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 OLOMOUC MÁ NOVÉ VEDENÍ MĚSTA 

TÉMA ČÍSLA

Od listopadu tramvají 
skoro až do Slavonína

Volejbalistky touží opět 
bojovat o medaile

Mobilní radar odhalil 150 
přestupků za dva měsíce
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Při financování vozu úvěrem od Volkswagen Financial Services získáte okamžité cenové zvýhodnění až 40 000 Kč (dle modelu) a servis na 
5 let / 60 000 km (co nastane dřív). Akce se vztahuje na nově objednané i skladové vozy Volkswagen a platí do odvolání. Nabízíme možnost dalšího 
zvýhodnění až 100 000 Kč pro podnikatele u modelů Passat Variant, Arteon a Arteon Shooting Brake. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené 
vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Nabídka platí do vyčerpání zásob nebo do odvolání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů Golf: 
0,9−8,4 l / 100 km, 21−190 g/km, 14−14,9 kWh / 100 km, Tiguan: 1,7−9,8 l / 100 km, 38−222 g/km, 15,3 kWh / 100 km a Arteon: 1,1−9,6 l / 100 km, 
25−216 g/km 14,9−15 kWh / 100 km. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Více na volkswagen.cz.

Úvěr 
s bonusem

Zvýhodnění
až 40 000 Kč
a Servis na 5 let

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

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

SEATAteca
Žít ve velkém.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,6–6,8 l /  100 km, 
120–155 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

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

OLOMOUCKÉ NÁBŘEŽÍ MÁ 
NOVOU NÁPLAVKU 

VYKRADAČ ŽIVOTA
ROZHOVOR S MICHALEM SÝKOROU

KONCERT KAPELY THE BLUESMEN. 
MOŽNÁ SE KONAL NAPOSLEDY

370 metrů na délku, 
12 metrů na šířku.
Náplavka se v říjnu otevřela lidem.

Eliška Klímová 
výzkumná pracovnice

Adam Mičuda   
vývojář  

Kateřina Novosadová 
a Alice Machová   

zaměstnankyně oděvní prodejny  
Jsem spokojená, nemám žádný 
problém. Dojedu, kam potřebuju. 
Naprosto mi vyhovuje hustota sítě, 
i když často potřebuju cestovat přes 
město různými směry. 

Nedávno jsem se odstěhoval 
do Štěpánova, takže už nevím, 
nepoužívám ji. Poslední dobou po 
Olomouci jezdím jenom na kole, 
to preferuju. Nová trať mě nijak 
neovlivní, tam nejezdím. 

S hromadnou dopravou nejsme 
spokojené. Ráno jsou spoje tak plné, 
že se tam kolikrát nejde ani dostat. 
Ten, kdo se musí dostat včas, kam 
potřebuje, tak to nestihne. 

GLOSA

Tramvaje jsou součástí moderních 
a velkých měst a jejich rozšiřování 
do dalších lokalit je, při současných 
možnostech ekologických způsobů 
přepravy, dobrým řešením. Není 
to nejlevnější ani nejjednodušší 
varianta, ale cestujícím vedle 

autobusů omezených přeplněnými 
silnicemi přináší pohodlnou a rychlou 
alternativu pohybu ve městě. A to je 
správná cesta k tomu, aby se Olomouc 
stala více městem lidí než automobilů. 
Od listopadu se tramvajová síť 
rozšířila a vznikly tři nové zastávky, 
které mohou využít tisíce obyvatel 
v oblasti Nových Sadů. Po dokončení 

stavby na Masarykově třídě a dalších 
navazujících opravách tratí se nyní 
tramvaje vrací v plné síle do ulic 
Olomouce, tak jim dejte šanci a zkuste 
je při příští cestě využít.
 
Jaroslav Michalík
předseda představenstva 
DPMO

Jste spokojeni s olomouckou městskou hromadnou dopravou?

Olomoucký spisovatel a pedagog 
je autorem odborných monografií 
i nejúspěšnějších českých detektivek.

Říjnové koncerty legendární olomoucké 
kapely byly zážitkem pro všechny fanoušky 
blues, jazzu a této party hudebníků. 
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ANO NEVÍM NE

OBSAH / ANKETA

GYMNAZISTÉ SE VYDALI PO
STOPÁCH KOMENSKÉHO

Studenti olomouckého církevního
gymnázia se vydali do nizozemského 
partnerského města Veenendaal.

KAVÁRNA POTMĚ PŘILÁKALA
REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

Málokdo bez zrakového postižení asi
zažil opravdu úplnou tmu. Jakmile se za
vámi zavřou dveře, vidíte jen černo.

VESLAŘI SBÍRALI 
V RAČICÍCH MEDAILE

Medailové žně pro olomoucké 
veslování ve sprintech, na mistrovství 
žactva a také na šampionátu družstev. 
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PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 4. listopadu   částečná uzavírka ulice 
  Pasteurova
do 9. listopadu   Divišova ulice – úplná uzavírka  
  silnice v místě železničního 
  přejezdu
do 11. listopadu   částečná uzavírka silnice 
  Tovární – estakáda (po částech)
11. listopadu – 22. prosince  částečná uzavírka silnice I/55 –  
  ulice Přerovská a úplná 
  uzavírka silnice III/03551 –  
  Brunclíkova ulice

16. listopadu – 15. ledna Horní a Dolní náměstí Opletalova,  
  Ztracená, Pavelčákova – 
  Vánoční trhy
do 19. listopadu   částečná uzavírka ulic  
  Zedníkova a Na Pevnůstce 
  v Radíkově
do 30. listopadu   částečné uzavírky ulic Bílkova 
  a U Sv. Jana v Topolanech
do 30. listopadu   úplná uzavírka ulic Nábřeží 
  a Blahoslavova

OZNÁMENÍ

10. listopad bude patřit nevidomým 
a organizacím, které poskytují sociál-
ní a další služby zrakově postiženým. 
Olomoucké organizace poskytující so-
ciální služby lidem se zrakovým posti-
žením pořádají Den otevřených dveří. 
Ve čtvrtek se od 8 do 18 hodin veřej-
nosti otevřou dveře na I. P. Pavlova 69, 
kde sídlí organizace Tyfloservis, Tyflo-
Centrum a oblastní odbočka SONS ČR. 
Cílem je ukázat veřejnosti, že i nevi-
domí mohou žít s využitím speciálních 
pomůcek a služeb samostatný, důstoj-
ný život. 

Svatého Martina si připomenou svatoko-
pečtí farníci. Sraz je 11. listopadu 
v 17 hodin u sousoší sv. Jana Nepomuc-
kého u boudek. Průvod projde kolem 
baziliky a po jeho skončení následuje se-
tkání s drobným občerstvením na nádvo-
ří svatokopeckého areálu s možností 
účasti na bohoslužbě v bazilice. 

Skončil svoz komunálního odpadu z cha-
tových oblastí v okrajových částech měs-
ta. Poslední svoz komunálního odpadu 
z chatových oblastí byl proveden 
31. října, znovu zahájen bude na jaře 
příštího roku.

Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci 
se ZUŠ Campanella a Konzervatoří Evan-
gelické akademie představí v pondělí 
14. listopadu v 19 hodin vítěze Dittersovy 
soutěže komorních souborů. Koncert se 
koná v Geislerově sále na adrese Sloven-
ská 5. O dva týdny později v sobotu 
26. listopadu se v Redutě v 19 hodin 
předvedou vítězové Mezinárodní pěvec-
ké soutěže Olomouc 2022.

Ve čtvrtek 24. listopadu se v 17 hodin 
koná na Sluňákově Sváteční setkání 

s hudbou, literaturou a poezií 
a s krajinou příběhů námi společně 
obývanou. S třemi výraznými osob-
nostmi našeho uměleckého a veřej-
ného prostoru. Koncertovat bude 
Jarda Svoboda, číst Miloš Doležal 
a Josef Kroutvor.

Statutární město Olomouc vyhlašuje 
17. ročník tradiční soutěže Pojmenuj 
vánoční strom. Výtvarně zpracované 
návrhy se jménem vánočního stromu 
mohou zájemci zasílat do pondělí 
14. listopadu na adresu: Magistrát 
města Olomouce, odd. kultury, Lucie 
Rozbořilová, Horní náměstí 583 – rad-
nice, 779 11 Olomouc nebo osobně na 
podatelnu radnice v úředních hodi-
nách. Na obálku uveďte: Soutěž po-
jmenuj vánoční strom, na zadní stranu 
výtvarných návrhů jméno, třídu, věk 
a název školy. 

Než vyrazíte na lyže, překontrolujte 
doma aktuální stav svého vybavení. 
Přineste vše nepotřebné a přijďte si 
vybrat to správné. Nemáte co donést? 
Přijďte si pouze vybrat. V Domě dětí 
a mládeže na třídě 17. listopadu budou 
25. a 26. listopadu přijímat lyže, lyžáky, 
helmy, brýle, hole, snowboardy, boty 
na snowboard, brusle a běžky pro děti 
a mládež, které nejsou moc staré a ob-
nošené. 

V sobotu 26. listopadu bude od 8 do 
12 hodin v městské knihovně na náměs-
tí Republiky Den pro dětskou knihu. 
Knihovna se promění v prostor plný víl 
a elfů. Děti, které mohou přijít i v kostý-
mu, čeká pohádková soutěž a výtvarná 
dílnička. 

Známý-neznámý Oldřich Jelínek je ná-
zev výstavy v galerii Mona Lisa. Zajít si 
na ni můžete do 26. listopadu. 

Na zeď nebo na stůl. Kalendáře s olo- 
mouckými motivy na rok 2023 si můžete 
zakoupit v Informačním centru v podlou-
bí radnice nebo také v e-shopu na adre-
se: eshop.olomouc.eu. Cena nástěnného 
kalendáře je 150, stolního 89 korun.

Věnujte Vlastivědnému muzeu svůj kou-
sek moře, stanete se tak spoluautory jed-
né z částí výstavy Mušle Středomoří. Ta 
je v muzeu otevřena do března příštího 
roku. Mušle můžete nosit přímo do mu-
zea, třeba rovnou na muzejní recepci.

Na oslavu 20. výročí založení Hospice na 
Svatém Kopečku přijede zahrát a zazpí-
vat Jiří Pavlica & Hradišťan 8. listopadu 
do baziliky Navštívení Panny Marie.

Infekční onemocnění jsou a nadále i budou 
jednou z hlavních výzev současné medi-
cíny. Významným přínosem pro pacienty 
Fakultní nemocnice Olomouc je proto za-
vedení kontinuálního vyšetřování hemo-
kultur. V nemocnici bylo modernizováno 
vybavení pro včasnou detekci bakterií na-
cházejících se v krvi pacientů se závažnými 
až život ohrožujícími onemocněními.

Adventní duchovní obnova s páterem Go-
razdem Krušinou je na programu v sobo-
tu 3. prosince ve svatokopecké bazilice. 
Duchovní setkání s biskupem  Baslerem 
o den později, kdy se bude na Svatém 
Kopečku slavit od 17 hodin také svatý 
Mikuláš.
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TRAMVAJÍ SKORO AŽ DO SLAVONÍNA

Byl to dluh města vůči obyvatelům nejlidnatějšího olomouckého sídliště. Když se začínalo se stavbou první 
etapy tramvajové trati na Nové Sady, zněl takto jeden z argumentů. Dluh je splacen. 
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Sídliště Nové Sady a Povel mají největ-
ší koncentraci obyvatel. Díky dokonče-
ní tramvajové trati mají od listopadu 
i moderní a ekologické dopravní spojení 
s centrem města.  

MICHAL FOLTA

Stavba druhé etapy tramvajové trati na 
Nové Sady byla zahájena v březnu 2021 
a dokončena letos v říjnu. Při nákladech 
ve výši 469 milionů korun vzniklo 1200 
metrů tramvajové trati a tři nové zastáv-
ky. Tramvaj byla přivedena do Zikovy 
a Schweitzerovy ulice, modernizovány 
byly inženýrské sítě, vznikly nové chod-
níky, cyklostezky a přechody pro chodce, 
vytvořena byla také nová parkovací mís-
ta a vysázena nová zeleň. To je docela 
velký balík práce za dvacet měsíců. 

Přes překážky
Při stavbě bylo nutné vyřešit řadu pro-
blémů a překážek. Skoro symbolicky 
stavba loni na jaře začínala demolicí 
starých domů v Rooseveltově ulici, které 
stály v cestě kolejím. Na místě sídla au-
toškoly vznikla nová komunikace spoju-
jící Trnkovu ulici s Rooseveltovou a také 
nové parkoviště. To předznamenalo fakt, 

že po dokončení celé stavby je na sídlišti 
více parkovacích míst než předtím. 

Během stavebních prací ale měli obyva-
telé okolních ulic rok a půl zkomplikované 
parkování i příjezd. Stavební firma se sna-
žila po dohodě s městem flexibilně hledat 
taková provizorní řešení, aby bylo snížení 
komfortu po dobu výstavby co nejmenší. 

„Vybudování nových parkovišť se šesta-
dvaceti místy je pro obyvatele tohoto síd-
liště určitě příjemnou přidanou hodnotou 
k nové trati,“ uvedl během stavby tehdejší 
náměstek primátora Martin Major.

Středem a bokem
Trať je v celé Zikově ulici vedena stře-
dem vozovky, za křižovatkou u Billy ve 
Schweitzerově ulici pokračuje na pravém 
okraji blíže k poli. Tento rozdíl má jedno-
duché vysvětlení. Zikova ulice je hustě 
zastavěna, proto je z pohledu obyvatel 
panelových domů optimální vést trať 
prostředkem ulice, co nejdále od byto-
vých jednotek na obou stranách. 

Ve Schweitzerově ulici je na pravé 
straně trati pole a navíc se zde v době 
stavby nenacházely žádné inženýrské 
sítě, tudíž volba byla jasná. V této ulici 
trať protazím končí zastávkou U Kapličky 
a kolejovou úvratí, na níž uprostřed vo-
zovky nebylo dost místa. Při dobudování 
trati až ke Slavonínu by pak navíc bylo 
nutné ze středu vozovky vést koleje na 
točnu, což by znamenalo nutnost vybu-
dovat další světelnou křižovatku.

Zelenější než předtím
Na začátku stavby bylo nutno vykácet 
několik desítek stromů. Dnes je v okolí 
trati vysazen dvojnásobek nových stro-
mů a velké množství keřů, jejichž přínos 
pro lokalitu se projeví při prvním jarním 
zazelenání. 

„Odborníci připravili estetické a pestré 
sadové úpravy z takových druhů, které se 
vhodně doplňují a navíc v městském pro-
storu hodně vydrží,“ komentoval budoucí 
vzhled okolí primátor Mirek Žbánek. Za-
jímavostí, která rovněž přispěje k zele-
nější podobě této lokality, je vegetační 
povrch na rozchodníkových rohožích, 
díky němuž je část kolejí pokryta nízkou 
vegetací. 

Až na konec
„Po celou dobu stavby jsme kontrolovali, 
zda zhotovitelé zvládají termíny. Věděli 
jsme, že stavba je náročná pro obyvate-
le sídliště, jsem rád, že vše skončilo podle 
dohodnutého harmonogramu. Věřím, že 
výhody nové trati vynahradí obyvatelům 
Nových Sadů ztížené podmínky posledních 
dvaceti měsíců,“ dodal primátor Žbánek. 

Když byla v roce 2013 dokončena prv-
ní etapa trati, kritici poukazovali na to, 
že starý dluh města vůči své nejhustěji 
obydlené části je splacen nedostatečně, 
protože dočasná konečná zastávka je na 
samém začátku sídliště. Nyní už tramvaje 
projíždějí jeho středem. 

DRUHÁ ETAPA TRAMVAJOVÉ 
TRATI V ČÍSLECH
Doba výstavby: 20 měsíců 
Náklady: 469 milionů Kč 
Nové zastávky: Trnkova, Zikova, 
U Kapličky
Délka: 1200 metrů 
Nové světelné křižovatky: 2 
(Zikova – Rooseveltova a Zikova – 
Schweitzerova)
Nová zeleň: 92 stromů, 3372 keřů
Nová vybavenost: chodníky, pře-
chody, cyklostezka, 12 laviček

LEPŠÍ PARKOVÁNÍ
Mezi ulicemi Trnova a Zikova 
vzniklo nové parkoviště pro 26 
vozidel. Po obou stranách Ziko-
vy ulice byly vytvořeny parkovací 
zálivy s 52 parkovacími místy. Ve 
Schweitzerově ulici bylo obnove-
no dalších pět stání.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

370 metrů na délku, 12 metrů na šířku. 
Takové jsou parametry olomoucké ná-
plavky na pravém břehu Moravy mezi 
mostem u Bristolu a mostem Václava 
Rendera. V říjnu se otevřela lidem.

Náplavka je pobřežní plocha v nižší 
úrovni než vlastní nábřeží, u které se po-
čítá s občasným zaplavením. V Olomouci 

tvoří jednu z dominant protipovodňo-
vých opatření. 

„Smyslem náplavky bylo přiblížit řeku 
lidem a vytvořit odpočinkovou zónu 
v blízkosti řeky. To se nám povedlo a už 
dnes vidíme, jak tento trend napodo-
bují další města. Podobné prvky vzni-
kají třeba v Hranicích nebo Brně, řeku 
lidem chce přiblížit i Valašské Meziříčí 

a Vsetín,“ uvedl generální ředitel Povodí 
Moravy Václav Gargulák.

650 kubíků
Olomoucká náplavka je obložená žulo-
vým kamenem, který je dostatečně odol-
ný proti povodňovým průtokům. Nejedná 
se o izolovanou stavbu, ale naopak je 
významnou součástí protipovodňových 
opatření Olomouce. „Musí převést průtok 
o síle šesti set padesáti kubíků za vteři-
nu a podle vodohospodářských výpočtů 
bude přibližně třicet dnů v roce zapla-
vena. Odolat musí také ledovým jevům 
v době mrazů, čemuž odpovídá také její 
konstrukce,“ vysvětlil Gargulák.

Pozor, voda!
Náplavka coby součást koryta a vod-
ní dílo bude i nadále majetkem Povodí 
Moravy a město Olomouc ji bude mít 
v dlouhodobé výpůjčce. Na náplavce 
bude možné provozovat drobné ob-
čerstvení a společenské aktivity, jako 
koncerty či různá představení. Veškeré 
zařízení ale musí být mobilní – v přípa-
dě, kdy z horního toku Moravy přijde 
varování před vysokými průtoky v řece, 
bude nutné náplavku během krátké 
doby vyklidit. Přesná pravidla povozu 
stanoví provozní řád.

Stavba náplavky se lehce opozdila na 
protějším levém břehu, který ale nemá 
být přístupný veřejnosti. Veškeré práce 
na protipovodňových opatřeních etapy 
II. B by měly být dokončeny v průběhu 
listopadu. Náklady činily 730 milionů 
korun. Protipovodňová ochrana se týká 
dvaceti tisíc obyvatel a majetku v hodno-
tě tří miliard korun.   ste

 OLOMOUC MÁ NOVOU NÁPLAVKU 
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Dvouhrbá slečna z Prahy obohatila zoo
Posila velbloudího chovu – samice Mar-
got přicestovala v říjnu do olomoucké 
zoologické zahrady. Roční samice po-
chází ze Zoo Praha a cesta proběhla bez 
nesnází. 

„Náš samec byl po jejím příjezdu odděle-
ný, aby měla možnost se nejprve sezná-
mit s ostatními svého pohlaví. Samce 
jsme ráno pustili ke skupině a vypadá 
to, že se všichni mají spolu dobře a záhy 
našli i společnou velbloudí řeč,“ uvedla 
mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Olomoucká zahrada chová velbloudy 
dvouhrbé od roku 1958. Poslední přírůstek 
tam přišel na svět v roce 2020. Vedoucí 
zimoviště afrických zvířat Pavel Vidlář si 
nyní přeje, aby se i Margot stala matkou.

Velbloudi jsou domácí býložravá zvířa-
ta domestikovaná asi před 4,5 tisíci lety. 
Divoce žijí jen v poušti Gobi a severo-
západní Číně. Pouštním podmínkám se 
velbloudi umí neskonale dobře přizpůso-
bit. Jejich srst slouží jako tepelný izolant, 
úzké štěrbiny nozder se při písečné bouři 
semknou a brání pronikání písku, uši 
chrání husté chomáče srsti a oči dlouhé 
dvojité řasy. 

Díky upravenému metabolismu vy-
drží velbloudi bez vody až dva týdny. 
Mají tak dobře vyvinutý čich, že roz-
poznají vodu na vzdálenost 17 kilome-
trů. Jejich hrb neobsahuje vodu, ale 
tuk. V případě nouze ho metabolizují 
na energii a vodu, ale odvádí i tělesné 
teplo.   dtx

Listopadová projekce v bývalém krytu 
bude se svařákem a za dobrovolné vstupné
Paměť národa střední Morava připravila 
na úterý 15. listopadu večerní promítání 
tematických dokumentů v krytu civilní 
obrany v Bezručových sadech od 18 do 
22 hodin. „A aby to mělo trošku atmosfé-
ru, bude i svařák,” uvedl za organizátory 
Petr Zavadil. 

Projekce tematických filmů souvisí 
s Dnem boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodním dnem studentstva, tedy 
se 17. listopadem. Vstupné je dobrovolné. 

Paměť národa dokumentuje vzpomín-
ky pamětníků událostí 20. století, vypráví 
jejich příběhy veřejnosti a vzdělává mla-
dou generaci i pedagogy. V krytu v Bez- 
ručových sadech provozuje audiovizuální 

výstavu Odkryté příběhy 20. století, kde 
se návštěvníci mohou dozvědět o dra-
matických osudech pěti pamětníků války 
a komunismu z Olomouckého kraje.   ise

ZPRÁVY Z MĚSTA

NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
N OVO STAVE B 

V  R E G I O N U 
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Forty v mobilu
Vybrané objekty unikátního fortifikační-
ho systému Olomouce, který byl vybu-
dován v 18. století, představuje nová 
mobilní aplikace. Její součástí jsou inter-
aktivní mapy a nespočet fotografií. 

Aplikaci si můžete stáhnout na webové 
adrese visitczechrepublic.online.   mmo

ZPRÁVY Z MĚSTA

Stovky tisíc korun věnovala příspěvková 
organizace Hřbitovy města Olomouce na 
údržbu pietních míst. Nejvíce se soustře-
dila na chodníky.

„Podařilo se nám vše opravit ještě za pří-
znivého počasí. Nové povrchy chodníků 
a cest ocenili lidé především v dušičko-
vém období,“ uvedl ředitel organizace 
Ladislav Šnevajs.

Nové dlážděné i mlatové chodníky slou-
ží od tohoto podzimu návštěvníkům hřbi-
tova na Svatém Kopečku. Opravami prošly 
cesty a chodníky ve staré i nové části hřbito-
va. Práce si vyžádaly náklady sto tisíc korun. 

Využití kostek z města
Chomoutovský hřbitov má nově vydláž-
děný vstup za sedmdesát tisíc korun 

a podmanivou atmosféru hřbitova na 
Nové Ulici podtrhuje nové dláždění 
hlavní cesty mezi vstupem a centrálním 
křížem. 

„Jedná se o velké dlažební kostky, kte-
ré původně asi sto let dláždily třídu 
1. máje, Denisovu a Pekařskou ulici,“ vy-
světlil ředitel hřbitovů Šnevajs. Náklady 
na práci dlaždičů přišly na 600 tisíc korun.

„Nově jsme na novoulickém hřbitově 
otevřeli zadní vstup, který zjednoduší péči 
o hroby těm, kdo přijedou autobusy číslo 
19 nebo 21. Nemusí tak obcházet hřbitov-
ní zeď k hlavnímu vstupu,“ doplnil Šnevajs.

Nová hrobová místa
Hřbitovní správa rovněž vybudovala 
nové základové desky pro urnové hroby, 
a to i na Ústředním hřbitově v Neředíně. 

Na Nové Ulici vznikla základová deska 
pod menší hroby na 7 uren, v prostoru 
za krematoriem v místě, kde byly staré, 
často neudržované hroby, vznikla nová 
skupina urnových hrobů. 

„Součástí nového prostoru v Neředí-
ně jsou i nové mlatové cesty a výsadba 
zeleně. Nedaleko od vstupu do kremato-
ria byl předlážděn prostor s propadlými 
a nerovnými dlaždicemi za dvě stě tisíc 
korun,“ shrnul ředitel Šnevajs.

Renovace v Černovíře
Přestože je vojenský hřbitov v Černovíře 
chráněn mezinárodní úmluvou, v deva-
desátých letech z něj zmizela většina liti-
nových křížů na hrobech padlých vojáků 
z první světové války. Nyní se podařilo 
několik křížů nalézt, zrenovovat a vrátit 
na původní místo. 

„Celková obnova hřbitova a jeho uvedení 
do původního stavu již nejsou možné, ale 
podařilo se obno-
vit a zachovat pro 
příští generace 
alespoň něko-
lik hrobových 
míst. Můžeme si 
tak představit, 
jak monumen-
tálně a důstojně 
vypadal hřbitov 
původně,“ uzavřel 
Šnevajs.   mmo

 NOVÉ CESTY A CHODNÍKY PRO  
 OLOMOUCKÉ HŘBITOVY 

Svatomartinská 
Olomouc

O víkendu 11. a 12. listopadu ožije 
Horní a Dolní náměstí mladým 
vínem. Ochutnávky a prodej 
svatomartinského vína lidem 
zpříjemní koncerty, cimbálová 
muzika i ohňová show. 
K dostání budou i regionální 
produkty.   ise
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Studenti olomouckého Církevního 
gymnázia Německého řádu se v září 
vydali do partnerského města Veenen-
daal a na Ichthus College, aby prozkou-
mali stopy Jana Amose Komenského 
v Nizozemsku. Jedná se o projekt fi-
nancovaný Evropskou unií.

Studenti se po návratu shodli, že je návště-
va Nizozemska obohatila o kulturní zážitky 
i jazykové znalosti. „Pro mě byla zajímavá 
návštěva samotného Veenendaalu, jelikož 
jsem se dozvěděl cenné informace o na-
šem partnerském městě i jejich kultuře. 
Doufám, že tato úžasná spolupráce bude 

fungovat i nadále,“ řekl Daniel Fegyveres, 
jeden ze zúčastněných studentů. 

Podle kantorky Pavly Svítkové olo-
moučtí studenti viděli ve Veenendaalu 
i Zvon přátelství a také Památný strom, 
který tam byl zasazen u příležitosti 
15. výročí spolupráce obou měst. 

„S otevřenou náručí nás přijali na 
Ichthus College. Nizozemští studenti nás 
provedli po celé škole, pověděli nám, 
jak u nich probíhá výuka, přestávky 
a různé akce. Měli jsme dostatek času 
a příležitostí pracovat na našem projek-
tu a sdílet výsledky s ostatními studen-
ty,“ uvedla Svítková.

S projektem Po stopách J. A. Ko-
menského pokračovali studenti v Na-
ardenu, kde navštívili Komenského 
muzeum a poznali poslední léta jeho 
života. Tam vytvořili také video o díle 
českého velikána.

Poznávací cestu završili gymnazisté 
v Amsterodamu, kde si prohlédli dům, 
v němž Komenský bydlel. Po trase ale 
nevynechali Haag, Rotterdam nebo 
větrné mlýny.    dtx

 GYMNAZISTÉ SE VYDALI PO  
 STOPÁCH KOMENSKÉHO 

Letadlo 
Více než 1,6 
milionu korun 
stála rekonstrukce 
dětského hřiště 
v ulici U Kovárny 
v Neředíně. Původní 
herní prvky byly 
nahrazeny novými, 
jimž dominuje 
prolézací letadlo. 
Nová je i věž 
s klouzačkou 
a lezeckou stěnou. 
Práce trvaly dva 
měsíce.   mmo

IN
Z2

21
10

99



www.facebook.com/statutarni.mesto.olomouc         11

Svět pohádek je jako nový
Sousoší Svět pohádek od Lubomíra Macháně vztyčené na No-
vých Sadech má za sebou restaurátorský zásah. 

Bezmála čtyřmetrové pískovcové sochy před Základní 
školou dr. Milady Horákové v Rožňavské ulici restauroval Mi-
lan Dofek. Oprava tří monolitů z roku 1994 vyšla na necelých 
padesát tisíc korun. Sochy měly na sobě po čtvrtstoletí stopy 
vandalského poničení i biologické koroze.

„Restaurování spočívalo ve vysekání starých tmelů a jejich 
nahrazení tmelem v barvě pískovce i zpevnění zvětralých částí 
kamene. Zahrnovalo také patinaci a hydrofobní nástřik,“ upřes-
nila mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Právě hydrofobní nástřik by měl pískovec chránit před roz-
mary počasí v příštích letech.   pok

MĚSTSKÉ ČÁSTI

PŘED PO

Spurníkův
 ochotnický

soubor 
Sokola Litovel

pořádá Komise městské části Slavonín a FK Slavonín
Sokolovna FK Slavonín, ul. Jižní 30

 
vstupné dobrovolné

Hrají: Martin Truxa • Bára Antonová • Josef Andrle • Zdeněk Šmíd
Michal Schmalz • Michal Rakowski • Petr Linduška • Lukáš Malaska
Karolína Hrbková • Jaroslav Skála • Zdena Sedlářová • Irena Blektová 

Sára a Marek Soldánovi 

Režie a dramaturgie: Pavel Soldán

 sobota 12. listopadu 19.00 

uvádí detektivní komedii

Benefice pro hodolanský kostel vybírala peníze na střechu
Osm a půl tisíce korun činil výtěžek benefičního koncertu 
na konci září v hodolanském farním kostele Panny Marie 
Pomocnice křesťanů. Prostřednictvím duchovní hudby se 
vybíralo na opravu střechy kostela, která je v havarijním 
stavu a předpokládaná částka na její obnovu činí pět milio-
nů korun.

Koncert se konal ve spolupráci s Komisí městské části Staré 
Hodolany a Bělidla, římskokatolické farnosti a ZUŠ Žerotín. 

„Posluchači zaplnili celý kostel a vyslechli si Bachovy, Schuber-
tovy a další skladby v podání učitelů varhanního, klavírního, 
dechového a pěveckého oddělení Základní umělecké školy Že-
rotín,“ uvedl za organizátory Jan Gottwald.

Koncert připomněl také dvacáté výročí úmrtí olomouc-
kého pedagoga, skladatele, organologa a muzikologa 
Zdeňka Fridricha, jehož kompozice na koncertě rovněž 
zazněly.   dtx

Envelopa má opravenou 
autobusovou zastávku 
Od počátku října má novou podobu autobusová zastávka na 
třídě 17. listopadu před právnickou fakultou. Výsledkem staveb-
ních prací na zastávce Envelopa ve směru na tržnici je rozšíře-
né nástupiště pro cestující i nový přístřešek.

„Autobusový záliv je nově vybudovaný s komfortní šířkou 
tři metry a s povrchem ze superplastického betonu. Součás-
tí stavebních úprav bylo i předláždění nástupiště. Nově je zde 
umístěný také autobusový přístřešek, který cestujícím dosud 
chyběl,“ popsal vedoucí odboru dopravy Marek Černý. 

Pro lepší komfort cestujících bude autobusová zastávka 
doplněna také o elektronický označník, který informuje o tom, 
jaký spoj a za jak dlouho na zastávku přijede.

Náklady přišly na zhruba tři miliony korun a městu je pomohl 
uhradit Olomoucký kraj dotacemi v součtu 1,2 milionu korun.   ste
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KOALICE  
OLOMOUC MÁ NOVÉ VEDENÍ MĚSTA 

TÉMA

Slavnostní podpis koaliční smlouvy a ustavující zasedání Zastu-
pitelstva města Olomouce v novém složení definitivně vykresli-
ly novou podobu vedení města pro období let 2022–2026.

RADKA ŠTĚDRÁ, JANA DOLEŽELOVÁ

Následující čtyři roky povede město hnutí ANO 2011, koalice Pro-
Olomouc a Piráti a hnutí spOLečně. Lídři těchto politických subjek-
tů podepsali v druhé polovině října koaliční smlouvu. Nová koalice 
má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu sílu osmadvaceti hlasů. 

Olomouc hodlá směřovat mezi vyspělé, moderní, rozvíjející 
se evropské metropole s vysokou kvalitou života. Cílem nové 

koalice je vytvořit otevřené, stabilní a funkční prostředí pro co 
nejefektivnější správu města a jeho další rozvoj s vědomím ce-
lostátní ekonomické, společenské a energetické situace. 

„Koaliční smlouva reflektuje nejenom programové cíle, 
na kterých jsme se shodli, ale ve své preambuli odkazuje i na 
poměrně složitou dobu, ve které se nová koalice zformovala, 
zejména ve vztahu ke složité energetické situaci,“ uvedl Mirek 
Žbánek, jenž byl zvolen primátorem i pro následující čtyři roky.

Prozatím obecně formulované programové cíle chtějí koalič-
ní subjekty zpracovat ve společném programovém prohlášení. 
„Velká část našich programových cílů se už promítla do znění 
koaliční smlouvy, což je pro nás naplněním osmileté cesty za 
lepším přístupem města k vlastnímu rozvoji a ke kvalitě inves-
tic,“ uvedl Tomáš Pejpek z koalice ProOlomouc a Piráti, která 
má poprvé zastoupení ve vedení města.

Prioritami ProOlomouc a Pirátů jsou také vzdělávání a školství. 
„Cílem bude propojovat jednotlivé segmenty kultury ve městě, od 
kultury v městských částech, po tu, která je reprezentovaná Mo-
ravským divadlem a Moravskou filharmonií,“ doplnil Viktor Tichák. 

Naopak už druhé volební období bude ve vedení města hnutí 
spOLečně. „Získali jsme už mnoho zkušeností, na které chceme 
navázat. Priority spatřuji v udržení fiskální stability města ve 
vazbě i na umořování dluhu. Poté i sociální aspekt a zachová-
ní rozsahu investic,“ objasnil za spOLečně náměstek primátora 
Otakar Štěpán Bačák.

Noví zastupitelé
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Olomouce v novém slo-
žení se odehrálo v pátek 21. října. Všichni zastupitelé, kteří vzešli 
ze zářijových komunálních voleb, složili slib a zvolili 11 členů Rady 
města Olomouce. Bude v ní zasedat šest zástupců hnutí ANO 2011, 
tři radní z koalice ProOlomouc a Piráti a dva radní získalo hnutí spO-
Lečně. Sedm členů rady města je uvolněných, čtyři jsou neuvolnění.

Nová koalice má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 
sílu 28 hlasů. Sedmnáct zbývajících mandátů si dělí opozice, 
kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) SPD a Trikolora 
a také STAN a Zelení.

PRIMÁTOR
Miroslav Žbánek (ANO 2011)
Kancelář primátora, interní audit a kontrola, ochrana oby-
vatel, právní oblast, zahraniční vztahy, zastupování statu-
tárního města Olomouce navenek. 
Městská policie Olomouc a Zoologická zahrada Olomouc.

NEUVOLNĚNÍ ČLENOVÉ RADY MĚSTA
Eva Kolářová (ANO 2011)
Jaromír Lošťák (ANO 2011)
Václav Kryl (ANO 2011)
Lukáš Krbeček (spOLečně)

NÁMĚSTCI PRIMÁTORA
Otakar Štěpán Bačák (spOLečně)
Ekonomika, řízení a kontroling městských firem, měst-
ská zeleň a odpadové hospodářství. Sluňákov – centrum 
ekologických aktivit města Olomouce. 
Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti)
Strategický rozvoj, útvar hlavního architekta, rozvoj 
a směřování IT, SmartCity. 
Miroslava Ferancová (ANO 2011)
Majetkoprávní záležitosti, doprava, sport. Hřbitovy měs-
ta Olomouce. 
Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti)
Školství, kultura, cestovní ruch, komise městských částí 
a detašovaná pracoviště. Knihovna města Olomouce, 
Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olo-
mouc, příspěvkové organizace v oblasti školství.
Miloslav Tichý (ANO 2011)
Investice, dotační projekty. 
Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc a Piráti)
Sociální politika, bytová politika.
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 ANO 2011     Spolu     ProOlomouc a Piráti     SPD a Trikolora     SpOLečně     STAN, Zelení a nezávislí

 DAVID 
 ALT 

 ŠTĚPÁN  
 KELLNER 

 TOMÁŠ  
 PEJPEK 

 MILAN  
 FERANEC 

 JAROSLAV  
 KUCHAŘ 

 MARTIN  
 PŘEROVSKÝ 

 ROSTISLAV  
 HAINC 

 IVO  
 MAREŠ 

 MAGDALÉNA  
 VANEČKOVÁ 

 OTAKAR ŠTĚPÁN  
 BAČÁK 

 EVA  
 KOLÁŘOVÁ 

 MATOUŠ  
 PELIKÁN 

 EVA  
 GOLIANOVÁ 

 RADIM  
 LINDNER 

 ALEŠ  
 PRSTEK 

 JAN  
 HOLPUCH 

 ZUZANA  
 MARTYNKOVÁ 

 ZDENĚK  
 ŽÁK 

 SVATOPLUK  
 BINDER 

 DOMINIKA  
 KOVAŘÍKOVÁ 

 IVANA  
 PLÍHALOVÁ 

 PAVEL  
 GRASSE 
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Co považujete za nejdůležitější v následujících čtyřech letech?

 MILOSLAV TICHÝ 

 MARTIN JIROTKA 

 JAN HOLPUCH  

 TOMÁŠ PEJPEK 

 OTAKAR ŠTĚPÁN BAČÁK 

 EVA MACHOVÁ 

 ANO 2011 

 SPD A TRIKOLORA 

 SPOLU 

 PROOLOMOUC A PIRÁTI 

 SPOLEČNĚ 

 STAN A ZELENÍ 

Nejdůležitější bude zvládnutí energetické a inflační krize a po-
moc lidem zasaženým krizí. Věřím, že tam, kde vláda selhává, 
může lidem alespoň trochu pomoci samospráva. Jako inves-
tiční náměstek pak budu rád, pokud se i v následujícím období 
podaří udržet rozsah investic a realizovat i velké projekty, mezi 
které patří například nová třídicí linka, rekonstrukce plaveckého 
stadionu či čistírny odpadních vod. A k tomu také další investice, 
resp. opravy stávajícího majetku města, zejména škol a školek 
a dopravní infrastruktury.

Předně chci ještě jednou poděkovat olomouckým voličům za 
jejich hlas. Jako silná opoziční strana budeme bedlivě dohlížet 
na to, aby občané SMOL v následujícím čtyřletém období mohli 
spokojeně a kvalitně žít ve svém městě. Vzhledem k tomu, že se 
radikálně změnila koalice, budeme obzvláště pečlivě hlídat, aby 
nedocházelo ke zvyšování daní, a to i skrytému zdražování ve 
formě poplatků. Aby školy a mateřinky nebyly uzavírány, ať už 
z důvodů nedostatků energií, či jiných. Abychom co nejvíce po-
mohli občanům v nadcházejících krizích. 

Tváří v tvář současné energetické, ekonomické a bezpečnostní si-
tuaci je klíčové zajistit chod města, jeho institucí a veřejných slu-
žeb. Škol, kulturních či sportovních zařízení, MHD. Město se musí 
vyhnout pokušení bezhlavě přenést rostoucí náklady na občany.
Co je ale zcela zásadní, aby vedení města pod tlakem aktuální 
situace nepřikročilo ke krokům, které budou nevratné. Mám na 
mysli především budoucnost Moravského divadla a Moravské 
filharmonie. Některá vyjádření představitelů současné koalice 
v nás vyvolávají obavy.

Zlepšit dlouho zanedbávanou obnovu majetku města od vodo-
vodů po školní budovy a začít rozšiřovat fond městských bytů. 
Udržet i zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných občanům. 
V době inflace a energetické krize maximálně usnadnit občanům 
a rodinám v nouzi přístup k sociální podpoře. Místo „aquaparků“ 
se soustředit na potřeby městských částí, funkčnost a kvalitu sta-
veb a zlepšit dlouhodobé plánování investic. A v neposlední řadě 
posílit roli městského architekta pro lepší plánování rozvoje 
města a kvalitu veřejného prostoru.

Protože se nacházíme v nelehkém období, myslím, že nejdůleži-
tější je, abychom se všichni snažili přiblížit co nejvíce ke třem vě-
cem. K pokoře, která v sobě zahrnuje i úctu k druhému a ochranu 
slabších. K trpělivosti, která nese vyzrálá a hodnotná řešení a učí 
nás umění kompromisu, a k půstu. Ten zase nezná to často slý-
chané: „já mám nárok“, ale naopak by měl představovat: „s čím 
mohu být nápomocen“. Jedině tak, myslím si, se ctí zvládneme 
všechny nástrahy, které nás čekají. Historie to mnohokrát potvr-
dila.

Je mnoho důležitých věcí, které chceme změnit nebo očekává-
me, že budou s naší pomocí změněny v následujících čtyřech 
letech. Základní a určitě nejdůležitější je odpovědné a městu 
prospěšné hospodaření s veřejnými prostředky, které povede 
nejen k rozvoji města, ale rovněž také k naplnění základních po-
třeb občanů. Chceme pro nás všechny nejen udržitelnou dopravu 
ve městě, ale také město, které se stará o své občany a poskytuje 
odpovídající servis veřejné správy. Je důležité nejen slibovat, ale 
také sliby plnit. 
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ROZHOVOR

Miroslav Žbánek
primátor
Kompetence: zastupování města navenek, interní audit 
a kontrola, ochrana obyvatel, právní oblast, zahranič-
ní vztahy, Městská policie Olomouc, zoologická zahrada.

V čele Olomouce bude stát i v následujících čtyřech letech pri-
mátor Mirek Žbánek z hnutí ANO 2011, pro jehož zvolení 
21. října hlasovalo 28 z 45 městských zastupitelů. V novém voleb-
ním období chce staronový primátor dotáhnout rozpracované pro-
jekty a soustředit se na nové výzvy, které dnešní doba přináší. 
„Po těch náročných čtyřech letech jsem zvažoval, jestli mám 
pokračovat. A to i s ohledem na rodinu. Ale nakonec jsem se 
rozhodl, že alespoň ještě jedno volební období zkusím s kolegy 
tu káru táhnout dál. Navíc jsem už věděl, do čeho jdu,“ řekl na 
úvod primátor. Podle něj se přicházející těžké období projevilo 
i v diskuzích o novém složení rady a jejích prioritách. 

Pozorujete rozdíly oproti začátku minulého funkčního období? 
Rozdíl je obrovský. Minulé volební období jsme začínali v době 
konjunktury. Ekonomika šlapala, daňové výnosy města rost-
ly, měli jsme celou řadu plánů a rozbíhalo se čerpání velkých 
evropských dotací. Takže všechno bylo zalité sluncem. Nikdo si 
nepřipouštěl, že by mohly přijít jakékoliv hospodářské problé-
my. Teď je vše jinak. Nové období začínáme nejenom na začát-
ku evropské ekonomické a válečné krize, ale máme před sebou 
také další hrozbu – vracející se pandemii covidu. Těch problé-
mů je tolik, že to je úplně jiný start, než jaký jsme zažili minule. 

Takže nás čekají hubenější léta? 
Obávám se, že ano. Už předběžný návrh rozpočtu, do kterého 
se promítl pokles daňových příjmů, prudký nárůst cen a inflace, 
je předzvěstí toho, že se budeme muset uskromnit. Řada věcí se 
asi bude odsouvat a bude nutné se zaměřit na trochu jiné prio-
rity než v minulosti. Na druhou stranu musíme dohlédnout na 
řádné fungování města, aby lidé ani v této těžké době neztratili 
víru v to, že samospráva funguje a kryje jim záda. 

Vidíte v následujících čtyřech letech nějaká pozitiva? 
Jsem životní optimista, někdy možná až přehnaný. Takže věřím, 
že se nám bude dařit naplňovat náš program a postupně reali-
zovat dílčí projekty vedoucí k rozvoji města. Navíc jsem obklo-
pen výborným týmem lidí a jsem přesvědčený, že pořád žijeme 
v jednom z nejkrásnějších měst Evropy. A podílet se na jeho 
správě a rozvoji je prostě úžasná práce. Byť přináší řadu těžkos-
tí, které nám někdy neumožňují splnit Olomoučanům vše, co by 
si přáli. 

V uplynulém volebním období jste vydali programové prohláše-
ní rady města a průběžně jste informovali o jeho plnění. Plánuje-
te něco podobného i nyní? 
Já bych rád. Máme výrazně obměněnou koalici, přišla řada 
kolegů, kteří za sebou mají buď zkušenosti z opozičních la-
vic, nebo jsou v politice úplnými nováčky, takže si myslím, 
že je i v jejich zájmu informovat veřejnost o tom, co se na 
radnici děje. Ukazuje se totiž, že i když o některých tématech 
mluvíte pětkrát šestkrát do roka, stále to nestačí. Proto je 
potřeba lidi neustále informovat o tom, jak město funguje, co 
se tady děje nebo proč některé věci nejdou tak, jak bychom 
si sami přáli. Navíc si díky zpětné vazbě od lidí všímám, že 
mnozí z nich teprve v posledních letech pochopili složitost 
některých problémů, což je pro nás motivací. Lidé nás už 
znají a důvěřují nám.

Jaké budou vaše priority v nadcházejícím volebním období? 
Zejména musíme zachovat dostatečný objem peněz na obnovu 
a údržbu městského majetku. S tím, jak se tady staví, se rozšiřuje 
také infrastruktura, kterou od developerů přebíráme a o kterou 
se musíme starat. Dále se chceme zaměřit na energetické úspo-
ry, modernizaci městské hromadné dopravy nebo na sociální 
oblast. Počet občanů, kteří se ocitají na nebo za hranicí chudoby, 
roste, což nás nutí na tuto situaci reagovat a zintenzivnit pomoc. 
Zároveň máme nachystané projekty za několik miliard, které by-
chom chtěli financovat z evropských fondů. Dotace ve výši pěta-
osmdesáti procent už nikdy v budoucnu nemusíme dostat, takže 
se soustředíme i na to, abychom byli úspěšní v jejich získávání 
a zároveň měli vlastní zdroje na spolufinancování. 

Máte nějaký srdeční projekt, který byste rád viděl hotový? 
Nově jsem si vzal do své gesce zoologickou zahradu, kde jsme 
se v minulých letech rozhodli, že začneme opravovat infra-
strukturu. Bez toho se nemůže zahrada rozvíjet. Mimo to chci 
pokračovat také v podpoře dobrovolných hasičů. Jako předseda 
krizového štábu vím, jak záslužnou práci odvádějí a jak je důle-
žité, aby měli kvalitní zázemí a techniku. 

Na co se v dohledné době těšíte? 
Doufám, že si užijeme pěknou a příjemnou zimu bez strachu z ne-
dostatku energií nebo jejich ceny. A taky normální Vánoční trhy. 
A byl bych rád, kdyby se po Novém roce naplno rozjela i plesová se-
zona. Tyto drobné radosti totiž patří k životu a já bych si přál, aby si 
ho lidé mohli užívat se vším, co jim město nabízí.   Václav Vežranovský

 „LIDÉ NÁS UŽ ZNAJÍ  
 A DŮVĚŘUJÍ NÁM“ 
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ODPADY

Třídit velkoobjemový odpad mo-
hou Olomoučané od začátku letoš-
ního roku již na třech místech ve 
městě. Ke dvěma sběrovým dvorům 

v Neředíně a v Chelčického ulici při-
byl nový v ulici Andělská na Nových 
Sadech. Jeho součástí je také re-use 
centrum.

Po zkušebním provozu jej mohou Olo-
moučané navštívit již v běžné provozní 
době, a to od neděle do pátku vždy v ča-
sech 10:00–14:00 a 14:30–18:00. 

„Lidé zde mohou ukládat zejména 
objemný odpad, dřevo, kovy a bio od-
pad,“ upřesnil ředitel Technických slu-
žeb města Olomouce Pavel Dostál. 

Novinkou je re-use centrum. „Věci, 
které již nepotřebujete, ale stále ještě 
mohou sloužit svému původnímu účelu, 
nemusí nutně skončit na skládce. Re-use 
centrum je určeno právě ke shromažďo-
vání takovýchto věcí. A za drobný finanční 
příspěvek pak mohou lidé takto odložené 
zboží z re-use centra získat. Jde zkrátka 
o to podpořit myšlenku recyklace v širším 
slova smyslu,“ objasnil princip náměstek 
primátora pro oblast odpadového hospo-
dářství Otakar Štěpán Bačák.

Sběrné místo v Andělské ulici nepři-
jímá stavební a nebezpečné odpady. 
Občané mohou nebezpečné odpady 
odevzdat na sběrových místech v Ne-
ředíně nebo v Chelčického ulici, pod-
nikatelé potom na sběrovém místě pro 
podnikatele v ulici U Panelárny. Staveb-
ní suť lze odevzdat pouze na sběrovém 
místě U Panelárny.   jau

 SBĚRNÉ MÍSTO I RE-USE CENTRUM  
 ANDĚLSKÁ JE JIŽ V BĚŽNÉM PROVOZU 

Olomoucká aglomerace startuje vyhlašování výzev
Integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) spravované statutárním městem Olomouc, se rozjíždí. Na konci 
letošního září byly vyhlášeny první výzvy nositele ITI v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jejich vyhlá-
šením byla zahájena implementace ITI OA v programovém období 2021-2027. Významnou změnou oproti předcházejícímu 
programovému období je vyjmutí center Mohelnice a Kojetín včetně okolních obcí z území aglomerace. Aktuální výčet obcí je 
možné najít na stránkách ITI Olomoucké aglomerace v sekci „Aglomerace“.

První výzvy ITI OA se týkají mateřských škol a knihoven. Cílem výzvy pro mateřské školy je jejich revitalizace a rozšíření kapacit. Na 
základě analýzy obsazenosti mateřských škol a demografi ckého vývoje zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
bude podpora projektů na navyšování kapacit mateřských škol zacílena pouze na správní obvody obcí s rozšířenou působností 
ORP Olomouc a Šternberk. Výzva pro knihovny je určená na jejich revitalizaci. Podpořeny mohou být knihovny, které vykonávají 
a zajišťují regionální funkce, základní knihovny v obcích s počtem obyvatel nad 10 tisíc a základní knihovny se specializovaným 
knihovním fondem. Výzvy jsou pouze pro žadatele, kteří budou projekt realizovat na území Olomoucké aglomerace. Úspěšné 
projekty mohou být realizovány až do roku 2027. „Pro knihovny v Olomoucké aglomeraci je připravena alokace ve výši zhruba 
56 milionů korun a pro mateřské školy zhruba ve výši 80 milionů korun,“ uvedl Matouš Pelikán náměstek primátora.

Celkově je pro Olomouckou aglomeraci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu připravena alokace něco 
málo přesahující 2 miliardy korun pro programové období 2021-2027. Finanční prostředky budou využity na podporu dopravy, 
vzdělávání, cestovního ruchu, sociální oblasti, ale i mnoha dalších témat. „Po dlouhé době příprav, jednání s ministerstvy, 
stakeholdery, partnery v  Olomoucké aglomeraci a  ladění dalších procesů s  tím spojených, konečně můžeme přistoupit 
k samotné implementaci, která umožní realizaci připravených strategických projektů“ uvedl Aleš Martinec, manažer ITI. 

Implementaci strategie má na úrovni města na starosti sekretariát nositele ITI, kterým je odbor dotačních projektů magistrátu. 
Veškeré relevantní informace k výzvám a procesu hodnocení včetně kontaktů na tematické koordinátory najdete na webových 
stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu. 
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ŽIJEME SPOLU

Jako ve snu. Tak komentoval Nadační 
fond Světluška olomouckou návštěvnost 
unikátní pojízdné Kavárny Potmě. Přišlo 
rekordních 652 hostů. V jednom dni do-
konce nevídaných 191 návštěvníků.

Jako ve snu si připadali i redaktoři Olo-
mouckých listů. V černočerném snu. Díky 
unikátnímu projektu se mohli na chvíli 
vcítit do života nevidomých. 

Málokdo bez zrakového postižení asi 
zažil opravdu úplnou tmu. Jakmile se za 
vámi zavřou dveře, jediné, co během ná-
vštěvy uvidíte, bude černo. V této tmě se 

zkrátka nerozkoukáte. Všechna zařízení, 
která vydávají jakékoli světlo, jste totiž 
museli nechat zamčené ve skříňce před 
kavárnou a teď už se musíte spolehnout 
jen na své další smysly a na instrukce od 
obsluhy. Ta totiž se svým zrakovým posti-
žením žije v částečné nebo úplné tmě ka-
ždý den, a tak vám hravě pomůže najít váš 
stůl a přinese vám kávu. Trefit se cukrem 
a mlíčkem do šálku už ale musíte sami. 

Stísněný prostor a naprostá tma může 
v někom vyvolat i úzkost. „Občas se to 
stane, že ty úplně běžné pocity z ne-
známého už moc přerostou a člověk 

potřebuje kavárnu opustit. Všichni ná-
vštěvníci jsou ale před vstupem do kavár-
ny poučeni o tom, že se uvnitř nemohou 
pohybovat sami, takže pokud se jim udě-
lá nevolno nebo když se třeba děti pros-
tě jen bojí tmy, stačí přivolat obsluhu a ta 
je z kavárny bezpečně vyvede,“ objasnila 
ředitelka nadačního fondu Světluška Ga-
briela Drastichová.

V loňském roce návštěvníci v Kavárně 
Potmě zanechali zhruba 200 tisíc korun. 
„Letos to bude podstatně víc. Jen v Olo-
mouci totiž lidé svou návštěvou přispěli 
přes sto dvaceti tisíci korunami, což je 
fantastické,“ prohlásila Drastichová. Ka-
várna v tomto roce nabídla unikátní zá-
žitek lidem v Praze, Uherském Hradišti, 
Olomouci, Brně a v Jihlavě.   jau

 KAVÁRNA POTMĚ PŘILÁKALA  
 REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ 

Využijte Milostivé léto II a zbavte se dluhů u veřejných institucí
Další mimořádná oddlužovací akce Mi-
lostivé léto II trvá do konce listopadu. 

Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, 
mají opět díky Milostivému létu II mož-
nost splatit pouze jistinu, tedy původní 
dluh, a jednorázový poplatek exekuto-
rovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům 
či penále, které mnohdy mnohonásobně 
převyšují výši původního dluhu, jim budou 
odpuštěny. Podmínkou využití Milostivé-
ho léta II je zahájení soudně vymáhané 
exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí 

být vedená pro dluh u veřejnoprávního 
subjektu, kterým může být: zdravotní po-
jišťovna, Česká televize, Český rozhlas, 
ČEZ, krajské nemocnice, městské doprav-
ní podniky a další obecní, krajské či státní 
organizace. 

„Dluhy u těchto subjektů narost-
ly často kvůli úrokům, penále a dal-
šímu příslušenství do nesplatitelných 
výšin. Tisíce lidí by je bez Milostivého 
léta už neměly šanci splatit možná do 
konce života. Příkladem může být dluh 
na nájemném za městský byt, který se 

z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, v ji-
ném případě i milionů korun,“ uvádí ex-
pert na dluhovou problematiku Člověka 
v tísni Daniel Hůle.

Oproti prvnímu kolu Milostivého léta 
dochází k zásadní změně u exekucí, kte-
ré jsou vedeny jen pro samotné příslu-
šenství. Podle Exekutorské komory bylo 
v Česku ke konci minulého roku 698 tisíc 
lidí v exekuci a celkový počet exekučních 
řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho 
dlužníka tak v průměru připadalo zhruba 
šest exekucí.   ste

CO JE POTŘEBA UDĚLAT?

Do 15. 11. doručte exekutorovi do-
poručený dopis, ve kterém ho infor-
mujte, že využíváte Milostivé léto. 
V dopise požádejte o vyčíslení dlužné 
jistiny a sdělení čísla účtu, na který 
máte zaslat peníze. Vzor dopisu na-
jdete na milostiveleto.cz.

Do 30. 11. zaplaťte na sdělený účet 
dlužnou jistinu a poplatek 1815 Kč 
(částka musí být k tomuto datu na 
účtu exekutora).

Za jakých okolností nelze Milostivé 
léto využít?
Milostivé léto II nelze využít na exekuce 
pro dluh vůči soukromoprávním věřite-
lům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů 
nebo nájmy soukromých majitelů bytů). 
To neplatí v případě, kdy se soukromo-
právní věřitel k Milostivému létu dobro-
volně připojí.

Ani v případě dluhů, které odkoupil 
soukromoprávní subjekt – dluh původ-
ně u dopravních podniků odkoupený 
inkasní společností. Pokud dluh ještě 
není v exekuci nebo je v exekuci, která 

byla zahájena po 28. 10. 2021. Nebo 
v případě, že vaše dluhy nevymáhá 
soudní exekutor, ale úřad v daňovém 
a správním řízení.

 
Potřebujete poradit?
Na webu milostiveleto.cz si můžete 
zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Mi-
lostivé léto vztahuje. Najdete tam další 
doplňující informace.

Dotazy můžete psát také na e-mail 
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz 
nebo volat na linku 770 600 800.
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Buďte ostražití, radí lektor seniorům při financování
Investiční poradce a lektor Petr Němec 
již třetím rokem školí olomoucké seni-
ory. Pomáhá jim ochránit jejich finance, 
zvláště při investování.

V uplynulých letech byly přednášky za-
měřeny na různá témata z oblasti financí. 

„Letošní rok se nese hlavně na vlně inflace 
a nástrojů nebo produktů, do kterých je 
vhodné uložit svůj kapitál a částečně ho 
ochránit před inflací,“ objasnil lektor Ně-
mec. Zároveň upozornil, že část přednášek 
se věnuje odhalení podvodných projek-
tů či investic, kterým lidé ve vyšším věku 

často podlehnou a mohou přijít o veškeré 
úspory. 

Eva Sommerová z lazeckého klubu 
seniorů přednášky Petra Němce ocenila. 
„Musím konstatovat, že před nás před-
stoupil odborník, který mluvil naprosto 
srozumitelně tak, že mu rozuměl každý 
z našich členů. Dotazy se týkaly hlavně 
toho, jak nepřijít o úspory, případně jak 
je zhodnotit,“ potvrdila Sommerová.

Podobně si přednášky pochvalo-
vala i Jarmila Fenclová z Onko klubu 
Slunečnice. „Přehledně probral různé 
možnosti uložení financí a trpělivě od-
povídal na dotazy,“ uvedla Fenclová.

Podle Němce jsou senioři na před-
náškách aktivní. „Většinu seniorů 
hlavně zajímají běžné účty a poplat-
ky s nimi spojené. Další žhavé téma 
je penzijní připojištění či aktuální 
doplňková penzijní spoření,“ doplnil 
Němec.

Na závěr každé besedy obdrží senioři 
dotazník zpětné vazby i možnost využití 
bezplatné konzultace.   dtx

SeneCura: Zahradní slavnost jako oslava tradic a folkloru
Stovka hostů si užila tradiční zahrad-
ní slavnost v olomouckém domově pro 
seniory SeneCura. Hlavním motivem 
setkání s rodinami a přáteli byly místní 
tradice, zvyky a hudba s tancem. Kro-
mě klientů a jejich rodin se slavnos-
ti zúčastnili i zástupci městské části 
Slavonín.

Součástí zahradních slavností bylo 
pestré občerstvení. Pravou vesnickou 
atmosféru podpořila hudební cim-
bálová skupina Záletníci. Vrcholem 
programu bylo vystoupení souboru 
Haná z Velké Bystřice, který si připravil 

tematické vystoupení Zabijačka, 
v němž propojil zpěv, tanec i divadlo.

„Tento bod programu sklidil u našich 
klientů i dalších hostů úspěch. Vyvolal 
u mnohých vzpomínky na minulost a vy-
bavily se jim zážitky z dob, kdy u nich na 
venkově probíhaly tradiční zabijačky,“ 
řekl ředitel domova Vítězslav Rychlý. 

SeneCura SeniorCentrum s kapacitou 
112 lůžek nabízí sociální služby zaměře-
né na péči o seniory trpící Alzheimerovou 
chorobou či demencí. Zařízení SeneCura 
jsou založena na partnerství, spolupráci, 
inovacích, kvalitní péči, ale i na vysoké 

kvalitě života ve stáří. SeneCura je největ-
ší nestátní poskytovatel pobytových soci-
álních služeb v Česku, aktuálně provozuje 
17 SeniorCenter.   dtx

Platnost volnočasových voucherů skončí 5. prosince
Nebývalý zájem byl mezi seniory o vol-
nočasové vouchery. Od poloviny červen-
ce mohli v rámci projektu Aktivní město 
žádat o příspěvek 500 korun na kulturní, 
sportovní a volnočasové aktivity.

O program byl nebývalý zájem. Část-
ka dva miliony korun, kterou město 
Olomouc na podporu aktivního trávení 
volného času seniorů uvolnilo, je v tuto 
chvíli již vyčerpána a příjem žádostí byl 
zastaven.

Vouchery, které již zaregistrovaní se-
nioři obdrželi, však nadále platí a lze je 
použít až do 5. prosince. Seznam zapo-
jených subjektů se oproti startu projek-
tu rozrostl a v tuto chvíli lze vouchery 
uplatnit na těchto místech:

 � Aquapark Olomouc
 � Centrum pohybu 
 � Centrum Semafor
 � Divadlo na cucky

 � Kino Metropol
 � Knihovna města Olomouce
 � Moravská filharmonie Olomouc
 � Moravské divadlo Olomouc
 � Muzeum umění Olomouc
 � Plavecký stadion Olomouc
 � Vlastivědné muzeum v Olomouci
 � Zoologická zahrada Olomouc

Podrobnější informace získají zájemci 
na adrese www.aktivnimesto.cz.   jau
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VYKRADAČ ŽIVOTA
Olomoucký spisovatel Michal Sýkora (*1971) je zároveň pedagogem na katedře divadelních a filmových studií. Je autorem 
odborných monografií i detektivek z olomouckého prostředí. A také je sběratelem vinylových desek s hudbou ze 70. let. 
Nejraději má Paula Simona. Vlastně totéž, co poslouchá v jeho románech Marie Výrová. Nepochopení svého díla se nebojí, 
ví, že každý čtenář si knihu vykládá osobním způsobem na základě vlastní zkušenosti.
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Zločincem se podle Michala Sýkory může 
stát každý. „Za jistých okolností. Ale musí 
mu chybět nějaká specifická část osob-
nosti. Člověk, který je schopen vraždy, je 
defektní jedinec. Když se podíváte, jak 
lidé reagují na válku na Ukrajině, tak se 
to potvrzuje. Lidé, kteří na sítích dávají 
smajlíky ke zprávám o zabitých ukrajin-
ských dětech nebo obhajují Putina, tak 
o obětech vůbec neuvažují jako o lid-
ských bytostech,“ prohlásil.
Před rokem oslavil padesátiny bez pocitu 
jakéhokoliv zlomu. „Někdy mám pocit, že 
mentálně jsem svému oficiálnímu věku 
ještě nedorostl, vlastně se svým věkem 
vůbec nezabývám, je to jen číslo,“ řekl na 
úvod Michal Sýkora.

Číslujete si svoje knihy?
Zas jich tolik nemám, takže si pamatuji 
pořadí, ve kterém byly vydány, ale vždyc-
ky aktuálně žiju jenom tím, co zrovna 
píšu. Knihy, které jsem napsal, mám za-
strčené v knihovně a už se k nim nevra-
cím. Jsou spisovatelé, kteří se kochají 
svými písmenky a po vydání si své knihy 
nadšeně pročítají. Pro mě jsou redakční 
práce a korektury galeje. To se dostanu 
do stavu, kdy svůj rukopis už nikdy nechci 
vidět.

Takže druhé, upravené vydání nepřichází 
v úvahu?
Přišlo v úvahu zatím jenom jednou. Pří-
pad pro Exorcistu jsem pro nakladatel-
ství Host po deseti letech znovu přečetl 
a udělal řadu úprav.  Byly tam odbočky, 
které mi připadaly zbytečné. Něco jsem 
přepsal, protože se mi zdálo, že se tam 
opakují slova. Za těch deset let jsem se 
přece jen trochu vypsal.

Kdo jsou vaši čtenáři? 
To vlastně nevím. Píšu to tak, aby to bavilo 
mě a abych s tím byl spokojený. Obecně 
platí, že více čtou ženy, ale na besedách 
vídávám celé věkové spektrum.

Takže detektivka je univerzální?
Ano, na to existují celé průzkumy už od 
čtyřicátých let. Čtenáři detektivek jsou 
inteligentní a vzdělaní lidé, kteří chtějí 
kvalitní zábavu, odpočinek po práci, ale 
zároveň je většinou nebaví jiné žánry.

Jste nejúspěšnější olomoucký spisovatel, 
je to žánrem?
Velkou roli v tom hraje asi to, že mě po-
měrně záhy objevila televize. Náklad 
knih není nijak závratný, úspěch mi při-
nesla zejména spolupráce s Petrem Jar-
chovským.

Berete to třeba i jako službu městu?
Dostal jsem Olomouc do televize a uká-
zalo se, že je mimořádně fotogenická. 
Mám tohle město rád, proto o něm píšu, 
ale jako patriot bych se necharakterizo-
val. Na to jsem myslím hodně kritický.

A s převodem písmenek do obrazu jste 
spokojen?
Když se román převádí do filmu nebo 
seriálu, neměla by to být pouhá ilust-
race. Filmaři by měli přijít s vlastní vizí 
toho příběhu, nějak to pojmout po svém. 
Měl jsem štěstí¸ protože Petr Jarchovský, 
Viktor Tauš i Honza Hřebejk jsou výraz-
né osobnosti se svou tvůrčí poetikou. Je 
to interpretace, jiná verze mého příběhu. 
Třeba Petr Jarchovský má na to cit a ví, 
že ve filmu fungují věci jinak než v romá-
nu.

Vy jste Pět mrtvých psů udělal naopak, 
nejdřív pro televizi. Nebylo to těžší?
Pro mě bylo. Myslel jsem si, že když už 
mám scénář, že to zbeletrizuji a budu mít 
hotovo.  To jsem se velmi mýlil a víc než 
rok jsem se s románem hodně trápil. Pak 
jsem zjistil, že jediná cesta je zapome-
nout na scénář a napsat to celé znovu. 
Takže se románová verze od televizní 
hodně liší.

Je velký rozdíl mezi pohádkou a detektiv-
kou? Není to trochu totéž?
Detektivka v klasické podobě má pohád-
kové rysy. Ale ta moderní, která by měla 
mít rozměr společensko-kritického romá-
nu, už má k pohádce daleko.
Až na dobrý konec.
To jo, pokud považujeme za pohádkový 
konec, že zvítězí spravedlnost.

Jaké máte reakce na Pozadí událostí?
Jsou bouřlivé a vášnivé. Divákům se seri-
ál líbil, ale kritika se neshodla prakticky 
o ničem. Jedna část kritiků seriál chválí 
a mluví dokonce o quality TV, jiná část 
proti seriálu ostře vystupuje a nám jako 
autorům přisuzuje ty nejhorší úmysly.  
Ten seriál rozproudil velkou společen-
skou debatu na téma vztahů mezi stu-
denty a pedagogy na univerzitách. 

Je to detabuizace, ilustrace, nebo jste 
chtěl jen říct, že každá událost má své 
pozadí?
My jsme to psali jako zábavný příběh, 
mix detektivky, satiry a vztahového pří-
běhu. Ale ještě před covidem. Uplynu-
lo asi pět let a mezitím se objevila řada 
případů sexuálního obtěžování studen-
tek a zároveň ke sporům na FAMU, ale 

k tomu všemu došlo až po napsání nebo 
během natáčení. Je tu skupina kritiků, 
kteří umělecké dílo posuzují podle té-
matu a podle toho, zdali je dané téma 
zpracováno v souladu s jejich osobními 
představami. A pokud s nimi v souladu 
není, je takové dílo špatné a autoři jsou 
kritizováni, že nezastávají ty správné ná-
zory. Což se v podstatě stalo nám s Poza-
dím událostí. 

Odkud čerpáte postavy? 
Jako každý spisovatel vykrádám svůj ži-
vot a své přátele a lidi kolem sebe. 

Jak dáváte těm postavám jména?
To bývá složité. Křestní jména volím 
podle kalendáře a jestli se k postavě 
hodí. Zjistil jsem, že mám ve zvyku všem 
mužským postavám dávat jméno Karel, 
nevím proč. A příjmení… ta odkoukávám, 
když procházím pasáží z Horního ná-
městí a tam jsou dvě vývěsky s úmrtními 
oznámeními, takže tam, když nějaké vi-
dím, říkám si, že bych ho mohl použít.

Máte jiná jména pro kladné a záporné 
hrdiny? 
Někdy, když chci komickou postavu, 
dám jí jméno, které mi připadá legrační. 
Třeba Kamil Mrkvička v Pozadí událos-
tí. Nemám nic proti Kamilům ani Mrk-
vičkům, jen jsem měl pocit, že se to v té 
kombinaci násobí. Jsou to jen mé osobní 
předsudky, ale podle diváckého ohlasu 
to zabralo. 

Je psaní pro vás kratochvíle, nebo chcete 
něco sdělit?
Samozřejmě chci něco sdělit, ale záro-
veň mě to baví, protože jsem zjistil, že 
psaní je droga. Nemůžu přestat. A říkám 
si, proč bych vlastně přestával, když to 
čtenáře baví číst.   Pavel Konečný
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Olomoucké oslavy 28. října s lampionovým průvodem
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

Zhruba o měsíc později než v předcho-
zích letech začala díky nedávnému mis-
trovství světa volejbalová extraliga žen. 
V soutěži nechybí ani hráčky Univerzity 
Palackého. 

Olomoučanky se v novém soutěžním roč-
níku budou snažit obhájit či ještě vylepšit 
minulé čtvrté místo v extralize a pohá-
rový bronz. Do toho se opět představí 
i v evropském poháru CEV Cup, v němž je 
v prosinci čeká konfrontace s francouz-
ským celkem Terville Florange. 

„Bude to hodně náročná sezona, která 
bude stát spoustu sil hráčky i realizační 
tým,“ uvědomuje si předseda VK UP Jiří 
Zemánek.

S ukrajinským klubem
Základní část extraligy je i s dalšími po-
hárovými zápasy vtěsnána do pouhých 
tří měsíců, navíc k dosavadním účastní-
kům přibyl ukrajinský klub Dnipro Pro-
metey.

„I proto by mělo být naším pozitivem, 
že jsme kádr omladili a během dlouhé 

letní přípravy zapracovali na kondici. 
S konkrétními sportovními cíli bych ra-
ději ještě počkal až po rozjezdu soutěží. 
Každopádně se v těch domácích opět 
chceme pohybovat na špici a ve všech 
vystoupeních včetně těch na meziná-
rodní scéně předvádět dobrý sport pro 
naše fanoušky i všechny volejbalové 
příznivce,“ vyhlašuje šéf olomouckého 
klubu.

Čtyři posily
Trenér vysokoškolaček Martin Hroch 
bude mít k dispozici jedenáctičlenný 
kádr se sedmi hráčkami z uplynulé sezo-
ny a čtyřmi novými posilami. 

„Příchody bych rozdělil na dvě části. 
Smečařku Adélu Borovcovou jsem měl 
už možnost vést za mého působení ve 
Šternberku před šesti lety a dobře se 
známe i se slovenskou reprezentační 
blokařkou Katarínou Körmendyovou, jež 
působila ve Šternberku vloni a občas se 
účastnila našich společných tréninků. 
Brazilská nahrávačka Ana Flávia Gal-
vãová a srbská univerzálka Milana Raj-
lićová nahradily na svých postech Laru 
Štimacovou a Elenu Babićovou, přičemž 
v obou případech platí, že jsme na těchto 
pozicích chtěli trochu odlišný styl a vý-
konnost,“ shrnul Martin Hroch.   deš
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Veslaři sbírali v Račicích medaile
Hned tři veslařské domácí šampionáty 
se konaly v Račicích, kde se o cenné kovy 
bojovalo ve sprintech, na mistrovství 
žactva a šampionátu družstev. A pro olo-
moucké veslaře to byly medailové žně. 

Veslaři z Olomouce stále dokazují, že 
i přes extrémně nepříznivé tréninko-
vé podmínky patří k republikové špičce 
a veslování je jedním z nejúspěšnějších 
sportů ve městě. Ze sprintu přivezli cel-
kem čtyři tituly mistrů republiky a stejný 
počet stříbrných medailí. Dorostenky se 
staly mistryněmi hned dvakrát. Eva Sle-
pičková, Michaela Uličná, Lucie Mrkvová 
a Markéta Holčáková zvítězily na čtyřce 
bez kormidelnice a spolu s Bárou Dostá-
lovou a kormidelníkem Františkem Lo-
rencem ve společenství i na osmě. 

Zlato a stříbro
Zlatí byli dorostenci Jakub Kukač, Ra-
dovan Šolle, David Sklenář a Michal 

Bubniak na čtyřce bez kormidelníka a ju-
nioři Ondřej Číhal, Filip Stolín, Jakub Ště-
pánek, Vojtěch Hoskovec, Jan Paták, Jan 
Řezáč s kormidelníkem Maxem Weinli-
chem na osmě. 

Stříbro si vyjeli junioři Štěpánek a Ry-
gel na dvojce, Stolín, Číhal, Hoskovec 
a Paták na čtyřce, dorostenci Weinlich, 
Langer, Procházka, Mlynář, Kukač, Šolle, 
Sklenář, Bubniak s kormidelnicí Grosser-
tovou a juniorky Slepičková, Hockaday, 
Grossertová a Hrubá na čtyřce.

Vítězství i bronz
Součástí MČR ve sprintu bylo dokon-
čení šampionátu žactva. V červnu 
se neodjelo kvůli extrémnímu vedru 
posledních sedm závodů. A tady byla 
taky velká olomoucká radost. Ondřej 
Urbánek, závodník nejmladší kate-
gorie, zvítězil ve skifu žáků jedenác-
tiletých. Bronzovou medaili přidala 
párová čtyřka žáků starších – Pavlita, 

Doubrava, Kyjevský, Skopal s kormidel-
níkem Čihákem. 

Finále
Následovalo finále Českého poháru a mis-
trovství družstev. Velmi se dařilo žákům 
starším, kteří zvítězili v obou čtyřkách 
a na skifu dojel David Skopal na druhém 
místě. Dorostenky braly celou sadu me-
dailí, zlato za osmu, stříbro za párovou 
čtyřku a bronz za nepárovou. Dorostenci 
získali bronz za párovou čtyřku. 

Celkově čtvrtí
V celkovém pořadí Českého poháru 2022 
skončil Veslařský klub Olomouc na krás-
ném čtvrtém místě, což je nejlepší výsle-
dek za posledních osm let, pouhých 
17 bodů od bronzové příčky. 

Dorostenky v českém poháru ve své 
kategorii zvítězily, starší žáci obsadili 
druhou příčku, juniorky třetí a dorosten-
ci s juniory čtvrtou. Teď už se veslaři po 
pěti letech těší na přesun na řeku Mo-
ravu, aby mohli trénovat v příznivějších 
podmínkách.   deš

Judistka Zachová při premiéře 
sedmá na mistrovství světa 
Olomoucká judistka Renata Zachová při premiérovém startu na 
seniorském mistrovství světa obsadila v Taškentu ve váze do 
63 kilogramů dělené sedmé místo. Dvaadvacetiletá česká repre-
zentantka vypadla ve čtvrtfinále a poté neuspěla v opravách. 

Zachová se postarala o jeden z nejlepších výsledků české 
výpravy na turnaji v Uzbekistánu díky třem vyhraným duelům. 
Bývalá juniorská mistryně Evropy a pátá žena z letošního se-
niorského mistrovství Evropy postupně porazila Němku Nadju 
Bazynskou, Zulhumar Daškinovovou z Turkmenistánu a Izrael-
ku Gili Šarirovou.

V duelu o postup do bojů o medaile Zachové vystavila stop-
ku majitelka bronzu z olympiády v Tokiu Catherine Beauchemi-
nová-Pinardová. Kanaďanka porazila českou judistku už po 
48 sekundách na ipon, Zachová pak podlehla v prvním kole 
opravného pavouka Florentině Ivanescuové z Rumunska.   deš

Eva Kubíčková odjela studovat 
na univerzitu do USA 
Jedna z nejúspěšnějších atletek AK Olomouc sprinterka Eva Ku-
bíčková nastoupila ke studiu na vysoké škole v USA. V atletické 
kariéře bude pokračovat při studiu na University of Oklahoma.

Eva Kubíčková přišla do Atletického klubu Olomouc na konci 
roku 2016 v kategorii mladšího žactva z TJ Šumperk. V Olomouci za-
čala studovat na Gymnáziu Hejčín a od začátku roku 2017 až dosud 
se připravovala pod vedením trenéra Roberta Novotného. 

„Největší přínos vidím v tom, že si vyzkouším zase jiný typ 
tréninku a jinou kulturu. Také se mi líbí, jak mají ve Spojených 
státech propojený systém vzdělávání se sportem,“ zdůvodnila 
svoji volbu atletka.

Sportovní výkonnost Kubíčkové v barvách AK Olomouc každo-
ročně rostla a za dobu svého působení v klubu vybojovala celkem 
devatenáct individuálních medailí z mistrovství ČR napříč katego-
riemi včetně dvou titulů mistryně žen na 60 a 100 metrů.   deš
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 AKCE  

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

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

7. a 21. 11. 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.

8. 11. v 16 hodin nám. Republiky – Podzimní dekorace – originální vý-
robky k výzdobě bytu nebo jako dárek. Nutná rezervace na telefonu 
585 545 123 nebo dospele@kmol.cz.

9. 11. v 10 hodin pobočka Brněnská – Hrátky s batolátky – setkání nej-
menších dětí v rámci projektu S knížkou do života – Bookstart. Dospělé 
potěší tipy na zajímavé dětské knížky. 

10. 11. v 17 hodin nám. Republiky – Co zvířatům chutná – poutavé vy-
právění krmivářky Terezy Míškové z olomoucké ZOO s praktickou ukázkou.

15. 11. v 10 hodin nám. Republiky – Být v obraze – díky spolupráci se Se-
niorOn si v klidu vysvětlíme používání aplikací Záchranka, Pohlednice 
online, Jízdní řády, překladače,… 

15. 11. 13–17 hodin pobočka Holice – Adventní ladění – dílnička pro 
děti a doprovod (výroba andílků z recyklovaného papíru).

21. 11. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítá-
me každého, kdo má chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit domů. 
585 545 123, dospele@kmol.cz 

23. 11. v 10 hodin pobočka Holice – Mozkový jogging – další tipy a ná-
pady, jak si udržet mozek ve formě i v pozdějším věku. 

24. 11. 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Den poezie – Matouš Svo-
boda bude recitovat své básně obdivující lásku, krásu a jednoduchost. 

26. 11. 8–12 hodin nám. Republiky – Den pro dětskou knihu – tradiční 
program zaměřený na dětskou literaturu, pohádková soutěž a výtvarná 
dílnička tentokrát na téma Víly a elfové. Děti mohou přijít v kostýmu.

29. 11. v 17 hodin nám. Republiky – Šelma – autorské čtení s Františkem 
Šmehlíkem z úspěšného politického thrilleru situovaného do Olomouc-
kého kraje. 

29. 10. ve 14 hodin pobočka Holice – Aktivity – herní odpoledne pro děti 
(přihlášení do 24.11. osobně, 730 815 117, holice@kmol.cz)

30. 11. v 17 hodin pobočka Jungmannova – doprovodný program k vý-
stavě Jiřího Klváčka Ptačinec, kde vystoupí i další uživatelé služeb 
denního stacionáře DC 90 v Topolanech a bude možno zakoupit jejich 
výrobky jako dárky.

1. 12. 13–18 hodin  pobočka Brněnská – Adventní dílnička – výroba vá-
nočních ozdob do oken a na stůl.

6.12. v 17 hodin nám. Republiky – Dekáda naděje – autorské čtení s olo-
mouckým literárním historikem a beletristou Františkem Všetičkou. 

 VÝSTAVY  

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít Ptačinec – kresby a koláže Jiřího 
Klváčka, klienta denního stacionáře DC 90.

Pobočka Holice nabízí grafiky žáků 2. stupně ZŠ Holice. 

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

Pobočka Brněnská zve na snímky členů fotografické sekce Vlastivědné spo-
lečnosti muzejní v Olomouci.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

www.mdol.cz

1. 11. 19:00 B Hraběnka - Jiří Hubač činohra

3. 11. 19:00  - Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol činohra

4. 11. 19:00 P
Ivan Hrozný - Sergej Prokofjev, 
Libor Vaculík balet

5. 11. 19:00 X
Ivan Hrozný - Sergej Prokofjev, 
Libor Vaculík balet

6. 11. 9:30  - Divadlo, čti! – Paddington se zabydluje

6. 11. 14:30 NO Pan Scrooge - Charles Dickens činohra

7. 11. 19:00 K Dokonalá svatba - Robin Hawdon činohra

8. 11. 19:00  - Nabucco - Giuseppe Verdi opera

8. 11. 19:00  - 
Když se zhasne - Roman Vencl 
& Michaela Doleželová činohra

9. 11. 19:00 C
Únos ze serailu - Wolfgang Amadeus 
Mozart opera

10. 11. 19:00 E Rok na vsi - Alois & Vilém Mrštíkovi činohra

11. 11. 19:00  - 
Ivan Hrozný - Sergej Prokofjev, 
Libor Vaculík balet

12. 11. 16:00 ZO Noc v Benátkách - Johann Strauss ml. opereta

13. 11. 10:00 RPP
Pohádka o Palečkovi - Městské 
divadlo Zlín pohádka

13. 11. 14:00 OPP
Pohádka o Palečkovi - Městské 
divadlo Zlín pohádka

15. 11. 19:00 L Lovci perel - Georges Bizet opera

17. 11. 19:00  - 
Nedotknutelní - Olivier Nakache, 
Éric Toledano činohra

18. 11. 19:00 V
Dům Bernardy Alby - Federico García 
Lorca činohra

19. 11. 10:00  - 
Miniopery - Jaroslav Uhlíř, 
Zdeněk Svěrák

19. 11. 16:00  - Noc divadel 

20. 11. 16:00 YO Giselle - Adolphe Charles Adam balet

21. 11. 19:00 A
Cornevillské zvonky - Robert 
Planquette opereta

25. 11. 19:00 P Fantastické divadlo - Gur Koren činohra

27. 11. 14:00 - Louskáček - Petr Iljič Čajkovskij balet

27. 11. 19:00 - Louskáček - Petr Iljič Čajkovskij balet

28. 11. 19:00 - Splašené nůžky - Paul Pörtner činohra

29. 11. 19:00 B Podskalák - F. F. Šamberk, K. Hašler opereta

30. 11. 15:30 - 
Workshop improvizace
s Filipem Kardou

30. 11. 19:00 C Fantastické divadlo - Gur Koren činohra

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

www.mfo.cz

3. 11. 
19:00
Reduta

Závěrečný koncert festivalu MusicOlomouc 2022
Lotta Wennäkoski, Tatjana Kozlova-Johannes, Enno 
Poppe, Carola Bauckholt; Age Juurikas; Arash Yazdani 

6. 11. 
10:30
Reduta

Les plný pohádek
děti filharmoniků a žáci ZUŠ Žerotín, Jiří Sova, 
Mario Buzzi, Jan Šprynar; Petr Šumník

11. 11.
19:00
Reduta

Ohnivá klasika
Cigánski diabli: Ernest Šarközi, Silvia Šarközi, Štefan 
Banyák, Jozef Farkaš, Robert Fehér, Zoltán Grunza; 
Adrian Kokoš 

21. 11.
19:00

Vojenská nemocnice 
Olomouc, Klášterní 

Hradisko

Čtvero ročních dob
Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla
Dalibor Karvay, komorní ansámbl MFO
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@telegraph
.cz

CHCETE TO SPOJIT?

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!

PR  GRAM
TELEGR PH

LISTOPAD
po 31 10 film+debata   140/120 Kč

20:00
SVOBODNÉ DĚTI

čt 3 11 přednáška           80/50 Kč

18:00
JOSEF MAIXNER: 
SBĚRATELSTVÍ 
SOUČASNÉHO UMĚNÍ

st 16 11 film    140/120 Kč

20:00
SAMI DOMA
+ online diskuse a koncert 
Bert & Friends

so 5 11 film 8+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: PRINC MAMÁNEK

pá 18 11 stand-up       350/300 Kč

19:30
UNDERGROUND COMEDY 
CLUB

po 7 11 film 140/120 Kč

20:00
TROJÚHELNÍK SMUTKU

út 8 11 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: RADIM SLOUKA

so 12 11 workshop
13:00
POETICKÝ SEMINÁŘ 
S ŠIMONEM LEITGEBEM
-------------------------- 
so 12 11 čtení
16:00
AUTORSKÉ ČTENÍ: ŠIMON 
LEITGEB, IVANA KAŠPÁRKOVÁ, 
JAN TĚSNOHLÍDEK ML., 
PETR LIGOCKÝ
-------------------------- 
so 12 11 divadlo          250/200 Kč

19:30
VOLNÉ DIVADLO: VIDÍ SE 
LIDI?

akce jsou součástí 
festivalu 
LISTOPADOVÝ BÁSNĚ

po 21 11 film 140/120 Kč

20:00
PSH NEKONEČNÝ 
PŘÍBĚH

čt 24 11 tanec 50 Kč

19:00
SWINGOVÁ TANČÍRNA

st 26 11 koncert             100/80 Kč

18:00
FLY TOMORROW

po 28 11 film 140/120 Kč

20:00
LARS VON TRIER: 
IDIOTI

do 27 11 výstava

FARSHAD FARZANKIA 
& FREDERIK NÆBLERØD: 
LAZY 8

po 14 11 film 140/120 Kč

20:00
ZKOUŠKA UMĚNÍ

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC (výběr)

www.muo.cz

8. 11. 19:00

KOMPRO TOMÁŠE SEDLÁČKA
Makroekonom, filozof a pedagog 
Tomáš Sedláček provede diváky po 
stálé expozici Století relativity. Počet 
míst omezen! 

Komentovaná 
prohlídka

9. 11. 16:30

Posvátné umění v nesvaté době
S českým sakrálním uměním vznik-
lém mezi léty 1948 a 1989 vás sezná-
mí autoři výstavy Šárka Belšíková 
a Ivo Binder. 

Komentovaná 
prohlídka

11. 11. 19:00
Olivy
Divadelní improvizace v podání olo-
moucké skupiny OLIVY.

Divadelní 
improvizace

15. 11. 19:00

Umělec & člověk: Lorrain 
Lotrinský malíř Claude Gellée zvaný 
Le Lorrain znamená téměř synony-
mum krajináře barokního klasicismu.     

Dlouhodobý 
cyklus přednášek 

Ladislava 
Daniela

16. 11. 19:00 Sochaři olomouckého baroka: Filip 
Sattler (1695–1738)

Přednáškový 
cyklus Martina 

Pavlíčka 

20. 11. 16:00

Loutky bez hranic (Praha): 
Tři kouzelné dary 
Na motivy lidové pohádky bratří 
Grimmů

Loutkové před-
stavení pro 

rodiče s dětmi

23. 11. 17:00

Ukrajina ve střetu velmocí 
Bohdan Zilynskyj z Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy přiblíží dějiny 
a identitu moderní Ukrajiny. 

Přednáška

30. 11. 19:00

Individual 
Komorní tvorba židovských sklada-
telů Pavla Haase a Viktora Ullmanna 
a písňový cyklus Jiřího M. Procházky 
Hodiny, složený na dvě básně Jana 
Zahradníčka. 

Posvátné umění 
v nesvaté době: 

koncert

Umělecké fotografie na 
Dolním náměstí

Olomoucký fotograf a pedagog Vladimír Janek, dlouholetý 
člen Unie výtvarných umělců Olomoucka, vystavuje v Galerii 
města Olomouce soubor fotografií, ve kterém navazuje na své 
krajinné motivy z dřívějších let a představuje také nové formy 
zátiší a deníkové fotografie pod názvem Cesta z města a jiné 
fotografie. Společně s ním vystavuje Fotoskupina Cesta, která 
se kolem něj formuje na Výtvarném oboru Domu dětí a mlá-
deže, kde Janek působí jako pedagog. 

V přízemí ve studiu G21 na Jankovu výstavu navazují díla jeho 
bývalých žaček Violy Hubáčkové, Marie Zdráhalové a Karolíny 
Petrové. Vystaveny jsou pod názvem Deníky, skleníky, skládky… 
Mladé fotografky představují práce ze své volné tvorby.

Obě výstavy jsou přístupné do 26. listopadu.   iseIN
Z2
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Posvátné umění 
v nesvaté době

Na 170 pečlivě 
vybraných děl od 
umělců, jako jsou 
Mikuláš Medek, 
Jan Exnar, Jan 
Jemelka, Ludvík 
Kolek, Otmar Oli-
va, Miroslav Rada, 

Miloslav Troup či Vojmír Vokolek, 
nabízí výstava českého sakrálního 
umění z let 1948–1989 v olomouc-
kém Muzeu umění.

Výstava Posvátné umění v ne-
svaté době přináší uměleckohis-
torický pohled na širokou škálu 
realizací sakrální architektury, 
obrazové a sochařské tvorby nebo 
užitého umění ve specifických 
interiérech. Jde o tvorbu vznik-
lou v jednačtyřicetiletém období 
komunistické totality, v klimatu 
a čase cílené ateizace společnosti 
a mnohdy krutých restrikcí.

Za jednotlivými díly stojí příběhy 
odvahy, zaujetí a obětavosti osob-
ností zadavatelů, kněží jednotli-
vých farností, realizátorů a umělců.

Cílem je přispět k poznání jed-
né z opomíjených kapitol čes-
ké historie a dokumentovat roli 
výtvarného umění v bohoslužeb-
ném prostoru křesťanských církví 
působících v českých zemích v le-
tech 1948–1989.   dtx

Po šesti letech putovala Cena Thálie do 
Moravského divadla. Zasloužil se o ni ta-
nečník Sergio Méndez Romero za roli v in-
scenaci Sólo pro tři režiséra Petra Zusky. 

Nominaci v kategorii Balet, tanec a pohy-
bové divadlo proměnil madridský rodák 
Méndez Romero v ocenění 8. října po 

ročním působení v Olomouci. Šlo o jeho 
první roli na scéně Moravského divadla, 
v níž s kytarou v ruce ztvárňuje básníky 
Jacquese Brela, Karla Kryla a Vladimira 
Vysockého.  Porota ocenila hlavně prav-
divý taneční výraz, kdy pohybem nevy-
jadřuje pouze texty, ale především jejich 
smysl, hloubku a niterná sdělení. 

„Za touto rolí je mnoho práce 
a opravdu není snadné ji tančit. Je ná-
ročná fyzicky, ale i na herecké polohy. 
Prožívám hudbu tří různých umělců 
s velmi odlišnými záměry a významy. 
Tato role je pravděpodobně nejdů-
ležitější a nejpůsobivější v celé mé 
kariéře,“ vyjádřil své pocity Sergio 
Méndez Romero.

Tanečník si uvědomuje, že Thálie je 
nejprestižnější české divadelní oce-
nění a její zisk považuje za čest. „Je 
to také odměna za všechnu tu tvrdou 
práci na baletním sále,“ dodal Méndez 
Romero.

Umělci pogratuloval i primátor Mirek 
Žbánek. „Je to krásný úspěch. Věřím, že 
Cena Thálie je také silným argumentem, 
proč Moravské divadlo nadále podporo-
vat,“ uvedl primátor. Právě ve foyer diva-
dla je nyní cena vystavena.   pok

 THÁLIE PRO OLOMOUCKÝ BALET 

The Bluesmen. Možná naposledy
Říjnové koncerty legendární olomouc-
ké kapely The Bluesmen byly zážitkem 
pro všechny fanoušky blues, jazzu a této 
party hudebníků. Konaly se v Českém 
rozhlase s live nahrávkou a v Jazz Tibet 
klubu. A možná byly naposledy.

„Reakce publika byla na obou kon-
certech srdečná a skvělá. V Tibetu i díky 
zahájení swingového orchestru umělec-
ké školy Žerotín a také díky Emilovi, kte-
rý to proměnil někdy až v strhující jamík 
hudebních kamarádů,“ řekl za kapelu 
klávesista Jaroslav Vraštil. 

Právě Emil Viklický se na koncer-
ty s názvem Good bye Bluesmen vrátil 
do rodné Olomouce. U založení kapely 
někdejších vysokoškoláků stál už v roce 

1966. Přijela i Hana Ulrychová, která 
s nimi v minulosti vystupovala dva roky. 
„Její píseň Zvláštní znamení doslova 
ohromila nás i publikum,“ popsal koncert 
Vraštil. 

Kapela dnes hrává přibližně v pěti-
letých intervalech, členové původních 
Bluesmenů žijí ve Švýcarsku, Německu 
nebo Praze. „Poslední koncerty, včetně 
těchto, inicioval Jerry Loeffler. Škoda, 
že tu tentokrát Jerry nebyl, i když vše 
bylo připravováno s ním. Navíc Good bye 
Bluesmen je jeho písnička a byla mottem 
celé akce,“ vysvětlil Vraštil. 

A jestli se ještě sejdou? Název říjno-
vých koncertů podle něj hovoří za vše. 
Ale, co kdyby?   pok
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Česko-americký unikát na vinylu jen z Galerie Caesar
Jedinečná alba s hudbou americké 
skupiny The Residents se do světa šíří 
z Olomouce. Klasické černé vinylové dvoj- 
album doplňuje 400 číslovaných kusů 
speciální edice shaped-picture, která na 
první pohled vypadají jako obrázky.

„Píšou si o ně lidi ze Spojených států, 
ale i z Venezuely nebo Mexika,“ potvr-
dil Miroslav Schubert z Galerie Caesar. 
Právě on produkoval před 12 lety kon-
cert, na němž hudbu The Residents hrála 
kapela Už jsme doma, ale zpíval s nimi 
Randy, zpěvák The Residents.

„Koncert jsme zkoušeli asi tři dny, ale 
na jeviště Moravského divadla jsme se 

poprvé dostali 
kolem půlnoci den 
před vystoupe-
ním. V podstatě si 
jen řekli, kdo kde 
bude stát,“ vzpo-
mněl Schubert. 
Koncert, jehož 
záznam je nyní 
v prodeji, nese 
magické datum 
20. 10. 2010.

The Residents 
ze San Francis-
ka hrají zásad-
ně v maskách. 
Kapela je přísně 
anonymní, tají 
identitu hráčů a se světem komuniku-
je jen prostřednictvím dvou mluvčích. 
Mezi její nejznámější masky patří oční 
bulvy, jimiž si hráči i zpěvák zakrývají 
hlavu. „Nikdo neví, kdo je kdo. Já znám 
Randyho jen v masce,“ uvedl Schubert.

The Residents jsou podle Schuberta 
kultovní kapela s omezeným okruhem 
posluchačů, ale zato po celém světě. „Vy-
dání takové desky lze asi považovat i za 
drobnou reklamu pro Olomouc,“ řekl.

Ve městě koncertovali Američani už tři-
krát. Další koncert se odehraje na počát-
ku roku 2023, ale jen v Praze. „Pořadatel 
si koupil exkluzivitu pro Česko, takže za-
platil více za to, že tady nebudou. I přes 
své kontakty nemám šanci je zlomit,“ za-
litoval Schubert.

Album Moravské setkání (Moravian 
Meeting) lze zakoupit v e-shopu, fyzic-
ky však pouze v Galerii Caesar v budově 
radnice.   pok

Ja, ten Holomóc 
Pod názvem Olomoucká brána, metro-
pole střední Moravy v lidových písních 
vyšla sbírka Pavla Klapila obsahující čty-
řicet písní, v jejichž textech se objevuje 
název našeho města, popřípadě některé 
jeho části. 

Etnomuzikolog Pavel Klapil ji poprvé 
sestavil v roce 2000 a vydal v někdejším 
olomouckém nakladatelství Intergrafis, 
druhé, rozšířené vydání sbírky vyšlo letos 
ve Vydavatelství Univerzity Palackého.

„Proslulost mohutné olomoucké po-
hraniční pevnosti, vybudované v osm-
náctém století na obranu rakouské 
monarchie proti pruským vojskům, 
způsobila, že mezi lidovými písněmi 

o Olomouci převa-
žují písně vojen-
ské. V pevnosti 
sloužili vojáci tak-
řka z celé Moravy,“ 
vysvětlil Klapil.

Písně ve sbírce 
pocházejí z cen-
trálních oblastí 
Hané (Prostějovska 

a Tovačovska), ale i ze Záhoří (subregionu 
mezi Lipníkem nad Bečvou a Bystřicí pod 
Hostýnem), Lašska, Opavska, Slovácka. 
Je v ní uvedena i v Polsku obecně známá 
píseň o prostořekém haličském vojáko-
vi, stojícím na olomouckém náměstí před 
smějícím se rakouským císařem – W Oło-
muńcu na fiszplacu. 

„Sbírka však obsahuje i písně civilní, 
milostné, žertovné či balady. Relativně 
samostatnou skupinou je šest lidových 
písní o Svatém Kopečku,“ doplnil autor.
Písně jsou uvedeny s úplnými texty, často 
značně rozsáhlými, a notovými zázna-
my nápěvů. Čtvrtina písní má i nápěvné 
varianty. 

Zpěvník je doplněn soupisem zdrojů, 
jimiž jsou celonárodní, regionální a te-
matické písňové sbírky, jakož i brněnské 
rukopisné fondy Etnologického ústavu 
Akademie věd ČR a Vlastivědného mu-
zea v Olomouci. Poprvé jsou zde publi-
kovány i písně tradované ve folklorních 
souborech a ty, které na Olomoucku 
a Záhoří zapsal Miroslav Jiroušek (1903–
1983), matematik působící na Přírodově-
decké fakultě UP. 

Závěrečný poznámkový aparát se 
vztahuje ke každé z uvedených písní.

Zpěvník lze zakoupit v prodejně uni-
verzitního vydavatelství, ve Zbrojnici na 
Biskupském náměstí.   dtx

OLOMOUCKÉ ZRCADLO
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Více než dva měsíce již používají stráž-
níci Městské policie Olomouc při výkonu 
služby mobilní laserový radar. Novým za-
řízením LTI 20/20 TruCam II provedli šest 
desítek měření na celém území Olomouce.

„Dopravně bezpečnostních akcí by 

bylo více, ovšem s přihlédnutím k povětr-
nostním podmínkám, které v určité dny 
vládly, nebo jiným akcím, kam bylo po-
třeba nasadit strážníky, jsme od měření 
upustili,“ vysvětlil ředitel olomouckých 
strážníků Pavel Skalický. 

Při bezpečnostních akcích bylo zjiště-
no na 150 přestupků v souvislosti s poru-
šením nejvyšší povolené rychlosti v místě 
měření. „Nejvíce přestupků bylo v mís-
tech, kde je rychlost omezena na třicet 
kilometrů v hodině, tvořily asi osmdesát 
procent z celkového počtu,“ řekl Skalic-
ký. Strážníci se zaměřili na lokality s vel-
kou fluktuací chodců a dětí v blízkosti 
školských zařízení. 

Řidiči nejčastěji překračovali rychlost 
do 20km/h, a to v 93 procentech. Vyšší 
rychlost již pro řidiče znamená i vyšší po-
stih správního orgánu. 

Cílem samotného měření rychlosti je 
zejména zklidnění dynamické dopravy 
a zvýšení pocitu bezpečí nemotorizova-
ných účastníků silničního provozu na čty-
řech desítkách míst ve městě. 

Důvodem měření je bezpečnost oby-
vatel, nikoli plnění městské pokladny. 
„Právě proto každý den ráno zasíláme 
regionálním médiím informace, kde 
v daný den budeme rychlost měřit, aby 
tuto informaci mohli uveřejnit,“ zdůraznil 
ředitel Skalický.   dtx

 MOBILNÍ RADAR:  
 150 PŘESTUPKŮ ZA DVA MĚSÍCE 

Kamery mají lepší rozlišení i delší dobu uložení záznamu 
Kamerový dohlížecí systém pomáhá 
strážníkům už dlouho. V posledních čty-
řech letech ale prošel zásadní moderni-
zací a rozšířením. Má teď výrazně lepší 
výsledky. 

„Do konce roku 2018 jsme kompletně 
přešli z analogové na digitální podobu 
městského kamerového systému. Zásad-
ně se také zlepšil výstup za snížené vidi-
telnosti při špatném počasí nebo v noci,“ 
uvedl ředitel městské policie Pavel 

Skalický. Od té doby celý systém dispo-
nuje FullHD rozlišením 1920×1080 oproti 
předchozímu VGA rozlišení 640×480. 

V dalších čtyřech letech přibylo dva-
náct nových kamerových bodů, následně 
bude systém doplněn o pohledové kame-
ry. Patnáct nonstop kamer bylo umístěno 
na veřejně přístupná školní hřiště. 

Městská policie také pořídila zázna-
mový server s vysokou kapacitou datové-
ho úložiště, což umožní déle uchovávat 

záznamy pro případné využití v přestup-
kovém nebo trestním řízení. 

„Kamery nás upozornily i na pohyb lidí 
v barokních kašnách nebo třeba prolézá-
ní otvoru v barokním mariánském sloupu 
na Dolním náměstí,“ vyjmenoval Skalic-
ký. 

Díky kamerám mohli strážníci včas 
zasáhnout u 485 případů rvaček, sprejer-
ství, poškozování majetku či výtržnosti 
ročně.   mif
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OTEVŘENÁ RADNICE

Proč jsou na parkovišti po rekonstrukci najednou i ostrůvky 
zeleně a jak to bude příští rok se sběrovými sobotami?
Na stránky Olomouckých listů se po krátké volební přestávce vrací rubrika Otevřená radnice. Rubrika, v níž zvolení politici odpovídají 
Olomoučanům na jejich dotazy. Týkat se mohou čehokoliv a žádný nezůstane bez odpovědi. Ty, které mají větší dosah, zde otiskujeme. 

Úprava třídy Svornosti v úseku mezi ulicemi Kmochova 
a U Kovárny budí rozporuplné reakce obyvatel. V celém 
sídlišti je velký nedostatek parkovacích míst. Na třídě Svor-
nosti jsou dokončena nová parkovací stání s velmi komfort-
ními parametry 2,5 m šířky. Nikdo však nedokáže pochopit, 
proč je parkování vždy po 5–7 místech přerušeno čtyřmet-
rovým ostrůvkem. Proč město zadalo, schválilo a realizuje 
projekt, který snižuje možný počet parkovacích míst?

Zajímalo by mě, jak to bude v příštím roce se sběrovými 
sobotami? Zda vůbec budou a jestli existuje nějaký har-
monogram? 

Zdeněk Rozsypal

Hanka Melechová

Projekt vycházel ze schváleného 
regulačního plánu RP-22 Sídliště 
Neředín, Nová ulice. Ten byl napřed 
veřejně projednán s obyvateli a ná-
sledně schválen Zastupitelstvem 
města Olomouce 3. září 2020. 
Podle koncepce uvedené v regu-
lačním plánu jsou parkovací stání 

doplněna rastrem zeleně. Cílem bylo navrhnout kvalitní veřejný 
prostor podle přání občanů – parkování i zeleň – a nabídnout 
lepší podmínky pro bydlení. Stromy v ulici výrazně zlepšují mik-
roklima, v letních vysokých teplotách dokážou snížit skutečnou 
teplotu i o několik stupňů. 
Po dokončení rekonstrukce činí celkový počet parkovacích 
míst 92, a to je o pět více i po zakomponování nového přecho-
du v blízkosti vstupu do prodejny supermarketu. Šířka parko-
vacích stání 2,5 metru vychází z normových požadavků.

Mirek Žbánek
primátor

Sběrové soboty jsou dlouhodobě 
nejnákladnějším způsobem v pře-
počtu na množství odpadu, které 
se tímto způsobem od občanů sve-
ze. Navíc celkové množství takto 
vybraného odpadu každým rokem 
klesá, přičemž celkové fixní nákla-
dy na mzdy, manipulace, technic-
ké zajištění a dopravu se neustále zvyšují. Neefektivitu bohužel 
nese i to, že v rámci sběrových sobot, na rozdíl od sběrových 
dvorů, nelze zajistit jejich zneužití neoprávněnými subjekty 
na úkor financí města. Odboru městské zeleně a odpadového 
hospodářství nebyly letos na sběrové soboty přiděleny finanční 
prostředky a stejnou situaci lze předpokládat i v roce příštím, 
i když rozpočet není doposud schválen.
Sběrové soboty tudíž nebudou organizovány, ale jednotlivé komise 
městských částí mají v případě zájmu možnost uspořádat sběro-
vou sobotu z vlastních rozpočtových prostředků, přičemž magistrát 
a Technické služby nabízí pomoc při organizaci a zajištění.
Olomoučané mohou k odložení odpadů celoročně využívat 
sběrná místa, dříve označované jako sběrové dvory. Od letoš-
ního roku byla jejich síť rozšířena o sběrové místo na Nových 
Sadech v Andělské, což považujeme za efektivněji investované 
prostředky než sběrové soboty. 
Naprostá většina obchodů a dodavatelů nabízí v souladu s plat-
nou legislativou při nákupu nového spotřebiče možnost odvozu 
starého zdarma a další možností je využít odvoz prostřednic-
tvím Technických služeb.

Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora

ZAJÍMÁTE SE O SVÉ OKOLÍ, O SVÉ MĚSTO A CHCETE SE NA TO ZEPTAT? 
TRÁPÍ VÁS NĚCO? VRTÁ VÁM NĚCO HLAVOU...? 
Zeptejte se e-mailem na adrese: otevrena.radnice@olomouc.eu
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Jak podnikat na úplném začátku i jak podnikat 
v zemích Evropské unie, lze zjistit na Jednotném kontaktním 
místě. Tato pracoviště nabízí informaci o možnostech podni-
kání a působí při živnostenských úřadech. Olomoucké pra-
coviště je zájemcům k dispozici v pracovních dnech kromě 
pátku na adrese Palackého 14.   mmo 

Bližší informace jsou na webu olomouc.eu/jkm.

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Kultura v době energetické krize
Kultura se ocitá v nejturbulentnějším období od porevolučních let. Řekněme si to 
naprosto upřímně: koronavirovou krizi jsme nedokázali dostatečně vstřebat a plno-
hodnotně se na ni adaptovat. Ačkoliv byl kulturní sektor schopen fungovat kreativně 
i přes řadu omezení, provozní, ekonomické ani koncepční proměny kulturních in-
stitucí se téměř nestaly. Je to škoda, protože každá krize je i příležitostí a kultura by 
v zájmu vlastní odolnosti a silnějšího postavení ve společnosti reagovat měla.
Nyní je před námi období zřejmě táhlé a bolestné energetické krize, které se 
neprojeví pouze v inflaci, ale samozřejmě i v kupní síle obyvatel. Hrozí propad 
návštěvnosti kulturních domů, snižující se příspěvky donorů a pokles investic. 
Rozklad kultury by přitom mohl mít fatální následky: křehký kulturní ekosystém 
spočívá v propojení profesionálního umění s kulturou sloužící ke stmelení komu-
nity, ve výchově mladého diváka i v péči o kulturní dědictví s vědomím budování 
vlastní identity. Ne náhodou se v posledních měsících stávají cíli ruských útoků 
i ukrajinská muzea a památky, neboť i teroristé se snaží ohrozit základní hodnoty 
společnosti.
Stávající situace je příležitostí k zamyšlení nad tím, jakou kulturu v Olomouci v bu-
doucnu chceme. Neměli bychom přitom opomíjet udržitelné investice do vybavení 
a chytrých energetických úspor i směrem k využití kultury v rozvoji cestovního 
ruchu. V neposlední řadě je budovat kulturu spolupráce, která naše město vyvede 
ze stávající krize silnější.

Jan Žůrek / ProOlomouc a Piráti

Sousedské slavnosti jako cesta k oživení města 
Mám intenzivní zážitek z ostrého střihu, který nabídl poslední zářijový víkend. 
Pro nás, nové zastupitele a zastupitelky, znamenalo září především intenzivní 
předvolební kampaň. Měla řadu zajímavých prvků a originálních nápadů vztaže-
ných k městu, ve kterém všichni žijeme a o které bude nyní pečovat nová radnice 
a nové zastupitelstvo. Bezprostředně po sobotní volební noci nastala zářijová 
neděle 25. 9. a do ní situovaná Sousedská slavnost na Masaryčce. Byla to tento 
rok už třetí sousedská slavnost, setkání lidí, kteří v dané lokalitě města bydlí, 
podnikají, chodí na procházky nebo se prostě o konkrétní místo zajímají. Po dub-
nové slavnosti ve Středním Hejčíně u „Golema“ a po srpnovém jamování v Úřední 
čtvrti na ohybu ulic Žilinská a Mozartova vyšli ven i obyvatelé ulice Masarykova 
a přilehlých částí Hodolan. Našli si útulné zázemí na Zeyerce mezi místními hos-
půdkami a nabídli sousedům i kolemjdoucím báječné uvolněné odpoledne plné 
muziky, ručních prací, drobných zábav pro děti. Nechyběla prezentace možného 
urbanistického rozvoje lokality, dobrodružstvím mohlo být i jednoduché vaření 
guláše v kotlíku nebo společné pletení šály pro Masaryka. Úvodní zmínka o vo-
lební kampani, která této slavnosti bezprostředně předcházela, není samoúčel-
ná. Během srpna a září jsme totiž byli svědky mnoha různých slavností, dětských 
odpolední, pikniků v parku a setkání s občany. Lidé se dočkali lehátek, mnoha 
variant skákacích hradů, všude se malovalo na obličej a balónkový klaun zažíval 
dožínky. Na některých akcích komisí městských částí se nemravně objevovala 
loga politických stran a všechno to stálo hromadu peněz, od pár tisícovek za 
odpoledne až po čtvrt milionu za ty největší dětské dny pro celá sídliště. Jaký 
nepoměr vůči dobrovolně organizovaným, relativně velmi levným, pro radost 
chystaným sousedským slavnostem! Tento typ setkání má totiž v sobě implicitně 
všechno, co budeme pro život v následující dekádě ve městě potřebovat: dob-
rou vůli mnoha lidí na malém prostoru vyjít si vstříc. Preferenci všech zelených, 
udržitelných, ekologicky vlídných řešení při zacházení s prostorem, vodou, odpa-
dem. Empatii vůči dětem, seniorům a osobám s handicapem. Důraz na lokální 
ekonomiku, místní produkty, živnostníky podnikající v místě, cirkulaci peněz 
a produktů v malém prostoru. Vivat pro všechny sousedské slavnosti! Všem no-
vým komisím městských částí přeji, aby se do podobných aktivit pouštěly s chutí 
a zvědavostí. Skákací hrady můžeme nechat zase až do politických kampaní.

Andrea Hanáčková / STAN a Zelení

NÁZOR ZASTUPITELE NÁZOR ZASTUPITELE

Nabídka městských bytů k pronájmu
Termín pro podání žádostí je do 9. 11. 2022. Fotografie 
bytů a bližší informace jsou uveřejněny na www.sno.cz.

 � Synkova 8, č. b. 3, v 1. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 
57,65 m2). Jistota 13.000,- Kč. Nájemné 104,- Kč/m2/mě-
síc, tj. 5.995,- Kč/měsíc + zálohy na služby.

 � Synkova 8, č. b. 25, v 5. NP, o velikosti 1+0 (plocha 
bytu 35,55 m2). Jistota 10.000,- Kč. Nájemné 110,- Kč/m2/
měsíc, tj. 3.910,- Kč/měsíc + zálohy na služby.

Žádosti je možné podávat 
písemně na Správě nemovitostí 
Olomouc, a. s., bytové oddělení, Školní 2, 
779 00 Olomouc | Telefon 585 238 119
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Olomouc před sto lety: v chudobinci je 
plno, zákon pomáhá jen částečně
Neveselé problémy řešili obyvate-
lé i představitelé Olomouce v listo-
padu 1922. Město zdědilo z minulého 
„habsburského“ režimu vlastní chudo-
binec ve Vodární ulici, kapacitně však 
evidentně nestačil. V Olomouci totiž chy-
běly tehdy i běžné byty. 

„V olomouckém chudobinci je nyní uby-
továno 105 chovanců. Počet místností by 
dovolil, aby byla přijata celá řada dalších 
potřebných osob, které už mají z větší 
části život za sebou, ale v budově bydlí 
osmnáct rodin, kterým byly místnosti 
pronajaty za byty a které není možno 
vystěhovat,“ popisuje neutěšenou situaci 
redaktor nového olomouckého obde-
níku Moravský večerník. Lidi ohrožené 
bezdomovectvím tedy není kam uložit. 
Obec přitom měla přirozenou snahu se 
o své občany postarat, ale neměla na 
to dost sil. „Nyní zřizuje se v chudobinci 
noclehárna, aby aspoň přechodně mohlo 
býti několik osob umístěno,“ dodává Mo-
ravský večerník. 

Podle redaktora listu by bylo nejlepší, 
kdyby se město odhodlalo k vybudování 
nového kapacitního chudobince pro celý 
„Velký Olomouc“. Rada na to vyčlenila 
v rozpočtu padesát tisíc korun, nicmé-
ně ke stavbě tehdy vůbec nedošlo. Nový 
městský chudobinec začali v Olomouci 
budovat teprve v závěru 30. let ve Chvál-
kovicích a do začátku druhé světové vál-
ky z něj stihli postavit jen dvě třetiny. 

Chudobinec ve Vodární
Jak to vlastně v Olomouci fungovalo se 
sociálními službami a ubytováním pro 
staré a nemajetné, případně nemocné 
lidi? Systém péče byl sice v porovnání 
s ostatními evropskými zeměmi vyspělý 
a poměrně komplexní, ve srovnání s dneš-
kem nicméně stále ještě dost nedokonalý. 
Upadnout do úplné chudoby rozhodně 
nebyl žádný med. Zajistit alespoň trochu 
důstojné podmínky pro život nejstarších 

a nejchudších se snažila zejména radnice 
a různé církevní spolky, od roku 1922 sjed-
nocené ve Svazu Charity Olomouc. 

Městský chudobinec, o jehož kapa-
citě se v listopadu 1922 hovořilo, byl ve 
Vodární ulici. Na Nových Sadech, v místě, 
kde je dnes Střední škola polygrafická, 
býval arcibiskupský sirotčinec, spravova-
ný sestrami františkánkami. Sestry se zde 
staraly o zhruba sedmdesát sirotků nebo 
mentálně postižených dětí. Další místo 
bylo ve Wurmově ulici ve stejném objek-
tu, kde je dnes azylový dům. Ve 
20. letech zde fungoval Domov blahosla-
vené Anežky České. Nejmenším sloužila 
ještě Dětská útulna sester františkánek 
na Svatém Kopečku. 

Zátěž pro obec
Sociální situaci občanů pomáhal sice řešit 
i stát, největší tíhu na bedrech ale každo-
pádně nesla obec, církev a případně růz-
né nestátní sociální korporace. Olomoučtí 
radní založili roku 1920 samostatný re-
ferát sociální péče, což byla tehdy u nás 
úplná novinka. Úředníci referátu se starali 
o fungování chudobince, ale i o vypláce-
ní sociálních dávek nejchudším rodinám 
a jednotlivcům. O tom, jak vysoké jsou 
dávky pro chudobné a kolik rodin na ně 
má nárok, se Olomoučané pak mohli pra-
videlně dozvídat z denního tisku. Známy 
byly i případy, kdy bývala finanční pod-
pora pro neplnění některých podmínek 
chudým odebrána. V Olomouci fungovala 
také zprostředkovatelna práce, kterou vy-
užívalo pravidelně přes tisíc Olomoučanů. 

Nelehkou situaci nejslabších so-
ciálních vrstev pak aspoň částečně 
pomohl vyřešit nový zákon o pojištění 
zaměstnanců, který od roku 1924 dá-
val lidem přeci jen větší šanci obstát 
i v situaci, kdy z nějakého důvodu při-
šli o práci. Nebýt velké snahy města 
a církevních i sekulárních dobročin-
ných spolků, byl by ale život těchto 
vrstev velmi nuzný.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Zloději vykrádají Pozemkový 
ústav
Nepříliš velkým úspěchem končí 
odvážné listopadové vloupání do 
sídla Pozemkového ústavu v Rie-
grově ulici. Do budovy význam-
ného úřadu se parta neznámých 
pachatelů dostává v noci ze sobo-
ty na neděli. Světlíkem se dostali 
do prvního patra a zde do ředi-
telny. Navrtali trezor, v něm však 
byly jen nepříliš cenné dokumenty. 
Přesunuli se do přízemí, kde v po-
kladně dokázali otevřít další sejf 
a odcizili „pláště cenných papírů 
v nominální hodnotě 32 500 ko-
run, nicméně bez kuponů“, mince 
a drobné cenné papíry v hodnotě 
8500 korun. Když našli konečně 
tu správnou pokladnu, v níž byla 
i významná finanční hotovost, ne-
dokázali ji otevřít. Lupiči, kteří se 
podle mínění stopujícího policejní-
ho psa odebrali kamsi do Hodolan, 
tedy přes veškerou snahu moc vel-
ký úspěch nezaznamenali.  

Selských synů ve škole ubývá
V listopadu zveřejňují někte-
ré olomoucké školy počty žáků 
v aktuálním školním roce. Ne-
dávno založená specializovaná 
zemědělská škola v Klášterním 
Hradisku uvádí 57 žáků, zatímco 
v předchozím školním roce jich 
bylo 62. Novináři si všímají úbytku 
žáků na této specializované ško-
le, kde prakticky všichni studující 
pocházejí ze selských rodin. Ve 
třídách sedí chlapci z Olomouce, 
Prostějova, Mohelnice, Litovle, 
Přerova a Šternberka. 

Pokrokáři si připomínají Bílou 
horu
V listopadu se odehrává výročí 
bělohorské bitvy. V Olomouci to 
vede k debatám mezi pokrokář-
skými a katolickými novinami, zda 
po Bílé hoře následovala syste-
matická a cílená likvidace české-
ho národa, nebo zda to bylo ve 
skutečnosti trochu jinak. Sdružení 
pokrokových spolků a politických 
stran pořádá v Olomouci různé 
akce, například v Hejčíně se 
12. listopadu koná přednáška 
profesora Janovského o nebla-
hých důsledcích bitvy na Bílé hoře 
na český národ až „do dnešních 
časů“.   mif

LISTOPAD 1922 TELEGRAFICKY
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TIRÁŽ

TAJENKA
Víte, co je to tragédie? Když se dívka vdá 
z lásky a... 
—  Mark Twain (1835–1910), americký no-
vinář, spisovatel a humorista
Pět vylosovaných výherců obdrží ka-
lendáře s motivy města na rok 2023 

a olomoucké reklamní předměty. Tajenku 
křížovky zasílejte do 19. listopadu na ad-
resu: Magistrát města Olomouce,  Horní 
náměstí 583, 771 27 Olomouc. Obálku ozna-
čte heslem „Tajenka“. Elektronicky můžete 
vyluštěnou tajenku zaslat na adresu: tajen-
ka@olomouc.eu. Nezapomeňte uvést své 

jméno, telefon a doručovací adresu. 
Tajenka z minulého čísla: Ze všech nejchyt-
řejší je podle mého ten, kdo alespoň jednou 
za měsíc sám o sobě řekne, že je blbec. 
(F. M. Dostojevskij) 
Úspěšní luštitelé: Milan Vitásek, Ludmila 
Opálková, Jakub Klimesch.
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Easy Sudoku Puzzles 8 
www.printablesudoku99.com 
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5  7 4 9 8    
6     5 9  8 
2    1 6  5  
8 5 1 9    4  
   6 5 1  9 7 
7  9   3   2 
 4 5 3  2    
 7 2 1   6  5 
 8 6   9 1   

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

Easy Sudoku Puzzles 8 
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Hard Sudoku Puzzles 8 
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NOVÉ VOZY IHNED K ODBĚRU

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s.
Hněvotínská 658/54a, 779 00  Olomouc
Tel.: 585 758 321, 731 468 802
prodej@auto-hegr.cz, www.auto-hegr.cz

Zdarma prodloužená záruka na 5 LET / 100 tisíc km.

ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ: 
4,1-8,9 l/100 km, 98,3-202,9 g/km

PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY 
NA PLÁTNĚ KINA METROPOL

5. 11. 17:45 G. Verdi: LA TRAVIATA 
dirigent: D. Callegari
režie: M. Mayer
obsazení: N. Sierra, S. Costello, L. Salsi

10. 12. 18:45 K. Puts:  HODINY MET PREMIÉRA   
dirigent: Y. Nézet-Séguin
režie: P. McDermott 
obsazení: R. Fleming, K. O’Hara, J. DiDonato, S. Panikkar, W. Burden, ...

14. 1. 18:45 U. Giordano: FEDORA NOVÁ INSCENACE

dirigent: M. Armiliato 
režie: D. McVicar
obsazení: S. Jončeva, R. Feola, P. Beczała, A. Ruciński

18. 3. 16:45 R. Wagner: LOHENGRIN NOVÁ INSCENACE

dirigent: D. Rustioni 
režie: F. Girard
obsazení: T. Wilson, Ch. Goerke, P. Beczała, J.Nikitin, B. Mulligan, ...

1. 4. 18:15 G. Verdi: FALSTAFF  NOVÁ INSCENACE

dirigent: D. Rustioni
režie: R. Carsen
obsazení: M. Volle, H. H. Part, A. Pérez, M. N. Lemieux, J. J. Cano, ...

6. 5. 17:45 R. Strauss:  RŮŽOVÝ KAVALÍR ZÁZNAM

dirigentka: S. Young 
režie: R. Carsen
obsazení: L. Davidsen, I. Leonard, E. Morley, K. Goeldner, R. Barbera, ...

13. 5. 18:45 T. Blanchard: ŠAMPION   ZÁZNAM  MET PREMIÉRA   
dirigent: Y. Nézet-Séguin
režie: J. Robinson
obsazení:  L. Moore, S. Blythe, R. S. Green, E. Owens

20. 5. 18:45 W. A. Mozart: DON GIOVANNI NOVÁ  INSCENACE

dirigentka: N. Stutzmann
režie: I. van Hove
obsazení: F. Lombardi, A. M. Martínez, Y. Fang, B. Bliss, A. Plachetka, ...

3. 6. 18:45 W. A. Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA NOVÁ  INSCENACE  
dirigentka: N. Stutzmann
režie: S. McBurney
obsazení: E. Morley, K. Lewek, L. Brownlee, T. Oliemans, A. Held, ...

350,- běžná cena / 250,- senioři
300,- abonentní cena při nákupu 7 a více oper najednou
www.kinometropol.cz  | tel.: 722 955 466

METROPOLITNÍ OPERA
NEW YORK  2022 / 2023
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www.vanocnitrhy.eu
Adventní zvýhodněné pobyty na 

www.moraviaforyou.cz

Olomouc

Rozsvícení vánočního stromu 
v neděli 20. listopadu
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