
a o něco méně Olomoučané používa-
jí jízdní kolo, což se projevilo v nárůstu 
cest autem – 34 procent zúčastněných. 
Poměr využití automobilu proti ostatním 
druhům dopravy tak vychází 34:66, což je 
oproti roku 2016 mírné zhoršení.

„V porovnání evropského kontextu je 
to ale velmi dobrý výsledek,“ zhodnotil 
Martin Luňáček. 

Dvě auta jen někde
I přes nízké využití jízdních kol disponuje 
v průměru každá olomoucká domácnost 
téměř dvěma bicykly. Naopak se opět ne-
potvrdilo často používané klišé, že každá 
domácnost má k dispozici dvě a více aut. 
Takových domácností je v Olomouci pou-
ze 12 procent. 

Z výzkumu také jednoznačně vyply-
nulo, že délka většiny cest Olomoučanů 

během pracovních dnů se pohybuje oko-
lo tří kilometrů, o víkendu kolem pěti. 

Ukázalo se také, že vlivem pandemie 
došlo k výraznému poklesu vykonaných 
cest během dne, což odráží trendy dneš-
ní doby, jako je využívání home office či 
rozvážkových služeb.

K aktualizaci PUMMO přispěly i work- 
shopy pro odbornou a širokou veřejnost. 
Hlavními tématy byla diskuze nad navr-
ženými opatřeními ve stávajícím akčním 
plánu, posouzení jejich aktuálnosti, po-
třebnosti a doplnění nových opatření. 

Průzkum probíhal v říjnu minulého 
roku a zúčastnilo se ho 568 olomouckých 
domácností různých věkových i příjmo-
vých skupin.   ste

S konceptem aktualizace PUMMO 
se můžete seznámit na veřejném 
projednání. Uskuteční se ve čtvr-
tek 23. června od 17:00 ve velkém 
jednacím sále magistrátu v Hynai-
sově ulici. Podklady jsou na webu 
spokojena.olomouc.eu.

Majáles
Král i královna. Poprvé se ujal 
vlády nad studentským veselím 
rovnou královský pár. Desátý 
ročník majálesu roztančil 
Univerzitu Palackého na konci 
května. Zahrnoval kromě 
průvodu i koncerty, prezentace 
studentských organizací 
a workshopy. Včetně toho 
tanečního s Kristýnou Coufalovou 
a Janem Tománkem.   pok

Plastové sedačky – na zkoušku
První tramvaj v Olomouci dostala nové 
plastové sedačky, důvodem je usnadnění 
údržby. Na rozdíl od stávajících polstro-
vaných sedaček jsou ty nové jednoduše 
omyvatelné. 

Ke změně došlo i na základě častých 
podnětů ze strany cestujících. Pokud se 
plastové sedačky osvědčí, instaluje je do-
pravní podnik i do dalších vozů.

„V uplynulých měsících jsme přistoupili 
k postupnému hloubkovému čištění všech 
sedaček v tramvajích i autobusech. V ně-
kterých případech ale na potazích i přes 

důkladné vyčištění zůstávají skvrny, které 
jsou předmětem stížností cestujících. Pro-
to jsme hledali i jiné možnosti, jak situaci 
dlouhodobě řešit,“ vysvětlil předseda před-
stavenstva Dopravního podniku města 
Olomouce Jaroslav Michalík.

O zkušební instalaci plastových seda-
ček tak dopravní podnik rozhodl na konci 
minulého roku. Pokud se osvědčí, přiby-
dou i do dalších vozů. 

„K obměně by v tom případě došlo 
postupně, buď s nákupem nových vozů, 
při větších opravách, nebo v případě 

pravidelné výměny sedaček na základě 
stáří či opotřebení,“ doplnil náměstek 
DPMO Pavel Zatloukal. 

Vůz s plastovými sedačkami obsluhuje 
nejčastěji linky X4 a 1.   ste
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Olomoucká aglomerace má novou Integrovanou strategii
Synergii a efektivní nakládání s ve-
řejnými prostředky poskytne nová 
Integrovaná strategie Olomoucké aglo-
merace. Umožní financování projektů 
z více než jedné prioritní osy jedno-
ho či více operačních programů a tím 
zajistí koncentraci při řešení hlavních 
problémů a rozvíjení klíčových potřeb 
v území. 

A jak si integrovaná řešení představit? „Na 
první pohled se téma možná jeví jako složi-
tá problematika, ale zjednodušeně lze říct, 
že znázorňují několik vzájemně tematicky 
či lokálně propojených projektů, které mají 
za cíl vyřešit konkrétní problém právě pro-
střednictvím vymezené strategie,“ objasnil 
náměstek primátora pro oblast dotačních 
projektů Matouš Pelikán. 

Příklady spolupráce
„Příkladem může být Integrované řešení 
Věda, výzkum a inovace, které zahr-
nuje spolupráci stěžejních stakeholde-
rů Univerzity Palackého, olomoucké 
fakultní nemocnice, Inovačního centra 
Olomouckého kraje a dalších institucí 
na poli výzkumu a vývoje, včetně pro-
pagace vědeckých výsledků,“ vysvětlil 
náměstek.  

Dalším příkladem může být integrova-
né řešení na téma Duchovní metropole. 
Předmětem tohoto integrovaného řešení 
je zpřístupnění a vzájemné propojení pa-
mátek na ose Olomouc – Kroměříž s cí-
lem vytvořit destinaci cestovního ruchu 
mezinárodního významu. 

Další strategie se bude zabývat na-
příklad rozvojem sociálních služeb, a to 
prostřednictvím integrovaného řešení 
Sociálně inovativní metropole. Tímto cí-
lem je podpora humanizace stávajících 
zařízení sociálních služeb, zejména s dů-
razem na aktuální požadavky a přístup 
k řešení potřeb každého jednotlivce. 

Více než tři miliardy
Už v minulosti se realizace Integrované 
strategie osvědčila. Podle náměstka Peliká-
na bylo v programovém období 2014–2020 
prostřednictvím nástroje ITI v Olomoucké 
aglomeraci podpořeno 175 projektů s cel-
kovou dotací 3,4 miliard korun. 

V Česku je v současném programovém 
období 2021–2027 vymezeno 13 met-
ropolitních oblastí a aglomerací, které 
uplatňují nástroj Integrovaných teritori-
álních investic – přerozdělení dotačních 
prostředků EU do jednotlivých území. Na 
území Olomoucké aglomerace 

v programovém období 2021–2027 je 
nositelem Integrovaných teritoriálních 
investic statutární město Olomouc. 

„Nejvýznamnější změnou oproti před-
cházejícímu programovému období je 
vyjmutí center Mohelnice a Kojetín včetně 
okolních obcí z území aglomerace, a to 
na základě jednotného vymezení území 
aglomerací ze strany Ministerstva pro míst-
ní rozvoj,“ uvedl tematický koordinátor ITI 
Olomoucké aglomerace Ondřej Lakomý. 

Aglomerace tak v současnosti zahr-
nuje 174 obcí a rozkládá se na území 
o rozloze 1731 kilometrů čtverečních 
s přibližně 400 tisíci obyvateli. 

Olomouckou aglomeraci tvoří cen-
trum Olomouckého kraje, a přestože 
zahrnuje pouze 33 procent plochy kraje, 
žije v ní 63 procent obyvatel.

Novou Integrovanou územní strategii 
ITI Olomoucké aglomerace pro období 
2021–2027 schválilo Zastupitelstvo města 
Olomouce letos na jaře. Strategie vymezuje 
problémy a potřeby Olomoucké aglomera-
ce a definuje jejich řešení tak, aby zajistila 
co nejvyšší kvalitu života na jejím území. 

Text integrované strategie včetně dal-
ších integrovaných řešení najdete na 
www.olomoucka-aglomerace.eu v sekci 
Strategie OA 21.   ste

Olomouc vítězem krajského srovnání Města pro byznys
Olomouc se vyhoupla do čela letošních výsledků srovnávacího 
výzkumu Město pro byznys. Stojí za tím především aktuální roz-
voj podnikatelského prostředí.

Ve výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, 
jsou hodnocena všechna města a obce s rozšířenou působností 
v republice.

Olomouc prochází aktuálně výrazným rozvojem podnika-
telského prostředí. Navíc se může pochlubit dobrou dopravní 
dostupností, stejně jako nejvyšším počtem dobíjecích stanic pro 
elektromobily v regionu. 

Pokud jde o přístup veřejné správy, za ocenění rozhodně stojí 
nadprůměrný počet úředních hodin a také kvalitní webové stránky.

„Kromě toho, že se snažíme, aby základní povinnosti, které 
má město plnit vůči občanům, včetně podnikatelů, byly co nej-
komfortnější a co nejvíce dostupné, tak naším cílem je mít také 
aktivní komunikaci s podnikatelským sektorem včetně zpětné 
vazby,“ komentoval vítězství v soutěži primátor Mirek Žbánek.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již patnáctým rokem 
hodnotí podnikatelský potenciál českých měst. Partnerem vý-
zkumu je i Svaz měst a obcí ČR.   jau
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Před dvaceti lety se Olomoucí poprvé pro-
šel Špacír. Recesistická oslava narozenin 
Jaroslava Haška, kterou založili Michal Gi-
acintov a Petr Staník přezdívaný Kudrna.

„Chtěli jsme oslavit Haškovy narozky 
s pivem a tvarůžkami. Tehdy se syrečky 
snažily prosadit v Evropské unii, zís-
kat ochrannou známku zeměpisného 
označení původu, tak jim to přišlo vhod,“ 
vzpomněl zakladatel dnes již legendár-
ního pochodu Giacintov.

Letos špacírovala posledního dubna 
asi stovka příznivců. Akce má takový 

zvuk, že na ni pravidelně chodí i Jø-
mar Honsi, norský prezident Meziná-
rodní haškologické společnosti, ale 
jezdí i haškovci z Polska, Slovenska 
a Maďarska. „Tato forma oslavy spi-
sovatelových narozenin je ve světě 
jedinečná. Před deseti lety na ni přijel 
i Haškův vnuk Richard a ztělesnil po-
stavu císaře Františka Josefa prvního,“ 
doplnil Giacintov.

Olomoucký špacír chce animovat ve-
řejnost a klade důraz na tradice. Pro-
cházka je možná pouze v dobových 
kostýmech, v rolích historických nebo 

literárních postav. Je spojena s přednáš-
kou, exkurzí či jiným kulturním zážit-
kem. V pět hodin odpoledne se již kráčí 
po lokálech v duchu knihy Haškova 
kumpána Matěje Kuděje Když táhne sil-
ná čtyrka. 

„Špacír začíná zaknihováním, tedy 
ranním zápisem, na kterém každý do-
stane Loštický polibek – tvarůžek s po-
vidly a šlehačkou. A těch hospod na 
konec musí být sedm, jako kulí v Sara-
jevu,“ popsal Giacintov.

Jedinečná akce se zopakuje zase 
za rok.   pok

 HAŠKOVA KUMPAČKA VYDRŽELA  
 ŠPACÍROVAT DVACET LET 

Schweitzerova ulice dostala nový přechod
Lepší bezpečnost chodců zajistí v Olo-
mouci další nový přechod. Vznikl v jižní 
části města na rozhraní městských částí 
Povel a Slavonín poblíž křižovatky ulic 
Schweitzerova a Jižní. 

„Smyslem této investice bylo samo-
zřejmě zajistit větší bezpečnost chod-
cům prostřednictvím dělicího ostrůvku 
a zpřehlednit dopravní situaci v lokalitě. 
Nový přechod nahradil původní místo 
pro přecházení,“ popsal ukončené sta-
vební práce náměstek primátora pro do-
pravu Martin Major. 

Kromě ochranného ostrůvku o dél-
ce deseti a šířce 2,5 metru přispěje 

k lepšímu komfortu a přehlednosti do-
pravní situace i nasvětlení přechodu. Sta-
vební práce v místě současně znamenaly 
také nezbytné úpravy navazující komuni-
kace a chodníků. 

Celkové náklady investice byly 650 tisíc 
korun. „Pro stavbu přechodu jsme vhodně 
využili dobu, kdy je ve Schweitzerově ulici 
menší intenzita dopravy kvůli výstavbě 
druhé etapy tramvajové trati na Nové 
Sady,“ připomněl náměstek Major. 

V Olomouci se v posledních letech kaž-
dým rokem modernizuje, vybaví osvět-
lením nebo zcela nově vybuduje několik 
přechodů pro chodce.   ste

Veletrh zdraví 
ukáže, jak se 
starat o tělo 
i duši
Pevnost poznání Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palackého 
připravila pro své návštěvníky 
dvoudenní Veletrh zdraví. Koná se 
v pátek a sobotu 17. a 18. června. 

Lidé budou mít možnost ne-
chat si vyšetřit pigmentová zna-
ménka, změřit tuky a cukry v těle, 
zjistit svoji krevní skupinu, zeptat 
se odborníků na otázky týkající 
se reprodukce, dentální hygieny, 
alergie, správného mytí rukou, 
dárcovství krve nebo toho, jak 
stárne naše tělo. 

Zájemci si budou moci vyzkou-
šet také resuscitaci a umělé dýchání 
u miminka. Chybět nebudou nejrůz-
nější interaktivní a zábavné aktivity 
pro nejmenší děti, jako je zubní víla.  

Atraktivní program vznikl ve 
spolupráci s významnými partne-
ry z oblasti lékařství, medicínské-
ho výzkumu a farmacie. Veletrh 
zdraví je zdarma v rámci běžného 
vstupného do expozic.   ise
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červen červenec

pracovní  
dny

so, ne, 
svátky

pracovní  
dny

so, ne, 
svátky

MŠ Herrmannova 16:30 - 19:00 9:00 - 19:00 16:30 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ a MŠ Demlova 15:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
ZŠ Heyrovského 16:00 - 19:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00 9:00 - 18:00
FZŠ a MŠ Holečkova 16:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00
ZŠ Rooseveltova 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ a MŠ Náves Svobody 15:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00
ZŠ a MŠ Nedvědova 16:00 - 19:00 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00

FZŠ a MŠ Rožňavská 15:00 - 19:00
9:00 - 12:00 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00
14:00 - 19:00 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00

ZŠ a MŠ Řezníčkova 15:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00
ZŠ tř. Spojenců nepravidelně

ZŠ a MŠ Svatoplukova 16:30 - 20:00
9:00 - 12:00

16:00 - 20:00
9:00 - 12:00

13:00 - 20:00 13:00 - 20:00
ZŠ Zeyerova 15:30 - 19:00 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00
ZŠ Tererovo nám. 15:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00
ZŠ Helsinská provoz bude upřesněn dle možností školy

ŽÁCI A ŠKOLY

Další téměř stovka dětí Základní školy 
dr. Milady Horákové z Rožňavské ulice 
se zapojila do projektu Sportuje celá 
Olomouc 2022. Akci podpořily hvězdy 
čtyř olomouckých klubů.

Během aktivního odpoledne na školním 
hřišti si děti z prvního stupně vyzkoušely 
atletiku, basketbal, fotbal a házenou pod 
dohledem reprezentantů a ligových hrá-
čů olomouckých klubů.

„V posledních letech musí sport u dětí 
konkurovat lákadlům dnešní doby, přes-
to jsem přesvědčena, že právě aktivní 
pohyb je jednou z nejvhodnějších forem 
využití volného času. Naším projektem 
chceme dětem ukázat, že sport je zábava 
a radost a stojí za námahu. Chceme jim 
nabídnout možnost, aby se zapojily do 
pravidelného tréninku. Mám velkou ra-
dost, že podobně to vidí také olomoucké 
sportovní kluby, které se do jednotlivých 
akcí aktivně zapojily,“ prohlásila náměst-
kyně primátora Markéta Záleská.

Pod hvězdným dohledem
Přímo v areálu školního hřiště si s dětmi 
zatrénovali úspěšní atleti AK Olomouc 
Jakub Héža a Jonáš Pospíšil, basketbalis-
té BK Redstone Olomoucko Lukáš Feštr 
a Adam a Erik Klepačové, fotbalista li-
gové Sigmy Ondřej Zmrzlý a házenkářky 
interligového klubu DHK Zora Olomouc 
Magda Kašpárková, Natálie Kuxová 
a Klára Sovová.

„Myslím, že nám všem jde o společnou 
věc. Aby se děti hýbaly a věnovaly se ak-
tivnímu využití volného času. A je úplně 
jedno, jestli si vyberou náš sport, nebo 
úplně jiný,“ vyjádřila svůj pohled házen-
kářka Sovová.

Především kluci ukázali, že především 
fotbalový míč jim není cizí, přesné střely 
a přihrávky ovšem ukázala i děvčata. 
„Bylo to příjemné odpoledne, děti to ba-
vilo, což je určitě to nejdůležitější,“ uvedl 
Ondřej Zmrzlý.

„Děti byly šikovné, řada z nich má spor-
tovní talent. Některé se do koše trefovaly 

hned napoprvé, což není úplně snadné,“ 
přidal svůj postřeh Adam Klepač.

Radost z pohybu i pro seniory
Cílem projektu Sportuje celá Olomouc 
2022 je snaha rozpohybovat co nejvíc 
Olomoučanů všech vĕkových kategorií. 
V první etapě byly vybaveny mateřské 
školky v Petřkově a Arbesově ulici a na 
návsi Svobody sadou gymnastických po-
můcek na zvyšování pohybové aktivity. 

Pro žáky základních škol to bylo spor-
tovní odpoledne, jehož premiéra proběh-
la na ZŠ Rožňavská, a plánují se vycházky 
nordic walking pro seniory v parcích. Vel-
ká vícedenní akce proběhne po prázdni-
nách od 15. do 17. září na Horním náměstí 
pod záštitou Romana Šebrleho.

„Projekt Sportuje celá Olomouc 2022 
je opravdu pro každého, kdo má zájem 
o aktivní pohyb. Necílíme na žádnou 
úzkou skupinu vrcholových sportovců. 
Naším přáním je plné město lidí, kteří 
mají radost z aktivního pohybu,“ naznači-
la ambice pořádaných akcí náměstkyně 
Záleská.   deš

 DO PROJEKTU SPORTUJE CELÁ  
 OLOMOUC SE ZAPOJILI ŠKOLÁCI 

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.

Provoz školních hřišť pro veřejnost

ZD
R

O
J:

 M
M

O
l

Letní tábory 
Art Rubikonu
Tři příměstské tábory přichystala na 
léto pro děti galerie Art Rubikon z Dob-
nerovy ulice. 

English Camp s Artíkem 11.–15. čer-
vence nabídne týden plný aktivit, her 
a tvoření, při kterých si děti zdokonalí 
svoji angličtinu i bez biflování.

Život v hlavě! proběhne v termínu od 
25. do 29. července. Bude to emocemi na-
bitý sportovní tábor inspirovaný stejno-
jmenným filmem. 

Putování za historií s Artíkem je v plá-
nu od 22. do 26. srpna. Jedná se o tábor 
ve znamení netradičních výtvarných 
technik – od malování brkem po sgrafita.

Všechny tábory jsou pro děti od 6 do 
13 let a konají se vždy od 8 do 16 hodin. 
Více na artrubikon.com.   ise
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Sousedská snídaně v Hejčíně přitáhla pozornost ke Golemovi
Na konci dubna se rozžila louka, která 
tvoří přirozenou klidovou zónu mezi Gym-
náziem Hejčín, novou waldorfskou školou 
a budovou bývalé přírodovědecké fakulty 
zvanou místními pamětníky Golem.

Komise městské části Hejčín a Řepčín, 
spolek Do práce na kole a množství míst-
ních partnerů tam uspořádali soused-
skou snídani podporující komunitní život, 

setkávání místních i propagaci drobného 
podnikání v dané lokalitě. 

„Ukaž, co umíš, zahraj, namaluj, upeč, 
přidej se, sdílej a kultivuj veřejný prostor!“ 
nabádala pozvánka. Sousedský stůl z dob-
rot, které přinesli místní, se jen prohýbal.

„Jedním z cílů akce bylo upozornit na 
možnou rekonverzi budovy, o jejímž osu-
du se vedou dlouhodobé spory. Někdo 

soudí, že by bylo nejjednodušší a nejlev-
nější ji zbořit, jiní usilují o její proměnu ve 
funkční objekt určený k bydlení a k práci 
neziskovek a kreativních tvůrců,“ uvedla 
za Komisi městské části Hejčín Andrea 
Hanáčková.

V loňském roce dva velké semestrál-
ní projekty brněnského Ateliéru experi-
mentální architektury ukázaly spoustu 
námětů, jak naložit s celou lokalitou i se 
samotným objektem. Návrhy jsou na 
webové stránce hej-čin.cz, která vznikla 
podle Hanáčkové díky finanční podpoře 
zastupitele Marka Zelenky a iniciativě 
spolku Za krásnou Olomouc. 

Sousedské snídani ve Středním Hej-
číně přálo počasí. Ve venkovním pro-
storu vystoupily děti ze ZUŠ Fantazie, 
k poslechu hrál Svatopluk Band z blíz-
ké ZŠ Svatoplukova, studenti z hejčín-
ského gymnázia připravili fair trade 
pohoštění. Bohatě navštívená akce 
nabídla výtvarné workshopy pro děti 
i dospělé a prohlídky přilehlých budov. 
Krásnou květinovou výzdobu zajisti-
ly pestré přebytky z jarní Flory, exklu-
zivní výstavu připravil archiv Vědecké 
knihovny v Olomouci.   dtx

Park Malého prince zaplní 
soutěže, zábava a turnaj
Na neděli 19. června od 10 hodin připravuje Komise městské 
části Tabulový Vrch v Parku Malého prince pro děti a jejich rodi-
če zábavné odpoledne plné soutěží a netradičních aktivit. 

Vedle zorbingového souboje a možného dobývání skákacího 
hradu si děti budou moci na obličej nechat vedle tygříků, motýl-
ků a dalších rozkošných zvířátek namalovat bojové indiánské 
symboly a vyrazit vstříc nástrahám čekajícím na jednotlivých 
soutěžních stanovištích. K vyzkoušení budou sportovní trampo-
líny a den ozvláštní také stanoviště Pevnosti poznání, kde se pří-
tomní budou moci zapojit do experimentování. 

Součástí dne bude také již tradiční fotbalový turnaj zdejších zá-
kladních škol, ve kterém se nejlepší fotbalisti utkají o pohár a me-
daile. „Pro všechny soutěžící máme připraven malý dáreček, ať 
sladký, kterým je odměníme přímo na místě, tak věcný, aby nikdo 
neodešel s prázdnou,“ uvedl předseda komise Josef Kaštil. 

Pro rodiče bude k dostání publikace Na svazích Tabulové-
ho vrchu, která představuje souhrn historických událostí, pa-
mětihodností a fotografií této městské části. 

Na místě bude příležitost prodiskutovat investiční plány měs-
ta, co město podniklo a co za-
mýšlí pro zlepšení parkování 
a další záležitosti spojené s roz-
vojem Tabulového vrchu s ná-
městkyní primátora Markétou 
Záleskou a členy Komise měst-
ské části Tabulový vrch.   dtx

NAŠI SOUSEDÉ 
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PŮLSTOLETÍ ROZÁRIA A JEHO OSLAVA   
NA FESTIVALU VYZNÁNÍ RŮŽÍM 

TÉMA

V dávné minulosti to býval ostrov na předměstí Olomouce. 
V 19. století tam architekti plánovali sad a stavbu skleníků 
a byla tam i skládka odpadků. Od roku 1972 však těmto místům 
vládnou růže. Olomoucké rozárium na třídě 17. listopadu slaví 
letos padesáté výročí založení. Oslavy budou součástí festivalu 
a výstavy Vyznání růžím od 24. do 26. června.

Unikátní areál rozária je součástí botanické zahrady, která je 
pod správou Výstaviště Flora. Leží nedaleko historického centra 
města u Bezručových sadů, od nichž ho odděluje Mlýnský po-
tok. Míří tam milovníci růží díky velkolepé a cenné kolekci této 
královny květin.

„Ve starých dobách se v těchto místech nacházelo předměstí 
Olomouce. Celá oblast tvořila jakýsi ostrov obtékaný ze všech 
stran vodou. Po jižním a východním okraji tekla Střední Morava 
v místech, kde se nyní nacházejí tenisové kurty. Podle dobové-
ho plánu z roku 1862 zde byla plánována sadovnická úprava 
a stavba skleníků,“ popsal Jozef Laššák ve výroční zprávě Pa-
mátkového ústavu v Olomouci za rok 1999. 

Růže na kolišti
U vzniku rozária stál před padesáti lety kromě výstaviště také 
Rosa klub Českého zahrádkářského svazu. Budování areálu 
o rozloze 3,5 hektaru zabralo na počátku 70. let 20. století dva 
roky. Území, na němž se rozkládá, sloužilo také jako městská 
deponie odpadků. Za časů olomoucké barokní pevnosti ovšem 

šlo o takzvané pevnostní koliště – to jest venkovní část hradeb, 
plochý val na vnější straně hradebního příkopu. 

Předzvěstí vzniku rozária byla výstava Flora Olomouc v roce 
1971. Právě tehdy její pořadatelé pro výstavnické účely 
podle Laššáka poprvé využili území sousední Korunní pevnůst-
ky. Mimo jiné zde vznikly upravené trávníky se záhony bylin.

„Pro výstavu Flora 1971 se mohlo výstaviště rozšířit z Bez- 
ručových sadů ještě na část Korunní pevnůstky, později v roce 
1972 překročilo starobylý hradební val z časů Marie Terezie 
z 18. století do prostoru někdejšího pevnostního koliště, kde 
bylo založeno rozárium. Projektoval ho architekt Emil Zava-
dil,“ potvrzuje historik Milan Tichák v knize Rozkvetlé půlsto-
letí: Flora Olomouc 1958–2008.

Kvalitní architektura i nedávná rekonstrukce
I díky kvalitní architektuře je rozárium dodnes výjimečné. Praž-
ský architekt Emil Zavadil pro tuto netradiční růžovou zahra-
du zvolil koncept přísně geometrických betonových polí. Celý 
prostor současně evokuje na vodní hladině plující ledové kry, 
z nichž vykvétají růže. Olomoucké rozárium tak právem pat-
ří mezi významné objekty moderní zahradní architektury ve 
střední Evropě.

„V roce 2016 bylo rozárium díky významné finanční 
podpoře města zrekonstruováno. Jeho současná moderní 
podoba je dílem zahradního architekta Zdeňka Sendlera. 
Dnes představuje úžasnou oázu klidu a prostor pro relaxaci 
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nejen Olomoučanům,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka Vý-
staviště Flora.

Hlavní role však v rozáriu vždy patřila jedinečné kolekci růží, 
Olomouc se díky ní už před desítkami let podílela na vzniku no-
vých odrůd této květiny. Dokládá to i katalog růží vydaný v roce 
1982. 

„Důkazem vysoké úrovně olomouckého rozária je rozhodnu-
tí Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, 
kterým bylo rozárium zvoleno za místo uznávacího řízení no-
vých odrůd,“ zaznamenali před čtyřiceti lety autoři katalogu.

Vysokou úroveň si zdejší kolekce růží pod správou Výstaviště 
Flora udržela až do současnosti, navíc se ji stále daří rozšiřovat. 
Návštěvníci tam dnes zásluhou zahradníků v čele s vedoucím 
oddělení botanické zahrady, rozária a Bezručových sadů Jiřím 
Malaskou najdou téměř 3500 keřů reprezentujících zhruba 880 
odrůd růží. 

Díky této unikátní sbírce je tak olomoucké rozárium – 
i padesát let od svého vzniku – druhým největším rozáriem 
v Česku.   Michal Poláček (autor je mluvčím Výstaviště Flora)

VYZNÁNÍ RŮŽÍM 
Festival s bohatým programem pro děti

Oslavy půlstoletého výročí olomouckého rozária jsou 
naplánované na poslední červnový víkend. Festival 
a výstava Vyznání růžím má letos podtitul Jubilejní. 
Areál bude v pátek 24. června otevřený od 13 do 
22 hodin, v sobotu od 9 do 22 hodin a v neděli 26. 
června od 9 do 17 hodin.

Rozárium bude v té době plné květů nejrůznějších 
barev, velikostí, tvarů a také vůní. Neopakovatelnou 
atmosféru podtrhne bohatý program festivalu, který 
je určen z podstatné části pro rodiny s dětmi. Na místě 
budou mimo jiné připraveny experimenty a výroba par-
fémů z dílny Pevnosti poznání či stánek Brick 4 kidz se 
záplavou kostek stavebnice Lego. Zkušení lektoři z po-
hybové přípravky Svišti v pohybu pro malé návštěvníky 
připraví řadu stanovišť s nejrůznějšími úkoly.

V sobotu si děti budou moci vyzkoušet i tvorbu graffiti 
díky projektu Street Art Festival.

Festivalovému ladění oslav odpovídají i další části 
programu, v němž si vyberou zástupci všech věkových 
kategorií. Připraveno je například vystoupení loutkového 
divadla Damdam s interaktivním představením pro děti 
či autogramiáda Marky Míkové, držitelky Ceny Magnesia 
Litera 2022 za knihu pro děti a mládež a také představi-
telky hlavní role princezny Růženky z klasické filmové po-
hádky režiséra Václava Vorlíčka Jak se budí princezny. 

Představí se i dětský pěvecký sbor Campanella Olo-
mouc, páteční večerní atmosféru si návštěvníci mohou 
vychutnat při grilování za poslechu olomoucké kapely 
Marshall Malinovsky. 

V rámci slavnostního večera, jenž se bude konat v so-
botu od 20 hodin, vystoupí herečka a zpěvačka Marka 
Míková s legendární kapelou Zuby nehty.

Součástí letošního Vyznání růžím budou také flori-
stická show předních českých floristů. K vidění budou 
květinová aranžmá znázorňující jednotlivé dekády po-
sledních pěti desetiletí rozária a také dva mimořádné 
exponáty, a to Zlatá růže Hradce Králové 2022 a růže 
odrůdy Libuše Šafránková.

Připraveny budou také komentované prohlídky rozá-
ria, řada hudebních vystoupení, workshopy i kreativní 
dílny, trhy s handmade výrobky a přednášky s tematikou 
růží. Návštěvníkům budou k dispozici i gastrozóny s kva-
litním občerstvením, degustace vín a v neposlední řadě 
expozice věnovaná historii rozária. Vstupenky na festi-
val jsou již v prodeji na webu výstaviště.
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Naplňuje Olomouc podle vás slogan – Město květin?
Svatopluk Binder
ANO 2011

S příchodem jara se 
Olomouc stává ješ-
tě krásnější díky kvě-
tinové výzdobě na 
městských bulvárech 
či náměstí. Rozkvetlé tulipány na Hodolan-
ské či Legionářské těší nejen kolemjdoucí, 
ale i projíždějící řidiče a žluté narcisy na 
třídě Svobody rozbíjí silniční šeď. Nejnad-
šenější ale budou návštěvníci našich par-
ků, kdy zejména kolonáda ve Smetanových 
sadech je cílem mnoha milovníků květin. 
A kdyby jim to bylo málo, mohou zajít do 
nádherného rozária. Olomouc si tedy titul 
město květin právem zaslouží.

Jiří Zima 
KSČM 

To už dávno není 
pravda. Dnes jsou 
parky oproti dřívěj- 
šku stromově znač-
ně prořídlé, květino-
vé záhony taktéž. Nově vysazené stromy 
jsou většinou nevhodné druhové skladby, 
do rovinaté Hané nepatřící, kýčovité po-
kusy přenést květiny z parku na náměstí 
na sloup Nejsvětější Trojice pak pouhou 
labutí písní nad zašlou slávou kdysi vyhlá-
šených parků. Příčinou tohoto stavu je pře-
devším přílišná komercionalizace Flory, 
která se z výstavy, na které dominovaly ex-
pozice květin, změnila v jarmareční tržiště.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Kvést, květina má 
společný původ se 
slovem svítit , zá-
řit. S tím, zda mohu 
se samozřejmos-
tí Olomoučana říct „JSME město květin“ 
mi musela pomoci etymologie. V mládí 
jsem ten pocit míval, bydleli jsme kousek 
od Rudolfovy aleje. Letos jsem krásnou 
řadu zářivých květin viděl na jaře v pavi-
lonu A. Květinové záhony na Wolkerové, 
tř. Svobody a Kosmonautů působí pěkně, 
leč chmurně. Chtěl jsem se potěšit růžemi 
v rozáriu, ale mají jen do 18 hodin. Ne-
jsme LÁZNĚ, ale přece, o MĚSTĚ KVĚTIN 
mám zářivější představu. 

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Myslím, že tento 
slogan město na-
plňuje bezezbytku. 
V poslední době jsou 
to nejen rozkvetlé 
parky, ale také umístění květin v ulicích 
a na náměstích, včetně tematických kvě-
tinových aranží. Velmi se mi líbila i Sou-
těž o nejkrásnější květinovou výzdobu, 
kterou podpořila radnice v loňském roce. 
Samozřejmě, vždy je možné květino-
vou výzdobu zlepšovat, a to jak ze stra-
ny města, i každého občana.  Já osobně 
mám nejraději rozárium, které je součástí 
botanické zahrady a poskytuje mi prostor 
k relaxaci.

Otakar Štěpán 
Bačák
spOLečně

Určitě. Více jak tři-
cet procent zeleně 
města v podobě par-
ků a parkové úpravy 
o tom svědčí. Stovky nových stromů, de-
setitisíce jednotlivých květin vysázených 
v posledních letech v desítkách forem: 
květinových záhonů, květinových luk, 
green pointů, květinových výzdob kašen 
a náměstí. A jako třešnička na dortu naše 
květinové výstavy Flora. Co dodat.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Myslím si, že starší 
generace toto bude 
mít v paměti pořád, 
co si myslí mladí, ne-
dokážu odhadnout. 
Pro mě je Olomouc městem květin a tím 
i zůstane. Na nás je, zda o tom přesvědčí-
me i ty, kteří naši krásnou Olomouc takto 
uloženou v hlavě a srdci nemají. Pořád lidé 
hojně navštěvují Floru, a to je moc dobře. 
Jen máme bohužel taková holá obě náměs-
tí, nu, co se dá dělat. Bude potřeba zapra-
covat na květinové výzdobě tam, kde je to 
možné, protože vždy je co zlepšovat. 

Markéta Záleská
ODS
Máme dobře na-
šlápnuto. Každý asi 
vnímá, že květiny pro-
zařují město čím dál 
víc. V parcích, na ve-
řejných plochách, 
v turistické sezoně také v historickém cen-
tru. Tam se letos objeví úplně nová kvě-
tinová instalace s hudebním motivem na 
Horním náměstí, na kterou naváže květino-
vá stezka. Značka Olomouc-město květin 
má bezpochyby silný turistický potenciál. 
A my ji musíme dále výrazně rozvíjet.

Michal Giacintov
KDU-ČSL

Olomouc městem 
květin byla a  nadá-
le zůstává. A  to ne-
jen díky jedinečnému 
prstenci parků o roz-
loze 47 ha, ale hlavně díky květinovým 
výstavám s tradicí delší jak 60 let. Rovněž 
olomoucké rozárium, jedno z největších 
v České republice, je zcela jedinečné. Stále 
ale máme ve veřejném prostoru co zlepšo-
vat, velké rezervy jsou například v zapojení 
samotných občanů do péče o okolí svých 
obydlí, tedy nespoléhat se jen na služby 
města. Že tak někteří již dnes činí, je znát 
z výsledků soutěže „Město květin“.

Viktor Tichák
Piráti a Starostové

Olomouc byla měs-
tem květin a  určitě 
by zase být mohla. 
Konkurence ale ros-
te. Květiny mají rádi 
všude, krásné parky a ulice plné pestrých 
záhonů už najdeme leckde. Abychom zů-
stali městem květin, potřebujeme něco 
navíc, co jinde nemají. Potenciál má jistě 
jarní Flora, která byla letos opravdu umě-
leckým dílem, i když se nepovedlo včas 
„nechat rozkvést“ parky. Při rekonstruk-
cích ulic ale postupně mizí plochy zeleně, 
na kterých by šlo ukazovat město květin 
ve všech barvách. Homole muškátů je ne-
nahradí.
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V létě roku 1932 se na náměstí v Kladně sešlo několik 
desítek tisíc lidí. Spolu se starostou města před místními ob-
čany vystoupil asi nejznámější rodák Antonín Čermák. O rok 
dříve totiž vyhrál s 58 procenty hlasů komunální volby. Na 
tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se to nestalo v ame-
rickém Chicagu. Ve městě, které sužovala vysoká zadluže-
nost, ekonomické problémy a stíny mafie pod vedením Al 
Capona. Proti organizovanému zločinu se právě Čermák, 
představitel početné české komunity v Chicagu, důrazně 
vymezoval, což  možná o rok později stálo tohoto dobrého 
přítele amerického prezidenta F. D. Roosevelta život. 

Letos také uplyne sto let od jeho vstupu do velké politiky, 
kdy se stal radním okresu Cook County. Připomínkou jedno-
ho z nejznámějších komunálních politiků s českými kořeny 
tak vlastně začínám od konce naší oficiální cesty do USA. 
Právě z Chicaga jsme se po týdnu vraceli domů z návštěvy 
partnerského města Owensboro v Kentucky. 

Dobu, kdy tady Čermák působil, už připomínají pouze ně-
které historické budovy, včetně těch výškových, které se krčí 
ve stínu moderních mrakodrapů. A všudypřítomná trička 
a suvenýry s portréty Al Capona.  

České stopy byly koneckonců také jedním z témat, která 
jsme během týdenního pobytu s našimi partnery probírali. 
Občas dostávám u nás doma logickou otázku, k čemu jsou 
našemu městu zahraniční vztahy, služební cesty za pení-
ze daňových poplatníků nebo výměnné pobyty studentů. 
Bylo zajímavé položit stejnou otázku v Americe. Tam vůbec 
nechápou, na co se ptáte. Spolupráce se „sisters cities“ je 
součástí jejich kultury, stejně jako bohatý komunitní pro-
gram. Řada lidí tomu zasvětila svůj život, nikoliv profesní, 

ale osobní. Seznamovat se s jinými kulturami, životními 
styly, uspořádáním veřejných věcí či společenským životem 
je zakódováno v kosmopolitním a multikulturním chápání 
světa Američanů.

Týdenní maratón jednání byl tak obohacující pro obě 
strany, ať jsme se vydali kamkoliv v rámci programu, který 
pro nás v Owensboro připravili. Na jednání městské rady 
jsme řešili otázky financování města, které je svou velikos-
tí a rozsahem podobné našemu, a to včetně počtu zaměst-
nanců nebo veřejných služeb. V místní úpravně vod jsme 
porovnávali technologie i rozvoj vodárenských sítí, muzeum 
umění v minulosti hostilo i naše výtvarníky a jejich díla jsou 
součástí sbírek. Setkání s místními profesionálními hasi-
či, které organizoval jeden ze členů jejich sboru a rodák 
z Hané Pavel Zbořil, mělo za ústřední téma přípravu výměn-
ného vzdělávacího pobytu zástupců záchranných složek. 

Někde jsme se inspirovali, ale co považuji za důležité, 
v mnohém jsme pro naše partnery inspirací. Nemyslím tím 
pouze ochranu kulturního dědictví, kterému se začali věno-
vat v Owensboro teprve v posledních desetiletích (nejstarší 
budovy pocházejí teprve z doby kolem roku 1920), nebo rozvoj 
jejich botanické zahrady, která se z pohledu historického dě-
dictví, zahradní architektury i péče s těmi našimi nemůže zda-
leka srovnávat. Mám na mysli například sociální péči, podporu 
aktivního života seniorů, podporu sportu a zdravého životního 
stylu. Mimochodem, v celém městě téměř nepotkáte cyklistu 
a žádná infrastruktura pro cyklisty tady neexistuje.  

Samozřejmě jsme v Owensboro pouze nepracovali, ale na-
vštívili i místa, která nalákají olomoucké turisty či studenty vý-
měnných pobytů. Kromě desáté nejstarší destilérky světa Green 
River, proslulé svým kentuckým bourbonem, je to zejména 
muzeum bluegrassu. Právě v Owensboro  se tento hudební  styl 
zrodil a Bill Monroe, jeho duchovní otec, je zde legendou. 

Čermákem jsem začal a Čermákem končím. V roce 2007 
obdržel první Čech, jako teprve druhý Evropan a teprve 
čtvrtý Neameričan cenu za mimořádný přínos bluegrasso-
vé muzice od IBMA – Mezinárodní bluegrassové asocia-
ce, která byla založena právě v Owensboro. Byl jím Marko 
Čermák, bendžista legendárních Greenhorns a ilustrátor 
Foglarových Rychlých šípů. To, že je Česko evropskou koléb-
kou country a bluegrassu skvěle dokázal i kolega zastupitel 
Michal Giacintov, který si jako první host v historii muzea 
zahrál s jeho ředitelem a kolegy. 

Olomoucká delegace si nejen tím získala srdce míst-
ních, ale také oni naše. Starosta města nám před odjezdem 
předal šek na dvacet tisíc dolarů, které občané vybrali na 
pomoc adaptace ukrajinských dětí v našich školách a škol-
kách. God bless Owensboro!

Mirek Žbánek
primátor  

 BŮH ŽEHNEJ OWENSBORO 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

Tichá pieta
Úctu všem padlým vojákům vzdali zá-
stupci města tichým, individuálním polo-
žením květin k pomníkům padlých hrdinů 
na ústředním hřbitově, v Čechových sa-
dech a v Řepčíně. 

„Ignorovat důležitou součást našich dějin 
a mlčet není řešení. Zároveň ale nemů-
žeme kvůli agresivnímu počínání sou-
časného Ruska zapomenout na ty, kteří 
položili život při osvobozování Olomou-
ce,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Památce obětí na Ukrajině byla věnová-
na bohoslužba v katedrále sv. Václava.   ste
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Školy mají za sebou obtížné období. Organizace výuky, suplová-
ní, testování, nová digitalizace, vše bylo poznamenáno pandemií. 
Náměstek primátora Karel Konečný má na starosti dvě desítky zá-
kladních škol a tvrdí, že vše se zvládlo. 
„Případné stížnosti, že výuka neprobíhá, nám došly jen ojediněle. 
Doufám, že nás žádná fatální mutace koronaviru už nečeká. Kom-
plikace ale nastávají jinde – válka na Ukrajině zastavuje provádění 
investičních akcí,“ podotkl náměstek. 

Co všechno školám covid vzal a co dal?
Přes všechny těžkosti a složitosti, přes obrovský stres, myslím, 
že přinesl i obohacení. Během pandemie se musela velmi rych-
le zvýšit digitální gramotnost učitelů i žáků a jejich prostřed-
nictvím asi i u některých rodičů. Když se zavřely školy v březnu 
2020, tak první vlna covidu byla tak nečekaná, že děti byly 
doma. Školy se sice snažily zorganizovat náhradní výuku, ale 
bylo to někdy trochu chaotické, školy zavřené a výuka improvi-
zovaná. Přechod do online podoby byl systémově a koncepčně 
nachystán až při druhé vlně v září.

Pomohla tomu tedy digitální gramotnost?
A také technika. Při nástupu druhé vlny už byla úplně jiná situ-
ace. Učitelé měli tablety a počítače a byli vyškoleni na jejich 
používání. Školy najely na online výuku, případně na hybrid-
ní výuku, která kombinovala obě formy. To přinášelo nároky 
na seznámení se softwarem i výbavu, ale byla znát i systémo-
vá podpora firem a ministerstva školství. Přineslo to zlepše-
ní všech účastníků vzdělávacího procesu včetně rodičů, kteří 
seděli u těch monitorů s dětmi doma. De facto to znamenalo 
revoluci, a to na všech typech škol, základních, středních i na 
univerzitě. Současné dovednosti už všem zůstanou, byl to sko-
kový nárůst digitální gramotnosti.

Tak nová situace nebyla jen ve výuce...
Při snaze vrátit výuku do škol prezenčně to byly také testy. 
Testování přinášelo velkou organizační zátěž při vstupu do 
školy. Výtěrové testy, PCR testy...  ale s pomocí Národního 
pedagogického institutu, hygienické stanice a zřizovatelů 
se podařilo většinu žáků dostat do škol, což umožnilo fron-
tální výuku. A děti, které byly doma v karanténě, se jí mohly 
účastnit online, nebyly od výuky odstaveny. Nejoblíbeněj-
ším programem byla Škola v pyžamu. Ten byl i hravý. Na vyba-
vení byly vyčleněny mimořádně alokované peníze a žáci, jejichž 
rodiny si nemohly dovolit notebooky, si je mohli půjčit od školy. 

No ale takový tělocvik online, to asi nešlo?
Všechny výchovy a tělocvik se takto učit nedaly. U výchov se 
hledaly způsoby, co je možné a kde je možný přenos. Záleželo 
i na žákovi a rodině.

Jak se známkovalo?
Záviselo to na učitelích. I online programy umožňovaly testovat žáky, 
třeba kvízem s bodovým hodnocením. Možností byla celá řada.

Má jednička před covidem a po covidu stejnou hodnotu?
To nejsem schopen zhodnotit. Do didaktických a pedagogic-
kých věcí nezasahuji. Jako zřizovatelé se snažíme školám 
usnadnit spíš ty logistické věci. Tam, kde hrozilo, že by nebyla 
technika nebo testy, školy měly dokonalé instrukce, kde si co 
vyzvednout. My jsme vše spíš evidovali, abychom měli data pro 
krizový štáb. Ředitelé tehdy byli vystaveni velkému organizač-
nímu tlaku. 

Naštěstí mají před sebou prázdniny...
Ale to není úplné volno. Město se snaží motivovat školy a instruo-
vat jejich vedení, aby areály školních hřišť byly otevřeny pro veřej-
nost a zejména pro děti i v létě. V pracovní dny i o víkendech je tam 
správce, který půjčuje náčiní a dohlíží na bezpečnost a pořádek. 

A také asi přijde ke slovu údržba?
Školy jsou po dobu prázdnin tradičně rezervovány pro malíře 
nebo zedníky. Ale Mateřskou školu Husitská jsme předali sta-
vební firmě už v květnu. Bude tam probíhat zateplování a bu-
dova je mimo provoz na tři čtvrtě roku. Nečeká ji jen běžná 
údržba, ale výměna elektroinstalace a oken. 

Olomoucké školy ještě nejsou všechny zatepleny?
Asi ze dvou třetin. Je to jeden z velkých dluhů – stará okna 
s velkou energetickou ztrátou. Je to nyní jedna z priorit. Někdy 
je to jen půl na půl, že ve třídách jsou nová okna, ale na chodbách 
ne. Jenže ta budova funguje jako jeden celek. 

Je před námi nějaká zásadní oprava?
Bohužel. Měla to být oprava střechy na škole v Droždíně, 
ale zasáhl nás syndrom Ukrajiny. Do výběrového řízení se 
přihlásila jen jedna firma, vysoutěžila zakázku a následně 
ji odmítla, protože z trhu zmizelo železo. Sice jí propadla 
kauce, ale do druhé soutěže se už nepřihlásil vůbec nikdo. 
Máme obavu, že velké investiční akce na příští rok se neu-
skuteční. 

Proč?
I když tam ty peníze dostaneme, samozřejmě vždy s případný-
mi dotacemi, tak se obávám, že se nám nepřihlásí žádní zhoto-
vitelé. Protože se nevejdou do námi alokovaného rozpočtu, jak 
ceny porostou nebo nebude k dispozici stavební materiál.

Takže peníze nakonec zbydou?
Zůstanou v rozpočtu a rada města rozhodne o jejich dalším využi-
tí, třeba pro cyklostezku, opravy chodníků, prostě cokoliv. To jsou 
jedny peníze města a mohou být využity jinak.   Pavel Konečný

 „SOUČASNÉ DOVEDNOSTI  
 UŽ VŠEM ZŮSTANOU“ 

Karel Konečný
náměstek primátora
Kompetence: odbor školství, oddělení zahraničních vztahů.

ROZHOVOR
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PROTI POVODNÍM

Město začíná připravovat další díl proti-
povodňových opatření. Nyní je na řadě 
etapa označená římskou trojkou. Teprve 
po jejím dokončení bude ochrana města 
před velkou vodou skutečně účinná.

První etapa v centru města nahradila 
v roce 2007 nevyhovující most u plynár-
ny dvěma novými mosty a vybudovala 
obtokové rameno. Na ni po proudu řeky 
Moravy navázala II.A etapa, která rozšířila 
a zkapacitnila prostory kolem řeky. Jejím 
přímým pokračováním je IV. etapa, která 
byla rozdělana na část IV.A – ta v součas-
nosti prochází povolovací fází – a IV.B, kte-
rá je ve fázi intenzivní projektové přípravy. 

„Důvodem předřazení čtvrté eta-
py před třetí etapu byla její jednodušší 
příprava,“ vysvětlila Ludmila Žaláková 
z útvaru hlavního architekta.

V současné době se v centru města 
dokončuje stavba II.B etapy zahrnující 
vybudování dvou nových mostů v Ko-
menského a Masarykově ulici.

Co dál?
K zabezpečení ochrany většiny města 
před povodněmi zbývá dobudovat 
III. etapu. Ta navazuje na rozestavěnou 
II.B etapu a vede proti proudu řeky sever-
ním směrem, kde je završena ochrannou 
hrází a dokončením hrázového systému 
v Černovíře. Teprve toto uzavření města 
zabrání jeho zaplavení. 

„Všechny dosud vybudované a při-
pravované etapy mají pouze dílčí efekt 
z hlediska ochrany obyvatel. Jejich smys-
lem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy 
tak, aby bylo schopné provést městem 
povodeň s průtokem šest set padesát 
kubíků za sekundu,“ objasnila Žaláková. 
Toto množství odpovídá 380leté vodě. 
Podle vedoucího odboru životního 

prostředí Petra Loyky se máme řídit spíše 
moudrostí předků – voda se má vsáknout 
tam, kde naprší. „Zadržení vody v krajině 
je pro nás naprosto zásadní a je řeše-
ním sucha i povodní zároveň, protože jde 
o dvě strany téže mince. Jenže krajina je 
nemocná a vodu nezadrží,“ uvedl Loyka.

Těžit Moravu do hloubky považu-
je Loyka za nesmysl. Pětadvacet let od 
ničivých povodní v roce 1997 nám chybí 
opatření, která by zadržela v krajině 
vodu. „Proto musíme postavit všechny ty 
etapy protipovodňových opatření města, 
k tomu bourat a stavět mosty a funkčně 
je vzájemně propojit,“ prohlásil Loyka.

Třetí etapa
Stavba budoucí III. etapy prochází územím 
s památkovou ochranou, dotýká se Kláš-
terního Hradiska a navazujících obytných 
území. Je podmíněna přeložkami velkých 
inženýrských sítí i přeložkou komunikace 
v Sokolovské. Bude klást vysoké nároky na 
práci vodohospodářských a technických 
profesí i městských a krajinných architektů.

„Je to nepříjemné, drahé a mnoha li-
dem to komplikuje život. Lidská paměť 

už navíc vytěsnila, co to je povodeň, pro-
tože již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás 
nemůže říci, kdy bude, nebo že nebude. 
Nevíme, kdy přijde její čas a bude potře-
ba ochránit životy i majetek,“ řekl Loyka.

Město se nyní chrání zkapacitněním 
koryta a systémem hráz – rozliv, ale také 
se snaží, aby se řeka stala součástí or-
ganismu města. Po vybudování III. etapy 
bude zajištěna ochrana většiny území.

„Máme další šanci přiblížit řeku lidem, 
aby si k ní našli cestu, a také vytvořit op-
timální prostředí pro ryby a další vodní 
živočichy. Prioritou bude kvalitní výsledek 
architektonické soutěže,“ naznačil Loyka.

Nutnost i příležitost
Ve III. etapě je nutné vnímat urbanistické 
i ekologické souvislosti. 

„Je šance zajistit pestrost vodního 
prostředí, hloubkově strukturované ko-
ryto, případně vytvořit ostrov či náplavu 
v řečišti. Tohoto cíle lze dosáhnout právě 
vypsáním architektonické soutěže, neboť 
nejde pouze o úsek řeky ve městě, ale 
o vazbu řeky a navazujícího veřejného 
prostoru,“ soudí vedoucí odboru životní-
ho prostředí Loyka.

Třetí etapa bude zahrnovat revitaliza-
ci městského prostoru spojeného s proti-
povodňovými opatřeními a návrhem pro 
aktivní i pasivní využívání řeky Moravy. 

Půjde o snížení levobřežní bermy, zvý-
šení stávajících hrází u Hradiska asi o jeden 
metr, doplnění zídek mezi černovírským 
mostem a mostem v Komenského ulici. 
Dále o uzavírací hráz vedenou podél místní 
komunikace z Černovíra do Hejčína, která 
bude ukončena u Mlýnského potoka, a také 
o navýšení levobřežní hráze u Černovíra vy-
budované po povodni z roku 2006.

Vlastní podoba těchto opatření a je-
jich začlenění do města bude  předmě-
tem architektonicko-krajinářské soutěže, 
jejíž přípravu  minulý měsíc schválila 
rada města.   pok

 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ: JEDNA  
 ETAPA FINIŠUJE, DALŠÍ SE PŘIPRAVUJE 
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Statutární město Olomouc 
nabízí k pronájmu:
1)  prostor sloužící podnikání o celkové výměře 284,30 m2 v 1. NP 

a 1. PP budovy č. p. 424, bydlení, Horní náměstí č. o. 23, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc při nájemném ve výši 
10 000,- Kč/měsíc, v případě, že nájemce bude plátcem DPH, 
bude ke sjednané výši nájemného připočtena daň z přidané hod-
noty ve výši sazby daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o prostory bývalé 
vinárny se vstupem z ul. Divadelní. Energetická náročnost budovy: 
D – méně úsporná. 

2)  prostor sloužící podnikání o celkové výměře 154 m2 v 1. PP budo-
vy č. p. 241, ul. Polská č. o. 57, která je součástí pozemku parc. č. 
st. 273, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc.Jedná se o prostory bývalé vinárny. Energetická nároč-
nost budovy: F – velmi nehospodárná. Předmětný prostor vyžadu-
je celkovou rekonstrukci, doporučujeme jeho prohlídku. 

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

Žádost o nájem lze podat: 
-  osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 

779 00 Olomouc,
-  písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetko-

právní, Hynaisova 10, 779 00  Olomouc. 

Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projednání v orgá-
nech statutárního města Olomouce poskytne odbor majetkoprávní 
Magistrátu města Olomouce, odd. majetkových řízení, Bc. Kateřina 
Kašpárková, DiS., tel. 588 488 278, 604 290 164, e-mail: katerina.
kasparkova@olomouc.eu. 
V případě zájmu o bližší informace k prostorům, popř. o jejich prohlíd-
ku se lze obrátit na společnost Správa nemovitostí Olomouc, a. s., tel. 
585 238 143 nebo 585 238 144. 

Výzva
k podání žádosti o kompenzační bonus občanům za ztížené 
podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce
Rada města Olomouce na svém jednání dne 24. května 2021 schváli-
la postup pro poskytnutí kompenzačního bonusu občanům za ztížené 
podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce. Touto výzvou 
jsou definovány základní požadavky pro následné schválení nefinanč-
ního daru pro občany s prokázaným trvalým pobytem v nemovitostech 
na adresách: ul. Nábřeží, ul. Blahoslavova, Gorazdovo nám. 13/738, 
Praskova 1/737, Masarykova 3/889, Masarykova 10/802, U Soutoku 
1/957, U Soutoku 2/1195, Komenského 29/913, Komenského 31/914, 
Komenského 22/886, Husova 4/912, Masarykova 1/609, Masarykova 
8/922, které jsou zasaženy bezprostředně výstavbou protipovodňových 
opatření, v rámci etapy II. B v rozsahu delším než 24 měsíců.
V souladu se schváleným rozsahem je možné v rámci této výzvy uplatnit 
nárok na kompenzaci za období roku 2020, 2021 a 2022. Žadatelé, 
kteří za rok 2020 a 2021 nárok již uplatnili, budou uplatňovat jen nárok 
za rok 2022. 
K podání žádosti, prokázání nároku a výběru druhu nefinančního daru 
je možné se dostavit na odbor ekonomický Magistrátu města Olomou-
ce v úředních hodinách v období od 01.06.2022 do 29.07.2022, kan-
celář č. 363, budova NAMIRO, 3 NP, odborný referent Ing. Jiří Hradil.
K prokázání nároku předloží žadatel doklad s uvedením místa trvalého 
pobytu ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech dle roz-
hodnutí Rady alespoň po dobu 6 měsíců v období kalendářního roku, 
za který je kompenzace požadována. Za nezletilé obyvatele je nárok 
možné doložit čestným prohlášením zákonného zástupce. 
V rámci žádosti jsou za každý rok, ve kterém nárok vznikl, žadatelé 
oprávněni čerpat benefity v hodnotách: 
1000 Kč pro obyvatele nad 16 let věku a 500 Kč pro obyvatele, který 
v kalendářním roce, za který kompenzace náleží, dovršil nejvýše 15 let. 
Nároky jednotlivých členů společné domácnosti je možné sčítat. 
Po ukončení příjmu žádostí na základě této výzvy budou předloženy 
ke schválení Radě města darovací smlouvy za jednotlivé žadatele a po 
jejich schválení budou tito vyzváni k podpisu schválené smlouvy a pře-
vzetí zvolených benefitů.
Podrobné informace vč. příslušných formulářů jsou k dispozici na 
www.olomouc.eu.   mmo

Vlastníci památek mají možnost 
žádat o dotaci na jejich obnovu
Vlastníci nemovitostí, které se nachází v Městské památkové 
rezervaci Olomouc, mají i letos možnost žádat o poskytnutí 
státní dotace z Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových zón na rok 
2023. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury ČR spolu se sta-
tutárním městem Olomouc. 

Dotace je určena na památkovou obnovu objektů, které se 
nacházejí na území Městské památkové rezervace Olomouc 
a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých 
kulturních památek (státem chráněné památky). Dále je třeba 
splnit následující podmínky: 
- obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 sb., o státní pa-

mátkové péči, a zákona č. 183/2006 sb., (stavebního zákona);
- dotace se poskytuje pouze na tu část obnovy, která bez-

prostředně souvisí s památkovou podstatou objektu (např. 
obnova střechy, fasády, statické zajištění, restaurátorské 
práce) a proběhne v kalendářním roce 2023;

- obnovu je třeba dostatečně připravit tak, aby mohla být 
v roce 2023 včas zahájena (nejpozději do poloviny října 
2023 musí být k obnově vydáno závazné stanovisko od-
boru památkové péče Magistrátu města Olomouce a také 
souhlas k udržovacím pracím nebo stavební povolení apod. 
odboru stavebního).

- majitel se na obnově musí podílet minimálně 40 % nákladů 
pro příslušný rok, přičemž dotace je poskytnuta zpětně for-
mou dodatečného příspěvku na provedené práce.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podávat do po-
loviny října 2023 na odbor strategie a řízení, útvar hlav-
ního architekta Magistrátu města Olomouce. Formulář 
žádosti je na stránkách města https://www.olomouc.
eu/o-meste/uzemni-planovani/formulare.

Povinné přílohy k žádosti jsou:
- specifikace prací a co nejpřesnější odhad nákladů (u akcí, 

jejichž celkové náklady v příslušném roce přesáhnou 1 mil. 
Kč, je nutno doložit položkový propočet zpracovaný projek-
tantem);

- kopie rozhodnutí vydaného odborem památkové péče Ma-
gistrátu města Olomouce;

- kopie stavebního povolení, případně souhlasu s udržovacími 
pracemi apod.;

- plná moc v případě zastupování (je-li více spoluvlastníků);
- fotodokumentace současného stavu památky, celku i její ob-

novované části.

Další informace žadatelům poskytne Klára Uhlíková, útvar 
hlavního architekta MMOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
tel. 588 488 389, e-mail: klara.uhlikova@olomouc.eu, nebo je 
naleznete na stránkách města https://www.olomouc.eu/o-
-meste/uzemni-planovani/mpr-olomouc/dotace-mpr.

www.letodeti.cz

UNIVERZITNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
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Nadace Malý Noe chystá za podpory 
Magistrátu města Olomouce a patronů 
výsadbu nového parku. Dostane sym-
bolické jméno Park Lásky a Přátelství. 
Patronem stromů se může stát kdokoliv 
a pomoci tak znevýhodněným dětem.

Slavnostní výsadba parku proběhne v so-
botu 17. září u kapličky na Nových Sadech. 
Jedná se již o šestý sad, který nadace založí.

„Stromy sázíme už dvanáct let. V kaž- 
dém sadu, který jsme vytvořili, máme 
strom pojmenovaný přímo Malý Noe 
a stejné jméno nese i každý z doposud 
vysazených sadů. Nový park tedy bude 
první, který pojmenujeme jinak, protože 
v Olomouci už Park Malého Noe máme,“ 
vysvětlil předseda správní rady nadace 
Jaroslav Strejček. Jméno šestého sadu 
proto bude Park Lásky a Přátelství u kap-
ličky. „Láska se rodí v lidských srdcích, 
ale já si říkal, že bychom měli mít i sym-
bolické místo, kde se láska narodila,“ do-
dal Strejček.

Stromy pro děti
Na Nových Sadech bude ve dvou eta-
pách zasazeno 47 stromů. „Letos vysadí-
me třicet stromů, příští rok by jich mělo 
přibýt sedmnáct. Tradičně má každý 
strom také svého patrona, jímž se může 
stát kdokoliv. Jednotlivec, rodina i celá 
firma,“ popsal Strejček.

U vchodu do parku bude umístěna in-
formační tabule s plánem výsadby a také 
se seznamem stromů i jmény jejich pa-
tronů. Stromy jsou zajištěny z prostředků 
města, které pro park poskytlo pozemek 
a výsadbu financuje. „Sto procent výnosu 
ze všech finančních darů patronů pak 

půjde na pomoc dětem,“ upřesnil předse-
da správní rady Strejček.

Některé stromy již svého patrona 
mají, jiné na něj teprve čekají. Lidé si nyní 
mohou vybrat z celé řady druhů stromů 
– v nabídce je dub zimní, buk lesní, javor 
mléč, javor klen, okrasné třešně i národní 
strom lípa velkolistá.

Slavnost sázení 
Patroni si mohou strom přímo zasadit, 
a to za pomoci odborné firmy, která za-
jistí vše kolem výsadby a garantuje po 
dobu pěti let údržbu sadu. Firma v parku 
předem vyhloubí jámy, umístí a upevní 
do nich vzrostlé stromy a patroni podle 
instrukcí organizátorů vše dokončí. 

Sázení probíhá formou malé slavnosti, 
na které vystoupí děti z dětského domova.  

„Tím, že pomůžeme přírodě, pomů-
žeme dětem a opravdu všichni tím něco 
získají – příroda a patron strom, občané 
a město nový park,“ řekl Strejček.

Nadace Malý Noe už patnáct let aktiv-
ně pomáhá dětem, které žijí bez náleži-
té péče svých biologických rodičů, jsou 
týrané nebo jinak ohrožované. Dosud 
nadace vysadila v pěti sadech 348 stro-
mů. Naposledy v říjnu ve Velkém Týnci. 
Další sady jsou v Přerově, na Plumlově, 
ve Šternberku a v Neředíně.   dtx

Kytičkový den
57 členek olomouckého Onko 
klubu Slunečnice se zapojilo do 
celonárodní sbírky proti rakovině 
přezývané Kytičkový den. Ty za-
jistily prodej 3350 kytiček měsíč-
ku lékařského, který je symbolem 
sbírky. Největší podíl na tomto vý-
sledku měla osmdesátiletá Miluška 
Šebestová, která v ulicích zajistila 
prodej čtyř stovek kytiček. Se sbír-
kou vypomáhali v olomouckých 
ulicích i studenti hejčínského gym-
názia a další instituce. Na konto 
Ligy proti rakovině bylo z Olomou-
ce odesláno 82 tisíc korun.   pok

Studium pro 
seniory
Univerzita třetího věku při Univer-
zitě Palackého přijímá přihlášky 
pro akademický rok 2022/2023 až 
do poloviny září. Zájemci o vzdělá-
vání na U3V si mohou nově vybrat 
z dvouletých specializovaných běhů, 
ale i kratších, jednoletých nebo jed-
nosemestrálních programů.
Témata jsou medicínská, právní, ale 
i historie nebo psychosociální stu-
dia. Oblíbené jsou programy zamě-
řené na zdravý životní styl, lidovou 
kulturu, výtvarné umění a hudbu. 
V nabídce jsou i přírodovědná té-
mata, poznávání asijské kultury, 
první pomoc a prevence kriminali-
ty, kurz digitální fotografie i kurzy 
zaměřené na pohybové aktivity. 
Univerzita třetího věku nabízí také 
jazykové kurzy angličtiny a němči-
ny pro seniory všech úrovní.
Kurzy jsou vhodné pro všechny, 
kteří se chtějí dozvědět něco no-
vého, chtějí navázat nová přátel-
ství a potkat zajímavé lidi nebo 
udělat něco pro své zdraví. 
Více na webu u3v.upol.cz. Kon-
takt: 585 633 408 nebo 
u3v@upol.cz.   ise 

Výzva Fondu pomoci olomouckým dětem
Město vyhlašuje další kolo výzvy k podá-
vání žádostí o poskytnutí darů z Fondu 
pomoci olomouckým dětem. Alokovaná 
částka ve výši 196 tisíc korun je určena 
k podpoře a rozvoji volnočasových akti-
vit dětí a mládeže. 

Peníze žadatelům slouží k úhradě 

zájmových kroužků dětí, jejich pobytů 
v přírodě, lyžařských kurzů nebo školních 
společensko-kulturních akcí. 

Žádosti je možné podávat do 10. červ-
na datovou schránkou nebo e-mailem na 
jaroslava.vecerova@olomouc.eu. Případ-
ně na podatelně magistrátu.   ste

PATRONÁT
Pokud se chcete stát patronem 
stromu v Parku Lásky a Přátelství, 
kontaktujte  Jaroslava Strejčka 
strejcek.jaroslav@seznam.cz nebo 
na telefonu 602 715 210.

 NOVÝ PARK LÁSKY A PŘÁTELSTVÍ 
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NOVÝ ŠÉFDIRIGENT
Novým šéfdirigentem Moravské filharmonie bude od letošního podzimu budapešťský 
rodák Zsolt Hamar (*1968). Muž, jehož dirigentské kvality ocenil i slavný Yehudi Menuhin, se vedle 
orchestrálního dirigování věnuje také dirigování oper, komponování a pedagogické činnosti. 
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Během své dosavadní kariéry prošel 
Zsolt Hamar řadou prestižních institucí 
a koncertoval po celém světě od Evro-
py přes USA po Japonsko. Několik let 
zastával post hudebního ředitele diva-
dla v německém Wiesbadenu, pravidel-
ně hostuje v Curyšské opeře a v letech 
2017–2020 byl šéfdirigentem nejvýznam-
nějšího orchestru své země Maďarské 
národní filharmonie. V příští sezoně 
bude Moravskou filharmonii dirigovat 
v celkem sedmi různých programech. 

Jaký byl váš první dojem z Olomouce 
a kolik času tu plánujete během koncert-
ní sezony strávit?
Když mě zaměstnankyně Moravské filhar-
monie vyzvedávala z hotelu před první 
zkouškou, cestou mi řekla, že Olomouc je 
hezčí než Praha. Říkal jsem si, že to není 
možné, že Praha je nejhezčí město na 
světě. Teď vím, že Olomouc je menší, ale 
je to diamant. Mám mnoho aktivit a svůj 
čas musím dělit mezi dirigování, kompo-
nování a pedagogickou činnost – vyučuji 
dirigování na Hudební akademii Ference 
Liszta v Budapešti. Mohu vás ale ujistit, že 
tím nejdůležitějším je teď v mém životě 
Moravská filharmonie. Před dvěma lety 
jsem navíc ukončil své působení ve funkci 
šéfdirigenta Maďarské národní filharmo-
nie, takže mám o to větší prostor soustředit 
se na zdejší orchestr, na což se velmi těším. 

Vy jste původně studoval komponování. 
Kolik máte na kontě opusů?
Vystudoval jsem skladbu, takže mám 
z tohoto oboru diplom, příliš jsem toho 
ale nesložil. V mém životě hned zkraje 
převážilo dirigování a na komponování 
jsem pak už neměl čas.

Co vás k dirigování přivedlo?
Je to veselá historka. Jako student Hu-
dební akademie Ference Liszta jsem 
složil klavírní koncert, který byl skuteč-
ně velmi komplikovaný. Dnes musím 
přiznat, že nebyl nejlepší. Nepodařilo 
se mi najít dirigenta, který by tu skladbu 
nastudoval. Můj profesor Emil Petrovics 
mi řekl, že v tom případě si to musím oddi-
rigovat sám. Po koncertě za mnou přišel 
profesor skladby a gratuloval mi – prý že 
jsem fantastický dirigent. Když jsem ale 
chtěl vědět, co si myslí o skladbě, nechtěl 
o tom mluvit. Tak jsem se přihlásil na další 
studijní obor, tentokrát na dirigování.

Kdo vás učil?
Měl jsem štěstí na několik osobností, 
které mě toho o hudbě opravdu hodně 
naučily. O její hloubce, struktuře, logice 

– a samozřejmě i o její prezentaci ze stra-
ny dirigenta. Studoval jsem ve třídě Ervina 
Lukácse, důležití ale pro mě byli i Jurij 
Simonov a Zoltán Kocsis. Cenné poznatky 
jsem načerpal také od Lorina Maazela. 

To je velké jméno. Jaké to bylo?
Maazel byl bez debat génius, o hudbě 
věděl úplně všechno. Ale v osobním ži-
votě byl spíše chladný a odměřený. Jako 
jeho asistent na Salcburském festivalu, 
kde dirigoval Verdiho operu Don Carlos, 
jsem měl pocit, že ani pořádně neví, kdo 
jsem – měli jsme málo osobního kontak-
tu. Nicméně o rok později mě doporučil 
na jedno italské angažmá, takže o mně 
asi přece jen věděl víc, než dával najevo.

Jaká hudba je vám osobně nejbližší? 
Nejraději mám vždy tu skladbu, kterou prá-
vě diriguji. Jinak mám rád hudbu různých 
stylových období, v tomto ohledu nejsem 
nijak přísně vyhraněný. Za základní kámen 
evropské klasické hudby považuji Bacha. 
Zároveň si ale nedovedu představit svůj 
život bez Haydna, Mozarta a Beethovena. 
Velmi blízký je mi také Robert Schumann, 
Mendelssohn, Brahms nebo Mahler. Když 
jsem působil jako hudební ředitel diva-
dla ve Wiesbadenu, dirigoval jsem hodně 
Wagnera. Zpočátku jsem se toho trochu 
obával, ale nakonec to byla příjemná zku-
šenost. Rád diriguji také hudbu dvacátého 
století a hudbu soudobou. Ze střední Ev-
ropy jsou pro mě důležití zejména Dvořák, 
Janáček a Smetana. Z ruských skladatelů 
jsou to především Čajkovskij, Musorgskij, 
Prokofjev a Šostakovič.

Co budete dirigovat na svých olomouc-
kých koncertech?
Sestavování programů, nebo koneckon-
ců i vedení orchestru jako takové je vždy 
týmovou prací. Mentalita primadony 
nemůže nikdy fungovat. Mohu mít svou 
představu, ale je potřeba ji probrat také 
s dramaturgyní a ředitelem. Všichni tři 
musíme dospět ke shodě a to se nám 
beze zbytku podařilo. Důležitá je dobrá 
komunikace, ochota pracovat společně 
a hledat kompromisy. 

Uslyšíme teď v Olomouci víc maďarské 
hudby?
Je to můj sen – samozřejmě pokud si to 
publikum bude přát. 

Hudbu maďarských skladatelů jste dirigo-
val v Olomouci už loni na podzim a byl to 
skvělý koncert.
Ano, byl to úžasný večer! Orchestr i pu-
blikum byly skvělé. Je vidět, že zde 

můžeme hrát Bartóka a lidé si jej s chu-
tí poslechnou. Mé jméno je koneckonců 
s tímto skladatelem všude hodně spojo-
váno, ať už jde o Spojené státy, Kanadu, 
Japonsko nebo třeba Rusko. Rád jeho 
hudbu přiblížím také posluchačům zde 
v Olomouci.

Je nějaký maďarský skladatel, kterého by 
podle vás měli lidé lépe poznat?
Ernö Dohnányi. Rozhodně by si to zaslou-
žil. Měl tu smůlu, že žil ve stejné době 
jako Richard Strauss, který začal kompo-
novat o něco dříve. Nebýt Strausse, celý 
svět by znal Dohnányiho stejně dobře, 
jako zná jeho německého kolegu. Jejich 
hudba je na stejné úrovni.   

Co považujete za své hlavní poslání 
v Olomouci?
Skladatel skládá hudbu pro budoucnost 
a nekonečno, zatímco dirigent jí vdechuje 
život pro daný okamžik. Před deseti lety 
bych možná přemýšlel tak, že bych chtěl 
z Moravské filharmonie udělat Berlínskou, 
ale to je nesmysl. Mým úkolem je tvrdá 
a precizní práce tady a teď. Olomouc po-
třebuje dobrý orchestr, ne nutně nejlepší 
na světě, ale na vysoké úrovni. Když jsem 
s Moravskou filharmonií vloni poprvé 
spolupracoval, zjistil jsem, že její členové 
jsou velmi dobří hráči, navíc jsou otevření 
a nebrání se novým vlivům. Těším se na 
naši první společnou sezonu.   ptx
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 PO SETMĚNÍ 
Osmá Olomoucká muzejní noc otevřela 
v květnu přes čtyřicet muzeí, galerií, fortů 
a dalších lákavých míst. Včetně hřbitova, 
kde tmou provázel hrobník.

„Bývá to jedinečná příležitost projít si 
výstavy v neopakovatelné atmosféře pá-
teční noci. Návštěvníci se často dostanou 
do jinak nepřístupných míst,“ uvedla ná-
městkyně primátora Markéta Záleská.

Olomoucká muzejní noc je součástí fes-
tivalu, který se koná po celém Česku.   jau
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PŮLMARATON

V sobotu 18. června odstartuje v sedm hodin 
večer na Horním náměstí dvanáctý ročník 
Mattoni 1/2Maratonu, jeden z nejoblíbeněj-
ších tuzemských závodů z dílny RunCzech.

Organizátoři slibují senzační atmosféru 
i vynikající výkony českých a evropských 
běžců. Olomoucký půlmaraton je totiž 
součástí projektu EuroHeroes, který 
RunCzech představil v roce 2018 ve spo-
lupráci s Evropskou atletickou asociací.

Rychlá trať
Trasa závodu, který začíná a končí na 
Horním náměstí, zůstává nezměněna 
a slibuje rychlejší trať a krásné výhle-
dy. Vede kolem skvostů barokní archi-
tektury, malebnými Smetanovými sady 
a závodníci podél trati potkají Marathon 
Music Festival, který se pro ně stal tra-
dičním doprovodem od šaten až do cíle. 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc je známý 
úžasnou podporou místních obyvatel. 
„Tato akce nabízí více než jen samotný 
závod, je totiž již tradiční součástí města. 
Závod je jednoznačně podporou cestov-
ního ruchu a přináší mnoho dalších eko-
nomických i sociálních benefitů,“ uvedl 
manažer regionálních závodů RunCzech 
Igor Murko.

Na výstaviště!
V pátek pak otevře své brány Moravia 
Sport Expo, které je součástí maraton-
ského víkendu. Představí mnoho stán-
ků s běžeckým oblečením či doplňky 
a v neposlední řadě je připravený bohatý 
doprovodný program včetně Veletrhu 
sportovních oddílů. 

Právě na výstavišti si běžci vyzvednou 
svůj startovní balíček a dozví se veškeré 
informace ohledně závodu. 

Kratší varianty
Kromě půlmaratonu je pro běžce, kteří se 
na celý závod ještě úplně necítí, připra-
ven 2Run, ve kterém první závodník běží 
desítku a druhý pak dotahuje jedenácti 
kilometry na vzdálenost půlmaratonu. 

Pro týmové sportovce je ideální štafe-
tový běh, který nabízí čtyřem běžcům 
zajímavou alternativu k hlavnímu závo-
du. Pro všechny zájemce je samozřejmě 
připraven také tradiční dm rodinný běh, 
který odstartuje v pět hodin odpoledne. 
Nenáročná 3,5 kilometru dlouhá trasa 
je skutečně vhodná pro všechny věkové 
i výkonnostní kategorie. 

Vysokoškoláci a jejich profesoři se 
poperou v Běhu o pohár rektora Univer-
zity Palackého.

Poslední volná startovní místa jsou 
k dispozici na www.runczech.cz.   dtx

 OLOMOUCKÝ PŮLMARATON 
 MÁ NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU 
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Olomouc hostí na Lazcích Světový pohár v parkurovém skákání
Ve dnech 22. až 26. června proběhne 
v jezdeckém areálu Equine Sport Center 
devátý ročník Světového poháru v par-
kurovém skákání J&T BANKA CSI3*-W 
Olomouc 2022. 

Příznivce jezdeckého sportu a sou-
těžící opět čeká pět dní plných silných 
sportovních momentů. Opět bylo vypsá-
no dvacet čtyři soutěží. 

„Pevně věříme, že po třech letech 
proběhne vše tak, jak jsme byli zvyk-
lí v minulosti, a všichni si závody ma-
ximálně užijí. Vracíme se do kategorie 
tříhvězdičkových závodů,“ uvedla maji-
telka areálu a prezidentka závodů Bar-
bora Hubáčková.

O vrcholnou parkurovou událost bývá 
v Olomouci tradičně velký zájem ne-
jen mezi jezdci, ale také mezi diváky. 
Ochozy kolbiště jsou zejména posled-
ní den tradičně zaplněny do poslední-
ho místa. I tentokrát by vedle hlavní 
soutěžní úrovně CSI3*-W měly proběh-
nout soutěže CSIYH1* pro mladé koně, 
CSIJ-A pro juniory a CSIU25-A pro 
jezdce do 25 let. 

Světový pohár se odehraje v jednom 
z nejprestižnějších jezdeckých areálů. 
Ten se chlubí unikátním povrchem, roz-
lehlými venkovními výběhy, stájovými 
a stříkacími boxy a luxusním zázemím. 
Více na webu csiolomouc.cz.   deš

Blíží se hry Olympiády dětí a mládeže 
Olomouc bude od 26. do 30. června cen-
trem Olympiády dětí a mládeže, která 
bude hostit téměř čtyři tisíce sportovců. 
Představí se zástupci všech čtrnácti krajů.

„Olympiáda dětí a mládeže se v našem 
kraji měla konat už loni, ale kvůli špatné 
covidové situaci se musela odložit. Pro 
mnoho dětí se tak posunul i jejich spor-
tovní cíl, našim želízkům v ohni budu 
držet palce,“ řekl hejtman Olomouckého 
kraje Josef Suchánek.

Šest měst
Olympiádou dětí a mládeže bude žít na-
jednou hned šest měst. Prostějov bude 
hostit mladé naděje tenisu, florbalu, drá-
hové cyklistiky i volejbalu. Do Velké Bys-
třice se podívají házenkáři a házenkářky 
si zase užijí skvělý povrch Žeravické 
haly. Do Přerova zamíří střelci, beachvo-
lejbalisté otestují písek na koupališti 

v Kojetíně a vyznavače BMX najdete na 
dráze v Uničově. V Olomouci se potkají 
ti nejlepší mladí sportovci a sportovkyně 
v plavání – a to i synchronizovaném, ka-
noistice, atletice, sportovní gymnastice, 
fotbalu, basketbalu, badmintonu, taneč-
ním sportu, volejbalu, šermu, judu, karate 
a neztratí se ani orientační běžci.

Medaile ze Šumperka
Během čtyř dnů se rozdá 686 sad me-
dailí. Jejich původní návrh vznikl z pera 
studentky grafického oboru na VOŠ a SPŠ 
v Šumperku Karolíny Ščučkové, která je 
současně autorkou návrhu maskota. 

Sportovci, kteří se umístí na prvních 
příčkách, prožijí hned dva předávací ce-
remoniály. Na sportovišti dostanou ply-
šového maskota Oldu a u Olympijského 
domu v Pevnosti poznání pak bude každý 
den v podvečerních hodinách slavnostní 
medailový ceremoniál. 

Zážitkový výlet
Novinkou je doprovodný program, kdy 
žáci mohou vyhrát zážitkový výlet na 
olympiádu i trénink s top sportovcem. 
„Chceme zprostředkovat zážitky s olym-
pijskou tématikou žákům i studentům, 
motivovat je k fandění jejich reprezen-
tantům a posilovat či probudit v nich 
zájem o sport,“ uvedl místopředseda Čes-
kého olympijského výboru Filip Šuman.

Podrobnosti k doprovodnému progra-
mu jsou na webu olympijskytym.cz v sek-
ci vzdělávání. Zahajovací ceremoniál se 
uskuteční na Andrově stadionu.   deš

Stříbro 
s míčem

Mistrovství ČR v moderní 
gymnastice se po čtyřiceti 
letech vrátilo do Olomouce. 137 
závodnic soutěžilo v kategoriích 
Naděje starší B a Juniorky B. 
Pořádající klub SK MG Olomouc 
jich měl nominovaných devět. 
Natálie Lukášová získala 
stříbrnou medaili za sestavu 
s míčem a celkově obsadila 
pátou příčku.   dtx
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Dodržujeme platná hygienická opatření, nutná rezervace.

 AKCE  

6., 7., 20. a  21. 6. 16–18 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – 
workshop pro děti od 8 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého ro-
bota a naučí se ho sami naprogramovat. Nutná rezervace 731 123 081, 
jungmannova@kmol.cz.

7. 6. v 17 hodin nám. Republiky – 65 let olomoucké ZOO – zooložka Li-
buše Veselá a historie olomoucké ZOO z perspektivy chovu afrických 
zvířat, např. žirafy Rothschildovy či vzácného adaxe.

8. 6.  10 hodin nám. Republiky, oddělení pro děti a mládež – Moje ob-
lečení – pohodové setkání rodičů nebo prarodičů s úplně malými dětmi 
v rámci programu S knížkou do života. Čeká je hraní a čtení, dospělé pak 
tipy na dětské knížky. 

9. 6. v 17 hodin nám. Republiky – Maminek není nikdy dost: pěstounská 
péče – s Petrou Suchánkovou, autorkou stejnojmenné knihy nahlédne-
me, jakými radostmi i strastmi si takový pěstoun prochází. Dozvíme se 
také, co všechno potřebuje člověk, aby se pěstounem stal.

14. 6. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Podvečer poezie – setkání 
s olomouckým básníkem Jiřím K. Hrubým a jeho hudebními přáteli Ji-
tkou Romanovskou (zpěv), Zdeňkem Dohnalem (kontrabas) a Josefem 
Palcem Kadlecem (kytara).

16. 6. 10–12 hodin pobočka Jungmannova – Dům s chimérami – setkání 
s Michalem Urbáškem, autorem knihy lidsky přibližující život nově vzni-
kající Ukrajiny pohledem Čecha pracujícího v reklamní agentuře.

16. 6. ve 13 hodin pobočka Holice – Lodičky z korku – zábavná výtvarná 
dílnička pro děti s rodiči či prarodiči, 3 korkové zátky s sebou!

16. 6. 13–18 hodin pobočka Brněnská – Dárek pro tatínka – dárek své-
mu milovanému rodiči u příležitosti Dne otců si mohou přijít vyrobit již 
děti od 4 let.  

20. 6. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – odpoledne 
s klasickými či novými stolními hrami, vzájemné předávání tipů i zkuše-
ností. Přihlášení na 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz. 

28. 6. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Virtuální fotograf – inter-
aktivní beseda spojená s vernisáží nadcházející prázdninové výstavy 
herních fotografií Martina Benčíka. Účastníci se spolu s autorem naučí, 
jak za pomoci zabudovaného fotorežimu lze pořizovat snímky přírody 
či portréty postav z oblíbených počítačových her. 

 SOUTĚŽ  

Až do konce prázdnin lze bojovat o knihu Terryho Pratchetta – stvoři-
tele Zeměplochy. Soutěžní lístky najdete na webových stránkách nebo 
v úseku fantasy v budově na náměstí Republiky.

 VÝSTAVY  

Budovu na náměstí Republiky do konce června oživují fotografie olo-
mouckého výtvarníka Ladislava Grossmanna, který se věnuje také mal-
bě, grafice a knižním ilustracím.

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 anebo jak svět (ne)přichází o školáky, zobrazující kaž-
dodenní život dětí i dospělých z nejchudšího státu západní polokoule 
- Haiti.

Pobočka Holice nabízí výstavu Jitky Merglové-Šufanové s názvem Kres-
lení mi dává volnost. Od 14. června, kdy v 17 hodin proběhne vernisáž, 
ji nahradí snímky Koně a jiná zvířena výtvarnice a architektky Evy Ma-
cholánové.

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.
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CHCETE TO SPOJIT?

do 17 7 výstava
MARK THER: 
KVĚTEN

pá 17 6 letní kino      130/100 Kč

21:00
MAD MAX: FURY ROAD

pá 3 6 letní kino         130/100 Kč

21:00
ZÁTOPEK

so 18 6 koncert
17:00
URBAN VIBES

so 4 6 koncert
17:00
URBAN VIBES

ne 19 6 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: PŘÍŠERÁKOVI 2

ne 5 6 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: UŠÁK CHICKY 
A ZLOKŘEČEK

po 20 6 film 130/100 Kč

20:00
KDYBY RADŠI HOŘELO

po 6 6 film 130/100 Kč

20:00
STÍNOHRA

út 21 6 vernisáž
18:00
OPEN STUDIO: DOMINIK 
ADAMEC

výstava potrvá do 23 6

út 7 6 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: JAROSLAV 
STREJČEK st 22 6 komentovka

18:00
MARK THER: KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA

pá 10 6 divadlo 130/100 Kč

20:00
ALL IMP

čt 23 6 koncert 100/80 Kč

20:00
FEBRUARY

so 11 6 koncert
17:00
URBAN VIBES

pá 24 6 letní kino      130/100 Kč

21:00
S LÁSKOU VINCENT

ne 12 6 film 8+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: KDE JE ANNE 
FRANKOVÁ?

so 25 6 koncert
17:00
URBAN VIBES

po 13 6 film 130/100 Kč

20:00
RANDE NA OKO

ne 26 6 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: CROODSOVI: 
NOVÝ VĚK

čt 16 6 koncert 100/80 Kč

19:30
THE SHOOKIES

po 27 6 film 130/100 Kč

20:00
OSCAR SHORTS 2022 
(přehlídka nominovaných 
animovaných filmů)
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Letní scéna i s pražskými a ostravskými herci
Konec divadelní sezony a nástup léta osla-
ví olomoučtí divadelníci opět pod širým 
nebem ve Smetanových sadech. Moravské 
divadlo a Divadlo na Šantovce se spojily 
a vytvořily společnou letní scénu. 

Muzikál Noc na Karlštejně, komedie 
Sluha dvou pánů a Když se zhasne pat-
ří mezi osvědčené tituly. Velkou dávku 
humoru slibuje i francouzská komedie 
Jméno a nové nastudování Gogolovy 
komediální klasiky Revizor v režii Jany 
Paulové. Diváci by si neměli nechat ujít 
ani adaptaci poetického příběhu Bo-
humila Hrabala Postřižiny. Inscenace 
s Vendulou Novákovou v roli upovídané-
ho strýce Pepina zažije pod širým nebem 
derniéru.

Vedle umělců Moravského divadla 
se na Výstavišti Flora představí také 
herci z pražského Divadla na Zábradlí, 

Komorního divadla Kalich a také hosté 
z Ostravy, Bratislavy či Krakova. 

Divadlo na Zábradlí přijede s insce-
nací Zlatá pláž, pod kterou je podepsa-
ný tvůrce Jan Prušinovský. Zvučná jména 
najdeme i v hereckém obsazení inscenace 
Komorního divadla Kalich s názvem Sex 
noci svatojánské. V komedii podle Woody-
ho Allena účinkují Václav Kopta, Barbora 
Munzarová či Jaromír Meduna. V situační 
komedii s prvky hororu Lov na losa pak 
hrají Saša Rašilov a Marek Daniel. 

Dva měsíce po premiéře v Divadle 
Petra Bezruče budou mít olomoučtí 
diváci příležitost užít si adaptaci ro-
mánu Karin Lednické Šikmý kostel na 
open-air scéně. 

Vstupenky na jednotlivá představení 
jsou v pokladně Moravského divadla. Na 
vybrané tituly budou k dispozici také ce-
nově zvýhodněné balíčky.   ise

KULTURA

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC - OPEN 
AIR VÝSTAVIŠTĚ FLORA

www.moravskedivadlo.cz

7. 6. 19:30 Sex noci svatojánské

8. 6. 19:30 Postřižiny

12. 6. 19:30 Když se zhasne

13. 6. 19:30 Sluha dvou pánů

14. 6. 19:30 Římská Lukrécie

15. 6. 19:30 Noc na Karlštejně

17. 6. 19:30 Nezmaři - koncert

18. 6. 10:00 Sněhová královna

19. 6. 19:30 Peregrinus

20. 6. 19:30 Riaditeľky zemegule

21. 6. 19:30 Lov na losa

22. 6. 19:30 Zlatá pláž

24. 6. 19:30 Šikmý kostel

25. 6. 19:30 Jméno

26. 6. 20:00 Natálie Tichánková & 4GOOD

27. 6. 19:30 Revizor

28. 6. 19:30 Revizor

29. 6. 19:30 Královny

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

9. 6. 19:00 D Hraběnka Činohra

10. 6. 19:00 PP Únos ze serailu Opera **

11. 6. 19:00  - Únos ze serailu Opera **

13. 6. 19:00 K Sólo pro tři Balet

14. 6. 19:00 B Donaha! Muzikál

15. 6. 19:00 C Donaha! Muzikál

16. 6. 19:00 E Starci na 
chmelu Muzikál

17. 6. 19:00 V Obraz Doriana 
Graye Balet

19. 6. 16:00 YO Dům Bernardy 
Alby Činohra

20. 6. 19:00 A Obraz Doriana 
Graye Balet

21. 6. 19:00  - Orfeus 
v podsvětí Opereta

24. 6. 19:00  - Dokonalá svatba Činohra

26. 6. 16:00 YO Podskalák Opereta

27. 6. 19:00 K Noc 
v Benátkách Opereta

28. 6. 19:00 L Podskalák Opereta

29. 6. 19:00 C Obraz Doriana 
Graye Balet

30. 6. 19:00 D Obraz Doriana 
Graye Balet

Jan Saudek ve 
Vlastivědném 
muzeu
Snímky světoznámého fotografa s ne-
zaměnitelným rukopisem Jana Saudka 
jsou vystaveny ve Vlastivědném muzeu. 
Průřez celoživotní prací 87letého auto-
ra, jehož nejčastějším motivem je žena, 
ženské tělo a vztah ženy a muže, bude 
k vidění do 21. srpna.

Součástí výstavy jsou fotky adjustova-
né a kolorované samotným autorem, který 
tuto techniku používá od roku 1977.   pok

Revolta a akce 
v Muzeu umění
Poprvé v Česku je k vidění dílo neoavant-
gardní umělecké skupiny Bosch+Bosch. 
Zrodila se na hranicích někdejší Jugoslá-
vie a Maďarska, v dnešním srbském měs-
tě Subotica před více než padesáti lety.

Někteří členové se vyprofilovali ve vý-
znamné osobnosti, například Katalin Ladik 
či Bálint Szombathy. Název skupiny vzni-
kl spojením příjmení malíře Hieronyma 
Bosche a jména technologického gigantu 
Bosch, který autoři vnímali jako označení 
moderní technologické doby.   pok
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Debut
Výjimečná událost v podobě debutové 
show olomoucké zpěvačky a herečky 
Natálie Tichánkové a její skupiny 4Good 
se odehraje v neděli 26. června na Výsta-
višti Flora. 

V areálu Samba u oranžerie na velkém 
pódiu letní scény Moravského divadla 
představí Tichánková své první album. 
Speciálním hostem koncertu bude pě-
tinásobný vítěz slovenské ankety Zlatý 
slavík, zpěvák Peter Cmorik. Kromě au-
torské tvorby zazní známé české i světo-
vé melodie.

Natálie Tichánková je členkou 
činohry, ale hostuje také v mnoha 

muzikálových a činoherních titulech 
po celé republice. Prošla pěveckou 
stáží v Londýně pod vedením hlasové 
koučky zpěvačky Adele. Absolventka 
muzikálového herectví na JAMU má 
ale v sobě všestrannost a neskrývanou 
radost ze života.   ise

KULTURA

Dizajntrh 
na Korunní 
pevnůstce
 O víkendu 11. a 12. června se na 
Korunní pevnůstce uskuteční letní 
Dizajntrh – událost plná tvorby 
malých umělců, prodejců a zna-
ček z celého Česka. Doplní ji di-
vadelní představení pro nejmenší, 
workshopy a přednášky. 

Návštěvníci se mohou těšit na 
stovku prodejců zaměřujících se 
na módu a módní doplňky, deko-
race, skleněné a keramické výrob-
ky, papírenské produkty, šperky, 
dětské oblečení a hračky nebo 
delikatesy. 

V doprovodném programu bu-
dou vznikat balzámy na rty, plstěné 
náramky z ovčí vlny, sešity s letní 
tématikou, deníky s japonskou vaz-
bou nebo květinové ozdoby.

Mimoto se pod hlavičkou Di-
zajntrhu nově uskuteční vernisáž 
tvorby prodejců v Galerii města 
Olomouce na Dolním náměstí, 
která bude probíhat od středy 
8. června do konce června.   ise

Festival na 
parkánu 
Festival Michalský výpad bude le-
tos 11. června pod šapitó v zahra-
dách uměleckého centra Konvikt. 
Pro návštěvníky je připravena 
pestrá selekce předních interpre-
tů elektronické scény a dorazí 
i Yolek ze švýcarského Lausanne.

Své DJ sety odehrají v průbě-
hu dne a noci Alan Wood, Epoché, 
Hnát, Kuba‘93, NCOL a Marie Prav-
da společně s Kosmic Skautem. 

Festival uvede dvě živá vystou-
pení. S modulárními syntezátory 
se představí Lotus Wash, druhý akt 
pak předvede producent GWD. 

Výtvarnou složku programu 
v Lomené galerii zajistí umělec 
Manuel Skirl. Vizuální zážitek ze 
sobotní noci pak doplní Laser Ha-
zer mappingem a laser show.   ise

Přes šedesát hudebních těles zahraje 
v olomouckých ulicích 25. června. Mu-
zikanti si tak zopakují loňský spontánní 
festival. Vstupné se háže do futrálu nebo 
do klobouku.

„Máme radost, že se loni hudebníkům 
akce líbila a mají chuť se v tomto roce 
znovu zapojit a vytvořit pohodovou ve-
černí atmosféru v centru města. Bez jejich 
nadšení by se festival nekonal,“ prohlásil 
organizátor akce Štěpán Havran.

Od 17 hodin vystoupí na „balkónu“ ka-
pucínského kostela olomoučtí Jumping 
Drums, kteří předvedou svou bube-
nickou show. Od 18 hodin se rozehrají 
místa před téměř všemi olomouckými 
hospodami, bary a kavárnami v centru 
města. „Hlavním dějištěm bude náměstí 
Republiky, Horní náměstí, Dolní ná-
městí a všechny přilehlé ulice,“ přiblížil 
Havran.

Ve městě bude znít folklór, populární 
hudba, blues, rock, folk, vokální těle-
sa, harfa, kytary, smyčcové nástroje, 

saxofony, akordeón, trumpety... Mezi ka-
pelami nebude chybět Triangl Band, kte-
rý loni roztančil Horní náměstí. Všichni 
umělci budou opět hrát bez nároku na 
honorář pro radost obyvatelům města. 
Jediným honorářem bude příspěvek do 
klobouku a radost posluchačů. 

„Loni byli lidé štědří, věříme, že letos 
hudebníky opět podpoří. Po dlouhé ko-
ronavirové pauze to potřebují,“ dodal 
Havran. Podle něj se k domluveným 
účinkujícím může kdokoliv spontánně 
přidat.   dtx

 OLOMOUC PO ROCE OPĚT (O)ŽIJE 
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Každý z více než deseti tisíc sloupů ve 
vlastnictví města má svůj štítek žluté 
barvy s unikátním číslem, které určuje 
jeho přesnou polohu. 

Štítky slouží jako body záchrany nebo-
li Emergency point a znamenají velkou 
pomoc pro jednotlivé složky Integrova-
ného záchranného systému i pro osoby 
v tísni. Díky tomuto systému je možné 

rychle a přesně lokalizovat, kde se oso-
ba v tísni nachází. 

„Od zavedení tohoto číselného ozna-
čení jsme řešili desítky oznámení, kdy 
nám lidé dokázali přesně lokalizovat 
místo, v němž se nacházejí. Mimo jiné 
se jednalo o případy nálezu injekčních 
stříkaček, dopravních nehod, vraků na 
pozemních komunikacích nebo uhy-
nulých zvířat,“ uvedl k problematice 

ředitel olomoucké městské policie Pa-
vel Skalický.

Princip je jednoduchý. Pokud se ně-
kdo stane účastníkem nebo svědkem 
nehody či z nějakého jiného důvodu 
bude potřebovat rychlou pomoc, za-
volá na linku tísňového volání 112. Po 
sdělení čísla nejbližšího sloupu veřej-
ného osvětlení operátor podle digitální 
mapy přesně určí polohu místa, kde se 
volající nachází.

Velkou část oznámení také tvoří pří-
pady, které jsou zejména technického 
charakteru a spadají do kompetence 
Technických služeb města Olomouce. 
Jedná se o poškozené dopravní značení, 
rozbité chodníky nebo nefunkční sloupy 
veřejného osvětlení. Přesná poloha se 
pak dá nahlásit v systému závad na webu 
hlaseni.olomouc.eu. Mapa sloupů veřej-
ného osvětlení je k dispozici i na webu 
ochranaobyvatel.olomouc.eu.   dtx

 ŠTÍTKY NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO  
 OSVĚTLENÍ POMÁHAJÍ JIŽ NĚKOLIK LET 

NOVÉ BYTY
PO REKONSTRUKCI

BYTOVÝ DŮM 
DOBROVSKÉHO

metr2.cz
BYTOVÝCH 
JEDNOTEK30

Strážníci chrání památky. 
Komplikují to i studenti
Olomouc jako jedna z nejbohatších památkových rezerva-
cí musí dobře chránit své památky. Strážníkům v tom pomáhá 
operativní práce pracovníků Městského kamerového dohlíže-
cího systému. Díky němu zjistili téměř padesát přestupků dle 
zákona o státní památkové péči.

Zajímavé je, že velkou část problémů v tomto směru mají na 
svědomí pachatelé zejména z řad vysokoškolských studentů 
včetně těch zahraničních. Nechvalně známý zvyk prolézat Ma-
riánským sloupem není přitom jediným důvodem, mládež často 
poškozuje i další památky, například barokní kašny či sloup Nej-
světější Trojice. Studenti se často ke kulturním památkám chovali 
neadekvátně vzhledem k jejich stáří a nevyčíslitelné hodnotě.

V minulosti tvořily velkou většinu, asi 90 procent všech ře-
šených přestupků, dopravní přestupky. To se však mění. V po-
sledních letech se podíl ostatních druhů přestupků zvýšil na 30 
procent. Roli v tom sehrálo i období pandemie, kdy strážníci 
řešili více než dva tisíce přestupků proti zákonům o krizovém 
řízení a o ochraně veřejného zdraví.   mif

Nové vyhlášky pomohly 
udržovat pořádek
Překvapení vyvolává pohled na strmý nárůst počtu zjiště-
ných přestupků obecně závazných vyhlášek v posledních 
čtyřech letech. Jejich počet od roku 2018 do roku 2021 
stoupl z 0,44 na 8,38 procenta. Souvisí to s tím, že strážníci 
dostali do rukou dobré legislativní nástroje v podobě dvou 
vyhlášek.

„Jejich cílem bylo zvýšit v Olomouci pořádek a zamezit tako-
vým jevům, které veřejnost oprávněně kritizuje,“ podotkl primá-
tor Mirek Žbánek. 

Od léta roku 2020, kdy je v platnosti vyhláška o zákazu bi-
vakování a táboření na některých veřejných prostranstvích, 
strážníci šetřili téměř 1500 případů jejího porušení. Vyhláška 
umožnila strážníkům aktivně řešit problémové chování bez-
domovců. 

Další vyhláškou je zákaz konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejných prostranstvích. V tomto směru se Měst-
ská policie Olomouc dostala z pouhých 79 zjištěných přestup-
ků v roce 2018 až na 1921 přestupků za rok 2021.   mif
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OTEVŘENÁ RADNICE

Za jakých podmínek by se dalo na sídlištích instalovat více 
laviček a jak to bude s opravou v Černochově ulici?
Dotazy zaslané do rubriky Otevřená radnice nikdy nezůstanou bez odpovědi. Úředníci magistrátu i volení politici vždy hledají odpo-
věď, řešení nebo nápravu a každý pisatel se své odpovědi dočká. Ty, které mají význam pro více Olomoučanů, zveřejňujeme. Pokud 
chcete informace z první ruky, ptejte se dál.

1. května jsem byla v parku, procházela jsem hlavní ale-
jí kolem rozkvetlých záhonů. Bylo slunečné počasí, lidí 
dosti, ale málo laviček. Také na sídlišti Nové Sady ko-
lem dětských hřišť je málo laviček pro rodiče. Konkrétně 
mezi ulicemi Werichova a Zikova mezi bloky je sice hřiště 
s hracími prvky, ale rodiče musí postávat okolo, není kde 
si sednout. Dalo by se výhledově něco zlepšit a instalovat 
i na sídlišti více laviček?

Jako občanka ulice Černochova Olomouc – Letná se dota-
zuji, zda by nebylo možné konečně opravit silnici, která je 
silně zdevastovaná. Různými náměty a dotazy se obra-
celi obyvatelé této ulice na radnici, ale bohužel doposud 
nebyla žádná odezva, a tudíž ani žádná opravená komu-
nikace. Prosím o prošetření a odpověď, zda silnici necháte 
opravit, za což vám mnohokrát děkuji.

Miloslava Strnadlová
Ivana Smolková

V loňském roce jsme spustili pro-
gram obnovy laviček, na zákla-
dě kterého postupně opravujeme 
všechny lavičky ve městě tak, aby 
byly bezpečné a funkční.
Umísťování nového městského mo-
biliáře se děje na základě vypraco-
vaných studií, konkrétních projektů 

a investičních akcí, které řeší jednotlivé lokality, a v neposlední 
řadě také i na základě požadavků komisí městských částí. 
I obyčejné umisťování laviček má svoje pravidla. Je nutné re-
spektovat vlastnická práva k nemovitostem, musí se dbát na 
zachování norem a parametrů průchozího profilu chodníku, 
musí být respektovány přirozené nebo umělé vodící linie nebo 
ochranná pásma inženýrských sítí.
A mnohdy je nutné zohlednit i zájem ostatních obyvatel sou-
sedících nemovitostí, zejména s ohledem na to, že někteří tuto 
změnu vyžadují, ale jiní si ji naopak nepřejí kvůli problémovým 
skupinám mládeže nebo bezdomovců.
Ideální je podat podnět na doplnění městského mobiliáře pří-
slušné komisi městské části, která připomínky předkládá pří-
slušným odborům magistrátu k vyřízení.

Mirek Žbánek
primátor

Odbor dopravy a územního roz-
voje Magistrátu města Olomou-
ce má zpracovanou projektovou 
dokumentaci, která konkrétně řeší 
opravu části Černochovy ulice, a to 
v délce zhruba sto dvaceti metrů. 
Jedná se o slepý úsek od ulice Kra-
meriova po číslo orientační 14. 
Projektová dokumentace se týká opravy vozovky a přilehlého 
chodníku. 
V současné době je podána žádost na stavebním úřadě o vydání 
společného povolení. Počátkem roku 2023 bude akce předlože-
na Radě města Olomouce ke schválení na realizaci v témže roce. 
V případě schválení proběhne příští rok i samotná realizace.

Martin Major
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Co nám doopravdy vadí
V minulém čísle Olomouckých listů jsem psal o tom, co zpočátku byl pro nás velký 
problém, ale v reálu problém žádný nevznikl.
Nyní bych se rád zastavil nad drobnými, ale ve skutečnosti velkými problémy.
     Sportoviště, to je obrovský problém. Pokud na něm nesportuje zrovna naše dítě, 
tak vadí. Hluk od balonu, křik dětí, to je prostě hrozné a v případě večerního osvět-
lení i spánku. Nevěřili byste, co všechno si dovedou sousedé takového sportovního 
hřiště vymyslet, jen aby se odstranilo.     
     Zvýšení cen za parkování ve středu města.  Radní mají pravdu, že jsou peníze 
jen na prvním místě a město je potřebuje. Nevadí mi zvýšení, ale možnost parko-
vání zdarma mezi osmou a devátou hodinou. Mnoho obchodů v centru je otevřeno 
již od osmy hodin a především senioři si zajeli na náměstí nakoupit i na radnici.
     Největší problém, který vadí více jak polovině obyvatelům našeho města, 
je parkování na sídlištích.  V „dávných „ dějinách našeho města byla obrovská kritika 
na sídliště „ Mačkalov „ .  Vzdálenost mezi domy a málo místa na parkování. Ale potom, 
co jsem zhlédl nová sídliště, tak obdivuji jejich nájemníky. Vím, že  byty jsou potřebné 
, ale... Jak si říkám, dům, chodník pár míst k parkování, cesta a nic. Kde mají parkovat 
auta?  Developeři si s tím těžkou hlavu  asi nedělají.  Možná podle tabulek stanoví po-
čet míst k parkování. Pobavte  se  s lidmi na sídlištích na možnost parkování. 
      Rada města usilovně hledá řešení. Nechala si zpracovat plán parkovací politi-
ky. Mám však obavu, že s tím, jak se staví nově obytné areály, tento vcelku dobrý 
a reálný plán je však již v tuto dobu zastaralý. Stavba parkovišť
 P + R, K + R je dobrý nápad.  Další možnosti jsou však již méně známé. 
Bike+Ride (B+R), přijeď na kole a dál jeď hromadnou dopravou Park+Bike (P+B), 
přijeď autem a dál jeď na kole a Park+Go (P+G), zaparkuj auto a dojdi.
     Řešení tohoto typu bude pro pracovníky nebo návštěvníky města. Nebude se však 
týkat samotných občanů sídlišť. Zde město své síly a prostředky musí napnout. Dou-
fám, že nová koalice, po komunálních volbách, se bude touto problematikou zabývat.
     Podle poznatku, kdy jsem učil na jednom z tehdy největších sídlišť, je vývoj síd-
liště takový. Máme byt, radujeme se, máme děti, je potřeba  MŠ a ZŠ,  musíme být 
mobilní, a proto kupujeme auto. V mnoha případech i více.
    Město však žije svým způsobem. Mnoho věcí nám vadí, některé se podaří odstra-
nit, ale ve většině případů je nutná ohleduplnost a ochota se realitám přizpůsobit.

Miroslav Skácel / KSČM

Jak dobře využít městský prostor na Nových Sadech? 
Ještě dnes lze na webu města najít článek, který oslavuje otevření Klubu volno-
časových aktivit (KVA). V roce 2018 měl sloužit k podpoře mezigeneračního sou-
žití. KVA Pešek, jak se oficiálně jmenuje, vznikl v bývalém Domě s pečovatelskou 
službou Peškova 1 v prostorách dříve sporadicky využívaných jako klub seniorů, 
volební místnost a místnost pro jednání komise městské části. KVA však zažil jen 
pár týdnů života se zajímavým programem. Dnes leží tato velká místní investice 
ladem, na okraji zájmů provozovatele, úředníků a hlavně místních lidí. 
Není v něm všechno ideální. Klub byl realizován bez architektonické soutěže, 
není dobře vyřešeno bezprostřední okolí. Dodnes není označen žádným nápisem 
viditelným zdaleka, jen nikdy neaktualizovaným info totemem. Ani dveře s koulí 
místo kliky a zvonek ukrytý v hromadném tablu k návštěvě nelákají. Zároveň je 
ale tento objekt ve výborném technickém stavu, má ideální polohu, bezbariéro-
vý přístup, sociální zařízení, přebalovací pult, kuchyňku, topení i klimatizaci, PC, 
dataprojektor a ozvučení. Opravdu si můžeme dovolit nevyužívat takto dobře 
vybavený městský objekt?
Co s tím? Původní záměr byl jistě dobrý, vytvářet podmínky pro setkávání, se-
znamování a vzájemnou komunikaci. Klub je ale aktuálně využíván minimálně 
a odpovědní úředníci, případně politici zůstávají zcela pasivní. Přitom by stačilo 
málo: web, rezervační systém, propagace, vstřícný správce, provozní řád a ote-
vřené dveře pro všechny generace. Drahý městský objekt nesmí zůstat ladem. 
Vždyť například nedaleký Dům dětí a mládeže hledá dostupné prostory pro zá-
jmovou činnost dětí, společenství vlastníků a bytová družstva jednají nedůstojně 
na chodbách či ve sklepích, spolky a komunity nemají prostory pro svá setká-
vání, besedy, přednášky, výstavy. Volné kapacity by bylo možné pronajímat i za 
úplatu. 
Případné náměty na využití klubu můžete adresovat na kmc15@olomouc.eu.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové
a Jan Rakovský, KMČ Nové Sady

Zeleň, či parkovací místa?
K 1. červenci má být spuštěn provoz na Masarykově třídě, neboť dojde k otevře-
ní mostu přes řeku Moravu. Po dvou letech tak skončí martyrium pro všechny 
řidiče, chodce, uživatele MHD, a také i pro majitele provozoven na Masarykově 
třídě. Naneštěstí s tímto činem nastane i jiná eventualita, a to zrušení provi-
zorních parkovišť, která byla zřízena jako kompenzace zabraných parkovacích 
ploch stavbou protipovodňových opatření. Stovka aut tak bude muset opustit 
Masarykovu třídu, parkoviště na Charkovské a i na Bystřičce. Z původně povole-
ných podélných stání si řidiči udělali nedovoleně stání kolmá, čímž sice zvýšili 
počet parkovacích míst, ale zničili kompletně celou zeleň. Nyní, po jejich zru-
šení, budou přemýšlet, kam zaparkovat své vozy. Všechny ulice jsou kapacitně 
naplněny a spousta řidičů parkuje již nyní v rozporu se zákonem na chodnících 
či v křižovatkách, čímž radikálně omezují průjezdnost a snižují bezpečnost. Kam 
tedy s nimi? Toť otázka. Tato lokalita v přednádraží těžko umožňuje vybudování 
nových parkovacích míst v takovém počtu, aby uspokojila poptávku dnešní doby, 
kdy většina lidí volá po možnosti parkovat před domem.  Řešením do budoucna 
by měla být již nyní postupně zaváděná parkovací politika, která významně zvý-
hodní parkování rezidentů nad nerezidenty. Možná i s touto skutečností spousta 
lidí zváží, zda se jim finančně vyplatí hrazení parkovného a provoz vozu, který 
využijí pouze jednou týdně.  Zkusme se tedy všichni zamyslet, co můžeme udělat 
pro to, aby se nám žilo lépe a bezpečněji.  Vnímejme město jako našeho partne-
ra, ne nepřítele. Zkusme si také říci, jestli preferujeme parkovací místa nad ze-
lení. Jestli chceme město zelené, anebo město betonové. Na konci našich úvah 
by vždy měl být kompromis, ke kterému je ovšem nutné, abychom si vzájemně  
naslouchali a respektovali se. Přeji Vám hezké prázdniny a co nejmenší dobu 
strávenou v dopravních kolonách do našich oblíbených mořských letovisek.

Svatopluk Binder / ANO 2011

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Koncepce veřejných prostranství 
úterý 14. 6. | 16:30 | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10) 

Strategie cestovního ruchu 
středa 15. 6. | 16:00 | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10) 

Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility 
čtvrtek 23. 6. | 17:00 | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10) 

Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku 
úterý 28. 6. | 16:00 | zasedací místnost KMČ (Sadové nám. 7)

Více informací najdete na webu 
www.menimeolomouc.eu
v sekci místní Agenda 21

Veřejná 
projednání 
v červnu
#menimeolomouc
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Červen 1922: V budoucím letním kině 
hrají první divadelní představení
Na stránkách Olomouckých listů se mohl 
pozorný čtenář nedávno dozvědět, že let-
ní kino Olomouc bylo založeno v červnu 
roku 1958, tedy přesně před 64 lety. Jenže 
ve skutečnosti je historie kulturního vyu-
žití prostoru někdejšího Locatelliho bas-
tionu ještě starší, a to dokonce přesně sto 
let! I když ty začátky byly skromné. 

V červnu roku 1922 se olomoucký český 
tisk pochvalně rozepisuje o společenské 
i kulturní novince ve využití důstojnic-
ké zahrady. Jde o divadelní představení 
v přírodě. „V nově zřízené důstojnic-
ké zahradě vzniklo nám velmi vkusné 
a praktické potřebě odpovídající diva-
dlo v přírodě,“ napsal olomoucký Po-
zor. V článku sice nepíše, kde že ta nově 
zřízená důstojnická zahrada byla, ale my 
to naštěstí víme. Bylo to právě v prostoru 
Locatelliho bastionu, barokního pevnost-
ního prvku, dobudovaného v roce 1676. 
Dodejme, že předtím tudy pod středo-
věkými hradbami teklo jedno z mnoha 
ramen řeky Moravy.

Místo pro dělostřelce
Bastion, tento výrazný ostře zalomený 
zemní val, armovaný cihlami, sloužil pů-
vodně jako základna pro obrannou dě-
lostřeleckou palbu, namířenou na obě 
strany do pevnostního příkopu. Odsud 
mohli dělostřelci palbou kontrolovat 
široké předpolí opevněného města. Po 
zrušení olomoucké pevnosti v 80. letech 
19. století byl tento velký prostor využí-
ván k nepříliš oblíbené činnosti, totiž ke 
cvičení vojáků. 

Široká plocha mezi palebnými okra-
ji bastionu a středověkým opevněním 
města byla méně strukturovaná než 
dnes – v podstatě šlo o široký plac, 
vhodný opravdu nejlépe ke cvičení. A te-
prve za republiky našlo cvičiště, které 
desítky let sloužilo ke tvrdému drilu, 
mnohem kultivovanější využití. Vznikla 
zde právě zmíněná důstojnická zahrada 
s příjemnou parkovou úpravou. 

Jánošík jako první
Ve svatodušní svátky, v neděli a pondělí 
na začátku června se v tomto elegantně 
upraveném prostoru konalo vůbec první 
divadelní představení. Vybrána byla diva-
delní hra Jánošík podle spisovatele a dra-
matika Jiřího Mahena. Vše bylo náramně 
povedené, jen v neděli pokazil představe-
ní déšť. Holt riziko divadla v přírodě. 

„Všeobecně bylo vyslovováno přání, aby 
toto představení Jánošíka v přírodě bylo 
provedeno ještě nejméně jedenkrát, a je 
naděje, že tomu tak brzy bude,“ slibuje 
redaktor olomouckých novin. Olomou-
čanům se nová letní scéna zamlouvala, 
bylo to přeci jen něco jiného než večer 
v kamenném divadle.

Letní divadlo
Jak to šlo s využitím bývalého bastionu 
a jeho proměnou v letní kino dál? Důstoj-
nická zahrada byla oblíbeným místem, 
kde se scházeli nejen oficíři. Ve třicátých 
letech se zde objevila i nová stavba, a to 
dřevěná kuželna se zahradní restaurací. 
A jelikož se divadelní tradice k tomuto 
místu opravdu hodila, rozhodli zada-
vatelé velké změny v 50. letech, že zde 
vznikne velkoryse pojaté letní divadlo 
v přírodě. Architekti Václav Capoušek 
a Zdeněk Hynek zdejší areál rozčlenili na 
tři různě velké části s různým účelem. Do 
první části, kde byla původní parková úpra-
va důstojnické zahrady, situovali malou 
scénu nového loutkového divadla, pro děti 
zde bylo ale třeba i brouzdaliště s fontá-
nou. Ve střední části byl objekt původní ku-
želny přebudovaný na zahradní restauraci 
s venkovním posezením a s prostorným 
tanečním parketem. V zadní části vznikl 
amfiteátr divadla v přírodě pro až tři tisíce 
diváků. Z tohoto prostoru bastionu musela 
být odtěžena zemina a vznikla tak postup-
ně klesající zahloubená část. 

Faktem je, že bohulibý úmysl provo-
zovat zde divadlo vydržel relativně krát-
ce – od konce šedesátých let sloužily 
prostory amfiteátru zejména promítání 
filmů. Kultura zde ale od roku 1922 žije 
dodnes.   Michal Folta

PŘED STO LETY

K očistě města Olomouce! 
V červnu bychom očekávali pod 
tímto titulkem v novinách článek 
o zaprášených ulicích či třeba 
páchnoucích nevyvezených po-
pelnicích. Leč ouha! V červnu 1922 
buší olomoucký deník Pozor na 
vrata jazykové čistoty. Rozčiluje 
jej totiž, že v Olomouci jsou ještě 
místa, kde lze najít staré němec-
ké nápisy, „ač jsme už ve čtvrtém 
roce naší samostatnosti“. Dokonce 
vojenská správa nechává vikýře, 
strážní budky či zábradlí v původ-
ním žlutočerném nátěru. A považ-
te, že některé veřejné instituce sice 
německé nápisy odstranily, ale tak 
nedůsledně, že prý jdou stopy ně-
meckých slov s trochou snahy na 
budovách pořád přečíst… 

Špína nás ale opravdu trápí
I když je v červnu redaktor dení-
ku Pozor pohněván přetrvávající-
mi stopami po rakouské minulosti 
města, ve skutečnosti lidi opravdu 
trápí i opravdová nečistota, kon-
krétně prach. Bývalý vládní komisař 
a budoucí dlouholetý starosta Olo-
mouce Richard Fischer se proto na 
jednání městského zastupitelstva 
důrazně ptá, kde skončil kropicí 
vůz, který byl před dvěma lety za-
koupen. Ukáže se, že vůz, který měl 
jezdit ve vleku za tramvají a kropit 
prašnou ulici vodou, je zaparkován 
už dva roky ve dvoře městské elek-
trárny. Důvod? Provoz kropicího 
vozu neschválilo ministerstvo želez-
nic, protože není úředně schváleno, 
aby takový vůz jezdil po kolejích. 

S. K. Olomouc nastřílí za dva dny 
jedenáct branek!
Dnešní profesionální fotbalisté 
nemají rádi, když se k ligovým utká-
ním přidá uprostřed týdne ještě 
pohárový zápas. To nejstarší olo-
moucký sportovní celek 
S. K. Olomouc tyhle trable neřeší. 
Hraje ostrá utkání klidně několi-
krát týdně. V polovině června třeba 
v neděli porazí úspěšný německý 
tým Sportfreunde Breslau (Vrati-
slav) vysoko 9:1 a hned v pondě-
lí si poradí s kvalitním pražským 
mančaftem S. K. Bubeneč 2:1. Jo, 
a kdyby to laskavé čtenáře zajíma-
lo, tak těžkou porážku slezsko-ně-
mecké Vratislavi prý zavinil zoufale 
hrající gólman...    mif

ČERVEN 1922 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Zbabělci jsou nepochybně 
nebezpečný živel.. . 
— Jan Werich (1905–1980), český filmový 
a divadelní herec, dramatik a scenárista
Dva vylosovaní výherci obdrží dvě vstu-
penky do olomoucké zoologické zahrady. 

Tajenku křížovky zasílejte do 20. června 
na adresu: Poštou na adresu – Magistrát 
města Olomouce, Horní náměstí 583, 
771 27 Olomouc. Obálku označte „Ta-
jenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou 
tajenku zaslat na: tajenka@olomouc.eu. 
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 

telefon a poštovní adresu. 
Tajenka z minulého čísla:
Ženy mají dvě velké zbraně: líčení a pláč. 
Naštěstí nemohou použít obě současně. 
(Napoleon Bonaparte) 
Úspěšní luštitelé: Karel Kubeček 
a Eva Viktorjeníková.
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Easy Sudoku Puzzles 7 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

6 
 

 
 

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

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

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

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

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

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



www.kpss.olomouc.eu | vstup zdarma

www.centrump
ohybuol.cz

Statutární město Olomouc 
zve na

VELETRH 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
čtvrtek 9. 6. 2022 | 10:00–18:00 
 Galerie Šantovka, Olomouc
• pomoc a poradenství na místě nabízí více jak 30 organizací
• předvedení a vyzkoušení kompenzačních a zdravotních pomůcek
• chůze se slepeckou holí (překážková dráha)
• ukázka znakového jazyka
• drobné aktivity pro děti, Snoezelen stan pro děti
• ukázka zdravotního cvičení nejen pro zdravá záda
• taneční workshop, hudební a taneční vystoupení

Nad akcí převzala záštitu náměstkyně primátora Eva Kolářová.
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6.−21. 6. 22
KORUNNÍ PEVNŮSTKA OLOMOUC

TRAMTARIE
OPEN-AIR

Činnost Divadla Tramtarie finančně podporuje statutární město Olomouc a Olomoucký kraj. 

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a náměstkyně primátora Mgr. Markéta Záleská.
Akce je pořádána ve spolupráci se statutárním městem Olomouc.

Více na www.divadlotramtarie.cz.

Tři mušketýři
Dealeři | Láska, sex a internety | Hřeben Bruce Willise 

Tomáš Klus | Michal Nesvadba

a další

divadlo | pohádky | relax zóna



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.

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

Volkswagen Taigo 
Udávejte směr

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. 
Horní lán 445/1, 783 01 Olomouc, www.autocentrumolomouc.com

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

Arona
Ateca
Tarraco

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