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 VÝSLEDKY VOLEB 
 JAK ROZHODLI OLOMOUČANÉ 

TÉMA ČÍSLA

Ve Chválkovicích na kole 
mimo rušnou silnici

Reportáž z výstaviště:
Řehole jménem košt

Olomouc byla přítomna 
na oslavách v Nördlingenu
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pátek 28. října 2022 | Horní náměstí – Žižkovo náměstí
koncerty | lampionový průvod | pietní akt u pomníku TGM | ohňostroj

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

104. VÝROČÍ DNE VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO

ČESKOSLOVENSKÉHO 
STÁTU

www.olomouc.eu

YOU &
MAIER

PROJECT
MANAGEMENT

ENGLISH,
GERMAN

ENGINEERING 
BACKGROUND

WE ARE HIRING

PROJECT LEADER 

My name is Wijnand Kanaar. I am establishing a
new project management team in Maier

Prostějov to support the projects of our central
European Customers. You will have an

opportunity to work with the top automotive
companies.

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
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V TOMTO ČÍSLE

NOVÝ MURAL JE DÍLEM 
AUSTRALSKÉHO UMĚLCE

ROZHOVOR S ANGLISTKOU 
MARKÉTOU GREGOROVOU 

KAŽDÝ POLÁK ZNÁ OLOMOUC,
OLOMOUC POZNÁVALA POLSKO

Prvky op-artu použil na zdi budovy 
divadla muž tvořící street art pod 
přezdívkou d.r.e.z.

Václav Milder
bez práce

Jeroným Juráň  
elektrotechnik  

Zuzana Boháčová  
na mateřské dovolené 

Jezdím na kole hodně a jsem 
spokojený. Jezdím přes parky i po 
náměstí, kde mi ani kočičí hlavy 
nevadí, patří sem. 

Jezdím někdy, dá se to, i když 
zrovna po centru to není 
jednoduché. Ale není tady kde 
kolo zaparkovat a už se mně 
dokonce i stalo, že mi ho ukradli. 

Kolo vůbec nemám. Nepotřebuji 
ho, protože je v Olomouci 
všechno, co potřebuju, dobře 
dostupné pěšky. 

GLOSA

Opakování je základním principem 
života. Všechno je pořád dokola, pořád 
stejné, a přitom pokaždé trochu jiné. 
Koloběh.
Opakuje se noc a den, po každém 
podzimu přijde jaro. V řece stejná, ale 
trochu jiná voda. Opakují se i svátky, 

války, volby... A po nich bývá všechno 
stejné, ale jinak.
V jazykovědě se něčemu podobnému 
říká pružná stabilita. O tom ví určitě 
své i Jazykovědma, s níž jsme hovořili. 
A kdyby se do své koule podívala, viděla 
by kopie, klony, duplikáty, repliky, 
variace... Všechno stejné, ale jinak.
Tyto Olomoucké listy jsou na první 

pohled stejné, i když jsou trochu 
jiné. Některé rubriky v tomto vydání 
nenajdete (kvůli volbám), jiné se 
v příštím čísle možná vrátí (kvůli 
volbám). Všechno bude jinak. Ale stejné.
Přeji vám klidné čtení!
 
Pavel Konečný
předseda redakční rady

Jezdíte po Olomouci na kole?

Jazykovědma – úspěšný projekt 
sociálních sítí je dílem absolventky 
olomoucké univerzity.

Polská sezóna vrcholila v září,  
ale potrvá do 15. října. Skončí  
koncertem Poznaňské filharmonie.
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ANO NĚKDY NE

OBSAH / ANKETA

NA NEŘEDÍNSKÉM HŘBITOVĚ 
VZNIKÁ LES VZPOMÍNEK

Nový prostor, kde se budou moci 
pozůstalí rozloučit se svými nejbližšími, 
připravují Hřbitovy města Olomouce. 

OLOMOUCKÝ SLOUP 
SI LZE I OSAHAT

Detailní haptický model sloupu 
Nejsvětější Trojice byl v září 
umístěn do olomoucké radnice. 

SPORTOVNÍ FESTIVAL V CENTRU
MĚSTA POTĚŠIL AKTÉRY I DIVÁKY

Pestré vyvrcholení projektu
Sportuje celá Olomouc 2022 – Finále
na Horním náměstí.
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PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 20. října   Rokycanova úplná uzavírka 
od 12. do 21. října  Na Trati úplná uzavírka mimo bus
od 22. do 31. října  Tomkova úplná uzavírka 
  v místě železničního přejezdu
do 31. října   Rooseveltova úplná uzavírka 
  v místě železničního přejezdu 
do 4. listopadu   Pasteurova částečná uzavírka

do 11. listopadu   Divišova úplná uzavírka silnice I/46 
  v místě železničního přejezdu
do 11. listopadu   Tovární částečná uzavírka silnice I/35 
do 30. listopadu   Bílkova, U Sv. Jana (Topolany) 
  částečné uzavírky 
do 30. listopadu   Nábřeží, Blahoslavova úplná uzavírka 

OZNÁMENÍ

Studentská právní poradna nabízí bez-
platné právní poradenství, které posky-
tují studenti práv pod vedením pedagogů 
a praktikujících právníků. Právní pora-
denství je určené především klientům, 
kteří si z finančních důvodů nemohou 
dovolit služby advokáta, a je zdarma. Po-
radna se otevřela na konci září a objed-
návat se lze na telefonním čísle 585 637 
616 nebo e-mailem na studentskaprav-
niporadna@upol.cz. Sídlo je v budově 
Právnické fakulty, 17. listopadu 8.

Komise pro občanské záležitosti statutár-
ního města Olomouce zve všechny obča-
ny na Vzpomínkovou tryznu za zesnulé, 
která se bude konat v sobotu 29. října ve 
14:30 v obřadní síni krematoria.

Maltézská pomoc otevírá v pátek 7. 10. 
v 12:30 kurz chytrých telefonů pro seni-
ory. Přihlásit se můžete prostřednictvím 
e-mailu: karel.capka@maltezskapomoc.cz.

Den otevřených dveří v hospici na Sva-
tém Kopečku se koná v rámci Týdne so-
ciálních služeb 7. října od 14 do 17 hodin. 
O paliativní péči se stále málo ví a málo 
hovoří, některé dokonce děsí, a přitom je 
to péče tolik potřebná a hlavně stále se 
týkající života konkrétních lidí.

Kunstkamera – výstava Jana Švankmaje-
ra v galerii Mona Lisa je otevřena do 
15. října.

Olomoucký Green Bar oslavil 15 let. Za 
tu dobu v něm vznikl nespočet vegeta-
riánských receptů i variací na klasickou 
českou gastronomii a podporuje se tam 
i zdravý životní styl. Green Bar navíc 
slouží i jako galerie, kde se střídají obra-
zy a fotografie.

Na pondělí 17. října v 19 hodin připravi-
la Konzervatoř evangelické akademie 
koncert s názvem Géniové světové hudby 
v proměnách. Na klavír zahraje Jiří Pazour.

Olomouc hledá vánoční strom. Pokud 
máte na zahradě vhodného kandidáta, 
neváhejte ho nabídnout na adrese radim.
schubert@olomouc.eu. Ideální je jeh-
ličnatý strom v soukromém vlastnictví, 
který je nutné z různých důvodů pokácet. 
Využití takovýchto stromů je pro vytvo-
ření vánoční atmosféry v historickém 
centru Olomouce nejlepším řešením. 
A funguje už 14 let. Nabízený strom by 
měl mít výšku mezi 12–20 metry a být co 
nejvíce souměrný. 

Český rozhlas Olomouc se v letošním 
roce přestěhoval do nových prostor v Pa-
velčákově ulici. Pokud se chcete do něj 
podívat, návštěva je možná v pátek 
28. října od 10 do 17 hodin při dni ote-
vřených dveří.  Prohlídky budou každou 
půlhodinu, první začíná v 10 hodin a po-
slední v 16:30. Skupiny návštěvníků bu-
dou po deseti osobách.

Galerie Anděl pořádá 11. října v 19 hodin 
koncert Marcely Březinové nazvaný Spo-
jeni hudbou. Vstupné je 300 korun.

Časná rána Helgiho Fridjónssona jsou 
k vidění v galerii Caesar do 28. října. 
Nejznámější a nejdůležitější malíř sou-
časného Islandu pravidelně vystavuje 
svá díla ve významných galeriích v Ev-
ropě a USA a jeho práce jsou zastou-
peny v mnoha veřejných i soukromých 
sbírkách po celém světě. Fridjónsson 
rozvíjí svůj nezávislý a originální vi-
zuální jazyk, který je mezinárodně 

pochopitelný, zatímco jeho srdce zůstá-
vá islandské. 

Vlajkový osvětový projekt Světlušky se 
chystá přivítat návštěvníky v Olomouci 
v rámci festivalu Českého rozhlasu Prix 
Bohemia Radio. Živý kavárenský ruch 
a autentické posezení v naprosté tmě 
u oblíbeného nápoje ve společnosti ne-
vidomých a slabozrakých kavárníků si 
letos budou účastníci festivalu Prix Bohe-
mia Radio i ostatní kolemjdoucí moci užít 
od 8. do 13. října. 

8. ročník konference k rodinné politice 
proběhne ve čtvrtek 20. října od 9 hodin 
ve velkém zasedacím sále zastupitelstva 
města Olomouce v Hynaisově ulici 10. 
Letošním tématem je Rodina v mezních 
situacích. Zástupci ministerstva prá-
ce a sociálních věcí představí, na jakou 
podporu a pomoc mají rodiny nárok. 
Konference se bude zabývat provázením 
rozpadajících se rodin, inkluzí v praxi, 
tím, jak pracovat s dětmi, které mají pro-
jevy problémového chování, jak pracovat 
s rodinami v mezních situacích nebo při 
úmrtí. Na konferenci je nutné přihlásit se 
předem. Více na webové adrese prorodi-
nu.olomouc.eu.

Společnost EY vyhlašuje další ročník sou-
těže EY Podnikatel roku Olomouckého 
kraje. Zájemci se mohou hlásit do 
21. října s tím, že výsledky se dozví příští 
rok na jaře. 

Milostivé léto se vrací. Pomůže zbavit 
se dluhů i exekutora po dobu tří měsíců. 
Do dluhové pasti se lze dostat snadno. 
Stačí například opomenout zaplacení 
poplatku za svoz komunálního odpadu. 
Z několika set korunového dluhu se kvůli 
úrokům z prodlení, exekučním a dalším 
poplatkům mohou stát likvidační statisí-
ce korun. Lidé s dluhy mohou opět využít 
do 30. listopadu jednorázovou možnost 
zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Poradí 
vám petr.nosalek@olomouc.charita.cz, 
736 764 804.
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NA KOLE MIMO RUŠNOU SILNICI

Téměř kilometr dlouhá cyklostezka vyrostla podél frekventované Chválkovické ulice. Pohodlně a hlavně 
bezpečně nasměrovala cyklisty mimo rušnou výpadovku a postará se o výrazné zlepšení dopravní situace.
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Nový úsek cyklostezky začíná u parko-
viště při online stezce poblíž pevnůstky 
v Týnečku a pokračuje ve směru do cen-
tra města, kde zatím končí na křižovatce 
s Luční ulicí. Část je smíšená o šířce dva 
a půl metru, další úsek je rozdělený na 
chodník a cyklopruh, který oddělí pás 
zeleně. 

RADKA ŠTĚDRÁ

Délka dokončené stavby je 913 metrů, 
část je asfaltová a část dlážděná. „Je to 
největší investice v oblasti cyklodopravy 
ve městě pro letošní rok,“ upozornil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major.

Součástí stavebních prací byly také 
přeložky sítí, úprava sjezdů k pozemkům 
a rodinným domům, plochy pro odsta-
vení aut, doplnění veřejného osvětlení 
i úprava světelné signalizace na křižo-
vatce s ulicí Luční. Semafory u přechodu 
jsou teď lépe upraveny pro pohyb cyklistů 

a pro lepší řízení dopravy je tam i video-
detektor pro snímání intenzity dopravy. 

Tangenta za čtyři roky
„Stavbou cyklostezky jsme alespoň čás-
tečně ulehčili rušné Chválkovické ulici. 
Snížení dopravní zátěže na výpadovce 
má sice v budoucnu zajistit výstavba 
východní tangenty, ale ta začne nej-
dříve za čtyři roky. Proto jsme usilovali 
alespoň o částečné zlepšení dopravní si-
tuace a bezpečnosti cyklistů,“ zdůraznil 
primátor Mirek Žbánek. 

Dokončená investice cyklistům zajis-
tila i doplnění radiální cyklotrasy, která 
je v místě parkoviště u fortové pevnůst-
ky před Týnečkem navede hned na tři 
směry. „Jednak přes Černovírský les, 
kde se napojí na cyklostezku Hvězdná 
do Šternberka, jednak na cyklostezku 
do Týnečku a ve třetím směru i na cyk-
lostezku do Samotišek přes Kubatovu 
ulici,“ objasnil městský cyklokoordinátor 
Stanislav Losert.

„Vítám každý metr nové cyklostezky, 
i když je jasné, že plného využití dosta-
ne tato trasa až po dokončení dalšího 
úseku, co dovede cyklisty k podjezdu. 
Trochu mě mrzí, že plánovaný návaz-
ný úsek nemá kvůli šířkovému profilu 
Chválkovické ulice pokračovat podél 
cesty, ale povede za zahradami, což 
trasu učiní méně atraktivní kvůli odleh-
losti,“ řekl obyvatel Chválkovic Zdeněk 
Letocha. 

Tisíce rostlin a cibulovin
Náklady na stavbu cyklostezky přišly na 
12,7 milionu korun. Devadesát procent 
uznatelných nákladů se ale městu podaří 
uhradit díky evropské dotaci. „Je z Integro-
vaných teritoriálních investic a přesahuje 
deset milionů korun. Dotace navíc kryje 
stavební práce i chystanou výsadbu zeleně,“ 
uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán. 

Město nemohlo stavbou zasahovat do 
státní komunikace ve Chválkovické ulici, 
stezka proto vede v původních zelených 
plochách. Lokalita kvůli tomu ale o zeleň 
nepřijde, objeví se podél nové cyklostez-
ky i v záhonech dělících stezku na část 
pro pěší a cyklisty. Podél zástavby se bu-
dou vysazovat nižší keře, které respektují 
výhledové podmínky a jsou nenáročné 
na údržbu. Záhon mezi chodníkem a cy-
klostezkou bude osazen travinami, trval-
kami a cibulovinami. Bude to dohromady 
jeden a půl tisíce nízkých i pokryvných 
skalníků a tavolníků a bezmála devět 
set středně vysokých keřů. Zahradníci 
vybrali takové druhy dřevin, které nejsou 
alergenní a nebudou cyklostezku znečiš-
ťovat. Založeny budou i nové trávníky. 

Podél Chválkovické už není možné 
z prostorových důvodů ve vedení cyklo-
stezky pokračovat. Ve svém dalším smě-
ru se cyklostezka odkloní a povede do 
centra po městských pozemcích až k Zá-
kladní škole Gorkého v Pavlovičkách. Její 
další pokračování je pak plánováno k uli-
ci U Podjezdu.

NOVÁ CYKLO INFRASTRUKTURA 
ROKU 2022
 � první úsek stezky od Šlechtitelů 
směrem na Nové Sady (539 m) 
 � stezka z Rožňavské na ulici Zi-
kovu (277 m)
 � cyklostezky, cyklopruhy a pik-
togramové koridory na Nových 
Sadech (750 m)
 � stezka v Blahoslavově (200 m)
V rámci oprav a údržby se po-

dařilo vyznačit na chodnících stez-
ky s povoleným vjezdem cyklistů, 
vyznačit koridory pomocí pikto-
gramů a tím rozšířit síť pro jízdu 
cyklistů o dalších téměř 6,5 km.

Vyprojektováno je 6 nových 
úseků cyklostezek, které už mají 
stavební povolení, a dalších 15 se 
jich nachází v přípravě.

Bystrovany

 Chválkovická,
nová cyklostezka

Olomouc

Stávající cyklostezky 
Nezpevněná komunikace

Místní komunikace
Hlavní dopravní komunikace Připravované cyklostezky
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Obliba Olomouce jako turistického cíle 
v první polovině letošního roku strmě 
rostla. Přesto se na úroveň před pande-
mií covidu-19 ještě nedostala.

Nejvíce zahraničních návštěvníků dorazi-
lo letos do Olomouce ze Slovenska a Pol-
ska, následuje Německo a Rakousko. 

„Po nejbližších sousedech obsadili další 
příčky návštěvnosti vzdálenější cizinci 
Italové, Ukrajinci, Maďaři, Britové a Špa-
nělé,“ uvedla Lucie Bartovská z oddělení 
cestovního ruchu magistrátu.

Počet ubytovaných hostů se v porov-
nání s prvním pololetím loňského roku 
zvýšil o 318 a počet přenocování o 315 

procent. Když porovnáme domácí hosty 
a zahraniční, stále se jedná o stovky pro-
cent, přesněji 284 a 441. 

Podle dat z Českého statistického úřa-
du přespalo v první polovině tohoto roku 
v olomouckých hotelech a penzionech 78 
708 hostů. Z toho bylo přes 56 tisíc z Čes-
ka. Porovnání s rokem 2019 v procentech 
ale říká, že počet ubytovaných hostů byl 
o 63 procent nižší než před třemi lety.

Průměrná délka přenocování u ubyto-
vaných hostů v porovnání s předchozím 
rokem 2021 stagnovala na 1,9 nocí i le-
tos. Přesto je to déle než v roce 2019, kdy 
statistika činila 1,7 noci.

Návštěvníci Olomouce rovněž hojně 
využívali služeb Informačního centra. 
V době letní turistické sezóny od června 
do srpna jich přišlo 37 655, z toho téměř 
sedm tisíc cizinců. „Celkový počet je do-
konce o osm tisíc návštěvníků vyšší než 
v době před covidem,“ potvrdila šéfka In-
formačního centra Jitka Lučanová.

Podle ní měli lidé největší zájem o pa-
mátky, kulturu a cykloturistiku.   pok

 TURISMUS V PRVNÍM POLOLETÍ  
 ROSTL O STOVKY PROCENT 

Nový mural na třídě Svobody je dílem australského umělce 

Prvky op-artu a konceptuálního umění 
použil na zdi administrativní budovy Mo-
ravského divadla Australan z Melbourne 
tvořící street art pod přezdívkou d.r.e.z. 

„Tak velké věci často nedělám. V Aus-
trálii sice maluji každý týden, ale v Evropě 
poprvé,“ řekl Olomouckým listům d.r.e.z. 
Přiznal, že olomoucký motiv je hodně 
abstraktní a založený především na bar-
vách. „Když to znáte, víte, jak to funguje, 

pochopíte to. Když ne, zůstanete bokem. 
Je to řeč barev, je to průsečík dvou světů,“ 
prohlásil d.r.e.z. o svém muralu.

Nejraději má modrou a rád ji kombinu-
je s červenou nebo růžovou. V Olomou-
ci ale použil zelenou – jako typickou pro 
město i životní prostředí. „Strávil jsem 
tady týden, ale znám jen cestu z hotelu 
k téhle zdi a pár hospod,“ svěřil se d.r.e.z. 
A úplně stejně se píše i na Instagramu.

Mural na ploše 230 metrů čtverečních 
vznikl během 15. ročníku olomouckého 
Street Art Festivalu a nahradil dřívěj-
ší dílo pojmenované podle jedné z múz 
Melpomené. Ta podle organizátorky 
festivalu Romany Junkerové nevyhovo-
vala nárokům památkové péče. I nový 
mural časem zmizí. „Současný by neměl 
na budově být déle než pět let,“ potvrdila 
Junkerová.   pok
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VÝSLEDKY VOLEB  
JAK ROZHODLI OLOMOUČANÉ 

V Olomouci bylo ke dni voleb zapsáno 78 924 voličů. Hlasovat 
v komunálních a senátních volbách jich přišlo 31 391, tedy 
39,7 procenta. A to je třetí nejlepší výsledek od revoluce. Vybí-
rali si z 11 stan a uskupení do městského zastupitelstva a jed-
noho senátora z osmi kandidátů.

A výsledek? Do zastupitelstva se dostalo šest subjektů. Vítěz-
né ANO 2011 získalo 31,7 procenta hlasů. Primátor a lídr kan-
didátky Mirek Žbánek uvedl, že výsledek je pro něj příjemným 
překvapením. 

„Nečekal jsem, že ta celorepubliková vlna bude až tak výraz-
ná napříč všemi většími městy. Z části to vnímám jako ohod-
nocení naší čtyřleté práce v zastupitelstvu a vnímám to i jako 
určitou celorepublikovou protestní vlnu proti tomu, jaká je 
momentálně situace na centrální úrovni. Výsledek pro nás není 
důvod k bujaré oslavě, ale přetavení čtyř let práce do pokračo-
vání,“ prohlásil Žbánek.

Druzí, třetí a ostatní…
Nad dvacet procent očekávala svůj výsledek koalice Spolu, 
která skončila na druhém místě. Zisk 19,65 jim i přes nesplněné 

očekávání přinesl deset zastupitelských míst a vrátil do zastu-
pitelských lavic TOP 09, jež čtyři roky absentovala.

„Sestavili jsme dobrý tým a připravili racionální program i 
pro nelehké období, kterým budeme procházet. Je ale evident-
ní, že do komunálních voleb se odráží celospolečenská situace, 
kdy posilují populistické strany, které vyvolávají v lidech obavy 
a nejistotu,“ reagovala lídryně Spolu Markéta Záleská.

Vytrvalý lídr opozice Tomáš Pejpek z ProOlomouc, která se 
spojila letos s piráty, prohlásil, že by se jim líbilo o pár procent 
víc. „Není to velké zklamání, ale o trochu lepší výsledek by nás 
potěšil. Moc nám nevyšla kombinatorika, nad kterou jsme uva-
žovali,“ podotkl Pejpek.

Olomoucké hnutí Společně dopadlo lépe než při své premi-
éře před čtyřmi lety. „Má to určitou logiku, jsme se už zapsali a 
myslím, že se nemáme za co stydět. Neměli jsme přehnaná oče-
kávání, říkali jsme si, že když to vytáhneme o jeden mandát výš, 
ze tří na čtyři, tak budeme spokojení,“ potvrdil lídr kandidátky 
Otakar Štěpán Bačák.

Starostové, dosud spojeni s piráty, kandidovali v těchto 
volbách v koalici se zelenými. A do zastupitelstva doslova těsně 
proklouzli. „Jsme rádi, že budeme další čtyři roky v zastupitelstvu 

 ANO 2011     Spolu     ProOlomouc a Piráti     SPD a Trikolora     SpOLečně     STAN, Zelení a nezávislí

 SLOŽENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA:
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ovlivňovat život ve městě a rozhodování o něm. Celostátní 
trend se odrazil v Olomouci více, než jsme očekávali,“ konstato-
vala lídryně Andrea Hanáčková.

Bez levice
V olomouckém zastupitelstvu nebude levice. Komunisty ani soci-
ální demokraty lidé nevolili. KSČM dostala 2,2 a socdem s nezá-
vislými osobnosti pod názvem Olomoučané 3,8 procenta hlasů. 

„Pro město mě ten výsledek mrzí. Navíc se neudála žádná 
zásadní změna, a přitom ji Olomouc potřebuje jako sůl. My 
jsme všechno od tří procent považovali za úspěch. Kontakt 

s lidmi byl v kampani příjemný. Nabilo nás to energií, takže za 
tři a půl roku zas,“ řekl lídr Olomoučanů Michael Mencl.

Naopak na síle získává SPD a Trikolora, jejich volební spojení za-
ujalo 11,4 procenta voličů a v zastupitelstvu budou mít pět křesel.

Do Senátu
O senátorovi se rozhodovalo až ve druhém kole mezi Mila-
nem Brázdilem a Lumírem Kantorem. Jeden získal v prvním 
kole 32,4 a druhý 24 procent hlasů. Jak to dopadlo asi víte. 
Olomoucké listy byly v té době na cestě mezi tiskárnou 
a distribucí.   ste, jau, vez, pok

VOLEBNÍ ÚČAST V MINULOSTI

V minulých komunálních volbách se k urnám dostavilo 38,1 procenta voličů, 
v roce 2014 to bylo 31,8 a v roce 2010 přišlo 36,9 procenta voličů. Kde jsou po-
revoluční časy, to přišlo za plenty 63,9 procenta voličů v roce 1990, tedy ještě 
za Československa, nebo v roce 1994, kdy Olomouc ještě patřila do Severomo-
ravského kraje, to bylo 53 procent voličů.

ZVOLENI ZASTUPITELÉ 

Alt David 
Bačák Otakar Štěpán 
Binder Svatopluk 
Dobrozemská 
Kateřina 
Ferancová Miroslava 
Feranec Milan 
Golianová Eva
Grasse Pavel 
Háger Ivo
Hainc Rostislav 
Hanáčková Andrea 
Holpuch Jan 
Jelínek Pavel 
Jirotka Martin 
Kaštil Josef 
Kellner Štěpán 
Kolářová Eva 
Kovaříková Dominika 
Krbeček Lukáš 
Kryl Václav
Kuchař Jaroslav 
Lindner Radim 
Lošťák Jaromír
Machová Eva 
Major Martin 
Mareš Ivo 
Martynková Zuzana 
Michalík Pavel 
Navrátil Petr 
Novák David 
Pejpek Tomáš 
Pelikán Matouš 
Plíhalová Ivana
Popelák Lukáš
Prášil Vladimír
Prstek Aleš 
Přerovský Martin 
Spilka Miroslav
Tichák Viktor 
Tichý Miloslav 
Vanečková Magdaléna
Záleská Markéta 
Žák Zdeněk
Žbánek Miroslav 
Žůrek Jan 

SPD a Trikolora

spOLečně

ANO 2011

ProOlomouc 

a Piráti

ANO 2011

ANO 2011

SPD a Trikolora

ProOlomouc a Piráti

spOLečně

Spolu

STAN, Zelení a nez.

Spolu

SPD a Trikolora

SPD a Trikolora

Spolu

Spolu

ANO 2011

Spolu

spOLečně

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

STAN, Zelení a nez.

Spolu

Spolu

ANO 2011

ANO 2011

Spolu

ProOlomouc a Piráti

ProOlomouc a Piráti

Spolu

spOLečně

ANO 2011

ANO 2011

ProOlomouc a Piráti

ANO 2011

SPD a Trikolora

ProOlomouc a Piráti

ANO 2011

ANO 2011

Spolu

ProOlomouc a Piráti

ANO 2011

ProOlomouc a Piráti

ANO 2011 31,7 % – 16 MANDÁTŮ

PROOLOMOUC A PIRÁTI 
15,5 % – 8 MANDÁTŮ 

STAN, ZELENÍ A NEZÁVISLÉ 
OSOBNOSTI 5,7 % – 2 MANDÁTY

SPOLU 19,6 % – 10 MANDÁTŮ

SPOLEČNĚ 8,4 % – 4 MANDÁTY

OLOMOUČANÉ 3,9 % – 0 MANDÁTŮ
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Olomouc opět boduje, má stříbro za třídění odpadů
Olomoučané potvrdili, že patří k české 
špičce v třídění odpadů. Město má stří-
bro v soutěži O keramickou popelnici. 
Druhou příčku získalo v rámci Olomouc-
kého kraje v kategorii měst nad 15 tisíc 
obyvatel. 

„Olomouc patří dlouhodobě mezi lídry 
v třídění odpadů, a to jen díky Olomou-
čanům. To jsou ti nejdůležitější partneři 
projektu a ocenění proto patří výhradně 
jim,“ zdůraznil náměstek primátora pro 
oblast odpadového hospodářství Otakar 
Štěpán Bačák. Recept na úspěch podle 
něj spočívá v dlouhodobé a systematické 
práci v oblasti nakládání s odpady a pře-
devším v ochotě občanů přijímat pozi-
tivně všechny novinky. „Počet komodit 
určených ke třídění stále roste a přitom 
je jasně vidět, že se naši občané ke tří-
dění staví nadále zodpovědně,“ ocenil 
náměstek Bačák. 

V oblasti třídění odpadů má Olomouc na 
svém kontě z minulosti celou řadu prven-
ství. Město bylo například průkopníkem 
v zavádění třídění nápojových kartonů 
do speciálně určených sběrných nádob či 
ve sběru bioodpadů ve vybraných měst-
ských částech. Velkou pozornost věnuje 
už mnoho let i ekologické výchově na 
školách.

Sedmnáctý ročník soutěže na podpo-
ru sběru separovaného odpadu uspořá-
dala autorizovaná obalová společnost 
EKO-KOM. Letos se do soutěže zapojilo 
399 obcí a měst Olomouckého kraje. 
V samotném klání se hodnotila vyka-
zovaná data v systému EKO-KOM. Šlo 
především o množství vytříděných od-
padů na jednoho obyvatele a počet tří-
děných komodit na území jednotlivých 
obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné 
i hustota sběrné sítě a další doplňková 
kritéria. 

Olomoucký kraj pak dosáhl na první příč-
ku v pomyslném srovnání všech českých 
krajů. Na jednoho obyvatele připadlo za 
rok 2021 v průměru 89,7 kilogramu vy-
tříděného odpadu. To je zhruba o deset 
kilogramů více než v roce 2020. 

Společnost EKO-KOM podporuje rozvoj 
třídění odpadu v regionu. A to díky projek-
tu Intenzifikace odděleného sběru a vy-
užívání vytříděných složek komunálního 
odpadu, včetně obalové složky. Kompletní 
výsledky a další informace jsou k dispozi-
ci na webu jaksetociodpady.cz.   ste

Olomouc je podle ministerstva třetí 
nejpřívětivější úřad v kraji
Ministerstvo vnitra pořádalo letos sedmý 
ročník motivační soutěže nazvané Pří-
větivý úřad. V Olomouckém kraji získala 
Olomouc třetí místo. Výš se umístil jen 
Prostějov a Šumperk.

V tomto ročníku se soutěže zúčastnilo 
125 obcí s rozšířenou působností, což před-
stavuje 55 procent z jejich celkového počtu. 

„Soutěž mapuje kvalitu proklient-
ského přístupu úřadů. Sleduje míru on-
line řešení agend, dostupnost služeb 
pro občany, otevřenost radnic, úroveň 
komunikace nebo například rozvinutost 
participace občanů na věcech veřej-
ných,“ stojí ve zprávě z ministerstva.

Soutěž je postavena na komplex-
ním přístupu úřadů v oblasti kvality 
při poskytování služeb klientům. Přes 

sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost 
a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, 
digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti 
do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udrži-
telnosti a v neposlední řadě také opatře-
ní přijatá během pandemie covidu-19.

Oceněná města tedy mohou být pova-
žována za nejpřívětivější právě pro svůj 
ucelený přístup při přemýšlení o zvyšo-
vání kvality služeb.

Na prvním místě celorepublikově se 
umístil městský úřad v Kolíně následo-
vaný magistrátem v Liberci a městským 
úřadem ve Znojmě. 

Slavnostního předávání cen v Praze se 
za Olomouc zúčastnili Dušan Struna a Jan 
Langr z oddělení strategického rozvoje 
magistrátu a oddělení Smart City.   mmo

Bronzový 
Facebook
Oficiální facebookový profil Statu-
tární město Olomouc získal třetí 
místo v celostátní soutěži vyhlá-
šené spolkem Kvalikom. Ve svém 
třetím ročníku se soutěž Zlatý 
lajk zaměřila na kvalitu obecních 
a městských sociálních sítí.

„Hlavními kritérii byla kvalita 
obsahu, schopnost rychle a vstříc-
ně odpovídat na dotazy, schopnost 
publikovat čtivé a informačně hod-
notné příspěvky,“ uvedl za orga-
nizátory Vít Novák. Celkově bylo 
hodnoceno přes čtyři sta profilů.

Cenu za nejlepší Facebook 
v kategorii měst nad deset tisíc 
obyvatel získala Jihlava, druhá 
byla Kadaň.   mmo



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         11
ZPRÁVY Z MĚSTA

Sedmáci vyhráli v soutěži o energiích peníze na výlet
Čepice a drobné dárky s logem města, 
ale zejména šek na částku 15 tisíc korun 
vyhráli školáci ze 7. A Základní školy 

Dvorského na Svatém Kopečku v soutě-
ži Energie města Olomouce. Díky šeku 
se může úspěšná třída vydat na výlet dle 
vlastního výběru. 

„Zatím ještě nejsme rozhodnutí, kam 
pojedeme, z výhry máme ale každopádně 
velkou radost,“ řekla při slavnostním pře-
dání třídní učitelka Ivana Pospíšilová.

Soutěž uspořádaly společnosti Veolia 
a Energie ČR a Olterm Olomouc. „Vznikla 
kvůli zvýšení povědomí školáků o fungo-
vání systému zásobování domácností tep-
lem,“ vysvětlila Pavlína Macháčková ze 

společnosti Olterm. Soutěž se týkala žáků 
sedmých tříd olomouckých škol. Ve finále 
pak rozhodoval los.

„Považuji to za dobrou metodu, jak dě-
tem osvětlit základy fungování systému 
energií. Se společností Veolia jsme spolu-
pracovali také na vybavení školních ob-
jektů fotovoltaikou, což přináší úspory, ale 
navíc probouzí i zájem samotných školá-
ků, kteří chtějí vědět, jak to celé funguje,“ 
uvedl náměstek primátora Karel Konečný.

O tom, kam sedmáci na výlet vyrazí, se 
rozhodne patrně až na jaře.   mif

Nový prostor, kde se budou moci po-
zůstalí rozloučit se svými nejbližšími, 
připravují Hřbitovy města Olomouce. Do-
stal název Les vzpomínek.

Zhruba hektar nevyužitého území za 
židovským hřbitovem byl již dříve osá-
zen stromy a vymodelován podle návr-
hu zahradní architektky Olgy Žákové. 
V budoucnu ho doplní umělecká díla 
akademického sochaře Ondřeje Olivy, 
který má zkušenosti i s výzdobou a do-
tvářením míst s duchovním přesahem.

Les vzpomínek budou tvořit bílé topoly 
a soliterní stromy, které se střídají s keři, 

květinovou loukou a trávníkem. Celému 
prostoru dominuje pahorek uprostřed kru-
hu sedmi lip malolistých, na jehož vrcholu 
je umístěn kámen odpuštění.

Poslední část dotváření Lesa vzpo-
mínek se týká vzniku mlatové cesty 
a prostranství ve tvaru kapky, kde se 
v přírodním prostředí budou moci konat 
obřady posledního rozloučení – s urnou 
s popelem zemřelého nebo i rakví, která 
může být následně uložena do hrobu, 
nebo zpopelněna. 

„Rituální prostor bude odcloněn od 
blízkých panelových domů kamennou 

zdí a valem z vytěžené zeminy. Umě-
lecká díla sochaře Ondřeje Olivy pak 
budou na místě představovat dva živly 
– oheň a vodu – a budou umístěna ve 
středu betonových kruhů. Ty symbo-
lizují věčnost. Doplní je piedestal, na 
kterém může být během obřadu umís-
těna urna s popelem zemřelého,“ po-
psal ředitel Hřbitovů města Olomouce 
Ladislav Šnevajs.

Součástí celého projektu je také 
možnost vsypu nebo uložení ekologické 
urny ke kořenům stromu na pietní místo 
v Lese vzpomínek. 

„Dokončení projektu, jak jej na 
městské radě představil ředitel hřbi-
tovů, se nám líbí. Ideu, která lidem 
umožní se za svými zesnulými vracet 
na místo posledního rozloučení, jsme 
podpořili. Každý netouží po rodinné 
hrobce, někomu je zkrátka bližší vol-
nější vzpomínání v hezkém přírodním 
prostředí. Příbuzní proto budou moci 
na nejbližší strom umístit cedulku se 
jménem a daty,“ doplnil náměstek pri-
mátora Matouš Pelikán.

Náklady na mlatovou cestu a rituál-
ní prostor s kamennou zdí i umělecké 
prvky od Ondřeje Olivy jsou zhruba 1,2 
milionu korun a budou hrazeny z in-
vestičního fondu Hřbitovů města Olo-
mouce. Vše má být hotovo v polovině 
příštího roku.   jau

 NA NEŘEDÍNSKÉM HŘBITOVĚ  
 VZNIKÁ LES VZPOMÍNEK 
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říjen

škola pracovní dny so, ne, svátky

MŠ Herrmannova 16:30 - 19:00 9:00 - 19:00

ZŠ a MŠ Demlova 15:00 - 19:00 10:00 - 19:00

ZŠ Heyrovského * 16:00 - 18:00 9:00 - 18:00

FZŠ a MŠ Holečkova 16:00 - 18:00 9:00 - 18:00

ZŠ Rooseveltova 15:00 - 18:00 9:00 - 18:00

ZŠ a MŠ Náves Svobody 15:00 - 18:00 9:00 - 18:00

ZŠ a MŠ Nedvědova 16:00 - 19:00 9:00 - 18:00

FZŠ a MŠ Rožňavská 15:00 - 18:00
9:00 - 12:00
14:00 - 18:00

ZŠ a MŠ Řezníčkova 15:00 - 18:00 9:00 - 18:00

ZŠ tř. Spojenců
hřiště uzavřeno - provoz bude upřes-

něn dle možností školy

ZŠ a MŠ Svatoplukova 16:30 -18:00
9:00 - 12:00
13:00 - 18:00

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

ZŠ Tererovo nám. 15:00 - 18:00
9:00 - 12:00
13:00 - 18:00

ZŠ Helsinská
hřiště uzavřeno - provoz bude upřes-

něn dle možností školy

ŽÁCI A ŠKOLY

* ve dnech státních svátků hřiště uzavřeno

Provoz školních hřišť pro veřejnost

ZD
R

O
J:
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Místní akční plán vzdělávání pokračuje 
V květnu letošního roku byl zahájen navazující projekt Místní akční plán vzdělávání III Olomouc, tzv.

MAP III, jehož cílem je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v Olomouci. Součástí projektu je 
také pravidelný sběr projektových námětů na investiční akce, které by školy chtěly zrealizovat v novém programovém 
období z fondů EU. „Největší podíl mezi zaslanými podněty mají investiční plány v oblasti výstavby či modernizace 
odborných učeben, vytváření prostor pro školní družiny anebo projekty pro zlepšení konektivity školy“, dodává k tomu 
náměstek primátora Matouš Pelikán. „U mateřských škol je jediným možným financovatelným námětem rozšíření kapa-
city MŠ“.

Projektové náměty mohou předkládat všechny mateřské a základní školy na území města Olomouce a obce Bystročice, 
která je rovněž do projektu zapojena. Kromě škol mohou své náměty posílat i instituce působící v oblasti neformálního 
vzdělávání. 

U všech námětů se posuzuje vhodnost financování v rámci dotačních titulů z nového programového období. Jedná se 
především o financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a v rámci ITI Olomoucké 
aglomerace. Zařazení projektových námětů do seznamu investičních priorit, které tvoří část celého strategického doku-
mentu MAP, posuzuje pracovní skupina pro financování projektu MAP, následně tento seznam schvaluje Řídící výbor 
MAP. Schvalování může probíhat vždy nejdříve po půl roce. Bez uveřejnění v seznamu investičních priorit ve strategic-
kém dokumentu MAP by jednotlivé projektové náměty neměly šanci na financování z výše uvedených dotačních titulů.

Více informací o projektu MAP naleznete na map.olomouc.eu nebo na facebooku @mapolomouc.eu. Doporučujeme 
sledovat uvedené odkazy, výzva k podávání investičních záměrů a seznam schválených investičních záměřů zařazených 
do strategického rámce je zde vždy zveřejněn.

Droždínské školní hřiště má 
nový umělý povrch
Na novém povrchu školního hřiště mohou trénovat děti ze zá-
kladní školy v Droždíně. Starý umělý trávník dosloužil. Byl potr-
haný a za hranicí životnosti.

Nahradil ho speciální umělý povrch, který pro zkvalitnění 
městské sportovní infrastruktury zakoupilo oddělení sportu 
olomouckého magistrátu za necelých 140 tisíc korun.

„Takto relativně levně obnovené a v této chvíli i atraktivní hřiště 
ovšem nebude sloužit pouze k výuce tělocviku. V odpoledních ho-
dinách ho budou využívat také děti z florbalového a basketbalové-
ho kroužku,“ upřesnila náměstkyně primátora Markéta Záleská. 

Radnice společně s droždínskou komisí městské části a s vede-
ním školy jedná o možném zpřístupnění hřiště veřejnosti.   jau
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S přehlednějším parkováním sdílených 
kol a elektrokoloběžek pomáhají v Olo-
mouci vyznačené zóny. Vodorovné do-
pravní značení s piktogramem od konce 
léta vymezuje prostor, kde mají uživatelé 
kola a koloběžky správně parkovat. 

V ulicích se v rámci pilotního projektu 
postupně objevilo prvních padesát zón, 
které pomohou řešit problémy s jejich 
chaotickým odstavováním. „Nejprve jsme 
vytipovali místa, která odstavování sdíle-
ných kol a elektrokoloběžek prostorově 
umožňují. Na chodnících se pak postup-
ně začalo objevovat vodorovné znače-
ní,“ popsal náměstek primátora Matouš 
Pelikán.

Sdílená kola a elektrokoloběžky měli 
jejich uživatelé sice i dosud odstavovat 
pouze na definovaných místech, tato par-
koviště měla ovšem jen virtuální podobu.

„Uživatelům se pouze promítala 
v elektronické aplikaci a veřejnost k nim 
neměla přístup. Tím, že parkovací mís-
ta na chodnících viditelně vyznačíme, 
zpřehledníme situaci a dokážeme lépe 

předejít stížnostem,“ je přesvědčen měst-
ský cyklokoordinátor Stanislav Losert. 

Po vyhodnocení pilotní části bude 
možné uvažovat o zřízení dalších ta-
kových míst. „S provozovateli jsme se 
dohodli, že náklady na vyznačení budou 
hradit oni,“ vyzdvihl náměstek Pelikán. 
Nově vyznačené zóny jsou umístěny ve-
dle klasických kovových stojanů na kola, 
kde by se tak měl uvolnit prostor pro 
odstavování běžných kol. Dosud platila 
dohoda, že provozovatelé sdílených kol 
mohou obsadit padesát procent kapacity 
stojanů, ne vždy se ale dařilo tuto doho-
du dodržovat.

Po Olomouci se aktuálně pohybuje 
zhruba tisícovka sdílených kol a elektroko-
loběžek od pěti různých provozovatelů. Je-
jich počet se pro letošní sezonu nenavýšil, 
aby je radnice měla stále pod kontrolou. 
Kromě špatného parkování, které mohou 
nyní občané oznamovat i prostřednictvím 
aplikace hlášení závad, patří mezi neduhy 
zejména nesprávná jízda uživatelů. I na to 
se radnice zaměřuje.   mif

 VE MĚSTĚ JSOU PARKOVACÍ ZÓNY PRO  
 SDÍLENÁ KOLA A ELEKTROKOLOBĚŽKY 

Ve Foerstrově ulici vzniklo nové parkoviště
Na nevyhovující podmínky pro parková-
ní ve Foerstrově ulici před domy 30, 32 
a 34 upozorňovali radnici místní občané 
v listopadu 2020. Komunikaci, kterou lidé 
využívali k parkování, proto odbor do-
pravy a územního rozvoje nechal opravit 
a místo zpevněných ploch v trávníku zde 
vzniklo nové parkoviště. 

„Podmínky pro parkování tam byly 
opravdu nedostatečné. V rámci stavby 
jsme proto upravili stávající příjezdovou 

komunikaci a vybudovali patnáct nových 
parkovacích stání,“ řekl k dokončené in-
vestici náměstek primátora Martin Major.

Současně byly také předlážděny pří-
stupové chodníky ke vstupům do domu 
i propojení na průběžný chodník ve Foer-
strově ulici a vyměněny byly také sloupy 
veřejného osvětlení.

Náklady na vybudování nového par-
koviště a přilehlých chodníků byly 2,67 
milionu korun.   jau
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 ŘEHOLE JMÉNEM KOŠT 
Mnozí by se radovali, jiní o tom sní – být 
degustátorem. „Taky bych tam šel,“ říkají 
s ohníčky v očích chlapi, co mají rádi pá-
lenky. Jenže degustace je řehole. A zvláš-
tě ta na Výstavišti Flora. Skutečně.

PAVEL KONEČNÝ

Máte stůl jen pro sebe. Stejně jako pět desí-
tek ostatních. Na stole minerálku, sklenici, 
plivátko a pečivo. Ale také hodnotící lístek 
sestavený na Mendelově univerzitě v roce 
2015 profesorem Balíkem. A také Nařízení 
Rady EU z roku 2019, co je ovocný desti-
lát – definice a parametry. V soutěži je 313 
vzorků a před vámi stojí Josef Balík osob-
ně. Šéfuje Flora koštu a celý ho řídí.

Devatenáctý ročník se pomalu rozjíž-
dí. „Takže, hodnotit budeme spravedlivě, 
slabším vzorkům slabší body. Budeme 
dodržovat klid jako v kině. Povídat si 
budeme, jen když bude o čem a bude to 
nutné, ale nebudeme tím rušit ostatní,“ 
zní první pokyny pro degustátory. Pokud 
nesedíte v první řadě, vidíte kolegům jen 
záda. Zkrátka, žádná zábava. Stoly jsou 
dost daleko od sebe a jsou rozděleny po 
sekcích – švestky, třešně, jablka, meruňky 
a kdoví co ještě. Jen ananas a gdoulovice 
nebo malinovice své vlastní sekce nemají, 
ukrývají se pod označením Ostatní.

Na letošním Flora koštu je 12 sekcí, tak-
že mezi degustátory i 12 předsedů. Právě 
oni budou po skončení základní části vybí-
rat šampiona celého koštu. Všechny vzorky 
jsou maximálně anonymizované. Degustá-
tor kromě jejich čísla neví nic.

„Loni byly trochu problémy. Ti, co hodno-
títe višňovice, dejte si na to pozor, není 
to vůbec jednoduché, jsou tam tresti,“ 
upozorňuje hlavní šéf Balík. „Višňová se 
poměrně hodně používá. Problém bývá 
i s třešňovicemi, pěstitel tam dá trochu 
višňovice, aby tu třešňovici podpořil, a to 
je ještě těžší poznat,“ varuje a dává na 
zváženou, jestli je lepší takový vzorek 
vyřadit – třeba neprávem – nebo naopak 
být za hlupáky, že se v katalogu dostane 
takový vzorek vysoko. Vysoko zname-
ná 45 a více bodů. „Nemáme objektivní 
nástroje, ale budete-li přesvědčeni nebo 
takovou zkušenost máte, nebojte se vzo-
rek nízko nabodovat nebo úplně vyřadit,“ 
radí Balík celému plénu.

PĚT JE NEJVÍC
Nejlepší hodnocení je pět. To už je něco 
excelentního. Jednička znamená nedo-
statečný. Ale vzorek ještě žije. Vyřadí ho 
nula. Tím zmizí z celého koštu. Ale ještě 
než degustátoři ponoří své nosy do koš-
tovaček, ještě než vybudí své chuťové 
buňky, přichází další poučení od ředitele 
koštu Balíka. „Tak si to bodové hodnocení 
ještě spolu projdeme,“ vybídne a spus-
tí podle jednotlivých kategorií a začne 
uvádět i příklady známkování. 

Čistota a vůně destilátu 
„Není to v žádném případě čistota odrů-
dy nebo druhu, ale jestli tam jsou, nebo 
nejsou negativní pachy. Máte je tam 
i vypsané. Tři body znamená dobrý, což 
znamená: Pachy narušují vůni destilátu 
nevýrazným způsobem.“

Intenzita vůně destilátu 
„Hodnocení povinných složek v destilá-
tu. Pětka: Vynikající – vynikající intenzi-
ta vůně, mimořádně výrazná a pozitivně 
charakteristická. Jednička: Nedostatečný 
– zcela nevýrazná nebo netypická vůně, 
nebo velmi nečistá.“

Harmonie vůně destilátu 
„Vyváženost a jemnost vůně. Může 
být čistá, intenzivní, ale nemusí to být 

harmonické. Dvojka: Dostatečný – velmi 
slabě vyvážená vůně nebo s vystupující-
mi hrubými složkami.“

Čistota chuti destilátu 
„Je to to samé, akorát nejde o vůni, ale 
o chuť. Nula: Vyřazení, nepřijatelný – 
intenzita negativních příchutí je tak 
nepřijatelná, že je to důvod k vyloučení 
destilátu z hodnocení. Nezapomeňte, 
nula v jednom parametru znamená nuly 
ve všech dalších. Jedna nula vyřadí desti-
lát zcela. Takže nebude ani v katalogu.“

Vzhled 
„Hodnotí se pouze ano–ne. Buď odpovídá 
druhu, nebo technologii výroby, nebo ne-
odpovídá. Nepřijatelný zákal, usazenina, 
sraženina nebo zabarvení.“

Harmonie chuti destilátu
„To je hodnocení struktury a vyváženosti 
chuťových složek. Trojka: Dobrý – méně 
sladěná chuť s nevyváženými složkami.“

Hodnocení projevu jemnosti nebo hru-
bosti
„Jednička: Nedostatečný – výrazně hru-
bá jemnost, ostrá chuť, silně drhne, svírá 
nebo pálí na kořeni jazyka. Naproti tomu 
čtyřka: Velmi dobrý – velmi dobrá jem-
nost chuti s hladkým projevem.“
Kvalita dochuti
„Hodnocení kvality a délky aromatičnos-
ti po polknutí nebo vyplivnutí destilátu. 
Třeba čtyřka – dochuť čistá, plná, aroma-
ticky dlouhá. Dvojka: Dostatečný – kvali-
ta chuti má výrazné nedostatky, nebo je 
prázdná, nebo velmi krátká, nebo výraz-
ně nečistá.“

Typičnost destilátu
„Pozor, tam se hodnotí všechno. Vzhled, 
vůně, chuť. Je to celkový pohled na de-
stilát, jestli odpovídá ovocnému druhu, 
odrůdě nebo technologii. Pětka: Vynika-
jící – destilát je mimořádně typický se 
silným výrazem uvedeného ovocného 
druhu, odrůdy nebo technologie. Celko-
vý dojem je takové mírné dohodnocení 
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– vzhled, barva, chuť. Slouží k jemné-
mu bodovému rozlišení mezi destiláty 
a vyjadřuje stupeň doporučení pro kon-
zumenta.“ Uf. Rozhlížím se výstavním pa-
vilonem. Kdo má na to ještě chuť, kdo se 
tím chce prokousat? Občas se někdo za-
vrtí. Komise hodnotitelů je pestrá – muži 
různého věku, občas ženy.

NULTÝ VZOREK
Teprve později se dozvím, že ve zku-
šební komisi je směs zkušených lidí. 
Zabývají se výrobou destilátů ať už 
jako lihovarníci, nebo si nechávají pálit 
vlastní destiláty v pálenici a dávají je 
na soutěže. Jsou tady i zástupci akade-
mické sféry, kteří se věnují pálenkám 
po senzorické stránce nebo z hledis-
ka chemického složení, ale jsou tady 
i zástupci zemědělské a potravinářské 
inspekce. A dokonce jeden můj bývalý 
kolega. Mává na mě, mluvit nemůžeme 
– „jako v kině“.

Kdepak, košt ještě nezačíná, přichází 
zahřívací kolo. Říká se mu nultý vzorek. 
„Zkoušeli jsme to nastřelit s kolegy, tak se 
teď sladíme,“ vyzve degustátory Josef Ba-
lík. Všichni mají před sebou totéž a všich-
ni hromadně přivoní, nakloní, pozvednou 
proti světlu, ochutnají. „Bude to takový 
etalon,“ řekne Balík. A začne s hodnoce-
ním podle lístku, který sám navrhl.

„Intenzita. Vaše návrhy? My jsme na-
vrhli čtyři. Asi jo, už jsme zažili ve vůni 
i intenzivnější slivovice, ta rezerva je tady 
dobrá… Harmonie? My jsme navrhli čtyřku 
– velmi dobrá. Má někdo jiný návrh? Pět? 
Hlasujme!“ Rozhlíží se po sále a počí-
tá ruce. Tak je to vždycky při protinávr-
hu z pléna, ať už někdo navrhne známku 
vyšší, nebo nižší. Po sečtení dostává nultý 
vzorek 41 bodů.

„To by znamenalo velmi dobrý desti-
lát, protože vynikající kvalitu máme od 
pětačtyřiceti,“ konstatuje Balík. „Vy dnes 
určitě najdete lepší, ale věřím, že i horší. 
S body buďte rozumní.“ A pak to přijde, 
kouzelná formulka. Josef Balík se podívá 

dozadu, kde už dlouho přešlapují číšníci 
a číšnice u lahví s čísly: „Nalévači, nalé-
vejte!“ 

Košt začal.

TŘICET
Jediný, kdo dnes neochutná vůbec nic, 
bude Josef Balík. Takové jsou regule. 
Každý hodnotitel dostane postupně zhruba 
třicet vzorků. Jen ve své kategorii. A pokud 
má do soutěže přihlášeno něco vlastního, 
zaručeně se to k němu nedostane.

Nováčkem na Flora koštu je tajemník 
Unie destilatérů Jakub Gottwald. „Jsem 
v půlce vzorků a na šampiona jsem ještě 
netrefil. Navíc jsem dostal slabší katego-
rii – třešně, broskve, to nejsou výrazné 
pálenky. Asi je to nováčkovská daň. Nechci 
to zakřiknout, ale předpokládám, že v těch 
se šampion nenajde. Každopádně ty vzor-
ky jsou fajn a jsou tam dobrý i průměrný 
věci,“ komentoval prvních patnáct skleni-
ček o přestávce Gottwald. „Tento košt je 
hrozně profesionální. Proto se mi líbí, jsou 
tady mnohem zkušenější hodnotitelé, než 
co člověk potká normálně,“ říká tajemník 
unie sdružující lihovarníky i majitele pále-
nek. On sám s pálenkami obchoduje, ale 
nepálí. „Jsem z Prahy, nemám kde.“ Jeho 
snem je dostat českou pálenku do české 
gastronomie. Na košty jezdívá a jako ob-
chodník má košt i v popisu práce. „Slivovici 
už mám přepitou. Aktuálně hodně frčím na 
kdoulovici a vínovici, ty mě baví,“ přiznal. 
Jak předpovídal, šampion v jeho kategorii 
nakonec nebyl.

ŠAMPION, NEBO ŠAMPIONKA?
Potřetí koštoval pálenky na Floře Michal 
Urbášek. I on jezdívá také na jiné košty. 
Takže zkušenosti má.  „Tentokrát jsem tři 
vzorky vyřadil. V jednom byla kyselka, 
tedy octové kvašení, ve dvou tresť,“ pro-
hlásil rezolutně. Jak jsi to poznal? nedá 
mi se nezeptat. „Tak pálím už třicet let. 
Ze svých pěti švestek, ale i z meruněk 
z Pálavy nebo ze strážnických hrušek. 
Diplomů mám tolik, že je nemám kam 
dávat,“ podotkl. Baví ho sbírat, pálit i koš-
tovat. A vzorek nevyplivuje. „Dám si jen 
tolik, kolik můžu, ale když to vyplivneš, 
nevíš, co se pak děje v krku. Jestli to škrá-
be, nebo ne.“ Nooo taky pravda. 

Vybrat šampiona bylo podle ředite-
le Flora koštu Josefa Balíka těžké. Kvůli 
příliš vyrovnaným vzorkům. Rozhodovalo 
o něm 12 předsedů komisí. Nakonec se 
absolutním šampionem stala slivovice Evy 
Karafiátové z Mostkovic. „To jsou támhle ti 
dva,“ ukáže Balík po soutěži na dva muže 
u vzdálenějšího stolu. Oba se jmenují Lu-
bomír Karafiát. 

Otec a syn Karafiátovi mají zkušeností na 
rozdávání, ale pořád i soutěžního ducha. 
Jejich vzorky (ani vzorek Evy Karafiátové) 
se k nim při ochutnávce nedostaly. „Je to 
jednoduché. Jeden rok jsme vyhráli, jen-
že organizátoři nerozlišili, jestli Karafiát 
mladší, nebo starší. Tak aby se to už ne-
pletlo, letos jsem svoji slivovici přihlásil 
na manželku,“ řekl ten mladší. A jak to 
manželka přijala? „Volal jsem jí, že bude 
muset na podium. Smála se. Prý, já jsem 
ale dobrá!“

Vzorek, který se stal nakonec šampio-
nem Flora koštu, měl číslo 188. Jestli jste 
na něj při podzimní etapě výstavy Flora 
Olomouc trefili, tak vám blahopřeji. 

VÍTĚZOVÉ FLORA KOŠTU 2022 
A1 Slivovice 2021 vz. 188
Eva Karafiátová
A2 Plané trnky 2017 vz. 278
Miroslav Vaculík
A3 Hruškovice 2021 vz. 187
Eva Karafiátová
A4 Jablkovice 2019 vz. 58
Petr Šlosar
A5 Meruňkovice 2021 vz. 296
Antonín Horák
A6 Broskvovice 2020 vz. 55 
Petr Šlosar
A7 Třešnovice 2018 vz. 299 
Miroslav Hanák
A8 Višnovice 2021 vz. 87 
Vlastimil Malíček – Sagras
A9 Vínovice 2020 vz. 31 
Palírna Radlík
A10 Jeřáb ptačí 2020 vz. 34 
Palírna Radlík
A11 Kdoule 2021 vz. 295 
Antonín Horák
B Vínovice 2019 (zrající v sudu) 
vz. 37 Palírna Radlík
C Ořechový likér 2021 vz. 226 
Rostislav Nuc

CHAMPION FLORA KOŠTU 2022
Slivovice 2021 vz. 188 
Eva Karafiátová
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Olomoucký sloup si lze i osahat. Jako haptický model  
Detailní haptický model sloupu Nej-
světější Trojice byl v září umístěn do 
olomoucké radnice. Lidé se zrakovým 
postižením ho najdou v prvním patře 
a mohou ho poznat prostřednictvím 
svého hmatu.

Zpřístupňování památek slabozrakým 
a nevidomým prostřednictvím haptic-
kých modelů se Olomouc věnuje už 
několik let. „Model sloupu Nejsvětější 
Trojice mezi nimi dosud chyběl. Proto 
jsme se rozhodli ho pořídit a doplnit tak 
sadu nejvýznamnějších památek, s je-
jichž podobou se mohou seznamovat 
i nevidomí či slabozrací Olomoučané 

a turisté,“ uvedla náměstkyně primátora 
Eva Kolářová. 

Že se do souboru haptických modelů 
dostala i tato prvořadá památka měs-
ta, ocenil také primátor Mirek Žbánek. 
„Navíc je precizně zpracovaná,“ podotkl 
a dodal, že to jako velký fanda modelář-
ství a bývalý modelář může posoudit.

Na detailu záleží
Zatímco všechny dosavadní modely jsou 
dřevěné a tvarově poměrně dost zjed-
nodušené, sloup Nejsvětější Trojice je 
naopak detailní a vznikl z jiného mate-
riálu. Z epoxidových pryskyřic a dalších 
odolných materiálů jej zhotovil sochař 

Otakar Ruček. 
„Práce trvala dva měsíce. 
Model má kovovou kostru, 
měl by být opravdu odolný 
a vydržet desítky let,“ uvedl 
při odhalování modelu Ruček. 
Je primárně vytvořen tak, aby 
vyhovoval lidem se zrakovým 
postižením. To už během od-
halení vyzkoušela nevidomá 
Veronika Dohnalová.

„Záleží na tom, jestli 

konkrétní člověk někdy dřív tu památ-
ku viděl a může si teď u modelu hmato-
vý vjem spojit s obrazovou vzpomínkou, 
nebo je jako já nevidomý od narození. 
I pro nás to ale má velký smysl. U vel-
kých objektů, jako jsou tyto památky, 
si je nemůžeme hmatem ve skutečnos-
ti prohlédnout, zatímco model nám to 
dovoluje a my můžeme získat dost dobré 
povědomí o tom, jaká ta památka je,“ 
uvedla Dohnalová. 

Osmý v řadě
Model je možné si prohlédnout či osahat 
ve foyeru prvního patra radnice, vedle 
mnohem většího modelu sloupu Nejsvě-
tější Trojice, který vznikl už v 18. století 
a je ve skleněné vitríně.

Zpracování nového haptického mo-
delu navazuje na projekt olomouckého 
TyfloCentra, který se zabývá zpřístup-
něním olomouckých památek zrako-
vě postiženým. Dosud  bylo zhotoveno 
sedm modelů – budova radnice, chrám 
sv. Michala, chrám sv. Mořice, katedrá-
la sv. Václava, chrám sv. Gorazda, Kláš-
terní Hradisko a Bazilika navštívení 
Panny Marie.   mif

Jubilantka z Nördlingenu oslavila devadesátiny s předstihem 
Koordinátorka vztahů mezi Olomoucí a ně-
meckým Nördlingenem, výtvarná uměl-
kyně, laureátka Ceny města Olomouce 
Drahomíra Maria Ryska slaví v letošním 
roce vzácné jubileum. I když její devade-
sáté narozeniny připadají na 4. prosince, 
přijala už první gratulanty. Byli jimi čle-
nové olomoucké delegace, která se v září 
zúčastnila Stadtmauerfestu, tradičních his-
torických slavností města Nördlingen.

„Návštěvu paní Rysky jsme rozhodně 
nemohli vynechat. Olomouc, Nördlingen 
a její jméno patří neodmyslitelně k sobě, 
ona je součástí vzájemného partnerství. 
Bylo nám ctí mít možnost se s půvabnou 
dámou setkat a mít možnost ji už v před-
stihu vyjádřit náš zájem a hlavně podě-
kovat za všechno, co pro obě města za 
léta spolupráce vykonala,“ uvedl náměs-
tek primátora Karel Konečný, který olo-
mouckou delegaci vedl. 

Drahomíra Maria Ryska žije v Nördlin-
genu od roku 1968. Stála tak od prvopo-
čátku u zrodu vzájemné spolupráce. Vliv 
na ni měla především skutečnost, že 
Nördlingen má záštitu nad Vlasteneckým 
svazem pro Olomouc a Střední Moravu, 
který sdružuje Němce, jež museli odejít 

v důsledku 2. světové války. Obě města 
tak navázala intenzivní kontakt hned po 
sametové revoluci v roce 1989.  

„Za léta spolupráce jsem tady ráda 
měla spoustu Olomoučáků,“ popisovala 
při návštěvě usměvavá žena, která doma 
v Nördlingenu přivítala snad všechny 
porevoluční primátory Olomouce. „Za-
čalo to za Milana Hořínka a pamatuji, 
jak postupně přijeli i všichni Martinové,“ 
vybavila si a popsala dojmy z návštěv de-
legací laureátka Ceny města Olomouce. 
Tu získala v roce 2014 právě za koordina-
ci spolupráce obou měst.

Jubilantka a výtvarnice je autorkou 
i obrazu sv. Pavlíny, patronky Olomouce. 
Malování, a to zejména ikon, se začala 
věnovat v roce 1987. Z malířských smě-
rů a škol, které si předtím prostudova-
la, si vybrala školu z hory Athos. „Moje 
ikony jsou dnes po celém světě, včetně 
San Franciska. A tady to je asi jen třeti-
na mé sbírky,“ popisovala svou kolek-
ci na stěnách obývacího pokoje. Ikony 
vystavovala na řadě míst v Bavorsku 
a Olomoučané je mohli poprvé vidět na 
výstavě v roce 2004. 

Drahomíra Maria Ryska se narodila 

v roce 1932 ve Zlíně v rodině smíšené-
ho manželství (otec byl Němec, matka 
Češka). Před svým odchodem do emi-
grace dálkově studovala na Vysokém 
učení technickém v Brně. V Německu 
pak pracovala jako stavební technička. 
Po srdeční příhodě v roce 1987 se její ži-
vot stal předurčen k malování ikon. Její 
mnohostranné umělecké a společenské 
zásluhy byly oceněny také zápisem do 
Knihy cti města Nördlingen.   ste

ŽIJEME SPOLU
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Unikátní trenažer hand bike cyklistiky mají 
zcela nově k užívání obyvatelé olomouc-
kého Domova seniorů Pohoda Chválko-
vice.  K získání jedinečného zařízení pro 
sportování seniorů pomohl charitativní 
závod a projekt Sportuje celá Olomouc. 

Příběh se začal psát v květnu na Hor-
ním náměstí, kde se do štafetového 

závodu v rámci projektu Moneta 
Czech Tour – Cesta za snem, jehož 
cílem je podpora aktivního života se-
niorů, zapojilo hned několik družstev. 
Právě díky výtěžku závodu se podaři-
lo získat peníze na pořízení hand biku. 
V dalších měsících se unikátní zaříze-
ní vyrábělo a teď už jej mají jeho noví 
uživatelé.

„Byl to několikaměsíční příběh s dobrým 
koncem. Takové akce město rádo podpo-
ruje. Přesně zapadla do našeho projektu 
Sportuje celá Olomouc. Senioři získali 
další možnost, jak aktivně využít volný 
čas a přitom vylepšit svoji kondici,“ uved-
la během předávání trenažeru náměst-
kyně primátora Markéta Záleská. 

Cyklistický trenažer Alfa Evo 3 je 
určený všem seniorům včetně vozíčká-
řů. Díky jednoduché obsluze si mohou 
vybrat z více než dvaceti tisíc tras a bez 
výraznější námahy vylepšovat svoji kon-
dici. Trenažer je napojený na počítač 
a obrazovku, a proto je možné projíž-
dět se virtuálně třeba Paříží, Londýnem 
nebo mezi alpskými vrcholy. Součástí je 
také rozsáhlá sada tras z Česka.

„Má sedmistupňovou převodovku, 
umožňuje sezení na sedačce nebo se 
dá ovládat přímo z vozíčku. Zařízení 
komunikuje s tabletem, takže si uživa-
tel vybere trasu, spustí aplikaci a pak 
už jenom jede. Díky lehkému převodu 
je pro seniory ideální. Rozhýbe všech-
ny svaly, tělo však nijak extrémně 
nezatíží,“ popsal simulátor Lukáš Stu-
dený ze spolku Cesta za snem. 

Počítačově řízený systém simulu-
je sklon trasy a samostatně nastavuje 
odpor tak, aby zážitek z jízdy byl co 
nejvěrnější.   ste

 SENIOŘI Z CHVÁLKOVIC DOSTALI  
 CYKLISTICKÝ TRENAŽER 

Nadace na večeru třicetiletí rozdala ceny za věrnost
Nadace prof. Vejdovského, která pomá-
há lidem s těžkým zrakovým postižením 
v nejrůznějších oblastech života, oslavila 
v září třicet let.

Slavnostní večer v Arcibiskupském pa-
láci se nesl v duchu hodnot, které Václav 
Vejdovský zastával po celý život a díky 
nimž byl uznáván nejen jako lékař, ale 
především jako člověk, osobnost. Mezi 
tyto hodnoty patřily solidarita, čest, víra, 
láska, naděje, vstřícnost, skromnost a las-
kavost.

Během večera byli oceněni významní 
dlouhodobí podporovatelé nadace. Cenu 
věrnosti za opakovanou pomoc obdržely 
nejmladší dobrovolnice nadace ve věku 
od šesti do osmi let Zuzanka Kučerová, 
Adélka Haicová a Anna Marie Sirkovská.

„Považujeme za důležité ocenit 
také pomoc dětí, které se opakovaně 
zapojují do našich charitativních akcí, 
například do Smejkalovky, kdy pomá-
hají ve Smetanových sadech. Když se 
děti setkávají s lidmi s handicapem, 
bourají se bariéry už v útlém věku. Dě-
tem nemusíme vysvětlovat, že někteří 

lidé potřebují pomoci, aby mohli lépe 
samostatně v životě fungovat. Pomoc 
druhým se stává samozřejmou součástí 
jejich života,“ řekla předsedkyně nada-
ce Olga Sýkorová.

Cenu věrného donátora získal Senior 
klub Příkazy a Denisa Haicová. Byli oceně-
ni za dlouhodobou a soustavnou pomoc, 
která nadaci umožňuje, aby plnila svůj 

účel. „Vážíme si času, který nám podporo-
vatelé věnují,“ dodala Sýkorová.

Václav Vejdovský dlouhá léta půso-
bil v čele oční kliniky tehdejší Zemské 
nemocnice v Olomouci. Za uznávaným 
vědcem tehdy neváhali přijet lidé s one-
mocněním zraku nejen z celého Česko-
slovenska, ale i z jiných zemí. Od jeho 
úmrtí letos uplynulo 45 let.   dtx
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Bílá pastelka podpoří nevidomé 
Od 10. do 12. října proběhne třiadvacá-
tý ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá 
pastelka. Sbírka podpoří služby, díky nimž 
mohou nevidomí a těžce zrakově postižení 
vést co nejvíce plnohodnotný život.

Symbolická bílá pastelka připomíná 
bílou hůl a život zrakově postižených. 
V tyto dny můžete v ulicích Olomouce 
potkat dobrovolníky v bílých tričkách, 
kteří vás za příspěvek 30 korun odmění 
bílou pastelkou s bílou i barevnou tuhou. 

Přispět je možné také bezhotovostně 
prostřednictvím QR kódů umístěných pří-
mo na zapečetěných kasičkách, kterými 
budou dobrovolníci vybaveni.

„Výtěžek sbírky se využije na služby 
pro zrakově postižené v celém Olomouc-
kém kraji a podpoří služby, které po-
skytuje obecně prospěšná společnost 
Tyfloservis a její zakladatel zapsaný spo-
lek Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých,“ uvedla za Tyfloservis 
Michaela Ševčíková.

Tyfloservis pomáhá zrakově postiže-
ným na cestě k samostatnosti nácvikem 
orientace s bílou holí, nácvikem sebe-
obslužných dovedností, učí nevidomé 
číst Braillovo bodové písmo a učí psát na 
klávesnici počítače bez zrakové kontroly.  
Výuka probíhá ambulantně nebo u klien-
ta v domácím prostředí. 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR v Olomouci nabízí zra-
kově postiženým širokou nabídku služeb 
a činností, sociálně právním poradenstvím 
počínaje a volnočasovými aktivitami kon-
če. Výtěžek sbírky se využije mimo jiné na 
výcvik vodicích psů, odstraňování orien-
tačních a informačních bariér i při vydává-
ní časopisů pro zrakově postižené. 

Vloni činil výtěžek sbírky v celé re-
publice více než 3,5 milionu korun. Re-
gionální střediska obou organizací sídlí 
v Olomouci na adrese I. P. Pavlova 69. 
Bezplatné služby jsou dostupné všem, 
kdo mají v dospělém věku vážné potíže 
s viděním.   dtx

S vyplněním 
formulářů 
pomůžou na 
sociálce
Mimořádné navýšení částek pří-
spěvku na bydlení a doplatku na 
bydlení, které mají kompenzovat 
zvýšené životní náklady, zatím 
všichni lidé nevyužili. Pomoci 
s čerpáním jim mohou sociální 
pracovníci olomouckého magis-
trátu.

 „Vyplnění formulářů na úřadech 
práce je komplikované a možná si 
někteří říkají, že na tom ještě ne-
jsou tak špatně, aby si šli pro dávky. 
Nevyužít státní podporu by ale byla 
chyba,“ upozornila náměstkyně pri-
mátora Eva Kolářová.

Vedoucí odboru sociálních věcí 
Michal Majer proto doporučuje 
všem lidem, kteří pociťují dopad 
zvyšujících se nákladů na bydlení, 
aby kontaktovali buď přímo úřad 
práce, nebo sociální pracovníky. 
„Na magistrátu můžeme každému 
pomoci zorientovat se ve spleti 
dávkových systémů, vyplnit for-
muláře a odevzdat je na správné 
místo,“ uvedl Majer. 

Lidé se mohou poradit se so-
ciálními pracovníky na odboru 
sociálních věcí Magistrátu města 
Olomouce, Štursova 1, telefon 585 
562 406. Případně se mohou obrá-
tit  na kontaktní pracoviště Úřadu 
práce ČR či volat na linku pomoci 
Úřadu práce 950 180 070.   mmo

Třicet stromů na Nových Sadech našlo v září své patrony
Nadace Malý Noe se doslova zasadila 
o vznik Parku Lásky a Přátelství na No-
vých Sadech. V prostoru u kaple Nepo-
skvrněného početí Panny Marie bylo 
v polovině září zasazeno třicet stromů.

„Jedná se o duby, javory, lípy nebo 
okrasné třešně. Dalších sedmnáct stromů 
bude vysázeno v příštím roce,“ potvr-
dil předseda nadace Jaroslav Strejček. 
Vzhledem k tomu, že každý strom má 
svého patrona, sešlo se v budoucím par-
ku několik desítek lidí. „U každého stro-
mu byli v podstatě lidé i se svou rodinou,“ 
dodal předseda. 

Následujících pět let bude o stro-
my pečovat odborná firma, poté přejde 

park do správy olomouckých Technic-
kých služeb.   pok
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JAZYKOVĚDMA
Absolventku Univerzity Palackého Markétu Gregorovou (*1983) sledují na sociálních sítích desítky tisíc 
lidí. Znají ji pod přezdívkou Jazykovědma. Rodačka z Ivančic jim radí a zároveň je baví českým jazykem. 
Do Olomouce se vrací pravidelně za svou maminkou.
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Jazykovědma Markéta Gregorová po-
važuje za svůj hendikep dvě věci: vadu 
výslovnosti hlásky Ř a příliš spisovné vy-
jadřování. Proto učila pouze jako dok-
torandka, za katedru na základní škole 
by si netroufla. Se svými přednáškami na 
korektorská témata nicméně hostuje na 
českých univerzitách a i to nešťastné Ř si 
už natrénovala.
„Vystudovala jsem anglistiku. To je pro 
mnohé překvapením. Kritikové mi vytý-
kají, že jako nebohemista nemám ná-
rok mít nastudovaná pravidla pravopisu 
a poučovat ostatní o češtině,“ předeslala 
Gregorová. Studium na filozofické fakultě 
ukončila v roce 2015 po čtrnácti letech 
a označila ho za formativní období.

Jak to, že jste studovala tak dlouho?
Jsem perfekcionista, což je skvělé u ko-
rektora, ale horší u studenta. Nikdy jsem 
se necítila být dost připravená, proto jsem 
si zkoušky pořád odkládala. Díky delší 
době studia jsem se alespoň naučila víc, 
než bych zvládla za standardních osm let.

Co se vám na angličtině nejvíc líbilo?
Literatura. Vždy jsem ráda četla a inter-
pretovala a čtením v angličtině se mi 
otevřel nový svět. Zamilovala jsem se 
do skotské literatury, takže čas stráve-
ný ve Skotsku na studijních pobytech byl 
pro mě nejkrásnějším životním obdo-
bím. I když jsem většinu doby proseděla 
v edinburské národní knihovně. 

Jak jste se tedy dostala od literatury k ja-
zykovědě?
Náhodou. Nápad udělat si doktorát z li-
teratury byl sice vznešený, ale ne zcela 
uplatnitelný na trhu práce. Ponořila jsem 
se tedy do své druhé vášně, což jsou ko-
rektury v angličtině i češtině. Přitom jsem 
se tak dlouho setkávala s různými nešva-
ry, až jsem je začala uvádět na Twitteru 
na pravou míru. 

Mám pocit, že v poslední době jste se po-
sunula od jazykovědy k vysvětlování čes-
kých idiomů a průpovídek. Je to tak?
Souvisí to s tím, že jsem literát, ne jazyko-
vědec. Osobně mě nejvíc baví pravidla, 
protože vnáší strukturu do chaotického 
světa. Moje publikum zase nejvíc baví pů-
vody slov a idiomů. Tak to střídám. 

Dají se srovnat české a anglické idiomy, je 
v nich rozdíl?
Angličtina má oproti češtině navíc rý-
movaný slang (easy peasy, okey dokey…) 
a frázová slovesa, tedy kombinace slove-
sa s předložkou, které mají idiomatický 

význam. Čeština je typologicky jiný jazyk, 
takže tento typ frází nepotřebuje.

Jaké jsou vaše oblíbené slovní hříčky?
Fascinují mě doslovné kalky z angličti-
ny. Třeba že někdo není nejostřejší tužka 
v penálu. Roztomilé. 

Když jste se „formovala“ v Olomouci, co 
bylo vaším oblíbeným místem?
Nejvíc času jsem strávila na nádvoří 
Zbrojnice, což je univerzitní knihovna. 
Nádvoří je osázené lavičkami, takže se 
tam dala číst povinná četba, ve stínu či 
na sluníčku. Byla jsem ten typ studenta, 
co pořád studoval, takže knihovna byla 
druhý domov. 

Kde jste bydlela?
Na sídlišti Černá cesta. Mám sídliště ráda. 
Myslím, že si taky zaslouží trochu lásky, 
navzdory jejich nevelké oblibě. 

Oblíbila jste si některou hospodu?
Kdepak hospodu! Já jen seděla doma, 
chroustala suchary a učila se. Vrcholem 
společenského života pro mě bylo, když 
jsme občas měli výuku v Café 87, protože 
to bylo pár kroků od fakulty. 

A co jste učila?
Takové ty neoblíbené základní kurzy, tak 
jako všichni doktorandi. Vedla jsem prak-
tická cvičení v akademickém psaní v an-
gličtině, tedy jak psát odborné články 
k publikaci. To mě velice bavilo, protože 
práce s texty je prostě moje. 

Jak často se do Olomouce vracíte?
Tak jednou dvakrát za rok, navštívit ma-
minku. V minulém životě – před covidem 
a před válkou – jsem se do Olomouce 
vracela častěji, ale během pandemie jsem 
značně zlenivěla. 

Je tady maminka spokojená?
Věřím, že ano. Pro staršího člověka je to pře-
ce jen pohodlnější v Olomouci než v Ivan-
čicích, kvůli dostupnější dopravě, lékařům, 
obchodům. Sama se do Olomouce vracím 
ráda, i když pokaždé kveruluji, co zase kde 
postavili, co tam nikdy nebylo. Naposledy 
mě upřímně vyděsil nový most přes Moravu. 
Je opravdu nepřehlédnutelný. 

Jste v kontaktu s kolegy z fakulty?
V kontaktu jsem se svou školitelkou 
a vedoucí všech prací, od bakalářské po 
disertační, doktorkou Emou Jelínkovou. 
Zásadní vliv na mě měl profesor Marcel 
Arbeit, který mi zadal první korektor-
ské úkoly, když se zjistilo, že s ním sdílím 

pedantství zejména v oblasti náležité 
tvorby bibliografií. 

Sledujete počet svých followerů?
To už nesleduji. Ze začátku to bylo vzru-
šující, když jsem měla jednoho fanouška, 
dva, tři, deset… Teď je jich asi padesát 
nebo šedesát tisíc, čehož si vážím, ale 
spíše řeším, jak jim odpovědět na všech-
ny dotazy a nezbláznit se z toho.

Odpovídáte na všechny dotazy?
Jasně. Lidé se mě spontánně začali ptát, 
a tak jsem začala fungovat jako bezplat-
ná jazyková poradna. Služba veřejnosti 
je naplňující, ale už mi zabírá zhruba půl 
úvazku, takže tento koníček budu muset 
chtě nechtě omezit a věnovat se taky 
placené práci.

Kdy jste s tím začala, co bylo prvním im-
pulzem?
To bylo před šesti lety, když jsem zača-
la pracovat jako korektor na volné noze. 
Chtěla jsem veřejnost informovat, že si 
mě můžou najmout, ale místo reklamní-
ho sdělení jsem chtěla vytvořit nějakou 
přidanou hodnotu. A tak neplánovaně 
vznikla Jazykovědma.

Máte nějaký rozvrh, kdy co zveřejníte na sítích?
Mám. Na jeden dva měsíce dopředu. 
Efektivnější je toho připravit více najed-
nou a pak už jen odpovídat na dotazy 
a reagovat na připomínky.

Měníte ten harmonogram?
Upřednostňuji nadčasový obsah před pro-
měnlivými trendy. Takže harmonogram 
měním zřídka, jen když se něco stane…

Třeba když se stanou volby?
Na volby obvykle dávám příspěvek idiota, 
což ve starém Řecku nebyl hlupák, ale 
člověk, který se neúčastnil veřejného dění, 
takže ani nechodil k volbám. Idiot byl v do-
slovném překladu soukromá osoba.

Jste spokojena s tím, jak se dnes lidé vyja-
dřují na veřejnosti?
Ve své sociální bublině jsem spokojená, 
protože všichni používají náležitý pod-
miňovací způsob bychom a jak zní moje 
motto, bychom je sexy. Současně bydlím 
nad hospodou, kde slýchám konverzace 
štamgastů, což je fascinující živoucí korpus 
nespisovné češtiny. Ta má také svoje mís-
to. Těžce ale nesu, že v médiích je kladen 
menší důraz na kultivovanou češtinu, než 
tomu bylo dříve. Je to zjevně požadavek 
doby, kterému se my jazykoví puritáni mu-
síme přizpůsobit.   Pavel Konečný
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 EVROPSKÉ  
 DĚDICTVÍ 
Tradiční oslavy, tradičně obrovský zájem. 
Září je spojeno se Dny evropského dědictví 
v mnoha podobách. Otevřené památky, ko-
mentované prohlídky, street art, koncerty 
a open-air divadelní představení Revizora 
nebo inscenace olomouckého dramatika 
Jana Sulovského Václav III. – O historii jed-
né královraždy!   pok
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Florbalové šílenství, na Tempish 
Moravian Cupu vládli i Lotyši
Olomouc zaplavili 3. a 4. září florbalisté, 
město poosmé hostilo mezinárodní mlá-
dežnický turnaj TEMPISH Moravian Cup. 
Na něm se představily přední české celky, 
doplnily je ale také slovenské týmy a mla-
dí nadšenci z Lotyšska, kteří si ve dvou ka-
tegoriích sáhli na medailové příčky.

Turnaj se hrál premiérově hned na šesti 
sportovních halách po celé Olomouci, na 
kterých hostil hráče napříč šesti kategori-
emi. Moravian Cup se letošním ročníkem 
zařadil z hlediska počtu účastníků mezi 
nejvýznamnější sportovní události regionu.
„Turnaj jsme znovu významně posunu-
li. Svou velikostí, kvalitou organizace, 

úrovní zápasů i počtem účastníků se 
blížíme k největším sportovním akcím. 
Přeci jen necelých patnáct set účastní-
ků a další stovky lidí 
v doprovodu jsou ve 
městě nepřehlednut-
né“ prohlásil ředitel 
turnaje Lukáš Rubín.

Juniorům vládli 
hráči 1. SFK Havířov, 
kategorii do šest-
nácti let ovládl tým 
Bulldogs Brno. Hráči 
z domácího FBS Olo-
mouc brali zlaté me-
daile hned ve dvou 

kategoriích, a to B14 a B8, k nim přidali 
navíc jedno stříbro. Stopu zanechali na 
Hané chlapci do 12 let z lotyšského FK 
Kurši, kteří po dominantních výkonech 
brali první místo. V kategorii B16 přidali 
stříbro další hosté z Lotyšska – FK Le-
krings.   dtx

Volejbalistky nestačily pouze na mistra z Prostějova
Až zdánlivě nekonečný tiebreak finálo-
vého zápasu udělal krásnou sportovní 
tečku za 34. ročníkem mezinárodního 
turnaje volejbalistek Tomi – Remont Cup, 
který se hrál v olomoucké univerzitní 
hale jako Memoriál Jiřího Teplého. Z tur-
najového prvenství se po výhře 23:21 ra-
dovaly hráčky mistrovského Prostějova, 
druhý skončil pořádající VK UP Olomouc 
a třetí Olymp Praha.

Letošního Tomi – Remont Cupu se zú-
častnilo šest celků, které byly rozděleny 
do dvou skupin. Po zápasech ve skupi-
nách se první dva týmy z každé z nich 

střetly křížem v semifinále a poslední dvě 
družstva se utkala přímo o pátou příč-
ku. Pomyslný bronz bral Olymp Praha 
díky výhře 3:0 nad francouzským klubem 
Evreux Volley-Ball a ve finále zdolal Pro-
stějov Univerzitu Palackého 3:2.

Návrat olomouckého turnaje na me-
zinárodní scénu díky účasti celku z Fran-
cie ocenil předseda VK UP Jiří Zemánek. 
„Chceme lidi bavit dobrým volejbalem 
a to se podařilo. Loni v létě jsme museli 
obměnit prakticky celý kádr, a protože 
ne vše fungovalo podle našich představ, 
letos jsme do něj opět výrazně sáhli. 

Doufám, že holky svými výkony na tur-
naji domácí fandy naladily na blížící se 
sezonu,“ řekl Zemánek.

Pozitivně hodnotil průběh turnaje kouč 
vysokoškolaček Martin Hroch. „Sešli jsme 
se kompletní už i s Katkou Körmendyovou 
ze slovenské reprezentace. Stále je vidět 
nesouhra týmu, ale také díky odkladu ex-
traligy máme na sehrání dost času. Hráč-
ky jedou na sto procent a tým výborně 
komunikuje. V turnaji je škoda smolné fi-
nálové porážky, ale jinak náročné zápa-
sy splnily to, co jsme od nich očekávali,“ 
chválil trenér Hroch.   deš

Cyklisté Mapei Merida Kaňkovský ovládli Český pohár 
Olomoucký mládežnický oddíl Mapei 
Merida Kaňkovský má za sebou mimo-
řádně povedený závěr sezony. Junioři, 
starší žáci a kadetky vyhráli v týmech 
celkově Český pohár Techniserv Cup.

V jednotlivcích mezi juniory vyhrál 
Český pohár Tomáš Přidal, v kadetkách 
Nela Kaňkovská a ve starších žácích Ja-
kub Tesařík. Kadeti byli druzí.

Finále sezony olomouckému týmu 
silniční cyklistiky vyšlo fantasticky. 
V posledních závodech Českého pohá-
ru Techniserv Cupu dokázali obsazovat 
čelní pozice a potvrdit celkové vítězství. 
Tomáš Přidal dokázal vyhrát předpo-
slední závod v Hrabyni u Ostravy, Adam 
Hrdlička byl pátý. 

Celkové vítězství potvrdil Přidal sedmým 
místem v závěrečném  podniku – časovce  
v Pardubicích, Jan Bittner tam byl čtvrtý.

„Poslední závody jsme samozřejmě jeli 
na vítězství, ale taktiku už jsme přece jen 
trochu přizpůsobili tomu, aby nám celko-
vé soutěže už neutekly, když jsme drželi 
ve třech kategoriích první místo a v jed-
né druhé. Kluci i holky měli opravdu chuť 
závodit, v trénincích jsme je museli spíš 
krotit, protože morálka byla výborná. 
Přes všechny nemoci, které nás v sezoně 
postihly, jsme její závěr zvládli skvěle. 
Mančaft jezdil kompaktně, celoročně 
jsme udrželi vysokou výkonnost,“ hod-
notil konec sezony trenér Mapei Merida 
Kaňkovský Jiří Kaňkovský.

Medailové žně měl olomoucký cyklis-
tický tým také v další dlouhodobé soutěži 
Carla Cup. V celkovém pořadí vyhráli opět 
junioři, kadetky i starší žáci, v jednotliv-
cích opět kralovalo trio Tomáš Přidal, Ja-
kub Tesařík a Nela Kaňkovská. V juniorech 

byl ještě druhý Daniel Mráz a ve starších 
žácích třetí Antonín Žufánek.

Olomouckému týmu se dařilo také v sr-
pnu na mistrovství České republiky v ča-
sovce družstev v Židovicích. V kategoriích 
starší žáci, kadetky, kadeti vyhráli a v juni-
orech skončili na druhém místě.   deš
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Do projektu Sportuje celá Olomouc 
2002 se od začátku letošního roku za-
pojilo přes sedmdesát klubů a organi-
zací. Na území města probíhaly akce, 
které vyzývaly občany k pravidelnému 
aktivnímu využití volného času. Pestré 
bylo také třídenní vyvrcholení projektu 
na Horním náměstí Sportuje celá Olo-
mouc 2022 – Finále.

„Chtěli jsme, aby si v programu vybral ka-
ždý sportovní fanoušek. Na pódiu se před-
stavily naše nejlepší týmy, na hřišti zase 
začínající sportovci předvedli, co se zatím 
ve svých klubech naučili. Tři dny byly plné 
sportovních ukázek, samostatný prostor 
dostal projekt zvyšování úrovně pohybové 
gramotnosti předškoláků,“ ohlédla se za 
sportovním festivalem na Horním náměstí 
náměstkyně primátora Markéta Záleská. 

„Hodně nás potěšilo, že projekt přijel 
osobně podpořit olympijský vítěz Roman 
Šebrle. Velký vzor se mladým sportovcům 
věnoval, ukázal, jaké osobnosti sport vy-
chovává,“ uvedla náměstkyně Záleská.

V centru města se na hřišti vystřídali te-
nisté, fotbalisté a fotbalistky, hokejisté, 
házenkářky, volejbalistky nebo florbalis-
tky. Příjemná byla autogramiáda fotba-
listů Sigmy. 

Se svým programem vystoupil Ta-
neční klub Olomouc a zástupci Muai 
Thai Olomouc. Dresy na novou sezonu 
pokřtili basketbalisté BK Redstone Olo-
moucko, kteří kvůli velkému dešti využi-
li azyl Moravského divadla. 

Velký zájem byl také o utkání fot-
balových legend Olomouce a Prostě-
jova, během kterého fanoušky potěšily 
skvělé výkony Ladislava Kučerňáka, 
Oldřicha Machaly, Romana Hubníka, 
Davida Kobylíka, Lukáše Zelenky nebo 
Karla Kroupy.

„Potvrdilo se, že Olomouc je také měs-
tem sportu. Především zájem ze strany 
mladých a těch nejmladších ukázal, že 
projekt Sportuje celá Olomouc má smy-
sl a lidé jej přijali za svůj. To bylo naším 
cílem a budeme v něm pokračovat,“ pro-
hlásila náměstkyně Záleská.   deš

 SPORTOVNÍ FESTIVAL V CENTRU  
 MĚSTA POTĚŠIL AKTÉRY I DIVÁKY 
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

3. 10. 
19:00

Husův sbor

Polská hudba
Karol Kurpiński, Richard Strauss, 
Mieczysław Karłowicz, Wojciech Kilar
Jan Jakub Bokun, komorní ansámbl MFO

13. 10. 
19:00
Reduta

Nasloucháme, abychom porozuměli
Antonín Dvořák, Gija Kančeli, Johannes 
Brahms
Jan Mráček, Michaela Fukačová
Jakub Klecker

14. 10.
19:00
Reduta

Nasloucháme, abychom porozuměli
Antonín Dvořák, Gija Kančeli, Johannes 
Brahms
Jan Mráček, Michaela Fukačová
Jakub Klecker

18. 10.
17:30

Mozartův sál 

Milostná poezie v písních
Jules Massenet, Nino Rota, Claude De-
bussy, Leoš Janáček, Petr Eben, Zdeněk 
Petr, Zdeněk Marat, Marcel Tournier ad.
Barbora Řeřichová, Jiří Přibyl, Radana 
Přikrylová, Anastázie Tomečková, 
Markéta Vejvodová

27. 10.
19:00
Reduta

Slavnostní koncert ke Dni vzniku 
samostatného československého státu
Ján Cikker, Josef Suk, Antonín Dvořák
Ivan Ženatý
Inaugurační koncert šéfdirigenta 
Zsolta Hamara

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

 AKCE  

každé úterý v 15 hodin nám. Republiky – Robotické hračky – kroužek 
pro děti od 10 let, které budou plnit zábavné mise s naprogramovaný-
mi roboty (např. s roboty z Hvězdných válek). Rezervace 585 545 123, 
internet@kmol.cz.

5. 10. v 10 hodin pobočka Holice – Medvídek a potopa světa – setkání 
nejmenších dětí v rámci projektu S knížkou do života – Bookstart, tipy 
na zajímavé dětské knížky. 

5. 10. v 16 hodin pobočka Neředín – Knihohrátky – zábavné aktivity 
i tradiční tvoření pro děti od 3 let. 

každý čtvrtek v 15 hodin nám. Republiky – Práce s 3D pery – kreativní 
práce s moderními technologiemi pro děti od 8 let nebo dospělé. Při-
hlášky 585 545 123, internet@kmol.cz.

6. 10. 14–17 hodin nám. Republiky, oddělení pro děti a mládež – Man-
daly – výtvarná dílnička pro děti i dospělé, kteří potřebují zklidnit v sou-
časné neklidné době.

6. 10. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Hrdinové, nebo kolaboran-
ti? – Petr Vaněček přiblíží poměry na olomouckém policejním ředitel-
ství v období 1939–1945. 

10. a 24. 10. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek pro 
děti od 9 let, které si sestaví z LEGO stavebnice svého robota a naučí se 
ho naprogramovat. Rezervace 585 545 123, internet@kmol.cz.

11. 10. v 17 hodin nám. Republiky – Jordánsko – s Jitkou Brabcovou pro-
jdeme zemi ležící na křižovatce kultur; zemi, ke které se váží dobrodruž-
ství Lawrence z Arábie a Indiana Jonese.

13. 10. v 10 hodin nám. Republiky – Být v obraze – díky spolupráci s or-
ganizací SeniorOn se sejdeme nad novými chytrými zařízeními a tech-
nologiemi, tentokrát poznáme netušené možnosti internetu.

17. 10. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítáme 
každého, kdo má chuť si zahrát stolní hry – lze si je půjčit i domů.  

19. 10. v 11 hodin pobočka Holice – Jak rozeznat podvodné e-maily a lži 
na internetu – beseda, která pomůže vyhnout se zklamání a rozčilování.

20.10. v 16 hodin nám. Republiky – Linoryt – kreativní dílna, výroba ra-
zítka, vlastního Ex libris nebo jakýchkoliv obrazů, k dispozici rydla s růz-
nými nástavci, matrice, tiskařské barvy a válečky. Rezervace osobně, 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz. 

25. 10. od 14 hodin pobočka Holice – Halloween a netopýři patří k sobě 
– kreativní dílnička pro děti. 

27. 10. od 13 hodin pobočka Brněnská – Halloween je za dveřmi – dílnič-
ka, kde si vyrobíme strašidelnou výzdobu do pokojíčku. 

27. 10. v 17 hodin nám. Republiky – Posláním ošetřovatel: chov chudo-
zubých – zajímavosti ze světa mravenečníků a lenochodů přinese jejich 
ošetřovatelka Hana Dostálová.  

3. 11. v 16 hodin nám. Republiky – Kupní, zástavní a darovací smlou-
va...??? – o nejčastějších smlouvách, s nimiž přijdou lidé do kontaktu, 
bude velmi srozumitelně povídat JUDr. Jarmila Podivínská.

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská zve na Kláru Smolíkovou a její veselé ilustrace knih o ne-
posedném vynálezci Alvovi. 

Budovu na náměstí Republiky oživuje bulharský umělec Alexandr Genov 
a jeho ilustrace knih „Muž, který se směje“ od V. Huga, „Cortés a Montezuma“ 
od M. Collise a „Pán prstenů“ od J.R.R. Tolkiena.

Na pobočce Jungmannova si do konce října nenechte ujít malby a fotografie 
přírody autorky Věry Krajňákové.

Pobočka Holice nabízí grafiky žáků ZŠ Holice a ve dnech 11. a 13. 10. od 15 
do 18 hodin nefalšovanou výstavku hub.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

www.mdol.cz

4. 10. 19:00 B Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol Činohra

7. 10. 19:00 P Hello, Dolly! - Michael Stewart, Jerry Herman Muzikál

8. 10. 19:00 X Hello, Dolly! - Michael Stewart, Jerry Herman Muzikál

9. 10. 10:00 RPP Vinnetou - Divadlo Scéna Zlín Pohádka

9. 10. 14:00 OPP Vinnetou - Divadlo Scéna Zlín Pohádka

11. 10. 15:00  - 
Slapstick workshop aneb Groteska 
s Michalem Chovancem  

14. 10. 19:00 V
Hello, Dolly!  - Michael Stewart, 
Jerry Herman Muzikál

15. 10. 16:00 ZO Fidelio - Ludwig van Beethoven Opera **

16. 10. 14:30 NO Rok na vsi - Alois & Vilém Mrštíkovi Činohra

17. 10. 19:00 A Manon Lescaut - Vítězslav Nezval Činohra

19. 10. 19:00 C Hraběnka - Jiří Hubač Činohra

22. 10. 19:00  - 
Nedotknutelní - Olivier Nakache, 
Éric Toledano Činohra

23. 10. 19:00  - Boží mlýny - Jan Vrba Činohra

24. 10. 19:00 K Únos ze serailu - Wolfgang Amadeus Mozart Opera **

25. 10. 19:00 L Dokud nás lež nerozdělí - Joe DiPietro Činohra

26. 10. 19:00  - 
Královny - Roman Vencl & Michaela Dole-
želová Činohra °

26. 10. 19:00  - Mamzelle Nitouche - Florimond Hervé Opereta

27. 10. 19:00  - 
Když se zhasne - Roman Vencl & Michaela 
Doleželová Činohra °

27. 10. 19:00 D Noc v Benátkách - Johann Strauss ml. Opereta

28. 10. 19:00  - Karel Plíhal – recitál Koncert

30. 10. 9:30  - Divadlo, čti – Kosprd a Telecí 

30. 10. 16:00 YO Pan Scrooge - Charles Dickens Činohra °



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         27
KULTURNÍ PROGRAM

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC (výběr)

www.muo.cz

4. 10. 19:00
107 matek
Slovensko / Česko / Ukrajina | 2021 
93 min. | režie: Peter Kerekes 

Filmart

5. 10 18:00

O hydroelektrárně a vile v Háji 
u Mohelnice
S historikem umění Pavlem Zatlouka-
lem o díle Bohuslava Fuchse a Josefa 
Štěpánka. 

Dny 
architektury 

Olomouc 2022

6. 10. 19:00 Sochaři olomouckého baroka:‘ 
Jan Sturmer (1675–1729)

Přednáškový 
cyklus Martina 

Pavlíčka

11. 10. 19:00

Stupkovo kvarteto
Zazní skladby Ludwiga van Beetho-
vena, Mieczyslawa Weinberga a Cé-
sara Francka.    

Koncert 

14. 10. 19:00 Olivy Divadelní
improvizace

21. 10. 18:30 Lea Vítková zve na… Písní ke hvězdám Koncert

25. 10. 18:00

DEKA MATEŘSTVÍ 
Hlavním hostem bude spisovatelka 
Tereza Semotamová
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Živá diskuse 

25. 10. 19:00 Umělec & člověk: Michelangelo 
Dlouhodobý 

cyklus přednášek 
Ladislava Daniela

27. 10. 18:30
Posvátné umění v nesvaté době
České sakrální umění 1948–1989
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Vernisáž

PROG AM
TEL GRAPH

ŘÍJEN

@telegraph
.cz

CHCETE TO SPOJIT?

so 1 10 komentovka
17:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
BUDOVY TELEGRAPH
-------------------------- 
so 1 10 prezentace     200/170 Kč

20:20
PECHAKUCHA NIGHT 
OLOMOUC VOL. 24

čt 13 10 hudba
19:00
SWINGOVÁ TANČÍRNA & 
KAPELA THE HALF

14–19 10 showroom

MÁ VLAST EDIT: 
POPUP No5
oslava lokální módy
-------------------------- 
so–st 10:00–18:00 
program zde: 
telegraph.cz/mavlast

po 3 10 film 140/120 Kč

20:00
SLOVO

čt 6 10 vernisáž
18:00
FARSHAD FARZANKIA 
& FREDERIK NÆBLERØD: 
LAZY 8

výstava potrvá do 27 11

po 17 10 film 140/120 Kč

20:00
DOBRÝ ŠÉF

út 18 10 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: ZDENEK ZUKAL

pá 7 10 film 140/120 Kč

20:00
BE2CAN: NEUVĚŘITELNÉ, 
ALE PRAVDIVÉ

st 19 10 vernisáž
18:00
OPEN STUDIO: 
FILIP KŮRKA

výstava potrvá do 25 10

so 8 10 film 140/120 Kč

20:00
BE2CAN: ČERNÉ BRÝLE

26–29 10 film+umění

TEFF – TELEGRAPH 
FILM FESTIVAL

Toyen, Miloš Forman, 
Chelsea Hotel, Petr Nikl 
a další
+ doprovodný program
--------------------------
akreditace a bližší 
info na: 
telegraph.cz/teff

ne 9 10 film 140/120 Kč

20:00
BE2CAN: R.M.N.

po 10 10 film 140/120 Kč

20:00
BE2CAN: JFK NÁVRAT: 
ZA ZRCADLEM

út 11 10 přednáška       100/50 Kč

18:00
PROPAGACE V KREATIVNÍCH 
PRŮMYSLECH #4

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!

Eva Pešáková / Jan Dostál  
Barva a kov
Šperkařka a sochař představí od 19. října svá díla v Galerii měs-
ta Olomouce na Dolním náměstí. Oba jsou členy Unie výtvar-
ných umělců Olomoucka. 

Eva Pešáková je navíc malířkou a výtvarnou pedagožkou. 
Samostatně vystavuje od roku 2009, kolektivně o třicet let déle. 
Zastupena je ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku Místku, ve 
Frýdlantě nad Ostravicí ale i jinde v Česku, Německu a USA.

Jan Dostál vystudoval na Fakultě výtvarných umění Vyso-
kého učení technického v Brně v roce 2018. Vystavuje od roku 
2014 a jeho v Olomouci nejznámější dílo Stvůra zdobilo Smeta-
novy sady asi dva roky. 

Výstava jejich tvorby je přístupná do 5. listopadu.   ise

IN
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Festival židovské 
kultury obohatí 
ukrajinské herečky
Česká společnost prezentuje svůj vztah 
vůči židovské menšině někdy jako pevné 
transkulturní propojení, jindy naopak 
jako přísně izolovanou paralelní existen-
ci doprovázenou napětím a konflikty. Kdy 
jsou pro českou společnost Židé „naši“ 
a kdy „cizí“? Jaký jejich obraz máme ulo-
žený v naší historické a kulturní paměti 
a proč?  

Odpovědi na zakořeněné stereotypy 
hledá nastávající 15. ročník festivalu Dny 
židovské kultury Olomouc, který začí-
ná 12. října v 16 hodin. Zahájení obstará 
Stolpersteine – položení kamenů zmi-
zelých se jmény rodiny Grünwaldových 
v Uhelné ulici. V 18 hodin pak začne verni-
sáž výstavy Záhadné pouto, která mapuje 
třicet let od obnovení československo-iz-
raelských diplomatických vztahů. 

V následujících dnech se konají před-
nášky, besedy, filmy a další akce. Festival 

zakončí v pondělí 7. listopadu ve 20 ho-
din v Jazz Tibet Clubu koncert kapely 
Noam Vazana Trio, která nabízí jedineč-
nou fúzi hudby Středního východu a se-
veroafrických rytmů a znovu vdechuje 
život jazyku ladino – prastaré řeči stře-
domořské židovské diaspory. 

„Programu se vymyká uvedení ins-
cenace klasického antického dramatu 
Trójanky, která vznikla v koprodukci Mu-
zea umění, plzeňského Centra pro kultur-
ní a sociální projekty Johan a pražského 
divadla Venuše ve Švehlovce. Hrdinky 
trojské války ztvárnily ukrajinské hereč-
ky, které nabízejí jednoznačnou paralelu 
s nynějším děním v jejich vlasti,“ uvedl 
mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.

Přestože se divadelní hra netýká ex-
plicitně židovského tématu, nadčasově 
rozvíjí motto festivalu, které v sobě skrý-
vá vnitřní paradox – Vzdálený blízký je 
cizí a náš. Představení můžete zhlédnout 
ve čtvrtek 20. října v 19 hodin v Umělec-
kém centru UP.

Festival Dny židovské kultury dopro-
vází bohatý kulturní program. Kompletní 
informace jsou na webu muo.cz.   dtx

Kantáty Jana 
Vičara
Tři kantáty olomouckého hu-
debního skladatele Jana Vičara 
zkomponované v koronavirovém 
období let 2020–2021 vydala na 
CD nosiči společnost ArcoDiva. 

Titulní skladba Vysoko hvěz-
da navazuje na kulturní, folklorní 
a duchovní odkaz Evropy. „Je v ní 
stylizována šestice populárních 
vánočních koled prostoupených 
úryvky z Gruberovy Stille Nacht. 
Kantáta pro sbor a orchestr Ra-
dujme se! zpracovává pětici nej-
oblíbenějších českých vánočních 
písní,“ upřesnil skladatel.

Čtyřicetiminutová kompozice 
pro dětský sbor, baryton, recitaci, 
smyčcový orchestr a harfu Terezči-
ny hvězdy na verše Jiřího Žáčka je 
pokusem o vyjádření klidu, krásy, 
snů, radosti a pohody dětí – hlubi-
ny jistoty v brutálním, zvráceném 
(ne-dospělém) současném světě.

V premiérových studiových 
nahrávkách a na ploše 72 minut 
účinkuje na CD více než dvě stě 
zpěváků a hudebníků. Jmenujme 
alespoň karvinský Permoník, olo-
mouckou Campanellu nebo Jitřen-
ku z Českých Budějovic.   ise

Nová expozice: chvění Země i největší semínko na planetě 
Přes jeden a půl tisíce exponátů, desítky in-
teraktivních prvků, počítačové hry i vlastní 
dokumentární filmy o přírodě. To vše tvoří 
novou zážitkovou Přírodovědnou expozici 
v olomouckém Vlastivědném muzeu.

Poutavá, hravá, zábavná i poučná expozice 
Příroda se otevřela letos v září. „Nevšední 
zážitek návštěvníkům zajistí seismograf, jenž 
v reálném čase zobrazuje záchvěvy zemské-
ho povrchu. Ohromí je nádherný obří achát, 
čelist mamuta či největší semeno palmy ze 
Seychelských ostrovů. Měří zhruba třicet 
centimetrů a v čerstvém stavu mohlo vážit 
kolem patnácti kilogramů,“ vypočítal Peter 
Adamík lákadla napříč expozicí.

Dohromady je v expozici spolu s de-
sítkami modelů a interaktivních pozná-
vacích her umístěno 1540 exponátů. 
Věnují se botanice, geologii, mineralogii, 
paleontologii a také zoologii.

Vlk, goliáš i herkules
V zoologické části vyniká neobyčej-
ně vzácný exponát – vlk původem ze 
Šumavy, pro něhož byl osudný střet 
s autem při pokusu o překonání dálnice 
u Kroměříže.

„V této sekci veřejnosti představuje-
me také hmyzí giganty s tělem měřícím 
přes deset centimetrů, jakým jsou africký 
brouk goliáš, americký herkules či vodní 
ploštice mohutnatka,“ doplnil kurátor 
sbírky entomologie Miloš Krist.

Kus zlata a unikátní slitina 
Dnes již zasypaný důl Háje u Příbra-
mi připomene část expozice věnované 
mineralogii. Pochází odsud další cenný 
exponát – speciálně vyleptaný drátko-
vitý agregát dyskrazitu, což je přirozená 
slitina antimonu a stříbra. 

Návštěvníky zaujme i poměrně velký 

plíšek ryzího zlata z Uralu nebo unikátní 
jantar z Pobaltí.

„Pozornost si zaslouží historicko-geo-
logická část expozice, v níž se naskytu-
je neobvyklý pohled do nitra Země. Na 
speciálních globech mohou návštěvníci 
sledovat posuny kontinentů tak, jak se 
udály před miliony let. Vše doplňují pra-
vé zkameněliny trilobitů,“ uvedl kurátor 
Tomáš Lehotský.

Logický celek
Novou Přírodovědnou expozici lidé na-
jdou ve druhém patře Vlastivědného 
muzea. Ve stejném podlaží sídlí i trvalá 
expozice Příroda Olomouckého kraje, 
takže dnes je celé podlaží věnované pří-
rodě, čímž se zrodil ucelený komplex.

Cílem expozic je návštěvníka pobavit, 
poučit a připomenout důležitost vztahu 
mezi člověkem a životním prostředím.   dtx
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Olomouc byla přítomna na městských oslavách v Nördlingenu 
Vlajky pěti států zavlály v září v německém 
Nördlingenu. Ohlásily tím účast všech part-
nerských měst na tradičních historických 
slavnostech bavorského města. 

Olomouc nechyběla – delegace 
v čele s náměstkem primátora Karlem 
Konečným měla po boku všech pět 
ostatních partnerských měst, které má  
Nördlingen v Austrálii, Kanadě, Francii 
i domácím Německu. 

„Setkání upevňuje vztahy a umožňuje 
vznik přátelství, která obohacují náš život. 
Městská partnerství zůstanou jen teh-
dy, když získají nové podněty. Tak se dá 
zažít porozumění národů a podporovat 

vzájemné společenství,“ uvedl při setkání 
starosta Nördlingenu David Wittner. 

Olomoucká delegace se zúčastnila 
slavnostního zahájení Stadtmauerfestu 
i historického průvodu městem v dobo-
vých kostýmech.  „Naši návštěvu provázela 
naprostá srdečnost a nezapomenutelná at-
mosféra města. Díky Stadtmauerfestu jsme 
dostali příležitost ponořit se do historie, 
ale zároveň poznat i aktuální témata, která 
tam rezonují. Účast vzbudila nadšení do 
další spolupráce,“ zhodnotil návštěvu ná-
městek primátora Karel Konečný. 

Prvotní kontakty s Nördlinge-
nem Olomouc navázala z iniciativy 

Vlasteneckého svazu v 90. letech. Na 
úrovni měst se pak kontakty prohloubily 
díky někdejším starostům Paulu Klingovi 
a Hermannu Faulovi. Oficiální partnerská 
smlouva mezi oběma městy byla pode-
psána v roce 2008.   ste

OLOMOUCKÉ ZRCADLO

V polovině září vrcholila v Olomouci na 
Horním náměstí Polská sezona. Zača-
la v dubnu a potrvá ještě do 15. října, 
kdy skončí koncertem mužského a chla-
peckého sboru Poznaňské filharmonie 
v chrámu Panny Marie Sněžné.

Připomenout provázanost historie, před-
stavit typickou gastronomii, hudbu a kul-
turu nebo pozvat k návštěvě. Takový byl 
cíl Polské sezony.

„Češi jsou již dnes v Polsku druhými 
nejčastějšími turisty a zájem o tuto des-
tinaci stále stoupá. Ještě nedávno jsme 
byli na páté příčce,“ uvedla vedoucí od-
dělení vnějších vztahů magistrátu Zdeň-
ka Podlipská.

Polský šmak
Na Horním náměstí, kam dorazili i po-
věstní wroclavští trpaslíci, lidé ochut-
návali polské zapiekanki z Katovic, 
užívali si workshopy, například s vodou 
v podání skupiny Hydropolis z Vratisla-
vi, nebo se bavili a soutěžili s polskými 
městy, aby vyhráli dvoudenní vouche-
ry pro dvě osoby do čtyřhvězdičko-
vých hotelů v Krakově, Vratislavi nebo 
zámku nedaleko Opolí. To vše doprová-
zela polská hudba, včetně rázovitých 
gorolských Psio Crew, či ochutnávky 

Tešínské desítky a dalších řemeslných 
pivovarů.
„Byl to povedený víkend a svou zásluhu 
na tom měli i studenti polonistiky, kteří 
ochotně pomáhali bořit zbytky jazyko-
vých bariér, když spontánně pomáhali 
naší tlumočnici Marii Grigové,“ potvrdila 
Podlipská.

Víkend se nesl i ve znamení komen-
tovaných prohlídek města s názvem 
Polské stopy, na nichž lidé lépe poznali 
krále Jana Sobieského, který má pamět-
ní desku na Horním náměstí, nebo svět-
ce Jana Sarkandera. Ujít si ji nenechal 
ani primátor Mirek Žbánek s rodinou. 

„Olomouc by měla své zahraniční 
zájmy směřovat hlavně do středoev-
ropského prostoru, který je nám oprav-
du historicky nejbližší. A to se nám 
daří. Ověřili jsme si to v česko-sloven-
ském roce, loni to bylo Maďarsko a teď 
společně slavíme úspěšné propojení 
v projektech s Polskem,“ řekl primátor.

Mural i výstava
Součástí Polské sezony je celá řada akcí. 
Patří mezi ně i výstava mapující život 
a pohnutý osud Bartoloměje Paprockého 
z Hlohol – genealoga, heraldika, básníka 
a překladatele, který působil téměř deset 
let na dvoře olomouckého biskupa, nebo 

street art v Janského ulici, který tam za-
nechal Jan Porczyński. 

Jen, co se zaplnily základní školy, usku-
tečnil se ve dvou z nich i Polský den. Děti 
ze ZŠ Heyrovského a ZŠ Hálkova se do-
zvěděly zajímavosti z Polska, o čemž se 
přesvědčila i polská generální konzulka 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz.„Opravdu 
máme hodně společného a v mnoha přípa-
dech máme dokonce historii přímo prová-
zanou s Olomoucí,“ podotkla.

Každý Polák zná Olomouc přinejmen-
ším z lidové písně, která odkazuje na olo-
moucký rybí trh, tedy Fischplatz, v době 
rakousko-uherské monarchie, do níž pat-
řila i značná část dnešního jižního Polska. 
Mladí Poláci do Olomouce za císaře pána 
rukovali na vojnu a brali to po svém, se 
zpěvem a s peprným humorem.   jau, pok

 KAŽDÝ POLÁK ZNÁ OLOMOUC,  
 OLOMOUC POZNÁVALA POLSKO 

www.polskasezona.olomouc.eu
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Podle strážníků se prevence vždycky 
vyplácí, mají na to dokonce i důkazy  
Olomoucká městská policie se každo-
ročně věnuje prevenci kriminality. Pro-
jekty bývají cílené na konkrétní skupiny 
obyvatel.

V minulých letech se jednalo třeba 
o bezpečnostní akustické zarážky do 
dveří pro seniory, které obdrželi účast-
níci besed v klubech seniorů. „Reagovali 
jsme tak na množící se případy proti-
právního jednání při podomním prode-
ji. Pachatelé nejrůznějších podvodů se 
zaměřovali právě na lidi seniorského 
věku,“ vysvětlil důvod ředitel městské 
policie Pavel Skalický.

Dalším cílem byla bezpečnost silnič-
ního provozu se zaměřením na zvýšení 
viditelnosti chodců. „Tehdy jsme do ma-
teřských školek předali desítky reflex-
ních vest a chodcům tisíce reflexních 
pásků,“ vzpomněl Skalický.

Letos se strážníci zaměřili na propaga-
ci složek integrovaného záchranného 
systému a linek tísňového volání. „Od 
mateřských škol až po páté ročníky zá-
kladních škol se strážníci Preventivně 
informační skupiny Městské policie Olo-
mouc při besedách zmiňovali o složkách 
záchranného systému, jejich fungování 
a důraz je kladen i na samotné tísňové 
linky,“ uvedl ředitel olomouckých stráž-
níků Skalický. 

Ve třetích ročnících základních škol 
strážníci s žáky cíleně probírají problema-
tiku složek IZS a linek tísňového volání. 
Na konci besedy každý obdrží drobnou 
pozornost v podobě silikonového náram-
ku na ruku s telefonními čísly a piktogra-
my znázorňujícími jednotlivé složky. 

A že tyto aktivity mají opravdu vý-
znam, se strážníci i přesvědčili, když ve 
Smetanových sadech žáci ze Základní 

školy Stupkova oslovili policejní hlídku. 
Důvodem byl nález injekčních stříkaček 
v křoví poblíž jedné z cyklostezek. 

„Děti si z besedy pamatovaly, jak se 
zachovat v případě nálezu infekčního 
materiálu, včetně kontaktování příslušné 
složky, kdy postup zvládly na výbornou,“ 
kvitoval odpovědný přístup školáků ředi-
tel Skalický. 

Samotné náramky jsou k mání i na 
prezentačních akcích, kterých se měst-
ská policie se svým preventivním stán-
kem účastní. Nutno dodat, že veškeré 
preventivní projekty se uskutečnily za 
podpory odboru ochrany obyvatel olo-
mouckého magistrátu.   dtx

V olomouckých ulicích bude 39 nových parkovacích automatů 
Do poloviny ledna příštího roku by měly 
ve městě fungovat nové parkovací au-
tomaty. Osadí je firma WSA doprava a 
parkování, které za 39 automatů včetně 
demontáže stávajících stojanů zaplatí 
městská policie 5,7 milionu korun.

„Staré přístroje již jsou na hranici ži-
votnosti. Nové budou vybaveny navíc 
klávesnicí pro zadání konkrétní registrač-
ní značky vozidla a tato informace bude 
online zaslána do informačního systému 
městské policie. Tím odpadne nutnost 

umístění pakovacího lístku za čelní sklo. 
Podstatně to zrychlí i kontrolní mecha-
nismy prostřednictvím skenování regist-
račních značek strážníky v terénu nebo 
vozidlem s kamerovým setem. Ten auto-
matizuje případné nezaplacení parkov-
ného pro potřeby správního řízení,“ uvedl 
ředitel městské policie Pavel Skalický.

Každý parkovací automat bude vybaven 
vícebodovými západkami pokladních dveří 
a servisního prostoru. Uvnitř bude mít pan-
céřovanou pokladní schránku s napojením 

na informační systém městské policie. Záru-
ka na funkčnost automatů je tříletá, zkušeb-
ní provoz bude trvat čtyři týdny.

Hodina parkování v Olomouci dnes sto-
jí 40 korun v zoně B. V pěší zoně označené 
jako A, dokonce stokorunu. Jen u hlavního 
nádraží lze stát na zpoplatněném parko-
višti za cenu deseti korun na hodinu.

V zoně placeného parkování ročně 
odstaví svůj automobil asi 770 tisíc řidi-
čů. Čtyři tisíce z nich za parkování neza-
platilo.   pok

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

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
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Diplomy i divadlo 
pro hasiče

Slavnostní večer spojený 
s uznáním za činnost v oblasti 
bezpečnosti a požární ochrany 
si v září užili dobrovolní hasiči 
a zástupci složek integrovaného 
záchranného systému 
v Moravském divadle. 
Zástupci města a šéf odboru 
ochrany Jan Langr ocenili 
ochotu, nasazení a dobrou 
spolupráci všech složek 
při řešení covidové krize 
i uprchlické vlny letos na jaře. 
Hasiči a další hosté pak jako 
dárek dostali i představení 
stand-up komedie Děláme to ve 
třech.   mif

Dobrovolní hasiči v Lošově dostali nový 
dopravní automobil značky Volkswagen, 
který je bude vozit především k zása-
hům. Pojmenovali ho Karel.

S ohledem na charakter městské části 
jsou hasiči v Lošově předurčeni pro zvlá-
dání lesních požárů. „Proto jim město 
pořídilo speciální dopravní automobil 
v provedení náhonu všech kol s odol-
nější konstrukcí pro práci ve zhoršeném 
terénu,“ řekl při předání automobilu ná-
městek primátora Martin Major, do jehož 
kompetence patří bezpečnost obyvatel.

Lošovská specifikace
Vzhledem ke specifickému terénu v ka-
tastru Lošova bylo nutné upravit tech-
nickou specifikaci vozidla. „Byla zvolena 
varianta osmimístného automobilu, který 
má sice základní hasičské vybavení, ale 
má sloužit převážně k přepravě členů 
jednotky do obtížně přístupných míst,“ 
upřesnil velitel jednotky Jiří Sklenář.

Hasiči v Lošově se rozhodli, že nový 
vůz ponese jméno Karel. „Jedná se 
o poděkování a výraz úcty na počest již 
zesnulého dlouholetého a významného 
člena tamního sboru Karla Kráčmara,“ 

objasnila náměstkyně primátora Marké-
ta Záleská.

Náklady na pořízení automobilu 
činily 1,4 milionu korun, přičemž 450 
tisíc vykryla dotace ministerstva vnit-
ra – generálního ředitelství hasičské-
ho záchranného sboru a 100 tisíc korun 
poskytl Olomoucký kraj. Zbylou část ve 
výši 890 tisíc korun zaplatilo ze svého 
rozpočtu město.

Cisterny a čerpadla
V končícím volebním období obdrže-
li olomoučtí hasiči již osmý automo-
bil včetně jedné cisterny. „Na příští rok 
máme podané žádosti o datace na po-
slední dopravní automobil do Chválkovic 
a hasičskou cisternu v Černovíře, čímž 
bychom završili obměnu vozového parku 
našich hasičů. Můžu tedy s radostí říct, že 
se nám podařilo všechny olomoucké jed-
notky vybavit moderními automobily, při 
maximálním využití dotací,“ připomněl 
Martin Major.

Dosud používané a plně funkční vozi-
dlo hasičů z Lošova dostanou jejich ko-
legové ze sboru Olomouc–Město, který 
zajišťuje především požární dozor a pre-
venci. S touto jednotkou se Olomoučané 
mohou potkat například v Moravském 
divadle nebo Redutě. „Automobil bude 
sloužit pro technickou přípravu, na což 
je více než dostatečný,“ dodal Jan Langr, 
vedoucí odboru ochrany. 

V dalších letech se odbor ochrany za-
měří na obnovu požárních čerpadel a dal-
šího specializovaného vybavení.   mif

 LOŠOVSKÝM HASIČŮM NOVĚ  
 SLOUŽÍ AUTO JMÉNEM KAREL 
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Vážení přátelé,
ač zdá se to neuvěřitelné, bude to již 30 let od úmrtí našeho otce a dědečka, 
univerzitního profesora PaedDr. Josefa Fuky a od úmrtí naší maminky a babič-
ky Věry Fukové, kteří nám stále velmi chybí a v našich srdcích jsou s námi na-
pořád. Nikdy nebudou zapomenuti pro svoji lásku k rodině, moudrost a dobré 
skutky. Maminka zemřela 12. 9. 1992 a tatínek ji následoval 26. 11. 1992.  
Otec kromě svého povolání profesora fyziky, jak na školách středních, tak 
školách vysokých, působil jako docent obecné fyziky dvanáct let jako vedoucí 
katedry experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci a byl jejím prvním vedoucím. Působil v Jednotě českých matematiků 
a fyziků, v odborných komisích školských i s celostátní působností, v redakčních 
radách časopisů Přírodní vědy ve škole, Pokroky matematiky, fyziky a astrono-
mie, Fyzika ve škole, Matematika a fyzika ve škole. Byl autorem nebo spoluau-
torem dvou desítek knižních publikací (metodických příruček a učebnic fyziky 
pro základní, střední i vysoké školy), scénářů osmi výukových filmů, dvanácti 
vysokoškolských skript a více než sto padesáti článků v časopisech a sbornících 
zaměřených na metodiku výuky matematiky a fyziky.
Jako děkan se ve svém dvanáctiletém období velmi zasloužil o rozvoj Přírodo-
vědecké fakulty UP v Olomouci. Kromě svého povolání se také náš otec a děde-
ček naplno věnoval po boku své manželky Věrky své rodině, kterou ochraňoval 
a zabezpečil po všech stránkách a byl naše jistota a zázemí, které utvářela naše 
maminka a babička Věrka. Náš táta a dědeček a byl milován a ctěn všemi lidmi, 
protože to byl velmi čestný muž, který nikdy neodmítl pomoci hodným lidem 
v nouzi.
A tak šel čas, i nebylo dne, kdy bych na své rodiče nevzpomněla, a děkuji všem, 
kteří vzpomenou s námi.

Iva Klozová rozená Fuková s rodinou

REDAKČNÍ POŠTAREDAKČNÍ POŠTA

Sté výročí narození sochaře Oldřicha Peče
Dne 12. září jsme si připomněli 100. výročí narození akademického sochaře Oldři-
cha Peče (1922–1965). Patřil k významným osobnostem olomoucké výtvarné kul-
tury poválečného období a byl jedním z důležitých protagonistů modernistických 
tendencí v sochařské tvorbě regionu konce 50. a 60. let minulého století.
Oldřich Peč se narodil v herecké rodině. Sám zpočátku hrál, ale poté se rozhodl 
nastoupit na dráhu výtvarného umělce. Po totálním nasazení za 2. světové války 
se vrací do Olomouce, kde je ve styku se zdejší  uměleckou scénou (Hořínek, Do-
ležal, Lenhart) a začíná se věnovat sochařství (autoportrét z roku 1942 v majetku 
Muzea moderního umění v Olomouci). Po úspěšně složených přijimacích zkouš-
kách nastupuje v roce 1945 na AVU v Praze k prof. Otakaru Španielovi, světozná-
mému tvůrci našich mincí a medailí. Po konci studia, kde měl tu možnost být 
s umělecky silnou poválečnou generací (Kulich, Snopek, Prachatická a další) a kde 
prokázal svůj talent (obdržel 1. cenu Akademie), se vrací na Moravu – ateliér si po-
řizuje v Olomouci a od roku 1950 až do své smrti žije v Prostějově. 
Peč se zpočátku projevuje jako kvalitní portrétista (oduševnělé hlavy otce, tchána, 
syna Martina a švagrové  J. Petschové), medailér (J. A. Komenský), dovede zvládat 
i monumentální úkoly (pomníky v Konici a Zábřehu), problém mu nedělá  ani tvor-
ba soch s pracovní tematikou – i zde se dobral skutečných výsledků (bez dobových 
schémat živě pojatý Horník). Rád se též věnuje plastice s dětskými náměty či s mo-
tivy zvířat. Od roku 1950 začíná spolupracovat s mladými olomouckými architek-
ty (Hynek, Coufal, Adamík, Kolář) a z této spolupráce vychází nejen řada soutěží 
(na hrob Petra Bezruče, pomník J. E. Purkyně, Jiřího Wolkera  či na památník na 
Playa Giron na Kubě), ale i konkrétní realizace (dnes zničená kašna s motivem koní 
v Olomouci, pomník osvobození v Konici, reliéf na atice domu v Lutíně, reliéf na 
pomníku v Tovačově, vstup do kolejí 17. listopadu v Olomouci, zničený reliéf v kině 
Oko v Prostějově, dnes ztracené keramické výzdoby porodnic v Prostějově a Šum-
perku a další). 
Přelom 50. a 60. let znamená v sochařově tvorbě orientaci k co nejúspornějšímu 
formálnímu  vyjádření, snahu o užití výtvarné zkratky. A to jak v dílech v sádře či 
betonu (Pták v nemocnici v Zábřehu), tak v materiálu, který se pro Peče stane cha-
rakteristický – ve svařované oceli (Ryby na bazénu v Olomouci, znak ČSD v Pře-
rově a komorní plastika). Právě zde rozšířil Peč výrazové možnosti tohoto tehdy 
pro umění nově objevovaného materiálu. Velké množství plánů do budoucna však 
zhatila předčasná smrt po těžké nemoci v roce 1965. Oldřich Peč odpočívá na pro-
stějovském hřbitově. 
Bohužel dnes sochařova díla v Prostějově nenajdeme. Necitlivé úpravy interiérů 
veřejných budov znamenaly zkázu keramické výzdoby pokojů porodnice ve staré 
nemocnici a především významného dekorativního díla, reliéfu Vývoj kinemato-
grafie ve foyer někdejšího kina Oko. Stejně tak jsou návrhy na pomník prostějov-
ského básníka Jiřího Wolkera v Tatranské Poljance a imaginativní varianty jeho 
portrétu známé již jen z detailů dobových fotografií. 
Dílo Oldřicha Peče je zastoupeno ve sbírkách prostějovského muzea i ve fondu 
Muzea moderního umění v Olomouci. Nejvýrazněji byla jeho umělecká tvor-
ba připomenuta společnou posmrtnou výstavou s předčasně zesnulým malířem 
Miroslavem Ketmanem v roce 1973. V následujících letech byly Pečovy sochy 
vystavovány jen ojediněle, v tisku byla osobnost umělce připomenuta díky snaze 
prostějovského architekta Adamíka. Až výstava věnovaná sochařství Olomouc-
kého kraje pořádaná Unií výtvarných umělců Olomoucka v roce 2009 a následná 
publikace k tomuto tématu spolu s bádáním o výtvarných dílech v architektuře 
rehabilitovala význam tohoto umělce.

Martin Peč

Statutární město Olomouc 
nabízí k pronájmu:
1) prostor o celkové výměře 39, 

42 m2 v 1. NP budovy č. p. 1, byt. 
dům, ul. Pavelčákova č. o. 21, 
která je součástí pozemku parc. 
č. st. 464 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-měs-
to, obec Olomouc. Energetická 
náročnost budovy: D – méně 
úsporná.

2) prostor sloužící podnikání o celko-
vé výměře 154 m2 v 1. PP budovy 
č. p. 241, ul. Polská č. o. 57, která 
je součástí pozemku parc. č. st. 
273 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olo-
mouc. Jedná se o prostor bývalé 
vinárny. Energetická náročnost 
budovy: F – velmi nehospodárná. 
Předmětný prostor vyžaduje cel-
kovou rekonstrukci, doporučuje-
me jeho prohlídku. 

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

Hynaisova 10, 779 00 Olomouc,
-  písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, 

odbor majetkoprávní, Hynaisova 10, 779 00  Olomouc. 

Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projednání 
v orgánech statutárního města Olomouce poskytne odbor majetko-
právní Magistrátu města Olomouce, odd. majetkových řízení, 
Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., telefon: 588 488 278, 604 290 164, 
e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu. 

V případě zájmu o bližší informace k prostorům, popř. o jejich 
prohlídku se lze obrátit na společnost Správa nemovitostí Olomouc, 
telefon: 585 238 143 nebo 585 238 144. 
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Říjen 1922: U nás se až moc politizuje, 
vzkazuje nový olomoucký list
Denní tisk v Olomouci před sto a více lety 
byl oblastí velmi pestrou a proměnlivou.

Stálicí s nejdelší dobou pravidelného vydá-
vání je německý list Neue Zeit, jehož dějiny 
se táhnou až k revolučnímu roku 1848, ov-
šem roku 1902 končí, dále tu je Mährisches 
Tagblatt založený roku 1880 a české scéně 
dlouho dominuje katolický a vlastenecký 
list Našinec. Ten vznikl v březnu roku 1869 
jen pár týdnů po soudním zákazu starších 
českých Olomouckých novin. 

Kromě toho ale za první republiky 
vycházelo v Olomouci mnoho dalších 
místních periodik. Přesně před sto lety 
bychom v olomouckých trafikách mohli 
zakoupit i další zde vydávané tituly: od 
roku 1900 liberální Pozor, v roce 1919 
přibyl Československý deník coby orgán 
živnostenské strany a od 14. října 1922 
se k nim přidal také Moravský večerník. 
O dva roky později přibyl další „stranic-
ký“ list husitský Čechoslovák, později 
přejmenovaný na Palcát.  

Procházka po centru Olomouce zna-
menala před sto lety mimo jiné i mož-
nost potkávat zdejší redaktory při pilné 
práci nebo chodit okolo řady redakcí. 
Nejstarší Našinec sídlil tradičně na Dol-
ním náměstí číslo 16, Pozor v České ulici 
13 s inzertní pobočkou v „pasáži Živno-
banky“ na Horním náměstí, Českosloven-
ský deník měl redakci ve Slovenské ulici 
9 a nový Moravský večerník se zabydlel 
v České ulici 13 (dnešní ulice 8. května). 
Ve Vodní ulici (Wassergasse) 24 sídlil list 
Mährisches Tagblatt. Čechoslovák sídlil 
od roku 1924 v budově Komenia.  

Živá žurnalistika
Zmínka o tom, že naši pradědečkové 
a prababičky mohli potkávat redaktory, 
není vůbec samoúčelná – tehdy totiž ne-
malou část obsahu novin tvořily zprávy 
ze společnosti, a to často i nevalné infor-
mační hodnoty, jinak řečeno drby a kle-
py. Redaktoři tudíž navštěvovali hostince, 
kavárny, divadelní představení a všech-
ny aktivity, kde mohli narazit na něko-
ho nebo něco zajímavého. Tím se dost 

výrazně lišili od dnešních novinářů, kteří 
ve většině případů pracují ponejvíce s in-
ternetem a telefonem. Významná byla 
tato koncentrace žurnalistů, redaktorů, 
elévů a dopisovatelů i z jiného důvodu 
– někteří si dost možná museli dávat po-
zor, aby se nepotkávali navzájem. Vztahy 
mezi redakcemi musely být hodně napja-
té; zdejší noviny se totiž navzájem oso-
čovaly z nejhorších prohřešků, ze lhaní, 
stranickosti a neupřímnosti, občas včetně 
jmenovité kritiky konkrétního redaktora 
konkurenčního listu. Lidovecký Našinec se 
vysmívá pokrokářům z Pozoru, aby ten jim 
to vracel ještě daleko agresivnějšími útoky 
na katolíky. Oba svorně pak kritizují ně-
mecké Olomoučany a hlavně jakýkoliv ná-
rodnostní povzdych z německých deníků. 

Nový titul
Do toho se objevuje nový list Moravský 
večerník. V prvním čísle, které vyšlo 
14. října a bylo rozdáváno zdarma, tvr-
dí, že je “neodvislý“. Sídlí ale na stejné 
adrese jako liberální a antiklerikální Po-
zor, na adrese tiskárny a vydavatelství 
Bohumíra Knechtla. Povaha Večerníku 
je ale přeci jen jiná. Nový list je klidněj-
ší, méně „stranicky vzteklý“ a útočný. 
Základní rubriky má stejné jako starší 
olomoucké tituly, ale je vidět, že si jeho 
redaktoři hodně hledí toho, aby se všech 
akcí, o nichž píší, osobně účastnili a měli 
tak co nejlepší informace. K zavedeným 
rubrikám, jako je zpravodajství z Evropy 
a světa, zprávy z Prahy a celostátní poli-
tiky, z Olomouce a z lokální kulturní scé-
ny, přidávají lehký čtivý žánr v podobě 
rubriky Pestré čtení. Zde je možné najít 
přehršel všelijakých kuriózních zpráv 
z tuzemska i ze světa.  

Hlavně se ale vyhnout stranické agre-
sivitě. „Řekněme sobě hned na počátku 
upřímně: U nás se dnes příliš mnoho poli-
tisuje. Ovzduší jako by bylo přímo nabito 
politikou. Doložme však hned, že poli-
tisuje se nezdravě, takže český člověk 
jest již znechucen dnešním politickým 
životem a rád by se od politiky oprostil,“ 
píše v úvodníku prvního čísla redaktor. 
Věříme mu, že to myslel dobře. Protože 
příliš mnoho stranické nesnášenlivosti 
a věčných útoků muselo být ve finále 
protivné tehdejšímu čtenáři stejně jako 
dnešnímu. A právě proto se v říjnu 1922 
vyprofiloval tento nový olomoucký list, 
který se programově politickým ko-
mentářům vyhýbal.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Kino Apolo zve na mysteriózní 
velkofilm
Pozor! Doporučeníhodné!!! Na 
velkofilm s mysteriózním obsahem 
zve v říjnu 1922 olomoucké kino 
Apolo vydatnou reklamní kampa-
ní. Film o životě a utrpení Ježíše 
Krista, který líčí jeho příchod do 
Jeruzaléma, poslední večeři, zradu 
a uvěznění a ukřižování, natočil 
režisér Dimitri Buchowetzki, pů-
vodem Rus, narozený roku 1885. 
Po bolševické revoluci a občanské 
válce opustil Rusko a žil nejprve 
v Evropě, aby se pak přestěhoval 
do Kalifornie. V rolích Krista a Ji-
dáše se objevují tehdy slavní herci 
Adolf a Georg Fassnachtovi z ně-
meckého Freiburgu. Kino promítá 
film hned tři dny po sobě, což tou 
dobou není vůbec běžné. 

Stavbu obstará nejlacinější 
„oferentka“ 
V říjnu padne rozhodnutí, kdo 
vystaví v Holici moderní velké 
sklady a provozní budovy solných 
mlýnů. Tehdejší noviny si všímají 
toho, že vyhrála nikoliv nejlepší, 
ale „nejlacinější oferentka“, firma 
Drobník a Pavlík. Asi však stavba 
dopadla dobře, protože zde sídlí 
Solné mlýny Olomouc doposud. 
Než bude novostavba dokončena, 
mele se sůl v provizorních prosto-
rách na Klášterním Hradisku.  

Abstinenti zvou na 
přednášku a výstavu
Československý svaz abstinentní 
zve široké obecenstvo do hotelu 
Ymca (dnes hotel Palác). Před-
mětem pozvánky je přednáška 
brněnského lékaře a bojovníka při 
alkoholismu Vladimíra Kubeše. Ta 
se odehraje 8. října večer, násle-
duje pak desetidenní výstava na 
téma výhod abstinence s množ-
stvím barvitých obrázků a srd-
ceryvných příběhů o alkoholem 
zničených osudech.   mif

ŘÍJEN 1922 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Ze všech nejchytřejší je podle mého 
ten, kdo alespoň... 
—  Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821–
1881), spisovatel, novinář, filozof. 
Tři vylosovaní výherci obdrží dvě vstupenky 
na závěrečný koncert Podzimního festivalu 

duchovní hudby (22. října v 19:00). Tajenku 
křížovky zasílejte do 16. října na adresu: Ma-
gistrát města Olomouce, Horní náměstí 583, 
771 27 Olomouc. Obálku označte heslem „Ta-
jenka“. Elektronicky můžete vyluštěnou tajen-
ku zaslat na adresu: tajenka@olomouc.eu. 
Nezapomeňte prosím uvést své jméno, 

telefon a doručovací adresu. Tajenka z minu-
lého čísla: Nemysli. Když myslíš, tak nemluv. 
Když mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak nepode-
piš. Když podepíšeš, tak se nediv. (Jan Werich).
Úspěšní luštitelé: Božena Krejčířová, Libuše 
Mayerová, Lukáš F. Peluněk, Jaroslav Lešan-
ský, Zdeňka Kriklová.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,6–7,2 l /  100 km, 120–163 g/km. 
Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.
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AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. Horní Lán 445/1, Olomouc – www.autocentrumolomouc.com

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
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