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 JEDEN, NEBO 45 KŘÍŽKŮ? 
 VOLBY JSOU TADY 

TÉMA ČÍSLA

Náplavka: Nová podoba
nábřeží je už zřejmá

Může začít čtvrtá etapa 
protipovodňových opatření

Polský rok: Česko-polské 
setkávání v Olomouci
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Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 4,7−8,8 l/100 km, 123−199 g/km. 

Nový T-Roc působí sebevědomým dojmem, jehož základem je design exteriéru s výrazněji 
definovanými tvary, kvalita a styl interiéru na nové úrovni a nejmodernější technologie.

Nový T-Roc. Nová podoba suverenity.

Nový T-Roc

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

Ihned k dispozici

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,6–7,2 l /  100 km, 120–163 g/km. 
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

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

SIGMA PŘEVZALA DO ADOPCE 
ANDEROVU HROBKU

OLOMOUCKÝ PAVAROTTI ANEB
TENOR V KOPAČKÁCH

HISTORICKÁ AKADEMIE  
MÁ PRVNÍ ABSOLVENTY

Následovníci prvorepublikových 
fotbalistů se budou starat o místo 
odpočinku bývalého mecenáše klubu.

Simona Hanáková
na mateřské dovolené

Petr Kapoun  
technik  

Rostislav Trtil  
v důchodu 

Těším se, že náplavka ožije. 
Doufám, že si tam půjde sednout 
a koukat na vodu, trávit volný 
čas nebo si užít vystoupení 
hudební kapely na nějakém 
koncertě. 

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel 
a nemám s tím vlastně žádnou 
zkušenost. Nevím, jak moc je 
řeka použitelná třeba pro vodní 
sporty a jestli tady bude nějaký 
vstup k vodě.

Netěším se. Vůbec se mi to nelíbí, je 
to samý kámen. Na březích ubylo 
stromů a ani pořádně nevíme, co 
tam bude. V Praze na náplavce bývá 
narváno, tak to by se mi tady asi 
taky nelíbilo. Uvidíme, jaké to bude.

GLOSA

Z města Olomouce dala česká 
a uherská královna a rakouská 
arcivévodkyně Marie Terezie 
Habsburská vybudovat v letech 
1750–1757 bastionovou pevnost, jež 
se v roce 1758 postavila do cesty 
imperiálním plánům pruského krále 

Fridricha II. Velikého. Každoročně si pak 
Olomoučané tuto událost připomínali 
oslavou na zdejší střelnici, což vídeňský 
dvůr dotoval částkou 800 zlatých. 
Socha této korpulentní panovnice 
se v Olomouci objevila teprve 
nyní, ale zhotovená z písku, a tak 
se zanedlouho na rozdíl od jiných 
pomníků sama rozpadne, a nečeká 

ji tudíž roztavení, jež postihlo 
olomouckou bronzovou sochu jejího 
pravnuka, rakouského císaře Františka 
Josefa I., po vzniku ČSR.
 
Jiří Fiala
literární a regionální historik 

Těšíte se na novou olomouckou náplavku?

Rozhovor se sólistou Moravského 
Divadla Jakubem Rouskem 
o životních rolích i životních láskách.

Jedinečný cyklus přednášek má za 
sebou 32 absolventů, jejichž certifikát 
má vzpomínkovou hodnotu.
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ANO NEVÍM NE

OBSAH / ANKETA

BABÍ LÉTO V LOŠOVĚ BUDE
OPĚT PLNÉ CHUTÍ A VŮNÍ

Výborné jídlo a pití od lokálních 
producentů čeká na návštěvníky 
festivalu Jak chutná Lošov.

GOTICKÉ OBLOUKY PŘIPOMENOU
NA FLOŘE ZAKLADATELE GENETIKY

Hlavní expozice podzimní Flory Olomouc 
ponese název Plody otce genetiky 
a připomene narození Gregora J. Mendela.

64 POLÍ K LETNÍMU SOUBOJI 
NEJLÉPE VYUŽIL SEJKORA

Simultánka na náměstí otevřela
Olomoucké šachové léto. V hlavních 
turnajích se utkalo 188 hráčů z 25 zemí.
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PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

7.–10. září  úplná uzavírka Horního náměstí
9. září   částečná uzavírka Rožňavské
10.–11.  září   úplná uzavírka Divišovy (most přes 
 Bystřici)
12.–21. září  úplná uzavírka Tyršovy
13. září   úplná uzavírka Václavského náměstí
15.–17. září  úplná uzavírka Horního náměstí
do 18. září  úplná uzavírka třídy Svobody 
 a Aksamitovy

do 30. září  úplná uzavírka křižovatky tř. Svobody -  
 Havlíčkova - Pavelčákova
do 30. září   úplná uzavírka ulic Nábřeží a Blahoslavova
do 2. října  částečná uzavírka Pasteurovy
do 2. října  úplná uzavírka ul. třídy Svornosti 
do 4. října  úplná uzavírka Akademické a částečná  
 uzavírka Mariánské
do 30. listopadu  částečné uzavírky ulic Bílkova a U Sv. Jana

OZNÁMENÍ

Maltézská pomoc v září opět otevírá kur-
zy Moderní senior (počítače a telefony). 
Pro více informací volejte 605 228 161.

Netopýří noc v Domě přírody se koná 
9. září od 18:30. Komentovaná vycház-
ka za netopýry s předvedením techniky 
používané při výzkumu a projekce filmů.  
Přihlášky na jiri.popelka@slunakov.cz. 
Rodinné vstupné 200 Kč.

Návrh Souboru změn č. X Územního 
plánu Olomouc je v rámci projednání 
s dotčenými orgány zveřejněn na úřední 
desce a na webu města Olomouce. Ka-
ždý může k navrženým změnám podat 
písemně své připomínky do 15. září. Ve-
řejné projednání bude následovat až po 
vyhodnocení výsledků společného jed-
nání a úpravě dokumentace. 

Křest publikace Alfabet, česká moder-
ní architektura s následnou přednáškou 
hlavního editora Vladimíra Šlapety se 
koná v úterý 20. září od 18:00 v kině Me-
tropol. Čeká vás přehlídka českých ikon 
architektury v průběhu století a jejich od-
kaz na olomouckou architekturu a také 
fakta a souvislosti.

Noc literatury, kterou společně připravily 
tři olomoucké knihovny, se letos netradič-
ně odehraje ve freskovém sále ZŠ Kome-
nium ve středu 21. září od 17:30. Herci 
Jaroslav Krejčí, Roman Vencl, Naděžda 
Chroboková-Tomicová a Natálie Tichán-
ková z Moravského divadla a olomoucký 
rodák Bořek Joura budou číst úryvky z děl 
současné zahraniční literatury. Neformální 
pokračování bude na Olodvorku s hudbou.

Festival ptactva na Chomoutovském jeze-
ře bude 28. září od 9 hodin. Svatováclav-
ská ornitologická vycházka zkontroluje, 
zda se na jezeře zastavili ptáci táhnou-
cí zpět do svých zimovišť. Dalekohled 

s sebou, sraz na okraji jezera na cestě 
z Chomoutova do Jachtklubu. Průvodci 
Kateřina Ševčíková a Jan Vidlař. Info: 
sevcikovaka@seznam.cz, 776 746 980.

O budoucnosti sociálních služeb lze de-
batovat na veřejném projednání 
6. komunitního plánu sociálních služeb 
Olomoucka na období let 2023–2025. 
Koná se 3. října od 16:00 v zasedací míst-
nosti odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Olomouce ve Štursově ulici.

Oslava životní cesty legendární olo-
moucké kapely The Bluesmen se odehra-
je 6. října od 19:00 v Jazz Tibet clubu pod 
názvem Good Bye Bluesmen. Vystou-
pí: Hana Ulrychová, Emil Viklický, Petr 
Fiedler, Jaromír (Jerry )Loefler, Vladimír 
Grunt, Mirek Ryška, Jaroslav Vraštil, Přá-
telé z Blues Power a Big band Žerotín.

Vlastníci nemovitostí, které se nachází 
v Městské památkové rezervaci Olo-
mouc, mají i letos možnost žádat o po-
skytnutí státní dotace z Programu 
regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
na rok 2023. Žádosti o poskytnutí dotace 
je možno podávat do poloviny října na 
odbor strategie a řízení, útvar hlavního 
architekta Magistrátu města Olomouce. 
Informace: Klára Uhlíková, 588 488 389, 
klara.uhlikova@olomouc.eu.

Chcete se stát dobrovolníkem pro onko-
logicky nemocné, docházet pravidelně 
do fakultní nemocnice a svou přítom-
ností, slovem, hrou, občerstvením nebo 
společným tvořením zpříjemňovat čas 
pacientům? Staňte se dobrovolníkem 
Amelie. Školení nových dobrovolníků 
probíhá 20. a 21. října. Přihlášky a infor-
mace: 734 409 757 nebo dobrovolnici.
olomoucko@amelie-zs.cz.

Ještě tento rok vznikne v Olomouckém 
kraji Arcibiskupská stezka, která povede 

po stávajícím turistickém značení ze 
Svatého Kopečku až na Velehrad. Na vy-
značení stezky spolupracuje Olomoucký 
kraj s Centrálou cestovního ruchu, Klu-
bem českých turistů a Evropskou kulturní 
stezkou svatého Cyrila a Metoděje.

Patron všech pocestných opět stojí u Ne-
milan nad dálnicí D35, aby opatroval 
řidiče. Bronzovou sochu svatého Kryš-
tofa vytvořenou Mariem Kotrbou se loni 
pokusil někdo ukrást. Pachatelé byli sice 
vyrušeni, ale dílo v majetku Ředitelství 
silnic a dálnic bylo nutné za čtvrt milionu 
korun profesionálně opravit.

Okupaci z roku 1968 pohledem pamětní-
ků připomněla výstava Paměti národa na 
Žižkově náměstí před budovou pedago-
gické fakulty. Výstava s dobovými foto-
grafiemi oživila příběhy šesti lidí, jichž 
se dotkly nejen tyto srpnové události. 
Výročí okupace Československa vojsky 
Varšavské smlouvy pod taktovkou Sovět-
ského svazu si pietním aktem připomně-
lo i vedení města.
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NÁPLAVKA: NOVÁ PODOBA 
NÁBŘEŽÍ JE UŽ ZŘEJMÁ 

Málokterá technická stavba přidá městu novou atraktivní lokalitu. U protipovodňových opatření v centru 
Olomouce tomu tak ale je. 
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Nábřeží řeky Moravy se v centru města 
zcela proměnilo. Olomoučané se budou 
už brzy moci procházet po náplavce. 

MICHAL FOLTA

Do konce září bude náplavka po stavební 
stránce hotova. Pravý břeh řeky Mora-
vy se výrazně změní v celém, skoro půl 
kilometru dlouhém úseku od restaurace 
Bristol a mostu v Komenského ulici až po 
křižovatku ulic Blahoslavova a Šmeralo-
va na druhém konci. 

Lokalita bude mít po dokončení úplně 
jiný charakter, než mívala po předchozí 
dlouhé desítky let. Už během srpna se 
mohli zájemci na vlastní oči přesvěd-
čit, že prostor mezi řekou a zástavbou 
v Blahoslavově ulici získává charakter 
tradičního městského nábřeží. Co přesně 
náplavka a její okolí Olomoučanům po 
dokončení a po následné kolaudaci při-
nese?

Pískovcové lavičky, přípojky 
a úvaziště lodí
Vznikne zde prostor pro procházky 
a trávení volného času. Klasické zděné 
restaurace zde ale rozhodně nečekejme. 
Náplavka je součástí vodního díla a sou-
částí koryta. Podle odborníků je kapacita 
upraveného koryta řeky vypočítána tak, 
že zhruba třicet dní v roce bude zvýšená 
hladina řeky přesahovat hranu náplavky 
a po její ploše tak poteče voda. Přesto se 
tady ale mohou odehrávat různé spole-
čenské aktivity. 

Z Blahoslavovy ulice bude možné 
plochu náplavky napojit na elektřinu, 
součástí nábřežní zdi bude totiž přivaděč 
elektřiny. Zatím ještě není náplavka zko-
laudována, podle dosavadních dohod je 

ale jasné několik věcí. Na náplavce bude 
možné provozovat drobné občerstvení, 
například stánky se zmrzlinou, palačin-
kami, kávou či podobným sortimentem. 
Bude tu možné také uspořádat společen-
ské a kulturní aktivity, jako jsou menší 
koncerty nebo třeba divadelní předsta-
vení. Pro občerstvení i kulturní aktivity 
je podstatná mobilita – v případě, kdy 
z hlásných stanic na horním toku Moravy 
přijde varovná zpráva o nebezpečném 
stoupání výšky hladiny, bude nutné ná-
plavku během krátké doby vyklidit. 

Součástí náplavky jsou také úvaziště 
pro lodě. Nejde o klasické přístaviště, ale 
o místa, kde může plavidlo typu Ololodi 
zastavit a být uvázáno za kovový úchyt. 
V místě úvaziště je z bezpečnostních 
důvodů snížená hrana náplavky. Úvazišť 
je na náplavce několik, jsou rozmístě-
ny zhruba po padesáti metrech. Lodě by 
u nich neměly kotvit nastálo, ale pouze 
pro nástup a výstup cestujících. 

Pro posezení lidí jsou na několika 
místech náplavky umístěny pískovcové 
sedáky. Nahrazují tak klasické lavičky 
a jiný mobiliář, který by v případě povod-
ní mohl vodní živel uvolnit, odnést a na 
jiném místě jím pak ucpat koryto řeky. 

Na náplavce nebudou žádné stromy, 
protože ty by mohly také tvořit překážku 
při povodni, místo toho ale budou vysa-
zeny nové stromy nahoře nad nábřežní 
zdí v Blahoslavově ulici. 

Vyhlídkové terasy s posezením, 
kamery pod mostem
Také ulice Blahoslavova nad samotnou 
náplavkou se do září dočká konečné 
nové podoby. Dominovat jí bude dláž-
děná komunikace, společná pro chodce 
a cyklisty. Mateřská škola, která zde sídlí, 
bude mít umožněno zásobování. Těs-
ně podél nábřežní zdi povede vyvýšená 

linka. U nábřežní zdi budou vysazeny 
popínavé rostliny, nahoře přibydou také 
mladé stromy.

Dalším zajímavým prvkem nábřeží bu-
dou dvě vyhlídkové terasy. Jedna z nich 
je poblíž evangelického kostela, druhá na 
opačné straně u křižovatky ulic Blahosla-
vova a Šmeralova. Tyto terasy budou mít 
speciální dlažbu složenou ze štípaného 
kamene a dřevěných prken. Součástí obou 
teras bude navíc také lavička a pítko s pit-
nou vodou a na terase u Šmeralovy ulice 
bude vysazen také další strom. Podobně 
jako na náplavce také na těchto vyhlídko-
vých terasách mohou být pořádány i men-
ší kulturní aktivity. 

Během září bude hotové i veřejné 
osvětlení, které bude osvětlovat součas-
ně Blahoslavovu ulici i náplavku. Speci-
ální osvětlení bude pod novým mostem 
v Masarykově třídě. Svítit bude také zá-
bradlí Renderova mostu. Veřejný pořá-
dek v prostorách pod mosty budou navíc 
hlídat čtyři kamery ve správě městské 
policie. 

TECHNICKÉ PARAMETRY
Náplavka sama od mostu v ulici 
Komenského po Šmeralovu ulici 
je dlouhá 375 metrů. K tomu je 
třeba přičíst ještě 55 metrů dlou-
hou dlážděnou nájezdovou rampu 
u restaurace Bristol. Šířka náplav-
ky je proměnlivá, ale v průměru 
má zhruba 12 metrů. Za běžného 
stavu vody v řece Moravě bude 
výška náplavky 30 centimetrů nad 
hladinou. Koryto řeky po všech 
stavebních úpravách musí i s ná-
plavkou pojmout povodeň s prů-
tokem 650 kubíků za sekundu, 
tedy 380letou povodeň. 

PODOBA NÁBŘEŽÍ
Základní podobu nábřeží určil už 
před dvaceti lety jeden z ideo-
vých podkladů této etapy protipo-
vodňových opatření, a sice Studie 
urbanistického a ekologického 
začlenění koryta řeky Moravy do 
struktury města Olomouce. V ní 
je navrženo klasické kamenné 
nábřeží včetně dvou mostů v Ko-
menského ulici a na Masarykově 
třídě. Jedním z hlavních tvůrců 
studie je i architekt Antonín No-
vák z architektonické kanceláře 
DRNH.
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Císařovna z písku
Akademičtí sochaři Marian Maršálek 
a Jiří Kašpar jsou autory pískové sochy 
císařovny Marie Terezie na Horním ná-
městí. Ta, jakožto zakladatelka Olo-
moucké pevnosti, byla součástí Týdne 
vojenské historie.

Písek na sochu musí být speciálně 
vybraný. Musí mít větší podíl jemných jí-
lovitých částí, aby se dal udusat. A čím je 
písek lepší, tím vyšší socha může být.

„Živíme se oba sochařinou a restau-
rováním, ale v pískových sochách je 
zkušenější Jirka,“ ukázal Marian Mar-
šálek na kolegu. Ten přiznal, že už od 
roku 2006 jezdí i po různých festivalech 
kdekoliv na světě. Poprvé se oba potkali 
na festivalu Sochy z písku, který se koná 
v jihočeském Písku.

„Nejvíc soch z písku se dělá na severo-
západě Evropy. Německo, Dánsko, Ho-
landsko, ale byl jsem i na obskurnějších 
místech – v Číně nebo Saudské Arábii,“ 
řekl Jiří Kašpar.

Z písku oba udělají cokoliv. „Nejen pa-
novníky, všechno, co se chce. Podle ob-
jednávky,“ přiznal Maršálek. Občas se ale 

přihlásí do soutěží a tam dostanou volnou 
ruku, protože se hodnotí kreativita. Kašpar 
poznamenal, že ale materiál rád střídá – ká-
men, bronz, cokoliv. „Osvěžuje to,“ vysvětlil. 
Portrét se sochařům dělá hůř u dobře 
známé osoby, zvláště když nemá výrazné 
rysy. U císařovny jim šlo všechno hladce. 
Marie Terezie by měla v Olomouci zůstat 
do podzimu. „Pokud nám dobře zaschne 
penetrace a nepřijde extrémní počasí, 
tak to běžně vydrží do mrazu, kdy to roz-
puká,“ popsal Maršálek. 

Čtyřmetrová socha z 12 tun písku by 
měla na nároží radnice stát do října.   pok

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI PRVNÍ 
FÁZI PŘEVODU BYTŮ
Převod asi 250 bytů nájemníkům 
z Družstva Jižní schválili zastu-
pitelé města Olomouce na svém 
mimořádném jednání. Převod 
proběhne ve dvou fázích. Nyní 
město převádí dvě třetiny z kaž-
dého bytu, zbývající jednu třetinu 
převede poté, co družstva projdou 
nezbytným procesem přeměny na 
akciové společnosti, a město tak 
nabyde jejich majetek.   jau 

ZIMNÍ STADION MÁ NOVÉ 
MANTINELY
Nové, bezpečnější mantinely ne-
obsahují žádné tvrzené sklo a je-
jich spodní pevná část je nižší, což 
snižuje riziko například vážného 
úrazu hlavy. Ty předchozí sloužily 
16 let. Nový druh elastických man-
tinelů požaduje po extraligových 
klubech Český hokejový svaz jako 
podmínku pro další účast v novém 
ročníku nejvyšší soutěže.   mif

Do pětileté adopce převzal hrobku fot-
balového mecenáše Josefa Andera ml. 
spolek SK Olomouc Sigma MŽ. Následov-
níci prvorepublikových fotbalistů se bu-
dou starat o místo odpočinku bývalého 
podnikatele a ředitele společnosti ASO, 
který nechal vybudovat stadion nesoucí 
dnes jeho jméno.

„Po jednáních s představiteli fotba-
lového klubu Sigma Olomouc byla 

dohodnuta adopce. Sigma tak bude 
o místo této významné osobnosti po 
dobu pěti let pečovat a zajišťovat zá-
kladní údržbu,“ objasnila náměstkyně 
primátora Markéta Záleská. Jde o pilot-
ní část projektu, který zakládá tradici 
adopce opuštěných hrobů významných 
osobností města.

Hrobka Anderovy rodiny se nachá-
zí na Ústředním hřbitově v Olomou-
ci – Neředíně. Jedná se o umělecky 

významné a historicky cenné dílo, 
jehož autorem je architekt Bohumír F. 
A. Čermák, který mimo jiné přestavěl 
jejich rodinnou vilu na Svatém Kopeč-
ku. Anderovu hrobku ale její dlouho-
letá nájemkyně v roce 2017 předala 
do správy Hřbitovů města Olomou-
ce, a protože hrobka nebyla v dobrém 
technickém stavu, byla v roce 2021 ve 
spolupráci správy hřbitovů a odboru 
cestovního ruchu, kultury a sportu ma-
gistrátu zrestaurována a opravena. 

„S možností převzít hrobku do adopce 
jsme pochopitelně souhlasili. Jsme klub 
s úctou k tradicím. Josef Ander mlad-
ší patří mezi nejvýznamnější historické 
osobnosti fotbalu v našem městě. Po-
stavil stadion, na kterém hrály generace 
skvělých hráčů. Budeme dělat maximum, 
aby hrobka byla důstojným místem jeho 
odpočinku,“ uvedl předseda výboru spol-
ku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš.

Projekt adopce významných hrobů 
v Olomouci stojí na svém počátku. Desít-
ky hrobů významných osobností kulturní-
ho a společenského života jsou opuštěny. 
Jedná se o výtvarníky, vojáky, vědce či 
sportovce. „Chceme adopci těchto hro-
bových míst v budoucnu nabídnout pří-
slušným spolkům a institucím, ale i široké 
veřejnosti,“ naznačila náměstkyně primá-
tora Markéta Záleská.   deš

 SIGMA PŘEVZALA DO  
 ADOPCE ANDEROVU HROBKU 
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Dražba odtažených vozidel
Odbor dopravy a územního rozvoje řeší problematiku odsta-
vených vozidel s prošlou technickou kontrolou na komuni-
kacích města Olomouce. Po splnění všech zákonných lhůt 
a schváleného povolení k prodeji odtažených vozidel, které 
si provozovatel v zákonné lhůtě nevyzvedl, proběhne v pořadí 
třetí veřejná dražba ve středu dne 21. 9. 2022.

Dražit se budou 2 vozidla:  
- osobní vozidlo ŠKODA FABIA, barva modrá-základní, 
RZ 1Z2 5269, VIN:TMBJB16Y423559344
- osobní vozidlo PEUGEOT 307-kombi, barva stří-
brná-metal, RZ 5M4 7422, nyní bez RZ, VIN: 
VF33HRHSB82872975

Prohlídka vozidel pro 
zájemce proběh-
ne od 8:30 hod. do 
9:30 hod. v areálu 
společnosti Track 
Trade, ul. Pavelkova 
6, (odstavná plocha 
společnosti Spemax 
s. r. o.),  kde jsou obě 
vozidla umístěna.

Následná dražba 
vozidel bude tentýž 
den v 10:30 hod. 
v kanceláři soudní-
ho exekutora Mgr. 
Svatopluka Šůstka, 
Exekutorský úřad 
Olomouc, Pavelčá-
kova 14, II. patro.

Nové kontejnery na kovy

Pětadvacet nových kontejnerů na kovy se během srpna objevilo 
v olomouckých ulicích. Na základě četných požadavků občanů 
a komisí městských částí se odbor městské zeleně a odpadové-
ho hospodářství ve spolupráci s technickými službami rozhodl 
rozšířit možnosti třídit kovový odpad z domácností.

Kontejnery městu poskytla společnost  EKO-KOM. Tentokrát 
se jedná o menší kontejnery s objemem 1100 litrů, jsou černé 
a mají šedé víko. „Lidé mají možnost do těchto kontejnerů od-
kládat drobný kovový odpad z domácností, jako jsou plechovky 
od nápojů nebo konzerv, plechová víčka od sklenic, plechové 
zátky, alobal, víčka od jogurtů a další drobný kovový odpad,“ 
vysvětlil náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák. Pro větší 
kusy kovového odpadu slouží i nadále sběrové dvory.

Na webových stránkách www.olomouctridi.cz najdete se-
znam všech stanovišť k odkládání nejen kovového, ale také dal-
ších druhů tříděného odpadu.   jau

ULICE S NOVÝMI KONTEJNERY
Bukovanská, Tomkova, Lazecká, Sladkovského, U Sol-
ných mlýnů, Lipenská, Bystrovanská, Chválkovická, Pí-
sečná, Jilemnického, Zelená, Přichystalova, V Kotlině, 
Špálova, Družební, Fischerova, Kmochova, Na Chmelnici, 
Bacherova, Vojanova, Kollárovo náměstí, Eduarda Ham-
burgera, Edisonova, Loudova, Nedbalova

Město jednalo s dodavatelem tepla, výsledkem je nižší nárůst ceny
Tématem posledních měsíců je všudypří-
tomný nárůst cen především v oblasti by-
dlení a dodávkách energií. Vedení města 
se proto snaží přispět ke zmírnění jejich 
dopadů opatřeními, která má v kompe-
tenci, ačkoli samospráva nemůže suplo-
vat roli státu. 

Možné varianty ke zmírnění problémů 
občanů hledali radní při jednání s majo-
ritním dodavatelem tepelné energie pro 
olomoucké domácnosti, jímž je akciová 
společnost OLTERM & TD Olomouc. 

„Povedlo se nám dohodnout navýšení 
cen odebrané teplé vody a ústředního to-
pení na rok 2022 jen o sedmnáct procent, 
ačkoli společnost plánovala vzhledem 
k nárůstu nákladů významně vyšší růst 
cen. Město sice jako akcionář společnosti 
utrpí finanční ztrátu, ale nižší nárůst ceny 
je s ohledem na občany nezbytný,“ zdů-
raznil primátor Mirek Žbánek.

Nájemcům bytů ve vlastnictví města 
již Správa nemovitostí Olomouc navýši-
la pravidelnou platbu záloh za energie. 

Cílem je zajistit plynulost plateb úhrad 
a vyhnout se nepříjemnému překvapení 
v okamžiku, kdy nájemcům přijde vyúčto-
vání za uplynulé období.

„Lidé, kteří pociťují dopad zvyšujících 
se nákladů na bydlení, mohou kontakto-
vat buď přímo úřad práce, nebo sociální 
pracovníky magistrátu, kteří jim pomo-
hou zorientovat se ve spleti dávkových 
systémů a vyplnit formuláře,“ upozornil 
vedoucí odboru sociálních věcí magistrá-
tu Michal Majer.   ste
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Zatímco podobu třetí etapy protipovod-
ňové ochrany Olomouce ukáže teprve 
architektonická soutěž, čtvrtá etapa už 
má zelenou.  

Část protipovodňových opatření na No-
vých Sadech, zvaná jako IV. A etapa, již 
má platné stavební povolení a v příštím 
roce může začít. Na rozdíl od právě rea-
lizované II. B etapy, která je silně limito-
vaná okolní zástavbou, a tím i technicky 
náročná, nabízí etapa IV. A možnost pro-
pojit protipovodňovou ochranu s revi-
talizací vodního toku za využití přírodě 
blízkých opatření. 

Moderně a efektivně
„Po dokončení nejen že ochrání život 
a majetek tisíců obyvatel na jihu města, 
ale podpoří také život v nově vzniklých 

biotopech. Navržený souběh revitali-
zace řeky a její nivy s protipovodňovou 
funkcí je efektivním a moderním přístu-
pem k ochraně velkého města před po-
vodní,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Etapa IV. A zahrnuje zejména pravý 
břeh u čistírny odpadních vod. Ten se sní-
ží a řeka Morava se propojí se zbytkem 
historického koryta na levém břehu, kte-
ré má dnes charakter mrtvého ramene 
odříznutého od řeky. 

„Na pravém břehu tak vznikne členi-
tá plocha protkaná paralelními říčními 
ramínky a tůněmi. Při zvýšeném průtoku 
v řece bude navíc každoročně docházet 
k zaplavení pravobřeží o rozloze přibliž-
ně pěti hektarů,“ doplnil ředitel regio-
nálního pracoviště Agentury ochrany 
přírody a krajiny Michal Servus.

Bez zahrádek
Na pravém břehu se dnes nachází za-
hrádkářská kolonie, kterou město za-
hrádkářům pronajímá. Ta bude muset 
protipovodňovým opatřením ustoupit. 
Nájemci pozemků podali na krajský úřad 
odvolání proti plánované výstavbě proti-
povodňových opatření, hejtmanství však 
jejich žádost zamítlo. Upravené řešení, 
které navrhovali zahrádkáři, by totiž pod-
le závěru krajského úřadu nemohlo splnit 
dostatečnou ochranu před povodní. 

Pozemky k zahradničení si zde lidé 
pronajímají na dobu určitou, která končí 
letos v listopadu. Plocha je už od roku 
1998 v územním plánu vymezena pro 
protipovodňová opatření. Ta po dokonče-
ní úpravy pravého i levého břehu ochrá-
ní životy i majetek Olomoučanů na jižní 
straně města. 

Více než tři tisíce obyvatel v měst-
ských částech Nové Sady, Hodolany, 

Holice a Nemilany bude díky možnosti 
rozlivu povodňové vlny chráněno před 
ničivými následky povodní, stejně tak 
jako řada podniků nebo výzkumná pra-
coviště univerzity, která se zde nacházejí. 
Dokončení všech součástí protipovod-
ňové ochrany města bude mít pozitivní 
dopad i na území níže po toku polože-
ných obcí.

Příroda se odmění
Přírodě blízké opatření, které městská 
zástavba neumožňuje, je rozšířit říční ko-
ridor a využít tlumivý rozliv do nivy. 

„Větvením řeky, obnovou původních, 
historických částí koryta a tvorbou niv-
ních mokřadů se přiblížíme k přírodnímu 
vzoru řeky Moravy a odměnou nám bude 
výrazné zvýšení biodiverzity,“ řekl ve-
doucí odboru životního prostředí magist-
rátu Petr Loyka.   jau

ZPRÁVY Z MĚSTA

 ČTVRTÁ ETAPA PROTIPOVODŇOVÝCH  
 OPATŘENÍ MŮŽE ZAČÍT 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
OLOMOUCE
14 kilometrů řeky Moravy na 
území města – zvýšení kapacity 
koryta řeky na průtok 650 kubíků 
za sekundu. 

HARMONOGRAM
hotovo
I. etapa: 2006—2007
II. A etapa: 2012—2013
II. B etapa: 2018—2022

v předprojektové přípravě
III. etapa

připraveno k realizaci
IV. A etapa: 2023—2026 
IV. B etapa: 2024—2028 

PPO Chomoutov

PPO Olomouc III. etapa

PPO Olomouc II. etapa

PPO Olomouc I. etapa

PPO Olomouc II. A etapa

PPO Olomouc IV. etapa
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Zdravé láhve pro prvňáčky tradičně 
zahájily nový školní rok všem
Více než tisícovka speciálních zdravých 
lahví čekala olomoucké prvňáčky při 
vstupu do školy. 

Přívlastek zdravá dostala kvůli mate-
riálu, který je použit k její výrobě. Tím 
je speciální plast vyvinutý pro lékařské 
a farmaceutické účely bez obsahu ftalátů, 
změkčovadel a bisfenolů typu BPA, BPS 
či BPF. Při správné údržbě a péči zůstávají 
láhve bez plísní a zápachu.

Láhev je navíc opatřena tematickým 
potiskem z oblasti bezpečnosti. Při pou-
žívání dětem poutavé obrázky přirozeně 

a zábavnou formou pomáhají zapama-
tovat si, jak se v určité situaci zachovat 
a telefonní čísla jednotlivých složek inte-
grovaného záchranného systému. 

„Tento typ lahví rodiče svým dětem 
často pořizují a tvoří téměř nedílnou sou-
část výbavy každého školáka, s ohledem 
na cenu však nemusí být dostupná všem 
sociálním skupinám. Náš projekt má tedy 
výchovný, praktický i sociální aspekt,“ 
uvedl náměstek primátora Martin Major, 
který má na starosti i oblast bezpečnosti 
a ochrany obyvatel.

Projekt Zdravé láhve do škol už počtvr-
té připravil odbor ochrany magistrátu. 

Do prvních tříd nastoupilo 1. září 
1109 žáků, což je přibližně stejný počet 
jako v minulém školním roce. Do 23 zá-
kladních škol, které zřizuje statutární 
město Olomouc, bude v tomto školním 
roce chodit 9250 žáků, což je asi o dvě 
stě více proti loňsku.

A co klasické prázdninové opravy? 
„Probíhaly v podstatě na všech školách, 
ať již se jednalo o malování, opravy so-
ciálních zařízení, úpravy na zahradách, 
opravy elektroinstalace, či jiné práce,“ 
vyjmenovala vedoucí odboru školství 
Hana Fantová. 

Obdobné to bylo i v mateřských ško-
lách. Například ve školce v Dělnické ulici 
byla pro děti připravena nová, zrekon-
struovaná třída.   pok

Univerzita třetího 
věku se otevírá
Univerzita třetího věku při Univerzitě Pa-
lackého přijímá přihlášky na akademický 
rok 2022/2023 až do poloviny září. 

Zájemci si mohou nově vybrat z dvou-
letých specializovaných běhů, ale 
i kratších, jednoletých nebo jednosemes-
trálních programů. A to od historie až po 
medicínská a právní témata. Oblíbené jsou 
programy zaměřené na zdravý životní styl, 
lidovou kulturu, výtvarné umění a hud-
bu. V nabídce jsou i přírodovědná témata, 
poznávání asijské kultury, kurz digitální 
fotografie i kurzy zaměřené na pohybové 
aktivity a exkurze na zajímavá místa. 

Univerzita třetího věku nabízí také 
jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro 
seniory různých úrovní. 

Bližší informace na čísle 585 633 408 
nebo pište na e-mail u3v@upol.cz.   ste

září říjen

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 15:00 - 19:00 10:00 - 19:00
ZŠ Heyrovského * 16:00 - 19:00 9:00 - 18:00 16:00 - 18:00 9:00 - 18:00
FZŠ a MŠ Holečkova 16:00 - 19:00 9:00 - 19:00 16:00 - 18:00 9:00 - 18:00
ZŠ Rooseveltova 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00 15:00 - 18:00 9:00 - 18:00
ZŠ a MŠ Náves Svobody 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00 15:00 - 18:00 9:00 - 18:00
ZŠ a MŠ Nedvědova 16:00 - 19:00 9:00 - 19:00 16:00 - 19:00 9:00 - 18:00

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

15:00 - 18:00
9:00 - 12:00

14:00 - 19:00 14:00 - 18:00
ZŠ a MŠ Řezníčkova 15:00 - 19:00 9:00 - 19:00 15:00 - 18:00 9:00 - 18:00
ZŠ tř. Spojenců hřiště uzavřeno - provoz bude upřesněn dle možností školy

ZŠ a MŠ Svatoplukova 16:30 -19:00
9:00 - 12:00

16:30 -18:00
9:00 - 12:00

13:00 - 19:00 13:00 - 18:00
ZŠ Zeyerova 9:00 - 19:00 9:00 - 19:00 15:30 - 19:00 9:00 - 19:00

ZŠ Tererovo nám. 15:00 - 19:00
9:00 - 12:00

15:00 - 18:00
9:00 - 12:00

13:00 - 19:00 13:00 - 18:00
ZŠ Helsinská hřiště uzavřeno - provoz bude upřesněn dle možností školy

* ve dnech státních svátků hřiště uzavřeno

Provoz školních hřišť pro veřejnost

Vědecké kroužky  
v Pevnosti 
poznání pro děti 
i seniory
Centrum popularizace Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palacké-
ho spustilo na webu registraci na 
zájmové kroužky pro děti. 

Tým science centra rozšířil na-
bídku pro fanoušky robotiky a astro-
nomie nebo pro příznivce kutilství. 
Současně se mohou do odpoledního 
kroužku přihlásit také aktivní senioři. 

„Pro velký zájem jsme přida-
li místa v kroužku nazvaném Malý 
vědec a nově děti dostanou možnost 
pracovat v naší Kutílně, kde mohou 
vymýšlet nejrůznější vychytávky a re-
alizovat své sny a nápady,“ pozvala 
do interaktivního centra Alice Koso-
vá, koordinátorka z Pevnosti poznání.

Otevřena bude i Laboratoř ex-
perimentů pro děti ve 3. až 5. třídě 
a pro školáky od 6. do 8. třídy krou-
žek Astronomie a robotiky. 

Nový vědecký kroužek je na-
chystán i pro seniory 65+ s názvem 
Letokruhy. Tam se účastníci budou 
zabývat minulostí, přítomností, ale 
i budoucností s využitím moderních 
technologií.   dtx
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NAŠI SOUSEDÉ 

Výborné jídlo a pití čeká na návštěvní-
ky 5. ročníku festivalu Jak chutná Lošov, 
který se koná v sobotu 10. září od 12 do 
22 hodin na místním fotbalovém hřišti. 

Ve stáncích budou dobroty od malých 
producentů z obcí kolem Lošova a spe-
ciality z několika hostujících restaurací 
z Olomouce. 

Lidé ochutnají třeba zvěřinový guláš, 
makrely, špízy, maso a sýry z grilu, rož-
něnou krůtu, pizzu, tortily, burgery, sushi, 
speciality z bystřických tvarglů, trhaná 
masa, plněné brambory z pece, domácí 
zákusky, buchty, trubičky a zmrzlinu ze 
Svatého Kopečka, pivo z několika minipi-
vovarů, víno přímo od vinaře nebo kávu 
z rodinné pražírny. 

„Chceme, aby se lidé na sklonku léta 
potkali se sousedy, pozvali celou rodinu, 
přátele a objevili chutě lokálních kvalit-
ních podniků, které se mají určitě čím po-
chlubit,“ řekl pořadatel Pavel Vysloužil 
ze spolku Dobrý Lošov, který akci orga-
nizuje s komisí městské části, sportovním 
klubem a dobrovolnými hasiči.

Gastronomický zážitek doplní poho-
dová muzika, program pro děti se skáka-
cím hradem nebo například aktivitami 
Pevnosti poznání Univerzity Palackého. 
Více na www.jakchutnalosov.cz.   dtx

 BABÍ LÉTO V LOŠOVĚ BUDE  
 OPĚT PLNÉ CHUTÍ A VŮNÍ 

Sousedská slavnost na Masaryčce – Zažít Olomouc jinak 
V neděli dne 25. září začne ve 14 hodin 
druhý ročník sousedské slavnosti Oživme 
Masaryčku, která se bude konat v Zey-
erově v úseku mezi Masarykovou a Bla-
nickou. 

„Návštěvníky čeká komentovaná pro-
hlídka nového mostu Václava Rendera, 
lidově zvaného Rejnok, s jeho autorem 
architektem Antonínem Novákem. Další 
prohlídky pod taktovkou Vojtěcha Jemel-
ky a Davida Helcela se zaměří na okolí 
mostu, nově vybudovanou náplavku, i sa-
motnou Masaryčku,“ vyjmenoval předse-
da komise městské části Svatopluk Binder.
Návštěvníci jsou zváni také ke 

společnému sousedskému stolu, který 
bude zároveň stolem soutěžním. Každý 
může přinést své vlastní kulinářské vý-
tvory a nejlepší bude v 17 hodin titulován 
názvem Masarykův talíř.

K dobrému jídlu kromě dobrého pití 
patří i dobrá hudba.  „Tu nám obstarají 
místní umělci, Evah s kapelou a Všude 
jinde vyprodáno,“ doplnil Binder. Pro 
děti bude připraven umělecký a spor-
tovní program, pro maminky a tatínky 
zase swap – výměnný obchod knihami 
a oblečením.
Pokud chcete přispět svým nápadem či 
zpropagovat svůj podnik na Masaryčce či 

v blízkém okolí, napište e-mail na adresu 
sousedska.novehodolany@gmail.com či 
sledujte událost na Facebooku.   dtx
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JEDEN, NEBO 45 KŘÍŽKŮ?
VOLBY JSOU TADY 

TÉMA

Po čtyřech letech přicházejí i do Olomouce komunální volby. 
Lidé si v nich budou koncem září vybírat, koho by posadili do 
45 křesel v městském zastupitelstvu. O jejich přízeň se uchá-
zelo v 11 stranách či uskupeních 429 kandidátů, ale čtyři se již 
svého úmyslu vzdali. Letos se ke komunálním volbám v Olo-
mouci připojují i volby do Senátu, jehož třetina se obměňuje 
v šestiletém cyklu. 

RADKA ŠTEDRÁ, PAVEL KONEČNÝ

Plnoletost je jedním z hlavních předpokladů pro možnost hla-
sování. K zářijovým volbám tak mohou lidé narození nejpozději 
24. září 2004. Prvovoličů je ve městě přes sedm stovek.

Svou totožnost prokazuje volič ve volební místnosti pou-
ze platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
dokladem. Podle současného zákona lze požádat o vydání ob-
čanského průkazu ve zkrácených lhůtách do pěti pracovních 
dnů (nebo 24 hodin s vyzvednutím na ministerstvu vnitra), což 
je zpoplatněno.

Do zastupitelstva města mohou volit také cizinci, kteří jsou ob-
čany EU s povoleným pobytem na českém území a kteří požádali 

o zápis do seznamu voličů. Žádost je třeba podat nejpozději 
21. září do 16 hodin na pracovišti evidence obyvatel v Palackého 
ulici. Do Senátu pak hlasují pouze občané České republiky. 

Jak hlasovat
Hlasovací lístek bude poměrně velkých rozměrů a vytištěn 
oboustranně. Dobrá rada pro voliče zní: hlasovací lístek
si připravte doma předem, nenechávejte úpravu až do volební 
místnosti. Zvyšuje se tím riziko chyby.

Hlasovací lístky pro oba druhy voleb obdrží volič v doručovací 
obálce, která je modrá, a to nejpozději tři dny před volbami. 

Pokud si je upraví v klidu doma, vloží svůj hlasovací lístek za 
plentou do úřední šedé nebo žluté obálky, podle typu voleb – 
komunální, senátní. Ty dostane od volební komise. A nesmí si je 
poplést, jinak je hlas neplatný.

Jak křížkovat
Volič má na výběr tři možnosti hlasování. 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
všem kandidátům této strany v určeném pořadí. Pokud volič 
označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této vo-
lební strany se v takovém případě nepřihlíží.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kan-
didáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební stra-
ny. Nejvýše lze v Olomouci označit 45 kandidátů. Když volič 
označí 46 kandidátů, je celý hlas neplatný.

3. Lze kombinovat oba způsoby. Označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandi-
dáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořadí pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu 45. 

Průběh voleb
V Olomouci letos v okrskových volebních komisích zasedne 
asi 850 lidí. Všichni museli přijít 2. září na zasedání, složit slib 
a také podepsat mlčenlivost a čestné prohlášení, že nejsou kan-
didáty žádné strany. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OLOMOUCE 

1  Sdružení pro republiku – Republikánská 
 strana Čech, Moravy a Slezska 

2   STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti
3   ANO 2011
4   spOLečně 
5   ProOlomouc a Piráti 
6   Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty 
7   Olomoučané 
8   Svobodní, Soukromníci, Koruna Česká, 
 Konzervativní strana 

9   Komunistická strana Čech a Moravy 
10  Spolu
11  SPD a Trikolora 
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VOLBY

„Druhého září se také pro každý okrsek z členů komise losoval 
předseda a místopředseda. Ti jsou důležití, protože pak se za-
pisovatelem dohlíží na průběh voleb, sčítání hlasů a předávají 
elektronicky výsledky statistickému úřadu,“ popsala Petra Vy-
chodilová z organizačního oddělení magistrátu. 

Komisaři okrsku se sejdou v pátek ráno, aby volební míst-
nost připravili. Chystají plentu, stoly, volební seznamy, urny 
a státní znak. Venku na budově musí být státní vlajka. „Zpra-
vidla se volí ve školách, výjimečně v hasičských zbrojnicích, 
klubech seniorů nebo ve společenském středisku,“ vyjmeno-
vala Vychodilová.

Na noc se zapečetí urna, volební seznamy, nevydané obálky 
i volební místnost. Pečetní pásku předseda komise ještě pode-
pisuje. A v sobotu ráno vše začne znovu. 

Patery volby má za sebou Ivana Dosoudilová jako členka vo-
lební komise. V těch posledních byla dokonce místopředsedkyní. 

„Bývá nás tak sedm, většinu už znám z dřívějška, ale každé 
volby se najde někdo nový,“ řekla Dosoudilová, která je nestra-
ník. Zprvu ji zajímalo, jak to u voleb vypadá, a také si chtěla 
drobně přivydělat, ale svou funkci považuje za zodpovědnou. 
„Když je nějaké hluché místo, tak si většinou povídáme nebo 
předáváme recepty. Vyprávíme si o tom, co jsme zažili od mi-
nulých voleb,“ popsala Dosoudilová. Občas také někdo donese 

bábovku nebo nějakou jinou dobrotu. „Ale abychom si tam četli 
knížky nebo hráli hry na mobilu, to ne.“ Každopádně se nenu-
dí. „Čím blíž je konec, tím víc jsme nedočkaví, jak to dopadlo,“ 
prozradila komisařka. Sčítání trvá hodiny. „Všechno musí být 
na sto procent přesně. Když jediná věc nesedí, vše se musí začít 
znovu,“ potvrdila Dosoudilová.

Kdo povede město
Největší napětí provází sčítání výsledků. Výsledek určí počet 
zvolených zástupců pro každou volební stranu a ne všechny 
musí uspět. Důvodem je pětiprocentní hranice. Kdo nedostane 
více než pět procent hlasů, v zastupitelstvu nebude. 

Volby určí 45 členů Zastupitelstva města Olomouce. Ti na 
své první schůzi, kterou zahájí nejstarší zvolený zastupitel, 
budou volit primátora a jedenáct členů městské rady. Je to 
obdoba parlamentu a vlády, akorát na městské úrovni. Zastu-
pitelstvo města je nejvyšším orgánem, rada města výkonným 
orgánem a primátor/primátorka zastupuje město navenek.

První schůze je slavnostnější než všechny následující a už 
před ní je jasné, kdo ze zvolených město povede. Bude to buď 
strana, nebo koalice stran, která bude v součtu mít alespoň 23 
zastupitelů – tedy většinu při hlasování. Ti ostatní budou tvořit 
opozici.

Volby do zastupitelstva města a třetiny 
Senátu Parlamentu České republiky 2022
Hlasování proběhne v pátek 23. září  od 
14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 
14 hodin. V případě konání druhého kola 
voleb do Senátu, se toto uskuteční o tý-
den později, tj. 30. září a 1. října 2022.

Změny
V Olomouci se bude hlasovat v celkem 
96 volebních okrscích. Oproti volbám 
v roce 2021 vznikl nový volební okrsek 
č. 96, a to oddělením části území od vo-
lebního okrsku č. 20. Volební místnost 
zůstává v ZŠ Helsinská. Další změnou 
je přesun volební místnosti okrsku č. 6 
z budovy Obchodní akademie na tř. Spo-
jenců do budovy ZŠ na tř. Spojenců.

Voliči
Do zastupitelstva města mohou volit 
také cizinci, kteří jsou občany EU s po-
voleným pobytem na území ČR a kte-
ří požádali o zápis do seznamu voličů, 
popř. tak již učinili v předchozích obec-
ních volbách. Žádost o zápis je třeba 
podat nejpozději 21. září do 16 hodin na 
pracovišti evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních dokladů, 
Palackého 14, Olomouc.

Do Senátu hlasují pouze občané 
České republiky.  Každý volič si může 
ověřit na pracovišti evidence obyvatel 

Palackého 14, zda je zapsán v seznamu 
voličů, a může požadovat doplnění úda-
jů, popř. provedení oprav. Bližší informa-
ce získáte na www.olomouc.eu, popř. na 
tel: 603 808 646. 

Voličský průkaz
Pro volby do zastupitelstev obcí  se 
voličské průkazy nevydávají. Voličský 
průkaz lze vydat jen pro volby do Se-
nátu Parlamentu ČR a opravňuje voliče 
k hlasování ve volebním obvodu, kde 
jsou vyhlášeny volby do Senátu a volič 
má trvalý pobyt v obci patřící do tohoto 
volebního obvodu.

Žádost lze podat: 
• písemně doručením nejpozději 16. 9. 
2022 s úředně ověřeným podpisem 
voliče, popř. v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky fy-
zické osoby,

• osobně nejpozději 21. 9. 2022 do 
16:00 hodin. 
Žádosti občanů s trvalým pobytem 

v Olomouci vyřizuje pracoviště eviden-
ce obyvatel, OP a CD, Palackého 14, 
Olomouc. Vydat voličský průkaz je mož-
né nejdříve od 8. 9. 2022.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasovací lístek
Ve volbách do Zastupitelstva 
města Olomouce bylo zaregistrováno 
11 volebních stran s celkem 429 kan-
didáty. Hlasovací lístek bude vytištěn 
oboustranně. Doporučujeme voličům, 
aby si hlasovací lístek připravili předem 
a nenechávali úpravu až do volební míst-
nosti.

Hlasovací lístky pro oba druhy voleb 
obdrží volič v doručovací obálce (modré 
barvy) nejpozději 3 dny přede dnem ko-
nání voleb, tj. 20. září 2022. 

Hlasovací lístky a úřední obálky 
(obdrží volič ve volební místnosti) pro 
volby do zastupitelstva jsou barvy 
šedé a hlasovací lístky a úřední obálky 
pro volby do Senátu jsou barvy žluté.  
Hlasovací lístky musí být vloženy do 
obálky téže barvy, jinak je hlas voliče 
neplatný.

V případě konání druhého kola voleb 
do Senátu obdrží volič hlasovací lístky 
ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné hlasovací 
schránky
Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů Magist-
rát města Olomouce (tel: 603 808 646, 
e-mail: odb.sc@olomouc.eu) a ve dnech 
voleb příslušnou okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, pouze však v územním 
obvodu volebního okrsku podle místa 
svého trvalého pobytu.   mmo 
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 1. ZŠ AKSAMITOVA 6

17.LISTOPADU 2, 2A, 2B, 2C, 2D, AKSAMITOVA, 
BLAŽEJSKÉ NÁMĚSTÍ, CAMILLA SITTEHO, DOLNÍ 
NÁMĚSTÍ, HAVELKOVA, KAPUCÍNSKÁ, KATEŘINSKÁ, 
KOZÍ, KŘIVÁ, LAFAYETTOVA, MICHALSKÉ STROMOŘADÍ, 
MLÝNSKÁ, OLOMOUC Č.P. 1211, OSTROVNÍ, ŠANTOVA, 
ŠEMBEROVA, U VÝPADU, UHELNÁ, WITTGENSTEINOVA

 2. ZŠ 8. KVĚTNA 29

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

 3. FILOZOFICKÁ FAKULTA, NA HRADĚ 5

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

 4. ZŠ 8. KVĚTNA 29

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

 5. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

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

 6. ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

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

 7. ZŠ TŘ.  SPOJENCŮ 8

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

 8. GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

BROŽÍKOVA, ERBENOVA, KAŠPAROVA, LITOVELSKÁ, 
LOLKOVA, NA ŠIBENÍKU, NA TRATI L 9-57, S 12, NOVÁ 
ULICE Č.P.1273, OLBRACHTOVA, PALACKÉHO L 23-25, 
S 20-24, POD LIPAMI, PŘED LIPAMI, SOBIESKÉHO, 
VÁCLAVKOVA, WELLNEROVA

 9. ZŠ TŘ. SPOJENCŮ 8

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

10. ZŠ MOZARTOVA 48

NA VOZOVCE, POLÍVKOVA

11. ZŠ MOZARTOVA 48

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

12. ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

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

13. ZŠ A MŠ LOGOPEDICKÁ, TŘ. SVORNOSTI 37

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

14. ZŠ MOZARTOVA 48

ALBERTOVA, EDMUNDA HUSSERLA, EDUARDA 
HAMBURGERA, ŠTÍTNÉHO, WOLKEROVA

15. KLUB PRO SENIORY, POLSKÁ 57

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

VOLEBNÍ OKRSKY

Místem konání voleb ve městě Olomouc jsou volební místnosti 
ve volebních okrscích:

16. KLUB PRO SENIORY,  POLSKÁ 57

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

17. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ,  
          ROOSEVELTOVA 79

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

18. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ,    
          ROOSEVELTOVA 79

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

19. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

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

20. ZŠ HELSINSKÁ 6

ČECHOVA, GEN. PÍKY LICHÁ ČÍSLA, GRÓNSKÁ, 
HELSINSKÁ, NORSKÁ, PRAŽSKÁ, RUMUNSKÁ

21. ZŠ HELSINSKÁ 6

NEŘEDÍN Č.P.889, POLITICKÝCH VĚZŇŮ, TŘ. MÍRU L 
37-135, S 2-104, S 120

22. ZŠ HELSINSKÁ 6

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

23. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

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

24. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

TŘ. SVORNOSTI L 47-57, S 40-54

25. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 17-37, S 2-34

26. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

STIBOROVA L 1-13, ZELENÁ

27. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA LICHÁ ČÍSLA

28. ZŠ TEREROVO NÁM. 1

KMOCHOVA SUDÁ ČÍSLA

29. ZŠ STUPKOVA 16

FOERSTROVA L 1-49

30. ZŠ MOZARTOVA 48

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

31. ZŠ STUPKOVA 16

JÍLOVÁ

32. ZŠ STUPKOVA 16

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

33. ZŠ STUPKOVA 16

FRAGNEROVA, ROŠICKÉHO, STUPKOVA, V HLINKÁCH

34. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

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

35. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BACHEROVA, MOŠNEROVA, OKRUŽNÍ  VYJMA L 37-39

36. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

BRNĚNSKÁ, PIONÝRSKÁ

37. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

ČAJKOVSKÉHO, HORNÍ LÁN, HRANIČNÍ LICHÁ ČÍSLA

38. TOPOLANY, NEDBALOVA 8

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

39. ZŠ NEDVĚDOVA 17

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

40. ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO LICHÁ ČÍSLA

41. ZŠ HEYROVSKÉHO 33

HEYROVSKÉHO SUDÁ ČÍSLA, JANSKÉHO

42. ZŠ NEDVĚDOVA 17

HELENY MALÍŘOVÉ, KISCHOVA, LUŽICKÁ, 
SIENKIEWICZOVA

43. ZŠ HOLEČKOVA 10

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

44. ZŠ NEDVĚDOVA 17

JEREMIÁŠOVA, SCHWEITZEROVA S 52-76

45. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

DRUŽEBNÍ, ROŽŇAVSKÁ

46. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

VOSKOVCOVA, WERICHOVA L 19-31

47. BPS, PEŠKOVA 1

ANDĚLSKÁ, DOLNÍ NOVOSADSKÁ, LESNÍ, LOUDOVA, 
NA LOUČKÁCH, NA PAŽITU, NEBESKÁ, NOVÉ SADY 
Č.P.772, PEŠKOVA, SAMOTA, SLAVONÍNSKÁ, STŘEDNÍ 
NOVOSADSKÁ, TEICHMANNOVA, U KAPLIČKY, VĚRY 
PÁNKOVÉ, VRATISLAVOVA

48. ZŠ ROOSEVELTOVA 103

ZIKOVA

49. ZŠ HOLEČKOVA 10

RADOVA, TRNKOVA LICHÁ ČÍSLA

50. ZŠ HOLEČKOVA 10

TRNKOVA SUDÁ ČÍSLA

51. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ, ROOSEVELTOVA 79

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

52. ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

CIHLÁŘSKÁ, DYKOVA, HAKENOVA, JANÍČKOVA L 1-25, 
JOSEFA BEKA, K LESÍKU, KYSELOVSKÁ, MACHAROVA, 
NA STRÁNI, POD KOSTELEM, POVELSKÁ Č.O. L 
61, POŽÁRNÍKŮ, SLAVONÍN Č.P. 617, TOPOLOVÁ, 
U ZAHRÁDEK, VE VRBINÁCH, ZA KOSTELEM
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Legenda:
L - lichá, S - sudá orientační čísla domů
+ rekreační objekty ve všech okrscích, kde 
mají voliči trvalý pobyt

53. ZŠ NEMILANY, RAISOVA 1

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

54. SPOL. STŘEDISKO NEDVĚZÍ, JILEMNICKÉHO 29

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

55. ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

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

56. VOŠ A SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, BOŽETĚCHOVA 3

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

57. ZŠ HÁLKOVA 4

JEREMENKOVA, JUNGMANNOVA, SMETANOVA

58. ZŠ HÁLKOVA 4

TŘ. KOSMONAUTŮ

59. ZŠ ZEYEROVA 28

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

60. ZŠ ZEYEROVA 28

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

61. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

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

62. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

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

63. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

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

64. ZŠ ŘEZNÍČKOVA 1

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

65. ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

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

66. ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

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

67. ZŠ HOLICE, NÁVES SVOBODY 41

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

68. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

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

83. ZŠ GAGARINOVA 19

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

84. ZŠ SVATÝ KOPEČEK, DVORSKÉHO 33

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

85. KD LOŠOV, SVOLINSKÉHO 65

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

86. SPOL. STŘED. RADÍKOV, NÁPRSTKOVA 1

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

87. HASIČSKÁ ZBROJNICE, CHOMOUTOV, HORECKÁ 2

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

88. MŠ TÝNEČEK, BLODKOVO NÁMĚSTÍ 15

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

89. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

FISCHEROVA, HANDKEHO

90. ZŠ HELSINSKÁ 6

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

91. GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO 9

I. P. PAVLOVA S 24-62, ZA VODOJEMEM

92. ZŠ ROŽŇAVSKÁ 21

WERICHOVA VYJMA L 19-31

93. STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ,  
          ROOSEVELTOVA 79

ROOSEVELTOVA S 78-84, SKUPOVA

94. ZŠ SLAVONÍN, ZOLOVA 2

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

95. ZŠ NOVÝ SVĚT, PŘICHYSTALOVA 20

KANADSKÁ, KOLUMBOVA, NÁLEVKOVA, PITTSBURSKÁ, 
PŘICHYSTALOVA, REAGANOVA, RYBÁŘSKÁ, 
U CAJNERÁKU, VIKINGSKÁ

96. ZŠ HELSINSKÁ 6

ALOISE RAŠÍNA, EDVARDA BENEŠE, GEN. PÍKY SUDÁ 
ČÍSLA, ŘEPČÍN Č.P. 91

69. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 13

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

70. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, PASTEUROVA 19

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

71. ZŠ ČERNOVÍR, PETŘKOVA 3

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

72. ZŠ TÁBORITŮ 25

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

73. ZŠ GORKÉHO 39

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

74. HASIČSKÁ ZBROJNICE , SELSKÉ NÁMĚSTÍ 64A

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

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

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

76. GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

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

77. GYMNÁZIUM HEJČÍN, TOMKOVA 45

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

78. SPORTOVNÍ HALA UP, U SPORTOVNÍ HALY 2

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

79. ZŠ DEMLOVA 18

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

80. ZŠ DEMLOVA 18

JIŘÍČKOVA, KNECHTLOVA, NA LETNÉ, ZAMYKALOVA

81. ZŠ DEMLOVA 18

HERRMANNOVA, ŘEZÁČOVA, URXOVA

82. ZŠ DEMLOVA 18

ČERNOVÍR Č.P. 375, 376, FLORYKOVA, LAZECKÁ L 
43-123, S 24-114, SAMOTA, SLÁDKOVA, SYNKOVA, 
TVRDÍKOVA, VAHALÍKOVA
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Milan Feranec
ANO 2011

Byly plné hraběcích 
rad opozice a  odpo-
vědnosti koalice za při-
jímaná rozhodnutí. Být 
v koalici znamená mít 
odpovědnost za rozvoj města, zachování ve-
řejných služeb, rozpočet, hledat kompromisy. 
To se nám dařilo, a to i v nelehké covid době. 
Naopak opozice nenese žádnou odpověd-
nost, může navrhovat cokoli, bez ohledu na 
rozpočet. Od části opozice jsme si užili hrabě-
cích rad skutečně dost. Až mi to připomínalo 
seriál Byli jednou dva písaři. Všechno věděli, 
na všechno měli knížky. Některé i s obrázky.

Jiří Zima 
KSČM 

Milí Olomoučané. Čty-
ři roky uběhly jako 
voda a já se opětovně 
přesvědčil, že sedět 
v opozičních lavicích 
není to pravé ořechové. Časy se mění. Pra-
vicové strany dělají levicovou politiku. Jisté 
etablované hnutí dodnes neví, zda je pravi-
cové či levicové. Politici zůstávají stejní, jen 
se liší mírou populismu a egoismu. V pozadí 
za nitky tahají stále stejní našeptávači, hra-
jící si na malé oligarchy. Kdo, je kdo občan 
nepozná. Olomoučanům přeji politiky, kteří 
nejsou profesionály vlastního prospěchu.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Bylo to mé 2. voleb-
ní období. V tom prv-
ním jsem se z opozice 
rozkoukával a využí-
val své profesní zku-
šenosti z práce na radnicích i pro radnice. 
Tehdy mě překvapila útočnost koalice ODS 
a ČSSD na naše, doufám věcné, komentá-
ře ke správě města. Po volbách, kdy ANO 
z opozice v podstatě nahradilo v koalici 
ČSSD, jsem již tolik překvapen nebyl. Ra-
dost mám ale z práce v KMČ Nové Sady, kde 
se na stranickost nehledělo a více mých my-
šlenek na zkvalitnění komunitního života se 
mi podařilo postupně realizovat.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Hnutí SPD a  SPOZ 
se v  tomto končí-
cím volebním období 
dostalo poprvé do za-
stupitelstva se třemi 
mandáty. Jako opozice jsme se snažili pod-
pořit co nejvíce projektů ke zlepšení živo-
ta ve městě. Aktivně jsme po celou dobu 
stáli na straně občanů v kauze Topolová. 
Bezpečnost, doprava a parkování a sociál-
ní oblast byla ta témata, kde jsme nejvíce 
pracovali. Nyní jsme spojili své síly se stej-
ně smýšlejícím hnutím Trikolora. Podpořte 
vlastenecké strany, co nejsou zatíženy ko-
rupcí a mafiánskými praktikami.

Ivana Plíhalová
spOLečně

Uplynulé čtyři roky 
v městském zastupi-
telstvu pro mě byly 
potvrzením, že můj 
vstup do hnutí spO-
Lečně byl správným rozhodnutím. Jsme 
uskupení lidí, kterým jde o blaho města, 
nikoli o vlastní prospěch. Největší radost 
mám z Otakara Štěpána Bačáka, který svojí 
poctivou prací prokázal, že umí být skvělým 
ekonomickým náměstkem primátora. A tak 
bych si moc přála, abychom ve volbách 
opět uspěli a on mohl ve své práci pokračo-
vat, tentokrát třeba už na postu primátora.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Pokud mám hodno-
tit 4 roky v městském 
zastupitelstvu, tak pro 
mě to byly 4 roky plné 
překvapení. V  našem 
dvouhlavém Klubu ČSSD se mi vystřídalo ně-
kolik kolegů. A jaká byla práce v opozici s pod-
porou takového klubu? Na to si snad čtenář 
lehce odpoví sám. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za spolupráci všem kolegům za-
stupitelům a všem, co kandidují v podzimních 
volbách, popřát hodně úspěchů. Já sama bych 
v práci pro město ráda pokračovala pod hla-
vičkou „Olomoučané“. Všem přeji pevné zdraví.

Markéta Záleská
ODS

Za ty 4 roky jsem si 
potvrdila, že politická 
práce je hledání průse-
číků mezi vizemi a re-
alitou. Díky působení 
ve vedení města jsem se mohla v mé gesci na 
uskutečňování některých vizí podílet, jiné se, 
i kvůli dvěma letům covidových restrikcí, do-
táhnout nepovedlo. Podařilo se třeba zlepšit 
oživení centra, obohatit nabídku turistických 
lákadel a akcí a dořešit některé dlouhodoběj-
ší problémy. Práce pro Olomouc mě naplňuje. 
Snažím se ji dělat zodpovědně a s pokorou. 
Ráda bych na ni i dál navázala.

Matouš Pelikán
KDU-ČSL

Když srovnám zastupi-
telstvo za poslední dvě 
volební období, byly 
tyto čtyři roky nároč-
nější a pro mě z pozi-
ce náměstka mnohem akčnější. Objektivně 
je to tím, že jsme prošli pandemií covidu, ře-
šil se těžký převod bytů, radnici zasáhl ky-
berútok a poslední dobu poznamenala i válka 
a uprchlíci. Občas mě na jednáních mrzelo, 
když na úkor racionální debaty převládaly 
osobní útoky a agresivní stranická rétorika. 
Vše jsme ale nakonec jakž takž zvládli a do-
kázali spolu najít dobrá řešení.  

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

Staronové vedení 
města se vydalo prak-
ticky po stejné kole-
ji jako to předchozí. 
Taková okresní lokál-
ka s naftovou lokomotivou, která má každou 
chvíli poruchu a značné zpoždění. Jsem nic-
méně rád, že město oživují nápadití podnika-
telé, univerzita i aktivní občané. Chtěl bych 
poděkovat kolegům z opozice za jejich nároč-
nou přípravu a nezřídka frustrující úsilí. Jeli-
kož již znovu nekandiduji, děkuji také všem za 
podporu a přeji těm, kdo vidí dál než na Dra-
hanskou vrchovinu, úspěch ve volbách.

Jaké pro vás byly uplynulé čtyři roky v městském 
zastupitelstvu?
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Řízení města nejde samo od sebe, musí se dělat racionálně, 
promyšleně a s dlouhodobou vizí, říká primátor Mirek Žbánek. 
Olomouci podle něj dřív takový přístup chyběl. 

Asi v každém čtyřletém období se ve městě změní a udělá hodně 
věcí. Co je podle vás za poslední čtyři roky to hlavní? Nějaká vel-
ká investiční akce? 
Když jsem přebíral vedení města, Olomouc připomínala loď, 
jejíž posádka neví, kam pluje, kapitán chybí a nikdo se o směr 
cesty nestará. Dělaly se náhodné dílčí kroky, ale celkový cíl 
nikdo nedefinoval. Tohle jsem chápal jako zásadní problém 
Olomouce a snažil jsem se to napravit. 

Jakým způsobem? 
Vypracovali jsme řadu koncepčních a strategických materi-
álů, které určí další směr rozvoje města. Každý z nich jsme 
nejprve projednali s odborníky a s veřejností. Chtěl jsem 
vždy, aby se na směřování města podíleli jeho občané, a pro-
to jsem na veřejných projednáních trval. Všechny tyto stra-
tegie jsou dostupné na webové stránce Měníme Olomouc. 
Provedli jsme důkladnou pasportizaci stavu městského ma-
jetku, abychom měli jasnou představu o tom, do čeho je nut-
né investovat nejdříve. 

O jaký majetek jde?
Je to všechen městský majetek, o který se musíme starat. 
Jsou to silnice, chodníky, mosty, školy, mateřské školy, veřejné 
osvětlení, sportoviště… Víme, v jakém reálném stavu majetek 
je, a co tedy musíme dělat jako první. Přesně tento systematic-
ký koncepční přístup při řízení města dřív chyběl a na výsled-
cích to bylo znát. 

A postupujete tedy podle výsledku těch pasportizací?
Ano, mnoho věcí podle toho jsme udělali, každý rok se 
modernizovalo množství komunikací, přechodů, školských 
zařízení a podobně. Na druhou stranu, jakmile si uděláte 
takový zevrubný přehled o stavu majetku, nemůžete potom 

s čistým svědomím dávat lidem velké sliby něčeho, o čem 
je zřejmé, že nelze ufinancovat. K některým velkým věcem 
z onoho seznamu jsme se zatím nedostali. Celkově jsme ale 
nastavili směr dalšího rozvoje města, což je podstatné pro 
dobré rozhodování.

Co z těch podařených věcí považujete za nejvýznamnější? 
Povedlo se udělat zásadní rekonstrukci ulice 8. května, to 
byla dlouho odkládaná investice. Dokončujeme druhou etapu 
tramvajové trati na Nové Sady a k tomu u hlavního nádraží 
vyrůstá nová hala pro odstavování a servis tramvají. U konce 
jsou protipovodňová opatření v centru města, kde je sice hlav-
ním investorem podnik Povodí Moravy, ale my jsme projekto-
vali a ze svého rozpočtu financovali náročné úpravy okolních 
ulic, jako je Blahoslavova, Nábřeží, Šmeralova nebo Kavaleris-
tů. Cením si toho, že se povedlo nastartovat aktivní zapojení 
komisí městských částí do hospodaření s penězi a do zvelebo-
vání jednotlivých částí města.  

Když si čtu různé debaty na sociálních sítích, mám pocit, že li-
dem vadí spousta věcí. Vnímáte to? 
A když se lidí doopravdy zeptáte, jak se jim tady žije, většinou 
jsou velmi spokojení. Podle posledního průzkumu, který je 
rovněž na stránce Měníme Olomouc, je s životem v Olomou-
ci spokojeno přes devadesát procent lidí! Jen sedm procent 
uvedlo, že jsou spíše nespokojeni, a pouhá dvě procenta ho-
vořila o výrazné nespokojenosti. Někdy to ovšem vypadá, jako 
by se na sociálních sítích prezentovala hlavně ta dvě procen-
ta. V Olomouci se přeci žije velmi příjemně, říkají to i návštěv-
níci města, kterých sem jezdí čím dál více. Kdyby oponenti 
přicházeli s nějakými skvělými novinkami, na jaké jsme my 
nepřišli, bylo by to fajn. Pouhá kritika je ale o ničem.  

Pokud komunikujete s lidmi, a vy jste říkal, že chcete, aby se 
na směru rozvoje města podílela veřejnost, měl byste vědět, co 
opravdu chtějí. Víte to? 
Věřím, že ano. Vycházíme z toho, co z našich průzkumů a se-
tkání s lidmi vyplývá. Zaměřujeme se právě na ty věci, které 
lidé požadují, na pořádek ve městě, otázku bezpečnosti, roz-
voj a modernizaci škol a podobné aspekty. Já se mimochodem 
setkávám s lidmi opravdu velmi často, troufám si tvrdit, že 
to tak neměl nastaveno nikdo z mých předchůdců. Taky díky 
tomu mohu mít celkem relevantní zpětnou vazbu o tom, jaké 
to ve městě je. 

A jste schopen lidem, kteří za vámi chodí, pomoct? 
Často ano, občas ne. Někdo má zjednodušenou představu, že 
když osloví primátora, ministra nebo třeba prezidenta, je ten 
dotyčný schopen cokoliv na počkání vyřešit. Tak to není, ne-
jsme v systému absolutismu, ale v zastupitelské demokracii. 
Poslouchám ale každého, zajímá mě, co ho trápí, snažím se 
problémy posunout tam, kde je mohou dobře vyřešit, a hlavně 
chci lidem vrátit pocit, že představitele města jejich problémy 
zajímají. To je podle mě zásadní. Vracet lidem důvěru v to, že 
komunální politik je tu kvůli nim, nikoliv naopak.   Michal Folta

 „OLOMOUC TEĎ VÍ,  
 KUDY MÁ JÍT DÁL“ 

Mirek Žbánek
primátor
Kompetence: odbor interního auditu a kontroly, odbor 
kancelář primátora, odbor právní, odbor strategie a řízení 
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EDO 2022 s podtitulem bublifu*k
Společná porada o našem světě je pod-
titul Ekologických dnů Olomouc (EDO). 
Festivalu, který se chce letos bavit o uza-
vřených bublinách propojeného světa. 
A to od 16. září do 9. října.

Lze aktuálně ve veřejném prostoru plném 
názorových střetů vzájemně nesmiřitel-
ných skupin komunikovat zásadní otázky 
dneška? Umíme v éře nastupující umělé 
inteligence rozlišit podstatné od méně vý-
znamného? Nemění svět počítačů významy 
způsobem, v němž organická zkušenost člo-
věka se světem začíná ztrácet smysl? 

EDO 2022 nabízí prostor, kde bub-
liny praskají, spory jsou východiskem 
pro nacházení porozumění, pro hledání 
souvislostí a kde se pečuje o bližší sepětí 
člověka a přírody.

Zahájení festivalu obstará 16. září 
koncert Mirka Kemela v Rajské zahradě 
ve Sluňákově. Následují tři dny besed. 

Diskutovat bude autor svébytných 
esejů, básník a romanopisec, etolog, 
antropolog, historik biologie Stanislav 

Komárek Proč potřebujeme svaté války?
David Storch, který se zabývá mak-

roekologií, biodiverzitou a ekologickou 
teorií O krizi vědy, a Marek Orko Vácha 
spojí křesťanství, ekologii a ochranu pří-
rody v pořadu Krajina, zrcadlo duše. 

Další den to bude Petr Pokorný a Vsta-
nou noví bojovníci. Biolog, kvartérní pa-
leoekolog a environmentální archeolog 
vám vezme falešný pocit jistoty.

Filip Jaroš se v pořadu Zvířata a lidé 
v propojených bublinách významových 
světů bude ptát, zda umíme v biologii 
chápat člověka jinak než zvíře.

Nad tím, Co spojuje rozdělenou spo-
lečnost? se bude zamýšlet Zuzana Kos-
tićová, religionistka.

Eliška Fulínová v Já a ty, my a oni: po-
byt na rozhraní individuality a kolektivi-
ty ukáže, jakým způsobem člověk obývá 
a zabydluje svět. Jejím oborem je součas-
ná fenomenologická filozofie.

Zdeněk Kratochvíl představí Zbytky 
příčetného svobodného prostoru, tedy 
internet.

Herní prostor pro žitelný život – resilien-
ce a možnosti designu ve filosofii, Alice 
Koubová. 

Třetí den, v neděli, jedna ze stálic fes-
tivalu Václav Cílek promluví o Zadržová-
ní vody v krajině od pravěku do dneška.

O umělé inteligenci bude příspěvek AI 
AI AI… co bude dál? Jana Romportla.

Filozof Pavel Barša v tématu Politika 
jako (kulturní) válka pohovoří o tom, jak 
vytváření společného světa vystřídala 
potřeba vlastní diference.

Program EDO 2022 je mnohem bohat-
ší. Najdete ho na webu: 
www.ekologickednyolomouc.cz. A zahr-
nuje také koncerty, filmové projekce, mo-
derované debaty i divadlo pro děti. Jeho 
součástí je také EdoJarmark ve Sluňáko-
vě v sobotu 24. září od 9:00.   ise

TIPY

Hlavní expozice podzimní Flory Olo-
mouc v pavilonu A ponese název Plody 
otce genetiky a připomene letošní 200. 
výročí narození Gregora J. Mendela – ob-
jevitele základních principů dědičnosti. 

Autory hlavní expozice jsou floristé Pav-
lína Švecová a Zdeněk Kupilík. Pavilon 
A díky nim připomene Mendelovo půso-
biště – augustiniánský klášter v Brně.

„Dominantním prvkem expozice tak 
bude sakrální gotická architektura, a to 
včetně velkých, zhruba pětimetrových 
oblouků plných květin, které se budou 
klenout napříč celým pavilonem. Sou-
částí expozice budou kromě floristické 
výzdoby samozřejmě i prvotřídní vý-
pěstky nejrůznějších odrůd a druhů od 
nejlepších tuzemských zelinářů a ovoc-
nářů,“ uvedla Eva Fuglíčková, ředitelka 
Výstaviště Flora.

Součástí hlavní expozice budou také 
vědecko-výzkumné laboratoře Agro-
nomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně a na galerii pavilonu A pak bude 
připravena prezentace členů sdruže-
ní pěstitelů a zpracovatelů léčivých, 
aromatických a kořeninových rostlin 
Pelero CZ. 

Podzimní Floru doprovází zahradnické 
trhy Hortikomplex s bohatou nabídkou 
výpěstků, nářadí pro kutily a zahradnic-
kých potřeb, festival gastronomie a ná-
pojů Olima, ochutnávky vína, včelařská 
výstava i pěstitelská poradna.

Zvláštní pozornost si zaslouží gastrofes-
tival Olima, který zahrnuje i Moravský cuk-
rářský šampionát. Zápolení cukrářů budou 
moderovat hvězdy pořadu Peče celá země 
Josef Maršálek a Tereza Bebarová.

Oblibě se těší také mezinárodní Grand 
Prix ovocných destilátů Flora košt, sou-
těžní klání o nejlepší marmeládu Flora 
džem a také soutěž Flora mošt. 

V souvislosti s podzimní výstavou Flora 
pořádá výstaviště ve spolupráci s přední-
mi českými floristy od 29. září do 14. října 
také přehlídku Rozkvetlé památky – jedi-
nečná květinová aranžmá nainstalovaná 
v olomouckých památkách.   dtx

 GOTICKÉ OBLOUKY PŘIPOMENOU  
 NA FLOŘE ZAKLADATELE GENETIKY 

FLORA OLOMOUC – 
HORTIKOMPLEX 2022
čtvrtek 29. září – neděle 2. října 
čtvrtek – sobota 9:00–17:00,
neděle 9:00–16:00

Základní vstupné: online 157,- Kč 
(nejnižší cena do 15. 9.)
na místě při výstavě 170,- Kč

Do poloviny září jsou za nejlep-
ší ceny k dostání vstupenky na 
podzimní výstavu Flora Olomouc 
– Hortikomplex. Koná se s podtitu-
lem Plody otce genetiky od čtvrtku 
29. září do neděle 2. října na olo-
mouckém Výstavišti Flora.
Na webu flora-ol.cz již běží před-
prodej online vstupenek za nejniž-
ší možné ceny. Ty však budou platit 
pouze do 15. září. I poté budou 
online lístky na webu výstaviště 
k dostání, jen o trochu dražší. Stále 
ale budou levnější než na poklad-
nách v době konání výstavy.
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Na Nových Sadech vyrůstá Park Lásky a Přátelství. 
Jeho stromy stále hledají patrony
Získat vlastní strom v nově vznikajícím 
Parku Lásky a Přátelství u kapličky na 
Nových Sadech a zároveň tak pomoci 
znevýhodněným dětem, které naléha-
vě potřebují finanční podporu, je stále 
možné. Nadace Malý Noe, za podpory 
Magistrátu města Olomouce a patronů, 
právě finalizuje přípravy na slavnostní 
výsadbu 1. etapy parku, která proběhne 
v sobotu 17. září ve 13:30. A pro několik 
stromů stále hledá patrony. 

Patronem stromu se může stát kdoko-
liv – jednotlivec, rodina i celá firma. Tedy 
každý, kdo má chuť podpořit výsadbu 
parku, přírodu a také handicapované či 
jinak znevýhodněné děti. 

„Dvacet šest stromů první etapy vý-
sadby již svého patrona má, čtyři však 

na toho svého stále čekají. Konkrétně 
se jedná o dub zimní, javor mleč, lípu 
velkolistou a okrasnou třešeň,“ řekl 
předseda správní rady nadace Jaroslav 
Strejček.

Ve druhé etapě výsadby v roce 2023 
zasadí nadace dalších 17 stromů, pro 
které rovněž hledá patrony. Pokud by se 
kdokoliv, nejen z řad Olomoučanů, chtěl 
stát symbolickým patronem a podpořit 
děti, může se ozvat na e-mail strejcek.
jaroslav@seznam.cz nebo na telefon 
602 715 210. Každý patron díky daru 
získá děkovný list a tím zároveň průkaz 
patronství ke svému stromu. „U vstupu 
do parku bude také umístěna informační 
tabule s plánem výsadby i se seznamem 
stromů a jejich patronů. Chybět samo-
zřejmě nebude řada laviček pro zastave-
ní a odpočinek,“ vysvětlil Strejček.

Nadace Malý Noe zároveň výsadbou 
parku oslaví své patnáctileté výročí ak-
tivní pomoci dětem. 

Novosadský sad je šestý v pořadí. 
V dosavadních pěti nadace vysadila 348 
stromů, naposledy v říjnu ve Velkém 
Týnci. Další jsou v Přerově, na Plumlově, 
ve Šternberku a v Olomouci - Neředíně. 
„V každém sadu, který jsme vytvořili, 
máme strom pojmenovaný přímo Malý 
Noe a stejné jméno nesou i všechny do-
posud vysazené sady. Nový park tedy 
bude první, který pojmenujeme jinak, 
protože v Olomouci už Park Malého Noe 

máme. Láska se rodí v lidských srdcích, 
ale já si říkal, že bychom měli mít i sym-
bolické místo, kde se láska narodila,“ 
objasnil Strejček.

Atmosféru v parku navíc dotváří po-
zdně barokní kaplička Neposkvrněného 
početí Panny Marie a všechny stromy 
budou vysazeny v jejím okolí. Zajištěny 
jsou z prostředků města, které pro park 
poskytlo pozemek a celou realizaci fi-
nancuje.   dtx

Roman Gronský dovezl do Olomouce 
šest medailí z makabiády v Izraeli

Mezi více než deseti tisíci sportovci ze 
šedesáti zemí se v Izraeli neztratil Ro-
man Gronský. Na makabejských hrách, 
které připomínají olympiádu, ale jsou 
určeny jen židovským sportovcům, repre-
zentoval Česko v plavání.

Zlato získal na 400 metrů volným způ-
sobem, bronzy posbíral v délkách 200 
a 50 a ve štafetách.

„Ještě v listopadu jsme věřili v účast 
šestnácti našich sportovců v kategori-
ích  open, junior a masters. Na jaře byla 
ale finální přihláška podána jen pro čtyři 
sportovce a těsně před odletem jedna 
účastnice onemocněla,“ popsal trable 
s reprezentací Gronský.

Další dva účastníci her reprezentovali 
Česko v triatlonu a stolním tenisu.   dtx

Do Chorvatska na 
pljeskavicu. Jako
Klienti olomouckého SeneCura SeniorCen-
tra se v létě virtuálně a kulinářsky přenesli 
do Chorvatska. Cestovatelské zážitky jim 
personál nabízí pravidelně, a to včetně 
gastronomických specialit. Tentokrát to 
byla pljeskavica, žgvacet či lahodný dezert 
bajadera. Nechyběla ani čorba, polévka 
s hovězím masem. Koneckonců také senio-
ři sami zavzpomínali na vlastní zážitky.

„Mezi klienty se rozhodně jedná o jed-
nu z nejoblíbe-
nějších aktivit,” 
potvrdila soci-
ální pracovnice 
Petra Podla-
sová. Seniory 
navíc udržuje 
aktivní.   dtx

JAK SÁZENÍ PROBÍHÁ? 
Patroni si mohou strom přímo 
zasadit, a to za pomoci odbor-
né firmy, která zajistí 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 organi-
zátorů vše dokončí. Sázení navíc 
probíhá formou malé slavnosti, 
na které vystoupí děti z dětského 
domova.

NADACE MALÝ NOE
Nadace byla založena v květnu 
2007 a zapsána do Nadačního 
rejstříku vedeného u Krajského 
soudu v Ostravě pod číslem N 269. 
Účelem zřízení nadace a jejím 
posláním je aktivní pomoc dětem 
žijícím a vyrůstajícím bez náležité 
rodičovské péče svých biologic-
kých rodičů.
„Už při založení nadace jsme si 
dali do vínku několik zásad. Tou 
největší je pomáhat dětem systé-
mem sto procent. To znamená, že 
všichni v nadaci jsme stoprocent-
ně dobrovolníci. Nemáme žádné 
zaměstnance a sto procent hod-
noty darů, které získáme, dáváme 
na pomoc dětem,“ uvedl předseda 
nadace Jaroslav Strejček.  
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OLOMOUCKÝ PAVAROTTI
Sólista olomoucké opery a člen pražské fotbalové Amfory Jakub Rousek (*1982) je zářným příkladem 
selfmademana. Napřed se vyučil kuchařem a své si odpracoval v Německu. Hlavním olomouckým 
tenorem se stal až poté, co kuchařské řemeslo pověsil na hřebík. Mostem mezi kuchyní a divadlem mu 
byly rockové kapely, v nichž hrál a zpíval.
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Jakub Rousek je milovníkem Jesení-
ků a české kuchyně. „Taková kachna se 
zelím, to je tradicionál. Pěkně na medu, 
dvě barvy zelí, dva druhy knedlíků...“ 
Rozplýval se. Z italské kuchyně jí jen 
špagety, z německé buřty. „Ty mají sluš-
ný,“ dodal. 
O Jeseníkách dokáže mluvit téměř do-
jemně. Stejně jako o tom, jak za pande-
mie covidu vymyslel koncertování pod 
balkony v domovech seniorů. 
V olomouckém divadle má za sebou pa-
desát hlavních rolí, z toho 38 operních. 
A začíná mluvit o tom, že se mu začal 
blížit konec kariéry.

Jak to myslíte?
Je mi čtyřicet a už je to na mě trochu 
moc. Pavarotti sice zpíval dlouho, ale to 
byl takový přírodní úkaz. Já jsem jen ob-
lastní dělník Thálie. Tady musíte zpívat 
kromě opery i muzikály a operety. To 
opotřebení hlasivek je větší. Navíc divák 
není slepý, brzy mi neuvěří, když budu 
hrát mladíka. U bassů je to jinak, ten 
přijde v šedesáti na jeviště a pořád je to 
dobrý, přijde tam šedesátiletý tenor a je 
to v podstatě směšné...

Jaké byly vaše poslední role?
V minulé sezoně to byl Florestan ve Fide-
liovi, Caramello v Noci v Benátkách a pak 
v Únosu ze serailu, kde jsem hrál sluhu 
Pedrilla, což je komická role náročná i fy-
zicky. Jo a pak ještě Ismaela v Nabuccovi. 
Takže jsem hrál prakticky bez pauzy. 

Co vás čeká v nové sezoně?
Princ v Rusalce a toho se trošku obávám, 
nádherná role, špičkový Dvořák, ale ten 
můj princ je v hodině dvanácté. Budeme 
muset něco udělat s hlavou, pomalu se 
mi mění v koleno. Já prostě nejsem typ 
prince. Spíš jsem i v mládí hrál komické 
figury nebo zlý postavy, někdy až zápor-
ný. Role krásných princů mě míjely a teď 
ve čtyřiceti mě to čeká. Uvidíme, jaká 
bude koncepce pana režiséra. 

Máte raději komické role, nebo tragické?
Komické. Pokud nejsou za hranou trap-
nosti. Bývá složitější je uchopit. Je tam 
tenký led. Třeba Caramella jsem si uží-
val. A taky Pedrilla, to je klasická buffo 
role. A to je pak zpestření kariéry. Ale 
odzpíval jsem i vážné, ať to byl Calaf 
v Turandot, nebo Don José v Carmen, 
nebo Lukáš v Hubičce.

Je nějaká role, která se vám vryla do pa-
měti více než ostatní?
To víte, že jo. Třeba Manolios v Řeckých 

pašijích. Za to jsem získal i nominaci na 
Thálii. Muzika Martinů je úžasná a Řec-
ké pašije jsou jedním z nejlepších oper-
ních děl, které jsem kdy mohl zpívat. Ta 
muzika je tak nádherná, že zasáhne srd-
ce všech diváků.

Jsou tedy autoři, kteří vás zasáhnou více?
Zejména Martinů a Janáček, to jsou moji 
favorité. Janáček byl obrovský genius, 
který je v Česku stále nedoceněný. Byl 
jedinečný, nikdo po něm už takový ne-
byl. Dvořák byl romantický, ale Janáček, 
to je něco.

A co je pro vás nejlepší operou?
Turandot. Potkat se s ní se mnohdy li-
dem v kariéře nepoštěstí. Já jsem měl 
kliku, že se v Olomouci hrála po pade-
sáti letech. Navíc jsem dostal roli Calafa 
a zpíval tu slavnou árii Nessun dorma. 
To byla pro mě velká věc.  Florestan ve 
Fideliovi, jediné Beethovenově opeře, 
nebyl zprvu můj vysněný, ale pak jsem 
byl rád. Německá literatura mi nevadí, 
ale třeba do Wagnera bych se nepouš-
těl. Tannhäusery a Lohengriny, do toho 
bych se nepouštěl. Navíc u Wagnera 
můžu zpívat maximálně kormidelníka 
v Bludném Holanďanovi.

Jak jste se vlastně dostal k divadlu?
Po návratu z Německa jsem se ohlížel 
po něčem, co by mě opravdu bavilo. 
Přihlásil jsem se na kompars do Nabuc-
ca. A během krátké doby jsem zjistil, 
že právě to je ono. S Václavem Málkem 
jsem pak pracoval na školení mého 
hlasu a dostal jsem se do sboru. A po 
čtyřech letech jsem dostal první sólo-
vou roli i smlouvu.

Přetahovali vás někdy jinam?
Měl jsem nabídky z Grazu, Norimber-
ku nebo Zurichu, kde jsem mohl zpívat 
druhý obor, první dělají světové hvězdy. 
Poslední byla nabídka z Vilniusu, ale já 
je odmítám. Olomoucké divadlo mi dalo 
velkou šanci jako člověku z ulice, který 
šel kolem, nebylo by fér odejít. Já mám 
v tom divadle kus srdce, přirostl jsem 
k němu.

Ale přes operu jste se dostal i jinam, tře-
ba na trávník...
Petr Salava mě před časem začal zvát na 
koncerty i na zápasy. A teď jsem hrál jako 
nováček za Amforu v Českých Budějo-
vicích, dal jsem tři branky. Vyhráli jsme 
osm čtyři. Na dva góly mi krásně nahrál 
Roman Šebrle a třetí, abych měl hattrick, 
mě poslali kopat penaltu. Takže příští 

zápas musím donést pár lahví zápisné.

Hrával jste fotbal i dříve?
Jako dítě hlavně hokej, fotbal byl pro 
mě jako doplňkový sport, ale hrával 
jsem později i malou kopanou. Jsem 
skalním fanouškem Sigmy a herní situa-
ce občas rozebírám i s Johnem Uličným.

Máte na sobě triko s Pink Floyd, to je ob-
líbená kapela?
Samozřejmě! Jejich hudbu ještě nikdo 
nepřekonal. I dnes, když si je pustíte, tak 
to pořád není starý. Kdo nemá rád floy-
dy, nerozumí hudbě. Verdi byl taky geni-
ální, ale to je klasika, ne art rock. Prostě 
jiná disciplína.

Vy jste býval v rockových kapelách front-
manem?
Ve dvou.  Dříve jsem hrál na kytaru, na 
basu, ale pak jsem propadl klávesovým 
nástrojům. Jako samouk. Zdokonaloval 
jsem se ale a hrál asi ve třech dalších 
kapelách na synťáky.

Co je na opeře nejtěžší?
Disciplína, odpovědnost a dávat tomu 
maximální srdce, co můžete. Divák po-
zná, když to děláte jen na kšeft. Opera 
je řád, žádný underground.

Disciplína je jasná, ale co ta odpověd-
nost?
Znamená nastudovat každé představení 
tak, že i v jednu ráno, když vás probudí, 
to umíte odsypat znovu. Texty se učím 
jak buldok. Dokud to neumím, tak to ne-
zavřu.   Pavel Konečný
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 TÝDEN VOJENSKÉ  
 HISTORIE 
Olomouc si připomněla svůj vojenský vý-
znam v historických souvislostech. Zce-
la nový typ akce nabídl srpnový Týden 
vojenské historie, kdy se otevřely forty 
i podzemní chodby. Jednu z hlavních 
programových položek pak tvořil Den 
s armádou na Horním náměstí. Vyvrcho-
lením byl pak Mezinárodní festival vojen-
ských hudeb.   mmo
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Hokejisté věří v postup do play off
Zápasem na půdě Škody Plzeň vstoupí 
16. září do nové extraligové sezony ho-
kejisté Olomouce. I bez největší hvězdy 
minulého ročníku Davida Krejčího, kte-
rý bude hrát NHL v Bostonu, chce tým 
opět bojovat o postup do vyřazovací 
části sezony.

„Nechci vyhlašovat nějaké konkrétní 
cíle. Sezona je dlouhá, je těžké odhado-
vat, co všechno se může stát. První metou 
je postup do vyřazovací části soutěže, tu 
chceme zdolat. Pak se uvidí,“ uvedl trenér 
Jan Tomajko, který se bude muset obejít 
bez příspěvku Krejčího. „Říká se, že každý 
je nahraditelný, u Davida to ale úplně ne-
platí, protože jde o výjimečného hokejis-
tu. Bude chybět, o jeho body i přínos pro 

celý tým se budou muset podělit ostatní,“ 
uvědomuje si kouč.

Vedení klubu se proto snažilo sestavu 
doplnit a posílit. Z Hradce Králové přišel 
Jakub Orsava, z Pardubic dorazil Lukáš 
Anděl a z Plzně Pavel Musil. „Myslím, že 
noví hráči nám pomůžou,“ předpokládá 
Tomajko.

Ke změnám došlo také v realizačním 
týmu extraligového týmu. Po pěti letech 
odešel Zdeněk Moták, který povede mis-
tra z Třince. Tomajkovi s pozicí hlavního 
kouče bude pomáhat Boris Žabka.

„Jedná se o trenéra, který má boha-
té zkušenosti s českou nejvyšší soutě-
ží, kde několik sezon působil. Věřím, že 
vhodně doplní náš trenérský tým a naše 

spolupráce bude úspěšná,“ je přesvědče-
ný hlavní trenér HC Olomouc.

Novým trenérem brankářů se stal bý-
valý reprezentant Martin Prusek.   deš

Basketbalový BK Redstone vstupuje na evropskou scénu
Poprvé v historii bude hrát basketbalový 
klub BK Redstone Olomoucko evropskou 
soutěž. Představí se ve skupině B Alpe 
Adria Cup, v němž startují týmy ze Slo-
vinska, Chorvatska, Polska, Rumunska, 
Slovenska a Rakouska. Českou republiku 
vedle Olomoucka reprezentuje i Kolín 
a Pardubice.

„Zkušenosti českých klubů s Alpe 
Adria Cup jsou výborné, rozhodli jsme 
se to také zkusit. Chceme, aby se náš 
klub výkonnostně posouval, měře-
ní sil s kvalitními evropskými soupeři 
je cesta, tak toho dosáhnout,“ uvedl 

sportovní manažer BK Redstone Michal 
Pekárek.

Hráči Olomoucka v základní sku-
pině narazí na slovinskou Iliriu sídlící 
v Lublani, chorvatský GKK Šíbenka a ra-
kouský BC GGMT Vídeň.

„Vesměs jde o silné a dostatečně 
atraktivní soupeře. Slovinsko je basket-
balovou velmocí, stejně jako v Chor-
vatsku je basketbal nejoblíbenějším 
sportem. Vídeň má silné ekonomické 
zázemí a tomu odpovídá kvalita kádru. 
Čekají nás těžké zápasy,“ uvědomuje si 
sportovní manažer Hanáků.

Ve skupině budou hrát soupeři 
dvakrát systémem doma – venku, dva 
nejlepší postoupí do další fáze soutě-
že. „Boje o postup se rozhodně ne-
vzdáváme. Dostat se do play off by byl 
pěkný úspěch a na ten se pokusíme 
dosáhnout,“ naznačuje ambice týmu 
generální manažer BK Redstone Libor 
Špunda. „Osobně se těším na zápas 
s chorvatským soupeřem. GKK Šibenka 
je nástupce KK Šibenik, kde vyrostl le-
gendární Dražen Petrovič. Bude příjem-
né zahrát si s jeho následovníky,“ řekl 
Špunda.   deš

Pohár míru házenkářek v Olomouci vyhrála Dunajská Streda
Jeden z nejstarších evropských turna-
jů házenkářek, 64. ročník Poháru míru, 
ovládlo družstvo HC DAC Dunajská Stre-
da, které prošlo turnajem bez jediné pro-
hry. O druhém místě rozhodlo poslední 

utkání olomoucké Zory s Duslem Šaľa. 
Domácím hráčkám se podařilo zvlád-
nout závěr zápasu a zvítězily 27:26. Třetí 
místo si odvezl Sokol Písek a celek Duslo 
Šaľa skončil čtvrtý.

„Turnaj splnil vše, co jsme od něj če-
kali. Cílem bylo dostat do hry všechna 
děvčata a samozřejmě hledat ve hře 
jak plusy, tak minusy. Odehráli jsme tři 
kvalitní utkání. Nejvydařenější z mého 
pohledu byl hned úvodní zápas, kde jsme 
porazili Písek o devět branek. Děvča-
tům se hlavně dařila hra v útočné fázi, 
kde jsme nastříleli 33 branek. Ve dru-
hém utkání jsme nestačili na Dunajskou 
Stredu. Soupeř jasně ukázal, že bude 
patřit k tomu nejlepšímu, co bude možné 
v samotné soutěži shlédnout. Závěrečné 
utkání s tradičním turnajovým soupeřem 
ze Šaly jsme po vyrovnaném průběhu až 
v samotném závěru utkání převrátili na 

svoji stranu a zvítězili o jednu branku. 
Celkově musím všechny tři utkání hodno-
tit kladně. Ukázalo se, kde ještě musíme 
na hře přitlačit, a na druhé straně, kde je 
vše v pořádku,“ hodnotil turnaj olomouc-
ký trenér Libor Malínek.

Nejlepší hráčkou byla vyhlášena do-
mácí Nikola Jansová, která si odnesla 
Cenu Jana Gogola, dunajskostredská No-
emi Magera získala Cenu Evy Dostálové 
pro nejlepší brankářku a Cenu primátora 
města Olomouce pro nejlepší střelkyni 
vybojovala Eva Svobodová z Písku.   deš

VÝSLEDKY
DHK ZORA Olomouc – Sokol Písek 
32:23 (16: 8)
HK Slovan Duslo Šaľa – DAC 
Dunajská Streda 25:28 (13:14)
DAC Dunajská Streda – DHK ZORA 
Olomouc 24:19 (11:10)
Sokol Písek – HK Slovan Duslo 
Šaľa 26:25 (20:14)
Sokol Písek – DAC Dunajská Stre-
da 15:36 (10:19)
DHK ZORA Olomouc – HK Slovan 
Duslo Šaľa 27:26 (12:12)
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64 polí k letnímu souboji nejlépe využil Vlastimil Sejkora
Simultánka na náměstí otevřela v srpnu 
mezinárodní Olomoucké šachové léto 
2022, tedy nejlépe obsazený šachový fes-
tival na Moravě. Jeho součástí bylo také 
Otevřené mistrovství ČR seniorů. V hlav-
ních turnajích se utkalo 188 hráčů z 25 
zemí pěti kontinentů. 

V uzavřeném velmistrovském turnaji 
Proclient Cup zvítězil se 6,5 body velmi-
str Azer Mirzoev z Ázerbájdžánu, který 
jako jediný neokusil hořkost porážky. 
S půlbodovou ztrátou skončil na druhé 
příčce nejvýše nasazený velmistr Jan 
Krejčí a na 5,5 bodu shodně dosáhli dva 
nejmladší účastníci turnaje – šestnácti-
letí Richard Stalmach a Ukrajinec Artem 
Lutsko. Oba se tak mohli radovat ze zisku 
normy mezinárodního mistra. 

Uzavřený mistrovský turnaj Optimtop 

Cup opanovali se 6 body čeští mladíci Ja-
kub Stinka a Jakub Kůsa. O třetí místo se 
s 5,5 body a shodným pomocným hodno-
cením rozdělili Alexey Kukelko z Ukrajiny 
a Ondřej Nytra. 

Druhý uzavřený mistrovský turnaj Ave-
-Kontakt Cup se stal se 6,5 body kořistí 
teprve čtrnáctiletého Jáchyma Němce, 
který suverénně zvítězil s náskokem 1,5 
bodu před svými pronásledovateli. Druhý 
skončil Marek Míča a pět bodů získali 
také všichni mezinárodní mistři účastní-
cí se turnaje – třetí Stephen Mannion ze 
Skotska, grygovský Richard Biolek a Špa-
něl Rufino Jimenez Camarena. 

 Otevřeného turnaje Open Olomouc 
se účastnilo 69 hráčů. Překvapivým, ale 
zaslouženým vítězem způsobem start-cíl 
se stal desátý nasazený Paul Muzika ze 

Španělska. Ztratil pouze tři půlky s nejvý-
še nasazenými Markem Matyášem a Al-
-Ali Husseinem z Iráku a také s celkově 
druhým Mihailem Jordanovem z Make-
donie. Oba uhráli 7,5 bodu a třetímu Jiří-
mu Houškovi se vzdálili o celý bod. 

Tradiční seniorský turnaj se letos 
premiérově hrál jako Otevřené mistrov-
ství České republiky seniorů. Na startu 
se bylo 89 hráčů, kteří bojovali o tituly 
přeborníků v kategoriích nad 50 a nad 65 
let, tedy v kategoriích, ve kterých se hrají 
také evropská a světová mistrovství. 

Absolutním vítězem turnaje se 7 body 
se stal Vlastimil Sejkora z ŠK Děčín, který 
současně získal titul přeborníka v kate-
gorii S65. Stejný bodový zisk a jen horší 
pomocné hodnocení odsunulo na druhou 
příčku Jana Bartoše z Unichess, který se 
stal přeborníkem v kategorii S50. Celko-
vě třetí byl také se 7 body František Vrá-
na z ŠK Staré Město. 

První trojice si své umístění na bed-
ně vybojovala definitivně až vítězstvími 
v posledním kole v přímých soubojích 
s dalšími šestibodovými hráči. 

Festival provázely turnaje v rapid ša-
chu a v bleskovém šachu. „Pro účastníky 
byl připravený také nešachový kulturní 
program. Komentovaná prohlídka měs-
ta Olomouce a výlet na Svatý Kopeček,“ 
doplnil ředitel Olomouckého šachového 
léta Jakub Fuksík.   dtx

SPORT

Od začátku roku probíhaly na různých 
místech města akce v rámci projektu 
Sportuje celá Olomouc 2022, který si 
klade za cíl rozhýbat všechny věkové ka-
tegorie a nabídnout lidem možnost ak-
tivního využití volného času. Vrcholem 
projektu bude třídenní festival Sportuje 
celá Olomouc – Finále na Horním ná-
městí od 15. do 17. září.

„Budou to tři dny plné sportu. Na pó-
diu a víceúčelovém hřišti se představí 
naši elitní sportovci i mládežníci, kteří 
mají vše před sebou. Dorazí extraligoví 
hokejisté, fotbalisté Sigmy, volejbalis-
tky VK UP Olomouc, házenkářky Zory 
nebo basketbalisté BK Restone. Na hřišti 
se odehraje fotbalové utkání legend 
Sigmy a Prostějova a titul mistra Hané 

v kategorii Masters. V sobotu 17. září 
přijede náš projekt podpořit olympijský 
vítěz Roman Šebrle. Program je bohatý, 
věřím, že se Olomoučanům bude líbit,“ 
vypíchla některé body programu ná-
městkyně primátora Markéta Záleská.

Svůj prostor na dočasném sportoviš-
ti v centru města budou mít florbalisté, 
tenisté, zástupci tanečních sportů, at-
leti, reprezentanti bojových sportů, své 
místo v programu budou mít ukázky 
zumby. V průběhu třídenního festiva-
lu se bude promítat také film natočený 
u příležitosti stého výročí založení fot-
balové Sigmy.

Samostatné místo bude mít stále popu-
lárnější Sportimáček, program na zvyšo-
vání úrovně pohybové gramotnosti dětí 
z mateřských škol. „Pod dohledem zkuše-
ných cvičitelek si budou moci na připra-
vených herních prvcích zacvičit všechny 
děti, které dorazí na náměstí,“ zve nej-
menší sportovce náměstkyně Záleská.

Kompletní program je na stránkách 
sportujvolomouci.cz.   deš

 FINÁLE PROJEKTU SPORTUJE  
 CELÁ OLOMOUC PODPOŘÍ  
 OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ ROMAN ŠEBRLE 
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KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
Vyhlašujeme soutěž o audioknihu Vlastimila Vondrušky – otázky v od-
dělení pro dospělé čtenáře nebo na www.kmol.cz. 

 AKCE  

8. 9. 17 hodin nám. Republiky – Kterak se pedagog teraristou stal – Pa-
vel Javůrek, který se podílel na expozici terárií v ZOO Olomouc, bude 
poutavě povídat nejen o hadí rodině

9. 9. 13–20 hodin, 10. 9. 10–16 hodin nám. Republiky – Čítárna u kašny 
– setkání ve veřejném prostoru spojené s možností začíst se do jedné 
z nabízených knih. Každý si může jako dárek knihu odnést domů. 

10. 9. 8–14 hodin nám. Republiky – Ztratil se Zajda – soutěž u příležitos-
ti Dnů evropského dědictví plná chytrých úkolů s detektivem McKoume-
sem pro malé a s detektivem Štikou pro starší děti

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

14. 9. v 10 hodin pobočka Neředín – Barvičky – setkání nejmenších dětí 
a jejich doprovodu v rámci projektu S knížkou do života – Bookstart. Do-
spělé potěší tipy na zajímavé dětské knížky.

15. 9. v 10 hodin  nám. Republiky – Co je chytré zařízení? – díky spolu-
práci s organizací SeniorOn poznáme nové technologie jako chytrá te-
levize, hodinky, náramky,… a pochopíme co je chytrá domácnost

18. 9. v 13–18 hodin Smetanovy sady – kvízy a soutěže na stánku knihov-
ny v rámci akce Bezpečná cesta do školy

19. 9. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítáme ka-
ždého, do má chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit domů. Tel. 585 
545 123, dospele@kmol.cz 

20. a 27. 9. v 15 hodin náměstí Republiky – Robotické hračky – kroužek 
pro děti od 9 let, které budou programovat sestavené LEGO hračky. Při-
hlášky 585 545 123, internet@kmol.cz

21. 9. v 11:30 pobočka Holice – Mozkový jogging – nápady, jak si udržet 
mozek ve formě i v pozdějším věku

22. 9. v 15 hodin nám. Republiky – Práce s 3D pery – kreativní práce 
s moderními technologiemi pro děti od 8 let. Mohou se zapojit i dospělí. 
Přihlášky 585 545 123, internet@kmol.cz

26. 9. v 17 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro děti od 
9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se ho na-
programovat. Rezervace 585 545 123, internet@kmol.cz

27. 9. 13 – 17 hodin pobočka Holice – Cestování nás baví – společné se-
tkání a povídání o místech, která máme rádi

29. 9. v 17 hodin nám.  Republiky – Literární stand-up Pavla Tomeše – 
známý komik a autor zve k příjemnému povídání o literárních věcech 
kolem nás. Nutná rezervace 585 545 123, nebo besedy@kmol.cz

6. 10. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Hrdinové nebo kolabo-
ranti? – poměry na olomouckém policejním ředitelství v období 1939 – 
1945 přiblíží Jiří Vaněček 

6. 10. v 16 hodin nám. Republiky – Klasicismus a romantismus – Anglie, 
Francie a Čechy 18. století s Mgr. Věrou Mičkovou v rámci cyklu besed 
věnovaných umění

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská zve na Kláru Smolíkovou a její veselé komiksové obrázky

Budovu na náměstí Republiky oživuje bulharský umělec Alexandr Genov 
a jeho ilustrace knih „Muž, který se směje“ od Victora Huga, „Cortés a Monte-
zuma“ od Maurice Collise a „Pán prstenů“ od J.R.R. Tolkiena

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít malby a fotografie přírody autor-
ky Věry Krajňákové, výstavu zahájíme vernisáží 20. 9. v 16:30

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

5. 9. 
19:00

katedrála sv. 
Václava

Mystérium varhanní improvizace
Felix Mendelssohn-Bartholdy, César 
Franck, Ferenc Liszt, Karol Mossakowski

8. 9. 
19:00

katedrála sv. 
Václava

Hudba českých a německých mistrů
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes 
Brahms, Johann Christian Heinrich Rinck, 
Petr Eben, Miloslav Kabeláč, Max Reger 

9. 9.
19:00
Reduta

Harafica & MFO
Moravská lidová poezie, písně a folklor

12. 9.
19:00

katedrála sv. 
Václava

Severské inspirace
Francesca Caccini, Johan Helmich Roman, 
Johann Sebastian Bach, Gunnar Idenstam

15. 9.
19:00

katedrála sv. 
Václava

Varhany jako orchestr – perly varhanního 
symfonismu
Joseph Guy Marie Ropartz, César Franck, 
Louis Vierne, César Franck, Alexandre 
Guilmant

22. 9.
19:00
Reduta

Zázračné zrození víry a magické přírody
Claude Debussy, Ernest Bloch, Ludwig van 
Beethoven

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC září

2. 19:00 P Manon Lescaut - Vítězslav Nezval Činohra

3. 19:00 X Manon Lescaut - Vítězslav Nezval Činohra

4. 14:30 NO Giselle - Adolphe Charles Adam Balet

5. 19:00  - Sluha dvou pánů - Carlo Goldoni Činohra

11. 19:00  - 
Nedotknutelní - Olivier Nakache, 
Éric Toledano Činohra

12. 19:00 A Giselle - Adolphe Charles Adam Balet

13. 15:00  - 
Pěvecký workshop 
s Natálkou Tichánkovou 

13. 19:00 B Únos ze serailu - Wolfgang Amadeus Mozart Opera **

15. 19:00  - 
Královny - Roman Vencl & Michaela 
Doleželová Činohra °

16. 19:00 V Hraběnka - Jiří Hubač Činohra

18. 10:00 RPP Miniopery - Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák Pohádka

18. 14:00 OPP Miniopery - Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák Pohádka

21. 19:00 C Manon Lescaut - Vítězslav Nezval Činohra

22. 19:00 E Sluha dvou pánů - Carlo Goldoni Činohra

23. 19:00  - Nabucco - Giuseppe Verdi Opera **

24. 16:00 ZO Dokonalá svatba - Robin Hawdon Činohra

25. 9:30  - Divadlo, čti – Jak si vychovat sourozence 

25. 16:00 YO Rok na vsi - Alois & Vilém Mrštíkovi Činohra

26. 19:00 K Dokud nás lež nerozdělí - Joe DiPietro Činohra

27. 19:00 L Noc v Benátkách - Johann Strauss ml. Opereta

28. 19:00  - Splašené nůžky - Paul Pörtner Činohra

29. 19:00 D Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol Činohra

30. 19:00  - Balet Gala Balet
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Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor | pátek 9. září | 20:00 | Horní náměstí; 
Žalovat nebudu, ale hlásit se to musí!

Harafica & MFO | pátek 9. září | 19:00 | Reduta 
Moravská lidová poezie, písně a folklor v podání přední cimbálové mu-
ziky ze Slovácka za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc

Pohádkový svět Divadla Tramtarie | sobota 10. září | 10:00–17:00 | 
Horní náměstí u Caesara 
výtvarné dílničky s pohádkou, fotokoutek s herci, malování na obličej, 
další aktivity

Oživ centrum IV. | 9.–10. září | 10:00–19:00 | Horní náměstí 
4. ročník festivalu plného designu, jídla a zábavy; prodejně-kulturní 
festival přímo v centru Olomouce

Design market – odneste si originální kousek a podpořte lokální tvůrce.

Gastro & food zóna – gastro zážitek rozhodně zaručen.

Farmářské trhy Galerie Moritz – Farmářské trhy se budou konat v ulici 
28. října pod větrníky.

Stezka pro děti – pro prvních 500 dětí máme nachystaný dárek – kartič-
ku si vyzvedněte na info stánku.

Zelený swap – výměna rostlin, sázení řízkovaných květin, semínková 
banka, workshopy a odborné přednášky zdarma: 
pátek | 16:00 a 17:00 hod. Pěstební systémy interiérové zeleně 
maire Botanical ; sobota | 10:00–12:00 Jak na rostlinné terárium – 
workshop Terezy Soukalové z Planterium; sobota 15:00–17:00 hod. 
Květinové šperky z pokojových rostlin s maire Botanical 

Fashion swap – vyměňte svůj fashion kousek za jiný a udělejte si tak 
radost, aniž byste museli sáhnout do peněženky. 
Pátek i sobota  | 13:00–18:00 vám s výběrem poradí stylistka Renata 
Nesvadbová

Swap věcí – Přineste staré nepotřebné věci a domů odejděte s novými 
kousky. 

DOPROVODNÝ PROGRAM 
Koncerty v Letním kině 
5.–9. září | od 19:00 | Letní kino; koncerty (19:00) a filmové projekce 
(21:00) v Letním kině

5. 9. The Gardeners – Zahájení DED 2022; 6. 9. Vanda; 7. 9. Pablo’s; 8. 9. 
The Middle Of The Sandwich; 9. 9. Endorfiny

Uncle Ferro – čtvrtek 8. září | Riegrova 5 – zpřístupnění nového dvorku 
v Riegrově ulici; koncerty | výstava fotografií Jindřicha Štreita | dopro-
vodný program

Bar Zahrada – čtvrtek a pátek 8.– 9. září | 14:00–24:00 | Mlýnská 79 
zpřístupnění dvorku v Mlýnské ulici, doprovodný program a koncerty

Řeká má duši – suchou nohou na OLODVORKU – sobota 10. září | 
16:00–22:00 | Olodvorek Dolní náměstí 34; degustace vína Čevelovic 
Sklepy, whiskey degustace Black Stuff, Long Story Short, gastrospeciali-
ty, tvarůžky, divoký losos, kavárna; kapely: Sugar and Spice holding co-
mapny | Evah | Linakaro a doprovod | Ptakustik | www.plavbyolomouc.
cz/rekamadusi

PAMÁTKY 
DNY OTEVŘENÝCH PAMÁTEK – 10.–11. září; zpřístupnění olomouc-
kých památek, institucí a zajímavých objektů; komentované prohlídky 
& doprovodný program

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY & PROCHÁZKY – 5.–11. září; netradiční 
prohlídky pozoruhodných míst se zajímavými osobnostmi

Tajemství podzemí olomouckých parků – pondělí – pátek 5.–9. září | 
17:00 a 18:00; Vídeňská ulice; komentované prohlídky podzemí a násle-
chových šachet bývalého opevnění města ve Smetanových sadech

Výběr z programuPROGR M
TELEG APH

ZÁŘÍ

@telegraph
.cz

CHCETE TO SPOJIT?

čt 1 9 tanec 250/150 Kč

20:00
PROART FESTIVAL:
KRAJINA

po 12 9 film 160/130 Kč

20:00
KINO PL: SONÁTA

pá 2 9 koncert 300/200 Kč

20:00
PROART FESTIVAL:
DANIEL HŮLKA A STUDENTI: 
JSI NÁŠ PÁN

pá 16 9 vernisáž
18:00
MATEUSZ DABROWSKI: 
ABSOLUTELY NOTHING

výstava potrvá do 23 9

so 3 9 performace  250/150 Kč

20:00
PROART FESTIVAL: HOLAN_
VANUTÍ - PROART COMPANY

pá 16 9 letní kino   130/100 Kč

20:00
TRAINSPOTTING

ne 4 9 performance
18:00
PROART FESTIVAL: MEETING 
ARTS - CONNECTING ARTISTS

pá 23 9 letní kino   130/100 Kč

20:00
BANGER.

ne 4 9 divadlo 250/150 Kč

20:00
PROART FESTIVAL: IMPRA A GABRIELA 
VERMELHO: TEORIE GRAPHU

po 5 9 film 130/100 Kč

20:00
KINO PL: NEZANECHAT 
STOPY

ne 25 9 film 6+ 130/100 Kč

15:00
TÉČKO: CESTA DO 
TVOJZEMÍ

út 6 9 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: JAROSŁAW 
PASTUSZAK

ne 25 9 dernisáž
18:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: 
SIGNÁL III: 
MISTROVSKÁ DÍLA ZE 
SBÍRKY ROBERTA RUNTÁKA 
(1900–1990)

pá 9 9 letní kino   130/100 Kč

20:00
PÁTRÁNÍ PO SUGAR 
MANOVI

so 10 9 street fest
14:00
TELEGRAPH OPEN

po 26 9 film 130/100 Kč

20:00
KINO PL: TICHÁ ZEMĚ

ne 11 9 komentovka
14:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: 
SIGNÁL III

po 27 9 divadlo 180/150 Kč

19:00
BAŽANTOVA LOUTKÁŘSKÁ 
DRUŽINA: ANDRÉE

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

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

Sledujte nás na facebooku a instagramu!

IN
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Revitalizace Hradiska jednou z položek Dne architektury 
Jana Křenková z útvaru hlavního archi-
tekta a zahradní architekt Radek Pavlač-
ka vás provedou po lokalitě Klášterního 
Hradiska s představením rozpracované 
studie revitalizace území. Sraz je v úterý 
4. října v 16 hodin před vstupem do Vo-
jenské nemocnice. 

Rozpracovaná studie navrhuje využi-
tí potenciálu stávajícího brownfieldu 
pro rekreační účely a zeleň, počítá se 
zachováním vodního prvku, rozvojem 
přírodních a kulturních hodnot území 
ve vazbě na národní kulturní památku 
bývalého premonstrátského kláštera 
Hradisko a zabývá se širšími vazbami 
v území. „Budeme diskutovat o možnos-
tech využití lokality a podněty k za-
pracování do studie,“ naznačila Jana 
Křenková.

Vycházka je součástí celorepublikového 
festivalu nazvaného Den architektury 
(trvá ale mnohem déle než jeden den) 
a zamíří i letos do Olomouce. Festival 
se koná každoročně průměrně ve stovce 
měst a obcí. Program čítá tři sta akcí.

Den architektury nejsou jen odborně 
vedené procházky pro veřejnost, kromě 
nich probíhají různé workshopy, projek-
ce, happeningy, instalace ve veřejném 
prostoru, ale i cyklovyjížďky, plavby, di-
vadelní představení a řada neformálních 
setkání mezi zástupci měst, architekty, 
developery a veřejností.

V Olomouci je to ještě 30. září Večerní 
Konvikt s architektem a autorem rekon-
strukce Janem Poláchem o historii a nej-
zajímavějších místech této stavby za tmy.

V sobotu 1. října nejčerstvější rekon-
strukce a konverze v historickém jádru 

Olomouce na kritické vycházce s histo-
ričkou architektury Martinou Mertovou 
a autory revitalizovaných staveb Ondřejem 
Kučerou, Tomášem Bindrem a Miroslavem 
Pospíšilem. A také prohlídka budovy Teleg-
raphu s architekty Ječmen studia, kde bude 
probíhat i Pechakucha Night.

A 3. října můžete diskutovat o 25 tisíci 
metrech čtverečních v Hanáckých kasár-
nách s Davidem Marešem a Vojtěchem 
Rudorferem. Vše najdete na webu 
www.denarchitektury.cz.   ise

Krása mušlí ze 
Středomoří 
Máte doma mušle, které jste si přivezli od 
moře z dovolené? Pokud byste chtěli vědět, 
co doma vůbec máte, tak se přijďte podívat 
na výstavu ve Vlastivědném muzeu Mušle 
Středomoří, která potrvá do začátku března.

„Výstava ukazuje pestrost tvarů a ba-
rev mušlí Středomoří, a to téměř sta druhů 
na jednom místě. Návštěvníci se dozvědí 
také mnoho zajímavostí o životě mořských 
měkkýšů i o tom, k čemu je lidé využívali,“ 
uvedl mluvčí muzea Antonín Valenta.

V muzeích bývají většinou prezen-
továny spíše větší tropické druhy mušlí, 
v Olomouci se ale prezentují druhy para-
doxně méně známé, jako například ky-
jovka šupinatá (největší mlž Středomoří), 
která v přírodě vymírá. Nebo hřebenatka, 
na níž na obraze Sandra Botticelliho stojí 
zrozená Venuše, a mnohé další.   dtx

Jaromír 99 
v Muzeu umění 
Výstavu dvaceti tisků, které jsou součástí 
knihy Mimosezóna, zahájí ve středu 
14. září v 18:30 v Muzeu umění výtvarník, 
skladatel a zpěvák Jaromír 99. 

Vystavený soubor spoluvytváří ob-
razový doprovod k textům písní, které 
Jaromír 99 napsal pro své kapely Priess-
nitz, Umakart, Jaromír 99 & The Bom-
bers, Letní kapela a Kafka Band. Součástí 
vernisáže bude také minikoncert a auto-
gramiáda.

Jaromír 99, vlastním jménem Jaro-
mír Švejdík, je jako výtvarník známý 
osobitým projevem, který uplatnil na-
příklad ve velmi ceněných autorských 
komiksech. Spolu s Jaroslavem Rudišem 
vytvořili trilogii Alois Nebel, výtvarně 
zpracoval i komiksy Zámek, Zátopek či 
Zatím dobrý.   dtx

Výstava a publikace 
ke stopadesátinám 
Výstavu ke 150. výročí narození olo-
mouckého starosty Richarda Fischera 
přpravuje Vědecká knihovna. Otevře ji 
slavnostní vernisáž 3. října v Galerii Bib-
lio, na níž bude představena i publikace 
o prvním českém starostovi města.

Richard Fischer se narodil 27. března 
1872 v nedalekých Lošticích. Starostou 
Olomouce byl v letech 1923 až 1939. Zá-
roveň byl advokátem a poslancem Mo-
ravského zemského sněmu. Byl ale činný 
i jako žurnalista, literát a především za-
pálený český vlastenec. 

Ve městě přivítal řadu významných 
domácích i zahraničních hostů, mezi nimi 
i prezidenty Masaryka a Beneše.

Zemřel 4. února 1954 v Olomouci, 
kde jeho osobnost připomíná pamětní 
deska.    dtx
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Jedinečný cyklus přednášek s vycházkami 
do terénu nazvaný Historická akademie 
připravil odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu. Na konci srpna si 32 absolventů 
vyzvedlo na radnici certifikát z rukou ná-
městkyně primátora Markéty Záleské.

„Historie je naším společným koníčkem 
a olomoucké dějiny jsou krásné a boha-
té,“ řekla náměstkyně Markéta Záleská 
při předání, které se konalo symbolicky 
v Týdnu vojenské historie.

Program byl určený nadšencům 

a milovníkům historie a někteří účast-
níci kvůli němu jezdili i z daleka a v ob-
řadní síni nešetřili slovy chvály. 

„Naše rodina je rodinou patriotů, žijeme 
tady od roku 1904 a o město se stále za-
jímáme. Spoustu věcí jsem sice znala, ale 
unikaly mi některé souvislosti. Třeba jsem 
netušila, jak to vypadalo za Androvým 
stadionem, jaký tam byl úžasný park a re-
kreační zóna propojená s centrem,“ řekla 
jedna z absolventek Lenka Vidovičová.

Z absolventů se sice nestanou oficiální 
průvodci, ale certifikát má symbolickou 
a vzpomínkovou hodnotu. Náměstkyně 
Záleská navíc potvrdila, že akademie by 
se měla v příštím roce opakovat s novými 
tématy.   pok

 CERTIFIKÁTY HISTORICKÉ AKADEMIE  
 PŘEVZALI PRVNÍ ABSOLVENTI 

Česko-polské setkávání v Olomouci
Znáte Krakov, Vratislav nebo Opolí? Ne-
daleko od Olomouce leží krásná města 
a kolem nich památky, za nimiž stojí za 
to se vydat. Anebo si užít ochutnávky 
z polské kultury přímo v našem městě. 
Zveme vás na Polskou sezonu! 

Horní náměstí ožije 16. a 17. září nejen 
v rámci akce Sportuje celá Olomouc, ale 
také barevnými stánky polských měst 
a regionů. Ty připravily workshopy pro 
děti, například pokusy s vodou vratislav-
ské Hydropolis nebo zdobení tradičních 
perníků, ale také soutěže, kde budou 
mezi hlavními cenami třeba i víkendové 
pobyty. Můžete si udělat fotku s legen-
dárním krakovským drakem nebo s Ja-
nem Jeništou a Michaelou Zormanovou 
z Univerzity Palackého projít Olomoucí 
po stopách slavných Poláků. 

K ochutnávkám polské kuchyně 
zahraje indie soulový Slow Sunset 
a Psio Crew, svižná kombinace tra-
diční „goralské“ hudby a drum‘n‘bass, 
trip hopu nebo ragga. Můžete si je užít 
s polským pivním speciálem v ruce. 
Polská sezona už v Olomouci probíhá 
od června a zářijový program je jejím 
vyvrcholením. 

V kině Metropol a Telegraph budou pol-
ské filmy, po městě najdete turistické, his-
torické i multimediální výstavy a v rámci 
Street Art Festivalu vznikne nový mural 
na sídlišti Povel polského umělce Jana 
Porczyńského. Dobrá příležitost, jak po-
znat své blízké sousedy.   jau

Celý program: 
www.polskasezona.olomouc.eu

Doporučujeme:
• 5., 12. a 19. 9. polské filmy v kině Met-

ropol
• 5.–26. 9. polské filmy, výstava a TTalk 

v Telegraphu
• 6. 9. mural Jana Porczyńského na sídli-

šti Povel 
• 6. a 17. 9. Zveme do Polska! Prezenta-

ce regionů a měst a koncerty Psio Crew 
a Slow Sunset na Horním náměstí

• 8. 9. Cena Václava Buriana Olomouc 
s polskou autorkou

• výstavy: K Baltu! Poznejte polské 
Pomoří (Horní náměstí),  Bartoloměj 
Paprocký z Hlohol (Zbrojnice UP), Bu-
doucnost v bublinách (Katedra slavis-
tiky FF UP)

Olomouc 
v Bruselu jako 
český klenot
Do konce září se Olomouc společně 
s dalšími klenoty Česka představuje 
na stejnojmenné výstavě před budo-
vou Evropské komise v Bruselu.

Výstavu tvoří 63 panelů, na 
nichž je umístěno 120 barevných 
velkoformátových fotografií, které 
diváka seznámí s těmi nejatrak-
tivnějšími českými destinacemi. 
Rovnoměrně jsou zastoupeny 
všechny regiony, krajská města, 
přední historické a přírodní pa-
mátky v čele s národními parky. 

Olomouc reprezentuje sloup 
Nejsvětější Trojice, od roku 2000 
zapsaný na seznamu UNESCO.

Autorem fotografií je Libor 
Sváček. Celý soubor byl vybrán 
z autorské fotografické publika-
ce Česká republika – To nejlepší 
z Čech, Moravy a Slezska. Výluč-
nost výstavy spočívá také v tom, 
že se v tomto formátu a rozsahu 
nikde jinde opakovat nebude.

Příležitostí k výstavě Klenoty Čes-
ka / Jewels of Czechia je české před-
sednictví v Radě Evropské unie.   jau
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1300 pytlů jako nová zásoba před velkou vodou
Výkyvy počasí mohou znamenat problé-
my. Pro případ přívalových dešťů nebo 
bleskových povodní město doplnilo zá-
soby protipovodňových pytlů s pískem. 

O naplnění patnácti tun písku do pytlů se 
postaralo čtyřicet členů z řad jednotek 
olomouckých dobrovolných hasičů. „Důle-
žité je být připraven a ne překvapen. Pro-
to jsme doplnili zásoby protipovodňové 
ochrany. V případě mimořádné události, 
jakou může být přívalový déšť, blesková 
povodeň nebo případné poškození někte-
rého vodního díla, dokážou pytle s pískem 
pomoci a ochránit životy i obydlí,“ vysvět-
lil náměstek primátora Martin Major.

Na doplnění potřebných zásob se 
podíleli členové sboru dobrovolných 
hasičů z jednotek Černovír, Droždín, 
Holice, Chomoutov, Chválkovice, Lošov 

a Radíkov. Zásoby doplňovali v areálu 
bývalého neředínského letiště. A za jedi-
ný podvečer dokázali napytlovat 15 tun 
písku do 1300 dvoukomorových pytlů.

„Při plnění hasiči manipulují s dvaceti-
kilogramovými pytli, které musí nejprve 
pomocí plničky napěchovat pískem a poté 
je po zhruba pětadvaceti kusech uložit do 
objemného obalu, který na paletě slouží 

pro snadnější manipulaci. Jde tak o fyzic-
ky dost náročnou práci,“ popsal činnost 
jednotek vedoucí odboru ochrany olo-
mouckého magistrátu Jan Langr.

Doplněné zásoby nyní slouží k ope-
rativnímu použití v případě, kdy by bylo 
potřeba vystavět protipovodňové hráze 
nebo zamezit vylití vody z rozvodněných 
řek a potoků.   ste

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Od poloviny srpna zahájili olomoučtí 
strážníci pomyslný boj proti řidičům, kte-
ří mají těžší nohu na plynu svých moto-
rových vozidel. Pomůckou jim je v tomto 
nový mobilní laserový radar LTI 20/20 
TruCam II.

Hlídky městské policie nově mohou 
měřit nejvyšší povolenou rychlost a její 
dodržování ve čtyřiceti vytipovaných 
lokalitách na území města, které byly 
schváleny Policií ČR.

„Samotná místa byla vybrána na základě 
požadavků komisí městských částí, vede-
ní základních a mateřských škol. Jedná 
se o lokality s vysokou frekvencí přechá-
zejících chodců, kde dochází k častému 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti ze 
strany neukázněných řidičů,“ uvedl ředitel 
městské policie Pavel Skalický.

Podněty občanů a komisí městských 
částí pocházejí zejména z okrajových 
částí Olomouce, z míst, kde dlouhá rov-
ná cesta svádí k tomu zrychlit, ale také 

je to třeba i zóna placeného parkování 
v centru města. Nový ruční měřič rych-
losti využijí strážníci právě spíše na těch-
to místních komunikacích. Jeho pořízení 
přišlo na 380 tisíc korun.

Dodržování rychlosti na velkých pá-
teřních komunikacích kontrolují nebo 
do budoucna budou kontrolovat velké 
stacionární radary. „Cílem samotného 
měření rychlosti je zejména zklidnění 
dynamické dopravy a zvýšení pocitu 
bezpečí nemotorizovaných účastníků 
silničního provozu v dotčených mís-
tech. Právě proto budeme cestou regi-
onálních médií o termínech a místech 
měření předem informovat, aby řidi-
či neměli pocit, že chceme za každou 
cenu plnit městskou pokladnu,“ prohlá-
sil ředitel Skalický.

Prioritou strážníků je prevence. Chtě-
jí, aby si řidiči  uvědomili, že překročení 
rychlosti může mít fatální následky.   dtx

 STRÁŽNÍCI SE NOVÝM RADAREM  
 ZAMĚŘÍ NA RYCHLÉ ŘIDIČE 

www.geminioptika.cz                      geminiocnioptika

ZDARMA MĚŘENÍ ZRAKU

40 % SLEVA NA OBRUBY

20 % SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

20 % SLEVA NA SLUNEČNÍ BRÝLE

DROBNÝ
DÁREK

OČNÍ OPTIKA GEMINI
8. května 451/10
779 00 Olomouc

pondělí - pátek
8:30 - 12:00 / 12:30 - 17:00

703 189 021
olomouc@geminioptika.cz
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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

Zelený internet
na Olomoucku

Bez sekání. Bez starostí. 
Na zelenou.

Cena od

245Kč

nordictelecom.cz
800 80 70 60

Radnice se 36krát otevřela
V březnu loňského roku zavedly Olomoucké listy rubriku Ote-
vřená radnice. Stejnou, jaká fungovala už dříve v jiných médiích, 
ať už to byla Televize Morava nebo Hanácký večerník. Olo-
moucké listy se tak staly dalším kanálem pro dotazy obyvatel 
Olomouce, které mohli pokládat na libovolné téma.

A lidé se také ptali, dotazů bylo vyřízeno mnohem více, než 
kolik bylo zveřejněno. Nejčastější otázky směřovaly k dopravě, 
zeleni, odpadům a úklidu. 

Ukázalo se, že radním ani kompetentním orgánům či úřední-
kům není Olomouc lhostejná a že občanům nejen naslouchají, 
ale také plní jejich přání.

Dokonce se lidé v Otevřené radnici dožadovali pomoci tam, 
kde to pro město není možné. Příkladem může být dotaz Jaku-
ba Ulmanna.

„Rád bych poukázal na naprosto otřesný stav výtahu, kte-
rý slouží v podchodu z Hodolan (ulice Táborská/Trocnovská) 
k ulici Jeremenkova. Výtah je natolik pomalý, že čekání na něj 
plus jízda v něm zabere i pár minut, a to se bavíme o jednom 
jediném patře. To bych neřešil, kdybych zmíněných pár minut 
netrávil já s manželkou a malým synem v kočárku v prostoru, 
kde jsou lidské výkaly, pomočená, někdy i poplivaná tlačítka, 
silný zápach linoucí se z odporné podlahy výtahu s občasným 
bonusem v podobě injekčních stříkaček. O textech psaných 
na stěnách výtahu ani nemluvím, to je asi to nejmenší. Jelikož 
máme kočárek, jsme skrz výše uvedený stav výtahu nuceni ko-
čárek snášet a vytahovat po strmých schodech sami. Nejde mi 
moc do hlavy, proč ostatní výtahy v tomto podchodu jsou čisté 

a fungují,a tento nikoliv. Dle mě by byl řešením kamerový systém 
tak, jako je to ve výtazích vedoucích do a z podzemních garáží.“

Radnice proto začala komunikovat s majitelem výtahu Sprá-
vou železnic. Plnila roli prostředníka. A výsledek? 

Příspěvek Jakuba Ulmanna: 

„Dnes jsem výtah viděl a musím uznat, že ač to není dokona-
lý, jsme dnes úplně jinde. Tím chci jen říct jedno. Lidi, neplačte 
nad kdejakým problémem na Facebooku a raději se obraťte 
tam, kde vám mohou potencionálně pomoct.“

Děkujeme všem, kdo se s důvěrou obraceli na adresu 
otevrena.radnice@olomouc.eu. 

Na dotazy, které máme ještě na stole, odpovíme.   mmo

PŘED PO
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Práce pro občany má smysl 
Když jsem před téměř čtyřmi lety nastoupil do komise městské části, měl jsem ml-
havé představy o tom, co mě čeká. Jak to většinou bývá, naše domněnky nemívají 
moc společného s realitou. Vpadl jsem do toho rovnýma nohama a poslouchal, jak 
to budu mít těžké, protože naše Nové Hodolany čeká mnoho velkých změn souvi-
sejících s realizací protipovodňových opatření. Měli pravdu. 
Spousta občanů, včetně mě, byla omezena na své mobilitě a komfortu bydle-
ní, mnoho podniků bylo díky tomu připraveno o zákazníky. Nikdo to ale nevzdal 
a dnes máme postaveny oba mosty, zprovozněné téměř všechny komunikace 
a díky protipovodňovkám opraveno mnoho metrů chodníků. 
Naše komise městské části si nicméně nemůže přisvojovat žádné zásluhy na těch-
to akcích. Na co ale můžeme být hrdi, je naše práce, kterou jsme vykonali, a neby-
lo jí málo. 
V roce 2019 jsme opravili chodník na Praskově a přilehlých ulicích. Následující rok 
jsme předláždili chodník na Charkovské, Gorazdově náměstí, na třídě Kosmonautů 
a na Pasteurově. V roce 2021 byly předlážděny další úseky chodníků, tentokrát na 
Masarykově třídě nebo v ulicích Zeyerova, Vejdovského a letos na Nezvalově.
Mimo opravy chodníků se věnujeme i estetizaci našeho okolí. Odstraňujeme sta-
rá nefunkční pískoviště, jako na tř. Kosmonautů, nepoužívaná betonová stání na 
Nezvalově či instalujeme kovové sloupky zabraňující vjezdům do vnitrobloků. Vě-
nujeme se také zeleni. Sázíme stromy v parčíku na Charkovské, vnitrobloku u Sta-
rodružiníků, stavíme živý plot okolo dětského hřiště.
S kolegy v komisi jsme se dohodli, že budeme inovovat vybavení dětských hřišť, 
což se nám povedlo na Tř. Kosmonautů, Blanické a Orláku, kam jsme umístili nové 
houpačky, skluzavku, prolézačky, kolotoč a tabuli. Velký úspěch sklízí hry na chod-
ník, které jsme nechali namalovat na hřišti na Neumannově. V neposlední řadě 
finančně podporujeme také naše děti v mateřských a základních školách, kterým 
každoročně kupujeme knížky a hrací potřeby. Radost všem v čase adventním pak 
přináší vánoční osvětlení smrku před ZŠ Nezvalova.
Když se ohlédnu za vším, co se nám povedlo za čtyři roky udělat, mám radost, že 
jsme náš čas vymezený volbami nepromarnili. Z pozice předsedy komise městské 
části proto děkuji všem, kteří aktivně přispívali ke společné práci, a nové komisi 
přeji, aby je práce pro občany bavila stejně jako nás. 

Svatopluk Binder / ANO 2011

Jaké Olomoucké listy byste mohli chtít v příštím volebním období?
Čtyři roky jsem byla jako opoziční zastupitelka součástí redakční rady časopisu, 
který právě čtete. Celou dobu jsem se snažila o proměnu časopisu z hlásné trou-
by „radničních listů“ na skutečný „časopis občanů“. Psala jsem průběžné zpětné 
vazby, přinášela podněty k obsahu i podobě časopisu. Přesto na konci čtyřletého 
období konstatuji minimální posuny v základním nastavení toho, k čemu má být 
vlastně městský časopis dobrý.
Jaké jsou hlavní důvody, proč i při existenci dvou “pluralitních” rubrik (Anketa, 
Názory zastupitelů) čtete vlastně pořád krásně zabalený PR časopis?
Redakční rada nemá být sestavena ze členů městské rady. My jich máme v re-
dakční radě většinu, čtyři. Všichni se tím pádem ocitají okamžitě ve střetu zájmů. 
Těžko posunujete jakékoli jednání se skupinou lidí, kterým opakovaně říkáte: 
V městském periodiku se máte zodpovídat za svou práci občanům. Ne rozhodo-
vat o tom, co se o vás bude psát.
Uvědomujete si na stránkách tohoto časopisu nějakou diskuzi za poslední čtyři 
roky? Zažili jste tady nějaký „Hyde Park“, polemiku nebo alespoň větu „jak říká 
opoziční zastupitel XY“? Nikoli. Mé výzvy k textům, které by jakkoli problematizo-
valy rozhodování rady, byly vždy zahlušeny spoustou argumentů, proč „to nejde“.
Tiskový zákon říká, že Olomoucké listy musí být „objektivní a vyvážené“. Napl-
ňují tuto zákonnou povinnost? Podle mě ne. Typickým příkladem je rekonstrukce 
ulice 8. května v centru města. Z městského časopisu jste se postupně dozvěděli, 
že se chystá generální rekonstrukce, jak si to pochvalují příslušní náměstci, že to 
probíhá a že to proběhlo. Přitom šlo o téměř roční kontroverzní kauzu, ve které 
opozice nejen formou vyjednávání, ale dokonce památným happeningem s kří-
dami ukazovala, že investujeme miliony jen proto, abychom na konci měli téměř 
stejnou ulici. Žádná vize, žádná veřejná diskuze, žádná změna.
Proto v Olomouckých listech stále nevidíte skutečný příběh města. Vidíte barev-
nou, graficky příjemnou prezentaci toho, jak Olomouc spravují čtyři konkrétní 
politické strany, některé z nich už dvacet let. Vidíte PR aktuální radnice. Chtějte 
po příští politické reprezentaci za městské (tedy vaše) peníze takový časopis, 
který se na názory bude ptát všech, bude živě komunikovat o budoucnosti měs-
ta. Nebo ho převeďme do online, případně zrušme. Ušetříme městské kase ročně 
zhruba 2 miliony korun.
Podrobnější argumentaci najdete na blogu www.andreahanackova.cz.

Andrea Hanáčková / Piráti a Starostové

NÁZOR ZASTUPITELE NÁZOR ZASTUPITELE

REDAKČNÍ POŠTAREDAKČNÍ POŠTA

Krásnější a čistší sídliště v Olomouci
Narodil jsem se v roce 1947. Když jsem začal vnímat krásy města Olomouce, roz-
hodl jsem se, že zůstanu po celý život olomouckým patriotem. Jsem pamětníkem 
lokalit Povel až po Slavonín a Nové Sady. Vím proto moc dobře, co se v těchto 
částech města změnilo od doby, kdy se stavělo sídliště F3, kam jsem se v roce 1977 
přestěhoval. Za vlády komunistů byla výstavba velmi čilá. Vznikla tu škola, samo-
obsluha a zdravotní středisko, avšak všude se chodilo za deště v blátě, na tramvaj 
až k fakultní nemocnici do kopce, a na konci sídliště bylo pole až po Slavonín 
a Nové Sady. Neříkám, že se nám tu žilo na tehdejší dobu vyloženě špatně, ale se 
změnou režimu se začaly měnit podmínky života v Olomouci k lepšímu. Bohužel, 
právě v lokalitě Povel se tyto podmínky za předchozích vedení města k lepšímu 
neměnily vůbec nebo velmi pomalu. Nepočítalo se s nárůstem parkovacích míst 
ani s tím, že s další výstavbou domů je potřeba vybudovat nějaké odpočinkové 
zóny. Za naším domem naproti školy jsme alespoň svépomocí vybudovali základy 
pro dětské hřiště, avšak zásahem tehdejšího vedení města se hřiště zrušilo a po-
stavila se na jeho místě policejní služebna. Terénní úpravy za naším domem a před 
ním jsme museli dokončovat brigádnicky, stavaři a město na tento stav nereagova-
li. Proto není divu, že následná aktivita místních časem opadávala.
Přesuňme se zpět do nedávné minulosti a současnosti. Nejprve bylo postaveno na 
Heyrovského ulici celkem 316 garáží. Byla realizována částečná revitalizace síd-
liště, další část bude dokončena dle slov vedení města v dalším termínu, což bude 
úkol pro nové vedení města, včetně vyřešení parkování. Na sídlišti F3 byly vybudo-
vány cyklistické stezky v délce několika desítek kilometrů. Tyto spojují Smetanovy 
sady, Schweitzerovu ulici, sídliště Povel, novou výstavbu na Nových sadech a ve 
Slavoníně a Nemilany. Velkým úspěchem současného vedení města je realizace 
nové tramvajové tratě, která povede až do srdce sídliště Povel/Nové Sady. Dále 
probíhá v lokalitě F3 Povel generální stavba výměny potrubí teplovodů. Nedáv-
no byla dokončena také realizace nového osvětlení chodníků na Heyrovského 
a Janského ulici. V uvedené lokalitě jsou již také v zemi osazeny další kabely pro 
internetové připojení. Také zde byl na sloupy veřejného osvětlení instalován va-
rovný systém s městským rozhlasem. Rovněž je vidět pokrok v činnosti Technic-
kých služeb  – zlepšil se odvoz odpadů ze všech částí sídliště, což zřejmě souvisí 
i s rekonstrukcí přístřešků na kontejnery. Technické služby spolu s magistrátem 
města dle harmonogramu zajišťují péči o zeleň, stříhání keřů a trávníků. Budoucí 
vedení města by mohlo opravit ještě další chodníky na sídlišti F3. Musím ale uznat, 
že za dobu současného vedení města Olomouce bylo na našem sídlišti provede-
no velké množství investičních akcí, dále bylo provedeno nespočet oprav a úprav, 
které prospívají životu města a ke spokojenosti občanů. Máme dobré vedení měs-
ta. Děkuji za to.

Milán Papežík

O budoucnosti Nových Sadů
Volby jsou tu. Voliči vyhodnotí 4leté snažení a znovu rozdají karty. Také KMČ by 
měly zhodnotit své dílo, připravit, naplánovat a maximálně pomoci svým násle-
dovníkům. Na Nových Sadech jsme začínali doslova od nuly a rozhodně se ne-
máme za co stydět, přesto mnoho práce zůstane nedokončeno. Věříme, že nové 
vedení radnice bude dál zlepšovat podmínky pro KMČ a tím i kvalitu života (nejen) 
Novosaďákům v těchto oblastech:
1. Parkování s postupnou revitalizací uličních prostorů včetně zeleně, osvětlení, 

chodníků, laviček, popelnic a zavedením upravené P koncepce. U žel. stanice 
a na ul. Slavonínská a D. Novosadská zřídit malá parkoviště P+R; podpořit vý-
stavbu P domu Trnkova; rozšířit a zpřístupnit školní P Werichova.

2. Levné MHD rychle propojující sousední MČ, průmyslové zóny, nádraží a ne-
mocnice. 

3. Síť cyklostezek a legální smíšený provoz chodců a cyklistů na vybraných chodnících.
4. Zeleň a funkční veřejný prostor systémovou výsadbu stromů a keřů, budování 

parčíků (Švýcarské nábřeží, Rožňavská), chodníčků, laviček a aj. Připravit pro-
pojení pro pěší z lokality Peškova na tramvaj.

5. Kultura, komunitní a spolkový život a cenově dostupné vyžití včetně většího 
zapojení (prostorů) škol a znovuotevření Klubu volnočasových aktivit Pešek. 
Skvěle vybavený a od obyvatel chráněného bydlení stavebně oddělený klub 
vznikl v r. 2018 a spolu s pobočkou městské knihovny nabízel všem obyvate-
lům a hlavně dětem mnoho možnosti využití. Byl ale až z absurdních důvodů 
uzavřen a nyní slouží jen sporadicky pár vybraným seniorům a charitě. 

6. Sportovní vyžití – omezením podpory profi sportu by mohly vzniknout zdarma 
přístupná workoutová hřiště Fischerova, Zikova, Trnkova a Mišákova. Obnovit 
web s nabídkou veškerých možností v MČ, více zpřístupnit školy a připravit 
stavbu multifunkční haly Holečkova.

7. Ordinace lékařů, drobné služby a knihovnu ve starých výměničkách. 
8. Přechody pro cyklo/chodce a napojení 4. etapy protipovodňových opatření na 

sídliště.
9. Statut a spravedlivé financování KMČ, kdy Nové Sady dostávají na množství 

obyvatel a vybavení vůči jiným MČ nejméně peněz a stále nejsou partnerem 
při přípravě všech projektů.

10. Výběr a motivaci členů KMČ – pracovití dostávají stejnou symbolickou odměnu 
jako neaktivní.

Úkolů není málo a doba je složitá, ale kdy tomu bylo jinak? „Kdo chce, hledá způ-
soby, kdo nechce, hledá důvody.“ 
A co je pro vás na Nových Sadech důležité? Pište na kmc15@olomouc.eu.

Jaroslav Krátký a Jan Rakovský
předseda a člen KMČ 15 Nové Sady
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Září 1922: první výlety do olomoucké 
Kašpárkovy říše pro děti i dospělé
Je a není to jubileum. Známé olomoucké 
loutkové divadlo totiž hrálo před publi-
kem poprvé už v lednu roku 1920. Jenže 
v září roku 1922, tedy přesně před sto 
lety, se představilo publiku v podstat-
ně rozšířené podobě a s novým názvem, 
který ho zdobí až dodneška a který si 
pamatují generace olomouckých dětí – 
Kašpárkova říše.  

První skromné představení pohádky Dok-
tor Faust uvedl Loutkářský kroužek odbo-
ru Národní jednoty v Olomouci-Hejčíně 
v rodinném divadélku Františka Čecha. 
Pozitivní ohlasy, které první představe-
ní v Hejčíně sklízela, podpořily zaklada-
telskou osobnost ke snaze o vybudování 
opravdového klasického loutkového di-
vadla. A povedlo se. 

„Půl třetího roku pilně pracoval s čet-
nými svými příznivci, kteří plně pochopili 
kulturně výchovnou cenu loutkového di-
vadla, a dospěl se svojí prací tak daleko, 
že může zahájiti na svém novém divadle 
pravidelnou divadelní sezonu, a to dnes, 
v neděli v sále paní Dostálové v Hejčíně,“ 
píše olomoucký list Pozor. 

Poprvé se Zlatým srdcem
První představení se konalo v neděli 
10. září 1922 a na programu byla hra 
Zlaté srdce, napsaná pro tuto příleži-
tost právě Františkem Čechem. Jednalo 
se o hru o čtyřech dějstvích. Za pozor-
nost stojí, že první dětské představení 
začínalo o patnácté hodině a stálo 50 
haléřů, večer o půl osmé pak bývalo 
na programu představení pro dospělé. 
Přesně takový časový rozpis nedělních 

představení pak platil další desítky let.
Je sice pravda, že loutkové divadlo 

vznikalo formálně pod hlavičkou Národ-
ní jednoty, ale skutečným zakladatelem, 
tvůrcem i mecenášem v jednom byl Fran-
tišek Čech. Ten do pořízení loutek, kulis 
a všeho ostatního vkládal pravidelně své 
prostředky a s pomocí přátel loutkovou 
říši budoval. Psal i scénáře a pohádko-
vé hry sám režíroval. Ve svém domě na 
Mrštíkově náměstí v Hejčíně provozoval 
i loutkářskou dílnu.

Kašpárek, Škrhola a Pivoňka
Uvádí se, že František Čech napsal asi 
150 her, z toho přes osmdesát jich vyšlo 
tiskem, zbylé zůstaly v rukopise. Kromě 
toho vedl loutkářské kurzy, učil mládež, 
psal příspěvky do tisku a loutkové diva-
dlo všemožně propagoval. Nejčastějšími 
figurami v jeho hrách býval samozřejmě 
Kašpárek a spolu s ním ještě další dvě 
komické figury, a to Škrhola a policajt 
Pivoňka. Na vrcholu své práce využíval 
Čech i vlastní zajímavé metody jevištních 
triků, což mělo u publika velký úspěch.  

Z původně komorní záležitosti se bě-
hem let stala významná společenská čin-
nost, dalece přesahující hranice Hejčína  
– František Čech i jeho nástupce Franti-
šek Štěrba do svého světa zasvěcovali 
a zapojovali stále více lidí. Ve 30. letech 
Kašpárkova říše pořádala i Kašpárkovy 
veselice, kulturní pásma, do kterých byly 
zapojeny stovky dětských herců. Divadlo 
se úspěšně účastnilo i různých přehlídek 
a soutěží.  

Stovky a stovky úspěšných titulů, kte-
ré následovaly po Zlatém srdci ze září 
roku 1922, potvrdily, že chvála dobo-
vého tisku se před sto lety trefila zcela 
správně.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Fráňa Schön představuje 
poválečné dílo
Ze zajetí na ruské frontě se úspěšně 
do svého Hejčína vrátil olomoucký 
malíř František (Fráňa) Schön. Aby 
přesvědčil publikum, že ani válečné 
a zajatecké útrapy ho nepřipravily 
o výtvarné schopnosti, otevírá Klub 
přátel umění v Olomouci v září 
1922 velkou výstavu tohoto akade-
mického malíře. Ten zde „předvede 
ovoce své několikaleté neúmorné 
práce“. 

Žerotín shání nové zpěváky
Pěvecký sbor Žerotín, slavné umě-
lecké těleso s dlouhou tradicí, volá 
v září do svých řad další zpěvačky 
a zpěváky.  Kdo je ochoten v nové 
sezoně přiložit ruku (či spíše hlasiv-
ky) k dílu a „obětovat v týdnu trochu 
volného času“, aby se hlásil. Prv-
ní velká zkouška Žerotína se koná 
v Národním domě 11. září večer. 
Vlastenci, přijďte, prosím! 

Školy se přetahují o žáky
V Olomouci se v září otevírají dveře 
všech možných školních zařízení. 
Katolíci radostně hlásí, že se poda-
řilo uchovat církevní školu sester 
Voršilek a že zájem dětí byl ohromný, 
Češi z Nových Sadů se zase pro změ-
nu zlobí na jeptišky, které jim už ve 
zdejším klášteře a sirotčinci odmítly 
na další rok pronajmout dvě volné 
učebny, na Novém Světě zahajují 
školní rok velkým průvodem a osla-
vou deseti let trvání zdejší české 
školy. A papírníci 
a knihkupci lá-
kají rodiče dítek 
školou povin-
ných k náku-
pům…

Inzerce v tramvajích
Myslíte, že reklamy a letáky v tram-
vajích jsou novodobou novinkou? 
Kdepak. V září 1922 začíná velká 
kampaň ředitelství městských elek-
trických podniků, které za výhodné 
ceny nabízí reklamní prostory ve vo-
zech olomoucké pouliční elektrické 
dráhy. „Neváhejte! Přihlášky vyřizuje 
kancelář pouliční dráhy!“   mif

ZÁŘÍ 1922 TELEGRAFICKY 

PŘES ČTYŘI STOVKY 
DIVADELNÍCH TITULŮ
Po Františku Čechovi se na řízení 
divadla Kašpárkova říše podíleli 
mnozí další, například František 
Štěrba, Edmund Žižka, Zdarek Pop 
či Aleš Pop. V 50. letech se divadlo 
přestěhovalo z Hejčína do dneš-
ních prostor ve Slovanském domě. 
Za sto let své existence odehrála 
Kašpárkova říše hodně přes čtyři 
stovky titulů a tisíce představení. 
Zajímavostí je, že kromě pohá-
dek pro děti neváhalo představit 
opakovaně také inscenace pro 
dospělé.  
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TIRÁŽ

TAJENKA
Nemysli. Když myslíš, tak nemluv. Když 
mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak nepo-
depiš...  
— Jan Werich (1905–1980), herec, dra-
matik a scénárista
Pět vylosovaných výherců obdrží dvě 

vstupenky na podzimní Floru Olomouc.
Tajenku křížovky zasílejte do 19. září 
na adresu: Magistrát města Olomouce, 
Horní náměstí – 583, 771 27 Olomouc. 
Obálku označte heslem „Tajenka“. Elek-
tronicky můžete vyluštěnou tajenku 
zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 

Nezapomeňte prosím uvést své jméno, tele-
fon a doručovací adresu. 
Tajenka z minulého čísla: Jediné, co je 
horší, než když se o vás mluví, je to, když 
se o vás nemluví. (Oscar Wilde)
Úspěšní luštitelé: Vlasta Maxová, Jiří 
Hruzek a Vlastimila Chalupová.

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

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

Hard Sudoku Puzzles 8 
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Výstaviště FLORA OLOMOUC 
pavilon A

29/ 10/ 22   19:30
& DAVIDE MATTIOLI

CENTRAL PARK FLORA OLOMOUC POŘÁDÁ

koncert italské legendy v Olomouci
pantone 7727

Cena vstupenky stání/sezení: 795 Kč 
na místě v den konání akce: 850 Kč

Předprodej vstupenek: 
SMSTICKET.cz, www.hotelflora.cz

Autogramiáda DRUPI  
pátek 28. 10. 2022/17:00/hotel Flora
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Dny evropského dědictví
5.–11. září 2022 | ded.olomouc.eu

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

Komentované  
prohlídky  
& procházky
5.–11. září
netradiční prohlídky pozoruhodných 
míst se zajímavými osobnostmi

Moravské divadlo 
Olomouc 
Nikolaj Vasiljevič Gogol: 
Revizor
pátek 9. září | 20:00 | Horní náměstí
nestárnoucí satirická komedie v open air 
představení Moravského divadla

Harafica  
& Moravská  
filharmonie  
Olomouc
pátek 9. září | 19:00 | Reduta
Moravská lidová poezie, písně a folklor 
v podání přední cimbálové muziky ze 
Slovácka za doprovodu Moravské filharmonie 
Olomouc

Koncerty
sobota 10. září | 10:00–23:00  
Horní náměstí
10:00 Lechaim
11:30 Jazzový orchestr ZUŠ Iši Krejčího
13:00 Nela Sasková 
14:00 Vlna 
15:30 Cabo Wabo 
17:00 Zdeněk Bína 
19:00 Terne Čhave 
20:30 Indican 
21:30 Vesna

Pohádkový svět 
s Divadlem Tramtarie
sobota 10. září | 10:00–17:00 
Horní náměstí u Caesara
pohádky s výtvarnými dílničkami, koncert, 
malování na obličej, další aktivity
10:00  O pračlovíčkovi – pohádka  

& výtvarné dílničky
11:00  Žonglování – workshop s cirkusem 

Levitare
12:00  Zpívánky strýčka Líčka
14:00  Eminka a Emoušek – pohádka  

& výtvarné dílničky
16:30  Dětský stand-up  

Hudebně-dramatického studia

Oživ centrum IV.
9.–10. září | 10:00–19:00 | Horní nám.
4. ročník festivalu plného designu,  
jídla a zábavy
prodejně-kulturní festival přímo v centru 
Olomouce
Design market | Gastro & food zóna | 
Farmářské trhy | Stezka pro děti |  
Zelený & Fashion swap

Otevřené dvorky
Uncle Ferro
čtvrtek 8.–10. září | Riegrova 5
Bar Zahrada
čtvrtek a pátek 8.–9. září | 14:00–00:00 | 
Mlýnská 79
Řeká má duši – suchou nohou 
na OLODVORKU | sobota 10. září | 
16:00–22:00 | Dolní náměstí 34

Živé ulice 
Ztracená a Ostružnická
9. září | 15:00–22:00 
10. září | 10:00–22:00 
oživení centra města, hudebníci, busking 
a posezení v ulicích

Koncerty v Letním kině
5.–9. září | od 19:00 | Letní kino
koncerty | 19:00 | a filmové projekce | 21:00 
5. 9. The Gardeners – Zahájení DED 2022 
6. 9. Vanda 
7. 9. Pablo’s 
8. 9. The Middle Of The Sandwich 
9. 9. Endorfiny

Make Art not War
9.–11. září | 9:00–11:00, 16:00–19:00 
Oranžerie, Smetanovy sady 
pátek 9. září | 10:00 | vernisáž výstavy

Olomoucké 
antikvariátní trhy 
6.–10. září | 9:00–18:00 
Dolní náměstí

Oslava 3. narozenin 
dětského knihkupectví 
Zlatá velryba
pátek 9. září | 9:00–18:00 
Dolní náměstí 23
bohatý program a setkání s autory a ilustrátory

FlerJarmark
pátek a sobota 9.–10. září 
10:00–17:00 | Dolní náměstí
jarmark plný originálních kousků z dílen 
místních tvůrců, SWAP kytek, Kreativní dílničky

Letní čítárna u kašny
pátek 9. září | 13:00–20:00 
sobota 10. září | 10:00–16:00 
Náměstí Republiky
tradiční čítárna Knihovny města Olomouce

Rallye Flora 
sobota 10. září 
9:00–11:30 a 13:00–15:30 
Smetanovy sady
2. ročník závodů dálkově řízených autíček 

StreetArt Festival
10.–20. září | Horní náměstí
Street Art | muralové malby | writeři | 
přednášky | doprovodný program

Olomoucké 
lafayettovské slavnosti 
10. a 13. září | Náměstí Republiky 
a Václavské náměstí 
IX. ročník divadelních her v autentických 
historických kulisách
Lafayette – Hrdina dvou světadílů
Václav III. – O historii jedné královraždy PR
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