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JAK VEN Z KRIZE? 
PORADÍ VÁM 
NA „SOCIÁLCE“
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce poskytuje  
sociální poradenství a nápomoc v nepříznivých sociálních situacích,  
v nichž jste se ocitli, nebo vám hrozí.

Mám drahé bydlení. A kde vzít na energie?

Na příspěvek na bydlení dosáhnou nově další tisíce 
domácností! Možná k nim patříte i vy! 

Nevycházím s výplatou, nezvládám platit dluhy. 
Pomalu nemám ani na jídlo.

Nevím, o co kde požádat.  
Nerozumím těm složitým formulářům.

Kde nás najdete? 
Na adrese Štursova 1, budova sousedí s parkovištěm OD Kaufland, kousek od hlavního 
vlakového nádraží. 

Naše poradenství je diskrétní, anonymní a pro každého zdarma. Říct si o pomoc není slabost. 
Pomůžeme vám zjistit, na co máte ve své situaci nárok, a navedeme vás k jejímu řešení. 

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Štursova 1, Olomouc–Hodolany |  585 562 406   mmol.osv@olomouc.eu
Pondělí a středa 8.00–12.00 13.00–17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.30
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V TOMTO ČÍSLE

BABIČKA ROKU VÍ, JAK PROPOJIT
TRADICE, RODINU A ŽIVOT

INTERVIEW O UMĚNÍ I SCÉNICKÝCH 
ROZHOVORECH S EDUKÁTOREM

ŠVÝCARSKÉ TURNÉ: RADNÍ
I FILHARMONICI V LUZERNU

Blanka Vrbková z Chomoutova ovládla
soutěž Babička roku 2022. Kromě 
hlavního titulu si odnesla i další prvenství.

Bohumila Pospíšilová 
zdravotní sestra

Martin Pavlíček  
kurýr  

Ondřej Moler  
barman 

Určitě. Je potřeba, ať se tělo ozdraví. 
Teď zrovna jsem o akci hodně 
zajímavého četla. Ale já nepiju 
alkohol vůbec. 

Suchý únor nedodržuju. Je to 
podle toho, jak si to člověk 
nastaví. Já mám třeba suchý 
leden, protože se snažím po 
Vánocích dát nějak dohromady.

Já suchý únor nedržím. Myslím, 
že to skoro nejde. Navíc nám 
to nikomu nedovoluje ani 
práce v restauraci, kde musíme 
ochutnávat.

GLOSA

Před časem jsem byl na vyšetření 
v nemocnici. Hluboce na mě zapůsobil 
sugestivní svět nemocničního prostředí, 
plného bolesti a nemocí. Děkoval jsem 
Bohu, že jsem zdravý. Ano, člověk často 
docení zdraví, až když vidí nemoc zblízka. 
Tak, jak doceňujeme i štěstí a lásku rodiny, 

až když vidíme u lidí kolem nás, že to 
nemusí být samozřejmost. V posledních 
dnech stoupá na burze našich hodnot i cena 
míru. Denně chodíme okolo Trojičního 
sloupu na našem náměstí, který byl 
postaven jako poděkování. V normálním 
běhu života si jej vůbec nevšímáme. 
Prožíváme dny, ve kterých ne až tak daleko 
od nás umírají lidé a kdy doceňujeme 

cenu života, svobody a demokracie. Právě 
v těchto dnech na sebe náš vzácný Trojiční 
sloup upoutá pozornost. Snad právě proto, 
abychom nezapomněli děkovat za zdraví 
a mír, které máme. Ne všechny věci jsou 
totiž samozřejmostí.
 
Peter Tavel
teolog a psychoterapeut

Má podle vás smysl suchý únor, držíte ho bez alkoholu?

Rozhovor s Davidem Hrbkem, 
který už dvacet let zpovídá 
české i světové osobnosti na jevišti.

Digitalizace, ekologie, spolupráce 
v kultuře, ale i tři koncerty Moravské 
filharmonie. Olomouc ve Švýcarsku.
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ANO ČÁSTEČNĚ NE

OBSAH / ANKETA

NOVÝ DOTAČNÍ PROGRAM, 
MĚSTO PŘISPĚJE NA PŘEDZAHRÁDKY

Na nové posezení či úpravu zahrádky 
v souladu s metodikou města lze 
získat finanční podporu.

KDYŽ NASNĚŽÍ…
JASNÝ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

Několikrát tuto zimu přišla
do města náhle bohatá sněhová 
nadílka. Jak se s ní vypořádat…?

OLOMOUČTÍ ATLETI MAJÍ 
LETOS DŮVOD K OSLAVÁM

Atletický klub Olomouc slaví tento 
rok devadesát let od vzniku prvního 
lehkoatletického odboru.
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OZNÁMENÍ

Studentská právní poradna nabízí bez-
platné právní poradenství, které posky-
tují studenti práv pod vedením pedagogů 
a praktikujících právníků. Právní po-
radenství je určené klientům, kteří si 
z finančních důvodů nemohou dovolit 
služby advokáta, a je zdarma. Poradna 
se otevře 27. února. Objednávat se lze od 
20. února na 585 637 616 nebo 
studentskapravniporadna@upol.cz. 

Bodytypie. Ojedinělou výtvarnou techni-
kou připravil Radomír Surma přes pade-
sát velkoformátových obrazů, které jsou 
k vidění do 18. února v Galerii města Olo-
mouce na Dolním náměstí. Hlavní roli 
má ženské tělo, barvy a imaginace. 

Do 4. března můžete v Art galerii umě-
lecko-edukačního centra Art Rubikon 
zhlédnout výstavu s názvem 60:60 
šedesát ku šedesátce. Koná se k ži-
votnímu jubileu galeristky Bronislavy 
Paučkové a představí tvorbu šedesá-
ti autorů napříč žánry. Malíři vystavují 
obrazy s jednotným rozměrem 60×60 
centimetrů.

Den zimních radovánek se koná v so-
botu 18. února od 10 do 16 hodin na 
Sluňákově. Děti i jejich rodiče si užijí 
zábavu a podívají se do zvířecí říše na 
nejrůznější sportovní výkony. Hravá 
venkovní stanoviště doplní aktivity 
Domu dětí a mládeže a sjezd na ly-
žích za každého počasí. Lesní školka 

Bažinka představí několik venkovních 
aktivit, které se dají s dětmi zažít té-
měř za každého počasí. Doprovodný 
program uvnitř domu doplní pokusy 
a tvoření od sdružení Geniátor a také 
aktivity z Rodinného centra Heřmá-
nek. V 11 a 14 hodin zahraje Divadlo 
Plyšového medvídka představení Jak si 
stromy povídají a Pohádky z ledničky.

Byl to skřivan je název komedie Ephra-
ima Kishona, kterou v sokolovně ve 
Slavoníně zahrají ochotníci ze souboru 
Osvětová beseda z Velké Bystřice. Před-
stavení se koná 11. února od 17 hodin. 
Vstupné je dobrovolné.

Chcete vědět, co se který den, měsíc 
ve městě v oblasti kultury pořádá či 
děje, nebo nás o tom chcete informo-
vat? Můžete se obrátit přímo na koor-
dinátora kulturního kalendáře města 
Olomouce Davida Ševčíka z odboru 
kultury a cestovního ruchu. Poskytne 
vám informaci či poradí, co se v da-
ném termínu koná a zda se vaše akce 
nekryje s jinou, eventuálně ji zařadí do 
měsíčního kulturního kalendáře. Kon-
takt: 585 513 256 nebo 606 705 972, 
david.sevcik@olomouc.eu.

Nejlepší absolventi olomoucké evange-
lické konzervatoře se předvedou 
20. února od 19 hodin Geislerově sále 
ZUŠ Campanella ve Slovenské ulici.

Projekt pro Galerii Caesar propojuje 
prostory dvou navazujících místností do 
souvisejícího celku za pomoci řízeného 
světelného kruhového zdroje naprogra-
movaného na horizontální pohyb napříč 
interiérem. Do 25. února.

Rodokmen: Šlapeta. Beseda s nosite-
li jména slavné rodiny olomouckých 
architektů. Pozoruhodné dílo Lubomíra 
a Čestmíra Šlapetových přiblíží ve čtvr-
tek 16. února v 18 hodin v Muzeu umě-
ní synové Lubomíra Šlapety – architekt 
Vladimír a kameraman Ivan. Beseda je 
součástí aktuální výstavy Architektura 
v procesu, která mapuje fenomén vzniká-
ní architektury. 

Nejlevnější lístky na For Model jsou už 
v prodeji. Výstava modelů, sběratelství 
digitálních technologií, her, hraček a sta-
vebnic bude na Výstavišti Flora od 17. do 
19. března. V pavilonu A budou k vidění 
mimo jiné letecké modely všech katego-
rií, plachetnice, ponorky i bojová plavi-
dla. Své místo budou mít také plastikové 
a papírové modely automobilů i auto-
mobilových veteránů, autodráhy anebo 
modely stavebních strojů či kamionů. 
Cenově zvýhodněné vstupenky jsou na 
webu flora-ol.cz.

Jedinečný hudební projekt Jona Lorda, za-
kládajícího člena Deep Purple, Concerto 
For Group and Orchestra, se zpěvem Bru-
ce Dickinsona zazní v dubnu v Olomouci. 
Koncert bude ve Sportovní hale Univerzi-
ty Palackého.

Exempláře středověkých rukopisů na-
bízí komorní přehlídka ve Vlastivěd-
ném muzeu. Velkou část rukopisů si 
veřejnost dosud nemohla prohlédnout. 
Dokonce nejvýznamnější z ilustrova-
ných středověkých kodexů Olomoucká 
kniha věšteb byla na Moravě k vidění 
naposledy před více než dvaceti lety. 
Výstava s názvem Skrytá krása: Středo-
věké rukopisy z našich sbírek potrvá do 
23. dubna.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 10. února Kollárovo náměstí - omezení stání 
 - umístění jeřábu 
27. února  ulice Slavonínská - uzavírka chodníku, 
až 2. června části komunikace - vodovod

do 31. května   ulice Kačení - uzavírka chodníku, 
 omezení stání - oprava domu 
do 9. července   ulice Karolíny Světlé - uzavírka chodníku,  
 části komunikace - stavba domu 
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 
MILIONY PRO POTŘEBNÉ

Tradiční symbol K†M†B†2023 získala 6. ledna řada vchodových dveří významných institucí ve městě. Mezi nimi 
kurie olomouckého arcibiskupství, univerzita, hasičská stanice, krajský úřad i historická budova radnice. 
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Tříkrálová družina na koních se vydala 
letos do města z katedrály svatého Vác-
lava. Postav z Matoušova evangelia se 
letos zhostili moravský pomocný biskup 
olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík, pri-
mátor Žbánek a hejtman Josef Suchánek. 

RADKA ŠTĚDRÁ

V kostýmech a na koních představitelé 
arcidiecéze, města a kraje na své cestě 
po olomouckých institucích každoroč-
ně symbolizují Tříkrálovou sbírku. Ta 
vznikla v roce 2000 právě v olomoucké 
arcidiecézi a postupně získala charakter 
celonárodní sbírky. Jejím hlavním účelem 
je pomoc potřebným. 

„Služba potřebným je úzce spjata se 
spoluprací a štědrostí, obojí v Charitě 
zvládáme dodržovat a díky tomu může-
me předávat poselství i dary. Tato pomoc 
však nesouvisí pouze s hmotnými dary, 
jelikož bohatství netkví jen v materiálnu, 
ale především v hledání smyslu života. To 
nám připomínají právě Tři králové,“ uvedl 
při návštěvě kurie Arcibiskupství olo-
mouckého biskup Antonín Basler. 

Požehnání
Nápis K+M+B+ 2023 psaný svěcenou křídou 
na vchody všech domů, kde se družina při 
svém putování městem zastavila, je zkrat-
kou latinského Christus Mansionem Benedi-
cat neboli Kriste, požehnej tomuto domu. 

„Je to hluboké poselství dávné tradice 
tříkrálového koledování. Protože, co jiné-
ho si přát, než aby v domě, kde lidé žijí, 
byl pokoj a fungovaly vztahy a každý se 
tam rád vracel,“ doplnil pomocný biskup 
Josef Nuzík.

Pro představitele obou samospráv 
a církve je účast v tříkrálovém kole-
dování zároveň symbolem světského 
a duchovního propojení, které vede ke 
vzájemně dobré spolupráci. 

„Je to unikátní projekt, symbol dobré vůle 
a ochoty pomáhat. A zároveň je spojením 
duchovního odkazu a tradic, které nás 
v dnešní, dost nestabilní době pojí s dě-
dictvím po předcích. Proto jsem sbírku 
podpořil a poděkoval tím zároveň všem 
dobrovolníkům i dárcům, kteří se do ní le-
tos zapojili,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. 

Hejtman Olomouckého kraje Josef 
Suchánek považuje svátek Tří králů za 
jedinečnou možnost připomenout si, 
jak důležité jsou v našem životě naděje 
i štědrost. „Díky sbírce míří k potřebným 
lidem stále větší objem finanční podpory. 
Proto dává smysl, abychom se do ní za-
pojili,“ vysvětlil hejtman.  

Přispěla i stoletá
Cílem Tříkrálové sbírky je šíření dobra. 
Příkladem toho je příběh z Lazců. „Přišli 
jsme k domu, na jehož okně svítila pouze 
diodová hvězda,“ řekla místní asistentka 
sbírky Kamila Kučíková. Osvětlení vní-
mala jako znamení, aby přišli požehnat 
právě tomuto domu. „Náhle se rozsvítilo 
okno, ze kterého vykoukla paní, a my jí 
zazpívali koledu,“ pokračovala Kučíko-
vá. Paní přispěla třem králům do kasi-
ček a požádala je, jestli by byli ochotní 
zazpívat i její mamince, které je 101 let 
a nemůže přijít přímo k nim, jelikož před 
týdnem upadla. 

Tři králové ani na vteřinu nezaváha-
li a vydali se koledovat přímo u poste-
le. „Paní začala zpívat s námi, plakala 
a smála se zároveň, a tak jsme jí udělili 
křížek na čelo a slíbili, že dá-li Pán, za-
stavíme se u ní příští rok znovu. Byl to 
nejlepší zážitek z koledování, jaký mám. 
Děkuji Bohu, že jsme této stařence mohli 
udělat radost,“ vyprávěla Kučíková.

2,3 milionu 
Pro letošní koledování zapečetila Charita 
432 kasiček a do ulic v olomouckém dě-
kanátu se vydalo na 1450 koledníků. Ka-
sičky se v Olomouci objevily i na veřejně 

dostupných místech. Kromě peněz v nich 
byly rovněž nalezeny šupiny z kapra pro 
štěstí, 120korunová stravenka a z cizích
měn eura nebo forinty. 

A výtěžek? Dárci na Olomoucku sbír-
ku podpořili více než 2,3 miliony ko-
run, což je o téměř půl milionu více než 
v loňském roce. 

„Z výnosu letošní sbírky podpoříme 
vybudování čtyř malometrážních bytů 
a chráněných dílen včetně zázemí slu-
žeb pro lidi s duševním onemocněním, 
důstojné zaopatření zemřelých klientů 
střediska Samaritán a rozvoj domácí hos-
picové péče na Olomoucku,“ popsala za 
Charitu Olomouc Eva Štefková.

Tříkrálovou sbírku, která je největ-
ší dobročinnou sbírkovou akcí v Čes-
ku, organizuje Charita Česká republika. 
U jejího založení stál tehdejší olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. Do průběhu ko-
ledování se díky ní každoročně zapojuje 
více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do 
kasiček vyberou desítky milionů korun. 
Za celou dobu existence sbírky už 1,5 mi-
liardy korun. Kromě kasiček, se kterými 
putovali koledníci, mohli lidé přispívat 
také online. 

JAK PŘISPĚT NYNÍ
Na Tříkrálovou sbírku můžete 
během celého roku přispět tře-
ba dárcovskou SMS odesláním 
zprávy ve tvaru DMS KOLEDA 30 
na číslo 87 777. Číslo 30 znamená 
třicet koru. Ale můžete stejným 
způsobem poslat i 60, 90 nebo 
190 korun.

Přispět můžete kdykoliv i bezho-
tovostně – složenkou nebo pře-
vodem na sbírkový účet s číslem 
66008822/0800, variabilní symbol 
je 777.

Veškeré informace ke sbírce najde-
te i na webu trikralovasbirka.cz
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Prvním dítětem nového roku se stala Bella 
Šipulová, která se mamince Beátě narodi-
la 1. ledna v 5:41 v olomoucké porodnici. 
Po narození vážila 3240 gramů a měřila 49 
centimetrů.

Maminka s děvčátkem se po několika 
dnech z porodnice vrátila ke svým dal-
ším třem dcerám do domova pro ženy 
a matky s dětmi, kde bydlí. Tam jí přišel 
pogratulovat i primátor Mirek Žbánek.

Jako tradičně každému prvnímu Olomou-
čánkovi i malé Belle přinesl primátor drob-
né dárky – hrací deku, oblečky a plyšovou 
hračku. „Je to asi poprvé, co jdeme první-
mu miminku přát do azylového domu, ale 
to nic nemění na tom, že každý nový ob-
čánek je vítaný, a ten úplně první v novém 
roce je navíc vždycky svým způsobem tak 
trochu výjimečný,“ řekl primátor.

Podle něj musí naše společnost hle-
dat formu pomoci těm, kteří si to za-
slouží a kteří ji potřebují. „Bellince i její 
mamince jsem popřál hlavně zdraví 
a také to, aby se jim podařilo hendikep 
z pohledu sociální situace vyrovnat, aby 
si našli odpovídající místo k životu a do 
budoucna i funkční rodinu,“ dodal pri-
mátor Žbánek.

V minulém roce se ve Fakultní 
nemocnici Olomouc narodilo 2315 
miminek –  1158 holčiček a 1157 chla-
pečků.   jau

 PRVNÍM OLOMOUCKÝM MIMINKEM  
 ROKU 2023 JE HOLČIČKA BELLA 

Babička roku ví, jak propojit tradice, rodinu a aktivní život 
Blanka Vrbková z Chomoutova ovládla 
soutěž Babička roku 2022. Kromě hlavní-
ho titulu si odnesla také prvenství v ka-
tegoriích Babička sympatie a Babička 
EU. Úspěšné Olomoučance pogratuloval 
i primátor Mirek Žbánek.

Soutěž, kterou pořádá Olomouc-
ký kraj, má za cíl ukázat nejen aktivní 

seniorky, ale zejména také soudržnost 
jejich rodin a předávání tradic. To je od-
jakživa připisováno babičkám. 

„Mám aktivní děti i vnoučata, a tak 
když mi vnuk, který je hudebník, řekl, že 
jestli může na soutěžích a přehlídkách 
vystupovat on, tak já můžu taky, mu-
sela jsem uznat, že má vlastně pravdu. 

Pomohl mi i s úpravou hanácké písnič-
ky, se kterou jsme společně s rodinou 
ve finále vystupovali,“ popsala Blanka 
Vrbková.

Primátor Žbánek ocenil, že čas, který 
mohou senioři věnovat sobě a rodinám, 
není pasivní, že se dokážou bavit. „Celá 
soutěž je vlastně příjemně odlehčená, 
pro pobavení,“ uvedl primátor.

Ve volném čase Blanka Vrbková 
ráda zpívá a s manželem tančí. Jak 
sama říká, vymyslet číslo do soutě-
že nebylo až tak těžké, horší bylo jej 
s dalšími členy rodiny secvičit. „Člověk 
v sobě vždycky něco najde, ale sladit 
nabitý program všech sedmi lidí, to byl 
oříšek. Ale podařilo se, rodina mě pod-
pořila a já jsem za to vděčná,“ prohlá-
sila Babička roku.   jau

Olomoucký dopravní podnik má za sebou dobrý rok
I když počty přepravených v roce 2022 
ještě nedosáhly čísel z let před pandemií, 
lidé se do vozů olomouckého dopravního 
podniku vrátili. Za loňský rok jich Olo-
moucí projelo 52,9 milionu.

Úspěch zaznamenala i mobilní ap-
likace DPMO, kterou k nákupu jízde-
nek využívá čím dál více cestujících. 
V roce 2022 bylo přes mobilní aplikaci 
zakoupeno 645 tisíc jízdenek. „Zakou-
pením elektronických dokladů cestující 
šetří životní prostředí a také náklady 
dopravnímu podniku spojené s tiskem 

a distribucí papírových jízdenek,“ uvedl 
předseda představenstva DPMO Jaro-
slav Michalík. 

Loni na jaře se zkušebně do jedné 
z tramvají vrátily plastové sedačky, 
které se mnohem lépe čistí a udržují. 
„Máme na ně řadu pozitivních reakcí, 
takže koncem roku tyto sedačky na-
hradily původní polstrované i v další 
tramvaji. A protože výrobce mezitím 
začal dělat tyto sedačky i s vyhří-
váním, druhý vůz už dostal vylep-
šenou verzi,“ popsal místopředseda 

představenstva Pavel Zatloukal. Podle 
něj bude DPMO ve výměně sedaček 
pokračovat i letos.

Dopravní podnik má 72 tramvají, z toho 
51 vozů je alespoň částečně nízkopodlaž-
ních. Autobusů je 79 a jejich průměrné 
stáří činí osm a půl roku. Všechny jsou níz-
kopodlažní. V roce 2022 najezdily tramva-
je v Olomouci přes 2,3 milionu a autobusy 
přes 4,1 milionu kilometrů.

O cestující v Olomouci se loni staralo 
450 zaměstnanců, z toho 147 tvořili řidiči 
autobusů, 105 řidiči tramvají.   pok
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RODINNÉ DOMY/ BUNGALOVY
CHOMOUTOV - OLOMOUC

RODINNÉ DOMY JIŽNÍ STRÁNĚ
TABULOVÝ VRCH - OLOMOUC

BUNGALOVY
NOVÝ LIPNÍK

PECKA DOMY
MOHELNICE

RODINNÉ DOMY
BRODEK U PROSTĚJOVA

MĚSTSKÉ CHATY
OLOMOUC NEMILANY

Město přispěje na předzahrádky
Olomouc vyhlašuje novou dotační 
výzvu. Podpora směřuje k provozova-
telům restauračních zahrádek, které 
jsou v městské památkové rezerva-
ci. Na nové posezení či úpravu stáva-
jící předzahrádky, která je v souladu 
s městskou metodikou, mohou provo-
zovatelé získat letos poprvé podporu 
až 50 tisíc korun.

„Restaurační a kavárenské zahrádka 
tvoří významnou součást veřejného pro-
storu a to, jaký mají vzhled, je obzvlášť 
důležité v historickém centru města,“ míní 
náměstek primátora pro rozvoj a strate-
gie Tomáš Pejpek. „A protože chceme, aby 
provozovatelé a majitelé přispěli ke kulti-
vaci veřejného prostranství a postupovali 
podle platné městské metodiky, nabízíme 
jim férově také možnost čerpat na úpravy 
finanční příspěvek,“ objasnil náměstek.  

Z dotačního programu mohou žadatelé 
čerpat příspěvek na zastínění či mobiliář 
své venkovní provozovny. Předpokládaná 
částka alokovaná v rozpočtu města je 300 
tisíc korun, maximální výše dotace je 50 ti-
síc korun na jednu provozovnu a minimální 
spoluúčast žadatele je 50 procent z celko-
vých uznatelných nákladů projektu. 

Žádost je možné podat na jednu pro-
vozovnu pouze jednou ročně. „Podporu 
je možné čerpat na stavbu nové zahrádky 
i na úpravu vzhledu té stávající. Uznatel-
nými náklady jsou výdaje spojené s poří-
zením slunečníků, markýz, stolků a židlí,“ 
popsala jedna z autorek nové metodiky 
Jana Křenková z útvaru hlavního architek-
ta magistrátu. Ta rovněž doporučila, aby 
žadatelé už ve fázi zpracování grafického 
návrhu konzultovali svůj záměr s útvarem 
hlavního architekta.

Žadateli o příspěvek mohou být práv-
nické a fyzické osoby, tedy vlastník nebo 
provozovatel provozovny, nebo vlastník 
nemovitosti, ve které příslušná provo-
zovna sídlí. Žádosti je možné podávat do 
30. dubna nebo do vyčerpání finančních 
prostředků. 

O dotaci lze žádat až po dokončení 
stavby nebo úprav. „Každá žádost bude 
zhodnocena po stránce formální, věcné 
a obsahové a z hlediska souladu s pro-
gramem,“ doplnila Křenková. 

Místem pro podání žádosti je podatel-
na magistrátu v budově radnice s adre-
sou Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc. 
Při použití elektronického podání je to 
e-mailová adresa podatelna@olomouc.
eu nebo datová schránka. Kontaktní oso-
bou pro konzultace je Veronika Rich-
terová. Každá žádost bude zpracována 
prostřednictvím aplikace na městském  
webu dotace.olomouc.eu.   ste

Letos by se opět měl otevřít program na obnovu památek 
Ministerstvo kultury letos po dvouleté pře-
stávce opět vyhlásí Program na obnovu 
nemovitých kulturních památek. Finanční 
příspěvky lze získat na obnovu kulturních 
památek, které se nalézají mimo památko-
vé rezervace, nejsou národními kulturními 
památkami a nejsou ve vlastnictví státu.

Peníze jsou poskytovány i pro movi-
té kulturní památky pevně spojené se 

stavbou, jako jsou oltáře nebo varhany, 
pokud je tato stavba kulturní památkou. 
Dále na obnovu movitých kulturních pa-
mátek v případě, že se nejedná o restau-
rování (obnova kolejových vozidel, strojů).

Žádosti bude přijímat magistrát, od-
bor památkové péče. Zájemci o dotaci 
by měli sledovat podrobnosti na webu 
ministerstva kultury.

Další potřebné informace, konzultač-
ní a metodickou pomoc k postupu při 
zpracování žádosti lze získat na odbo-
ru památkové péče v pondělí a středu 
v době 8–12 a 13–17 hodin.   mmo

Kontakt: Kateřina Vařeková, 
kancelář č. 1.14, telefon 588 488 131, 
e-mail: katerina.varekova@olomouc.eu.
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Z parku zmizel betonový šnek
Častým cílem vandalů i zázemím pro 
drogově závislé se stalo místo přezdíva-
né Šnek. V lednu ho se souhlasem spolu-
autora i památkářů zbourali.

Šnek byl součástí Smetanových sadů 
od 70. let. Ve své době tvořil významný 
prvek Magnoliové zahrady zbudované 
v letech 1975 až 1977, navržené Zdeň-
kem Štefkou a Jiřím Fingerem. Původ-
ně ho zdobily ještě keramické reliéfy 
z dílny Ivana Jakeše, které ale byly již 
v minulosti odstraněny. Poslední výzdo-
bu obstarali sprejeři.

„V době svého vzniku byl Šnek ozdobou 
Smetanových sadů. V posledních deseti-
letích to ale neplatilo. Stavbu zneužíva-
li drogově závislí, snadno se tam ukryli 
díky šroubovitému uspořádání. Ze Šneka 
se stalo místo, jemuž se návštěvníci par-
ku vyhýbali. A právě od takových míst 
chceme parky vyčistit,“ uvedla Eva Fu-
glíčková, ředitelka Výstaviště Flora.

Důvodem k demolici byl i špatný staveb-
ně-technický stav a absence vazby k do-
bovým okolním úpravám, jejichž estetická 
působnost je v současné době nízká.    pok

Proměnou prošla mobilní aplikace Moje 
Olomouc, která je oproti předchozí verzi 
přehlednější a obsahuje také nové mož-
nosti, včetně objednávání na přepážky 
magistrátu. Funkce, na něž byli uživatelé 
zvyklí z dřívějška, zůstaly, design je nový.

„Díky evropským dotacím jsme mohli 
pokročit s vylepšováním oficiální mobilní 
aplikace, která je neocenitelným pomoc-
níkem nejen pro Olomoučany, ale i pro 

turisty, studenty a lidi dojíždějící za prací. 
Uživatelé díky ní najdou vše důležité na 
jednom místě a s její pomocí pohodlně 
vyřídí většinu záležitostí spojených s po-
hybem po městě nebo komunikaci s úřa-
dem,“ uvedl primátor Mirek Žbánek.

Aktualizace z konce ledna přinesla 
několik novinek v čele se třemi důle-
žitými moduly, které dosud v aplikaci 
chyběly. Kromě objednání na přepážky 
je možné odpovídat v anketách nebo 

vyhledávat v praktickém seznamu život-
ních situací, s jejichž řešením může lidem 
pomoci olomoucký magistrát. 

„Vývoj aplikace je dlouhodobý proces. 
Chceme ji nadále zdokonalovat a zvyšo-
vat její funkčnost. Poslední aktualizací 
jsme si připravili půdu pro další změny, 
které přijdou v budoucnu,“ vysvětlil ná-
městek primátora pro IT Tomáš Pejpek.

Uživatelé si po prvním spuštění mo-
hou vybrat, jestli mají zájem o funkce ur-
čené pro obyvatele města, turisty, nebo 
studenty. Každé z těchto nastavení je jiné 
a lze mezi nimi přepínat. Navíc je možné 
měnit řazení ikon na úvodní stránce. 

„Jednotlivé položky lze různě přeha-
zovat, přidávat, nebo naopak skrývat. 
Každému totiž vyhovuje něco jiného,“ 
dodal městský webmaster Pavel Snášel. 

Moje Olomouc funguje od roku 
2018 a postupně zahrnuje více mo-
dulů. Je možné si tak koupit jízdenku, 
zaplatit parkování i nahlásit rozbitý 
chodník. A nechybí ani kalendář akcí. 
Aplikaci je možné stahovat zdarma na 
všechna mobilní zařízení s operačními 
systémy Android a iOS. Více na webu 
moje.olomouc.eu.   vez

 OLOMOUC V MOBILU:  
 MÁME NA TO APLIKACI 

Podpora podnikatelů 
Pokračování v úzké spolupráci mezi radnicí a regionálními 
podnikateli a firmami bylo hlavním motivem k setkání před-
stavitelů olomoucké samosprávy a Okresní hospodářské 
komory Olomouc.

„Podnikatelský život je mimořádně důležitou krví měs-
ta, do které může veřejná správa pouze občas přidat vita-
míny ve formě nějaké veřejné zakázky. V Olomouci stojí 
podnikatelská sféra na dobrých základech,“ řekl primá-
tor Mirek Žbánek.Okresní hospodářská komora sdružuje 
podnikatele a hájí jejich zájmy. Do letošního roku vstou-
pila posílena o více než třicet nových členů.   mif 
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Letošní rok je pro Univerzitu Palackého 
rokem oslav. Olomoucká univerzita, za-
ložená 22. prosince 1573, si v něm připo-
míná 450 let své existence. 

Mottem jubilejního roku jsou slova Fran-
tiška Palackého, jehož jméno univerzita 

v novodobé historii nese: Silní jsme jen 
silou ducha.

„Připomeneme si nejen bohatou his-
torii univerzity a významné osobnosti, 
které s ní spojily své životy. Budeme 
také ukazovat školu živou, součas-
nou, jež vychovává nové generace 

studentů, kteří budou určovat další 
vývoj společnosti. Příběh naší alma 
mater má svůj smysl a své naplnění. 
Vzděláváme, vychováváme, bádáme 
a snažíme se posouvat hranice lid-
ského poznání a vědění,“ uvedl rektor 
Martin Procházka.

Jubilejní rok nabídne desítky nejrůz-
nějších akcí – ples, koncerty, výstavu 
insignií, setkání absolventů, výlet do Pa-
lackého rodných Hodslavic nebo vydání 
nových publikací. 

„Program, který se bude průběžně 
doplňovat, můžete sledovat na našem 
speciálním webu věnovaném výročí. Spo-
lupracujeme na něm s fakultami a sou-
částmi univerzity a jsou do něj zapojeni 
také studenti,“ uvedl mluvčí univerzity 
Egon Havrlant. 

Speciální webová stránka univerzit-
ních oslav je 450.upol.cz.   dtx

 UNIVERZITA SLAVÍ  
 450 LET SVÉ EXISTENCE 

Startuje třetí ročník soutěže Vytuň si školu
Olomoučtí školáci se opět utkají o hod-
notné ceny v soutěži Vytuň si školu. Tři 
nejlepší projekty na vylepšení školního 
prostředí čeká odměna 35 tisíc korun. 

Soutěž město vyhlašuje v rámci místní 
Agendy 21. Školáci si vyzkoušejí, jaké to 
je, řídit projekt, jehož cílem je vylepšení 
prostor vlastní školy nebo blízkého okolí.

„Žáci mohou zvelebit školu, vybavit 
učebnu nebo začít zahrádkařit. Fanta-
zii se nekladou meze v rámci čtyř témat, 
kterými jsou zdraví a pohyb, ochrana 
životního prostředí, zvelebení prostor 
a vzdělávací aktivity pro žáky,“ objas-
nil pravidla soutěže koordinátor místní 
Agendy 21 Radek Hloch.

Čas na odevzdání projektových žádos-
tí mají žáci do 21. dubna. Potom bude 
následovat hodnocení porotou a na-
konec se nejlepších pět týmů utká ve 
finále. To proběhne 17. května v za-
sedacím sále magistrátu v Hynaisově 
ulici.

I v tomto ročníku čeká na školáky pár 
změn. „Tou zásadní je povinnost vyřazení 
projektových týmů škol, které při vyhlá-
šení nového kola ještě nemají dokončený 
projekt z minulého ročníku. I když školy 
za nedodržení termínu samy nemohou, 
je spravedlivé je do dalšího ročníku ne-
připustit a dát šanci ostatním,“ vysvětlil 
Hloch.   ste

OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍKEM 2022
Žáci ZŠ a MŠ Nemilany se roz-
hodli, že vyzdobí prázdnou stěnu 
tělocvičny barevnými graffi-
ti s vesmírnou tématikou. Do 
realizace projektu se následně 
zapojila celá škola. Zatímco děti 
z prvního stupně přispěly svými 
návrhy, starší žáci s pomocí peda-
gogů vše nasprejovali.

Tým ze ZŠ a MŠ Svatoplukova 
uspěl v soutěži s projektem kon-
strukce venkovní učebny, na které 
se stále pracuje. Ačkoliv mělo 
být už dávno hotovo, někdy věci 
nejdou tak úplně podle plánu. 
Nejdříve růst cen zkomplikoval 
nákup materiálu, a poté upršené 
podzimní počasí zpomalilo celý 
proces výstavby. V současné době 
žáci pracují na položení dlažby 
a chystají patky pergoly.

Ty KoKoS, jak nazvali žáci ZŠ 
Zeyerova svůj projekt, je už hoto-
vý. Komunikační koutek sblížení, 
který je vyrobený z recyklova-
ných materiálů, je od začátku 
školního roku hojně využíván 
nejen o přestávkách, ale i během 
výuky. Na realizaci projektu se 
pracovalo dokonce i o prázdni-
nách, kdy se vybraní žáci setká-
vali u školních dílen. V budoucnu 
čekají koutek ještě drobné kos-
metické úpravy.
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Černovírský památník obou světových válek byl citlivě opraven 
Ke konci loňského roku skončil na Fraj-
tově náměstí v Černovíře restaurátor-
ský zásah na památníku padlých v I. a II. 
světové válce. Práce provedl zkušený 
restaurátor Ľubomír Tesák. 

„Ačkoliv od poslední obnovy uběhlo 
pouze deset roků, stav kamenné památ-
ky vyžadoval neodkladný restaurátorský 
zásah, a to zejména z důvodu rozsáhlé 
degradace spárovací hmoty mezi jednot-
livými kamennými segmenty. Pronikání 
a zamrzání vody v odhalených spárách 
vedlo k narušení a poškození kamenných 
prvků,“ objasnila Ludmila Otiepková 
z majetkoprávního odboru magistrátu.

Restaurátor zbavil památku nečistot 
a biologického napadení, slepil trhliny 
a popraskané části. Provedl doplnění 
chybějících partií sousoší památníku mi-
nerálními tmely, včetně následných plas-
tických retuší. Chybějící spárovací hmota 

byla nahrazena pružnou minerální směsí, 
která by měla lépe odolat mikrootřesům 
způsobeným těžkými automobily projíždě-
jícími po přilehlé silnici. Náklady na opravu 
si vyžádaly necelých 80 tisíc korun.

Památník pochází z první třetiny 
20. století, čemuž odpovídá i hlavní 
motiv sousoší ruského a francouzského 
legionáře, odkazující na československý 
odboj v období 1914–1918. 

„Autora bohužel nejsme schopni s jis-
totou doložit. Z historických map víme, že 
památník stál na Frajtově, tehdy Peřinově 
náměstí, nejpozději v roce 1927, tedy ještě 
před výstavbou kostela sboru Církve čes-
koslovenské husitské,“ doplnila Otiepková. 
Stavba kostela skončila v roce 1940. V té 
době byl památník tvořen pouze souso-
ším s podstavcem a byl umístěn v horní 
části náměstí.  V kronice obce Černovír 
se můžeme dočíst, že během 
II. světové války byl památník ukrytý 

před okupanty. Na Frajtovo náměstí se 
vrátil až po osvobození a byl doplněn 
o postranní desky s nápisy a žulovou des-
ku se státním znakem.   mmo

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU A POPLATKY 

Do 31. května mohou Olomoučané hradit poplatky za komunální odpad i na níže uvedených adresách detašovaných 
pracovišť magistrátu. 

Černovír, hasičská zbrojnice, U Staré Mo-
ravy 1 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30 čtvrtek 13:00–16:00 

Droždín, budova MŠ, Gagarinova 17 středa 9:00–12:00, 13:00–16:30 pátek 9:00–12:00 

Holice, Náves Svobody 41 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30   

Chomoutov, Horecká 2 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30 čtvrtek 13:00–16:00 

Lošov, Svolinského 64/15 úterý 9:00–12:00, 13:00–16:30   

Nedvězí, Jilemnického 29 úterý 9:00–12:00, 13:00–16:30   

Nemilany, Lidická 31 středa 9:00–12:00, 13:00–16:30 pátek 9:00-12:00 

Radíkov, Náprstkova 1 středa 13:00–16:30   

Slavonín, Kyselovská 74 pondělí 9:00–12:00, 13:00–16:30 čtvrtek 13:00–16:00 

Svatý Kopeček, Sadové náměstí 7 středa 9:00–12:00, 13:00–16:30 pátek 9:00–12:00 

Topolany, Nedbalova 8 úterý 9:00–12:00, 13:00–16:30   
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SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  
OLOMOUCKÝ SKVOST ČEKÁ OPRAVA 

TÉMA

Je to prvotřídní památka nejen v olo-
mouckém měřítku. Čestný sloup Nejsvě-
tější Trojice na Horním náměstí je také 
jednou z několika tuzemských památek, 
které jsou zapsány na seznamu světo-
vého dědictví UNESCO. Už brzy ji čeká 
rekonstrukce.

MICHAL FOLTA

Čestný sloup Nejsvětější Trojice je vr-
cholnou ukázkou středoevropského 
sochařského a architektonického umění 
a obecně i perfektním ztělesněním ba-
rokního pohledu na svět, vesmír a naše 
místo v něm. Fakt, že tuto památku přijalo 
v roce 2000 do svého seznamu UNESCO, 
tuto skutečnost jen podtrhuje. Současně 
s sebou tato prestižní fakt také nese určité 
povinnosti pro majitele takové památky, 
tedy pro město Olomouc. Přesně tak to 

zamýšlel i jeho tvůrce Václav Render.
Majitel objektu ze seznamu UNESCO 
musí dodržovat pravidla a celkem strikt-
ně dané podmínky pro držbu takto vy-
soce oceněné památky. Ty jsou shrnuty 
v management plánu památky, který 
například určuje povinnost každoročních 
prohlídek objektu a vyhotovení každo-
ročních monitorovacích zpráv. Návrhy 
těchto zpráv připravuje Národní památ-
kový ústav a na stůl je dostává městská 
rada, jejíž členové pak o monitorovací 
zprávě a případných konkrétních výstu-
pech hlasují. 

Management plán se ovšem nezabý-
vá jen technickým stavem památky, ale 
například i osvětou a propagací, protože 
u památek na seznamu UNESCO se auto-
maticky předpokládá, že budou využity 
i pro obecnou edukativní činnost jakožto 
vynikající příklad určitého architektonic-
kého nebo výtvarného stylu. 

Zvláštní statické vlastnosti
Málokdo zná sloup Nejsvětější 
Trojice tak důvěrně jako kameník a aka-
demický restaurátor Ladislav Werkmann. 
Ten pracoval na restaurování sloupu 
a jeho jednotlivých prvků opakovaně 
a strávil desítky hodin na lešení ve výšce 
desítek metrů. Přitom zjistil zajímavou věc 
– sloup je pružný. 

Při jeho předpokládané výšce musel 
zkušený stavitel Render myslet na to, 
jak zajistit stabilitu takového monu-
mentu. Stabilitu zajišťuje samotný tvar 
stavby. Široká základna a odstupňovaná 
patra v tomto ohledu připomínají na-
příklad pyramidy. Základy nejsou příliš 
hluboké, zato široké, základna má při-
bližně dvě stě metrů čtverečních.  

Objekt je vystaven z velkých bloků, 
nikoliv z cihel či kamenů jako zděná 
stavba. Mezi jednotlivými bloky je 
vrstva pružné malty. „Některé spáry 

32,25 
Zajímavé je, že se po léta uvádě-
la nepřesná výška sloupu. Až do 
roku 2009 se v průvodcích a ma-
pách psalo, že sloup měří zhruba 
35 metrů. Nikdo ale nevěděl, 
kde se vlastně tento odhad vzal, 
údaj prostě opisoval jeden autor 
od druhého. V létě roku 2009 
ovšem provedli odborníci z Vě-
deckotechnického parku Univer-
zity Palackého digitální měření, 
které ukázalo, že památka je 
vysoká 32 metrů a necelých 25 
centimetrů. 

ODKAZ VELKÉHO UMĚLCE
Olomoucký rodák Václav Render 
(pokřtěn v Olomouci 31. srpna 1669, 
zemřel tamtéž 3. srpna 1733) je zá-
sadní postavou svébytného fenoménu 
zvaného Olomoucké baroko. Ne snad 
proto, že by byl sám prvotřídním vý-
tvarným umělcem, ale proto, že coby 
vynikající kameník a dobrý organizátor 
i obchodník stál za celou řadou reali-
zací, z nichž dodnes historické centrum 
Olomouce těží svou krásu a jedineč-
nost. Jako císařský privilegovaný ar-
chitekt a městský kameník kolem sebe 
soustředil talentované umělce a  

angažoval je při plnění veřejných zaká-
zek, například na olomoucké kašny. Žil 
v domě v ulici 8. května číslo 7, pohřben 
je v kostele svatého Mořice. V Olomou-
ci zanechal mariánský sloup na Dolním 
náměstí, portál kostela Panny Marie 
Sněžné, vanu Caesarovy kašny, Merku-
rovu kašnu (společně s Filipem Sattle-
rem), oltář svaté Pavlíny v kostele 
sv. Mořice a další díla. Dožil se dokon-
čení pouze prvního patra Čestného 
sloupu Nejsvětější Trojice, před smrtí 
v roce 1733 svůj majetek odkázal na 
dokončení tohoto unikátu.  K tomu do-
šlo až v roce 1754. 
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jsou v pravidelných intervalech prolo-
ženy klínky z tvrdého dubového dřeva,“ 
vysvětlil Werkmann. 

„Mohu potvrdit, že stavba se opravdu 
hýbe, když jsme byli v horní části a kolem 
projelo těžké auto, ty výkyvy byly opravdu 
citelné,“ dodal restaurátor. Díky této pruž-
nosti pak vysoká stavba s těžkými kovový-
mi prvky nepraská ani při otřesech půdy.

Opravy jsou nutné
Před zápisem sloupu na seznam UNESCO 
se uskutečnil rozsáhlý restaurátorský prů-
zkum stavu objektu, na nějž pak v letech 
1999–2001 navazovalo zásadní restauro-
vání památky. Odborníci se tehdy dohodli 
na povinných průběžných revizích sloupu 
jednou za pět let. To se ale ne vždy dodrže-
lo. Během posledních dvaceti let na sloupu 
probíhaly drobnější úpravy a restaurování 
jednotlivých poškozených prvků. 

Z posledních monitorovacích zpráv vy-
plývá opět nutnost rozsáhlého restaurová-
ní kamenných prvků i zajištění statiky. To 
znamená obsáhlou a náročnou přípravu. 

Rozsáhlý projekt by měl začít už letos, 
definitivní to ovšem ještě není. Podle infor-
mací z odboru investic se totiž zatím stále 
čeká na to, zda bude vypsána příslušná 
dotační výzva. Náklady na restaurování se 
budou v každém případě pohybovat v řádu 
desítek milionů korun. Na tak rozsáhlou 
investici město dotaci potřebuje. 

Jak bude restaurování probíhat? 
Otázka, která bude zajímat Olomouča-
ny i turisty, zní, jak práce restaurátora, 

rozdělené přinejmenším do dvou sezon, 
ovlivní dočasnou podobu památky. 

Zahájení a průběh restaurování ov-
šem zatím nelze úplně přesně určit. Ne-
pochybně se musí počítat s lešením okolo 
sloupu, ale detaily zřejmé ještě nejsou. 
Nejprve totiž musí na základě zpracované-
ho restaurátorského záměru proběhnout 
veřejná soutěž na zhotovitele. 

„Vybraný restaurátor si potom sám 
určí konkrétní postup práce,“ uvedla 
Jana Křenková, vedoucí útvaru hlavní-
ho architekta. Restaurátor tak například 
může zvolit různé pořadí prací, restauro-
vání může probíhat buď od horních pater 
dolů, nebo po jednotlivých výsečích do-
kola po obvodu památky. 

O osudech jedinečné evropské barokní 
památky se bude rozhodovat pravděpo-
dobně v nejbližších týdnech. V každém 
případě je ale už teď jisté, že celý projekt 
bude pod bedlivým dohledem Národního 
památkového ústavu i odborné veřejnosti.

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

„KE CTI A SLÁVĚ BOHA 
VŠEMOHOUCÍHO, PANNY MARIE 
A SVĚTCŮ POSTAVÍM SLOUP, KTERÝ 
SVOU VÝŠKOU A NÁDHEROU 
VÝZDOBY NEBUDE MÍT ROVNÉHO 
V ŽÁDNÉM JINÉM MĚSTĚ.“ 
Václav Render napsal tato slo-
va v dopise městské radě v roce 
1715. Tehdy už probíhala stavba 
mariánského sloupu na Dolním 
náměstí. Václav Render ale chtěl, 
aby v Olomouci vyrostlo opravdu 
mimořádné dílo, které bude vý-
razně převyšovat obvykle zhruba 
patnácti nebo dvacetimetrové ma-
riánské a morové sloupy.  V násle-
dujícím roce mistr kameník radní 
přesvědčil a stavba mohla začít. 

VIRTUÁLNĚ si lze tuto jedinečnou 
památku prohlédnout již nyní na 
adrese sloup.olomouc.eu. 

TROJICE ZAKÓDOVANÁ DO 
KAMENE
Barokní umělci si, podobně jako 
jejich předchůdci ve starších 
epochách, libovali ve využi-
tí číselné mystiky a symboliky. 
Sloup Nejsvětější Trojice má lo-
gicky jako základní číslici trojku 
a různé její násobky. Tři poscho-
dí základny sloupu, dvanáct 
soch světlonošů, osmnáct soch 
světců… Na vrcholu centrální-
ho dříku je pochopitelně Nej-
světější Trojice, tedy Bůh Otec, 
Syn a Duch svatý, ve spodní 
části dříku je pak opět trojčlen-
ná skupina, znázorňující motiv 
nanebevzetí Panny Marie. Mezi 
osmnácti světci jsou ochránci 
proti neštěstí, zemští i městští 
patroni, ale také třeba patron 
studentů, který dokazuje, že 
Olomoučané měli tehdy dobrý 
vztah k univerzitě. Sochařskou 
výzdobu vedle iniciátora stavby 
Václava Rendera obstarali další 
olomoučtí umělci a jeho mladší 
kolegové Ondřej Zahner a Filip 
Sattler či olomoucký zlatník Jan 
Šimon Forstner. 

 1866 

SLOUP NA PAMÁTKU 
Sloup jako hlavní symbol města se často obje-
vuje na všemožných reklamních předmětech od 
klíčenek, přes model nebo publikace v několika 
jazycích po trička. Všechny najdete v e-shopu 
Informačního centra. 

» eshop.olomouc.eu

 310,- 

 390,- 
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Oprava sloupu Nejsvětější Trojice: jaký by měl být náhradní 
program pro turisty a jak má město k opravě přistupovat?

 SVATOPLUK BINDER 

 MARTIN JIROTKA 

 MARKÉTA ZÁLESKÁ 

 DAVID NOVÁK 

 LUKÁŠ KRBEČEK 

 ANDREA HANÁČKOVÁ  

 ANO 2011 

 SPD A TRIKOLORA 

 SPOLU 

 PROOLOMOUC A PIRÁTI 

 SPOLEČNĚ 

 STAN A ZELENÍ 

Sloup Nejsvětější trojice je bezesporu jedním z největším láka-
del turistů. Jeho rekonstrukce má být provedena co nejšetrněji 
a hlavně, po vzoru například nově zrestaurovaných soch na Kar-
lově mostě, by měl být sloup důkladně očištěn, aby zářil novotou. 
Pro co nejmenší ochuzení turistů o kulturní zážitek bych navr-
hoval postavit okolo sloupu kruhové lešení obehnané plachtou 
s potiskem sloupu v reálné velikosti. Dále by bylo vhodné umístit 
poblíž stojan, kde by si turisté mohli pomocí QR kódu památku 
virtuálně prohlédnout.

Sloup Nejsvětější Trojice je památkou UNESCO a samozřejmě 
naší největší chloubou. Pravidelnou rozsáhlou opravou prochází 
zhruba každých 30 let. Poslední taková oprava byla dokončena 
v roce 2001. Je tedy podivné, že zde máme opět novou rozsáh-
lou rekonstrukci. Též délka trvání, která by měla být až do roku 
2024, se nám zdá přemrštěná. Myslím, že SMOL, v jehož správě se 
památka nachází, by měl s dodavatelem dále intenzivně jednat 
o zkrácení rekonstrukce. Pro turisty bych připravil interaktivní 
prohlídku umístěnou někde poblíž.

Sloup Nejsvětější Trojice je samozřejmě naším největším láka-
dlem, ale jeho oprava může být šance obrátit pozornost turistů 
i na další pozoruhodné turistické cíle, kterých v Olomouci není 
málo. Ostatně i památku pod lešením lze nadále prezentovat, ať 
už klasicky, plachtami s vyobrazením sloupu, nebo jinou formou. 
Vše závisí na kreativitě. Tou by současné vedení města mělo pod-
le povolební rétoriky oplývat, tak se nechme překvapit.

Je těžké odpovědět na takto položenou otázku, protože jaké-
koliv zakrytí sloupu Nejsvětější Trojice bude vždy obrovskou 
ztrátou. A to především pro Olomoučany, nejen pro turisty. Mo-
numentální barokní výraz víry, který nám odkázali předchozí 
obyvatelé, je jedinečným symbolem. Naší pýchou, o kterou je 
nutné se starat s největší pečlivostí. Aby návštěvníky mohl dále 
udivovat nejen um sochařských mistrů z 18. století, ale i civilizo-
vanost majitelů současných. Proto jsem rád, že sloup bude opra-
ven, i když si počkáme na „rozbalení“.

Sloup Nejsvětější Trojice byl naposledy restaurován na počátku 
milénia. Opravu si proto, jakožto významný symbol města a nosi-
tel kulturního dědictví, zaslouží. 
Stejně jako Praha není pouze most a hrad, tak Olomouc není jen 
Svatý Kopeček a Horní náměstí. Turisté mají ve městě i nadále 
mnoho cílů a lákadel, která stojí za návštěvu. Milovníky olo-
mouckého náměstí může lehce mrzet, že byla 4 roky pod plach-
tami budova radnice a nyní se na 2 roky zahalí lešením Trojice. 
Jsem však přesvědčen, že to Olomouci na kráse neubere.

Náhradní program netřeba vymýšlet, Olomouc má atraktivních 
míst dostatek. Důležitější otázkou je, jak turisté poznají, že máme 
na hlavním náměstí exkluzivní památku UNESCO, a co mají šanci 
se o ní dozvědět. Dávno měla být v některém z městských ob-
jektů přímo na náměstí umístěna kvalitní expozice, která by po 
vzoru západoevropských, podobně významných objektů nabídla 
atraktivní formou informace, interaktivní prvky pro děti, prosto-
rové projekce. QR kód nenahradí reprezentativní představení 
jedinečného díla.
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Máme za sebou podivný leden. Nemyslím tím hloupě vyos-
třenou prezidentskou volební kampaň, která mě jen utvrdila 
v názoru, že přímá volba nebyl v našich končinách zrov-
na dobrý nápad a že je lepší, když se nadává na vládu, než 
když si národ nadává navzájem. Podle pranostik je lednová 
letošní zima-nezima předzvěstí slabé úrody a suchých luk, 
nedostatku medu, ale pozor, houbaři si prý v létě mohou 
přijít na své. Takže hledejme na všem něco dobrého, ať je to 
nový prezident, deštivý leden, nebo třeba méně peněz v ka-
sičce v důsledku dnešní drahoty. 

To mi připomnělo, že v lednu si mohli milovníci rocko-
vé muziky a naší Moravské filharmonie zajít na její skvě-
lý koncert světových hitů těch nejznámějších kapel. Od 
mých oblíbených Pink Floyd filharmonici zahráli mimo 
jiné Money z alba The Dark Side of the Moon. Nezamě-
nitelná skladba vznikla v zahradní kůlně baskytaristy 
Rogera Waterse a mnozí ji znáte nejen díky skvělému ky-
tarovému sólu, překvapivému tenorsaxofonu, ale zejmé-
na charakteristickému cinkání mincí, pokladny, počítadla 
a dalších zvukových efektů. 

Škoda jen, že slyšet tyhle pecky od Rolling Stones, Black 
Sabbath, Deep Purple nebo maďarské Omegy jsme mohli 
pro letošní rok jen v Přerově. Olomoucké publikum, zejména 
to mladé, by si cestu k naší filharmonii určitě hledalo snáze 
přes takový koncert než náročnou klasickou hudbu. A v ka-
sičce filharmonie by to určitě bohatě zacinkalo. Na druhou 
stranu věřím, že přijít do olomoucké Reduty 23. února na 
slavný Rachmaninovův klavírní koncert č. 2 v podání Marie 
Šumníkové bude také znamenat pro každého posluchače 
mimořádný zážitek. 

Pokud dodržujete tradice a měsíc únor jste na Hromni-
ce začali důkladným úklidem a očistou svého domova, tak 
s tímto koncertem přijde klid a očista do vašich srdcí a duší. 

Zkuste to a podpoříte nejen sebe, ale i ty nejlepší olomoucké 
hudebníky. Ono totiž platí staré italské přísloví Senza denari 
non canta un cieco, tedy že bez peněz ani slepý nezpívá. Na 
politické scéně se totiž otevírá (po kolikáté už) otázka udrži-
telného financování naší filharmonie a divadla a budu moc 
rád, když svůj zájem na zachování jejich vysoké umělecké 
kvality dáte najevo plným hledištěm. Stejně jako to na konci 
ledna udělali posluchači ve švýcarském Luzernu, kde Morav-
ská filharmonie Olomouc sklidila ohromný aplaus. 

Začátkem roku se vedení města zabývá schvalováním 
plánů práce na letošní rok a letos se k tomu přidal i střed-
nědobý výhled na další roky. V těchto dnech tak jsou již 
k dispozici zejména plány investičních akcí a oprav roze-
setých po celém městě, soutěží se dodavatelé stavebních 
prací a dalších služeb, koordinují se uzavírky a dopravní 
omezení, chystají se žádosti o dotace nebo připravují pro-
gramy kulturních a společenských akcí. Uprostřed vrcholící 
plesové sezony, která letos přilákala plné sály tanečních 
párů, už organizátoři přemýšlejí, čím jejich ples ještě vy-
lepšit pro tu sezonu příští. K těm dalším dobrým zprávám, 
ve složité době, určitě patřilo i lednové setkání vedení 
města se zástupci podnikatelů Okresní hospodářské ko-
mory Olomouc, která nově sídlí v jedné z nejmodernějších 
kancelářských budov v Česku – Envelopa Office Center na 
třídě Kosmonautů. Řada firem se dál, i přes těžkosti způ-
sobené ekonomickou krizí, chystá investovat a rozvíjet 
a některé z nich se doufám objeví i na seznamu prestižní 
ankety EY Podnikatel roku 2022 Olomouckého kraje, která 
se tento měsíc koná v Pevnosti poznání. Přál bych si, aby 
podnikatelé od nás uspěli nejen v krajském či celostátním 
kole, ale aby se o nich mluvilo třeba i při celosvětovém fi-
nále v Monte Carlu. 

Optimismus nechyběl ani při našem setkání s vedením 
Univerzity Palackého, která své letošní 450. výročí oslaví 
s vizí řady velkých rozvojových projektů a investovat a roz-
víjet se chystají i další veřejné instituce v Olomouci. Takže 
letos se máme kromě košíků plných hub opravdu na co těšit. 
Pokud vám připadá takový optimismus jako bláznovství, ne-
nechte si ujít Moravským divadlem nově nastudovaný Přelet 
nad kukaččím hnízdem, který měl v lednu premiéru. Kdo 
by si nechtěl připomenout slavnou hlášku Jacka Nicholso-
na v roli McMurphyho: „Nejste ani o chlup větší cvoci než ti 
zoufalci, co chodí volně po ulicích!”
Přeji vám optimistický únor.

Mirek Žbánek
primátor

 OPTIMISMUS NENÍ JEN PRO HOUBAŘE 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / ZPRÁVY

O kreativních průmyslech i využití kasáren  
O společných projektech a plánech pro 
rok 2023 mluvili v lednu zástupci vedení 
Univerzity Palackého a města na pra-
covním setkání. 

„Město a univerzita jsou partneři 
v řadě důležitých projektů a Olomouc je 
bytostně spjatá se studenty. Jedno bez 
druhého si lze jen těžko představit,“ uve-
dl rektor Martin Procházka. 

Mluvilo se o možné spolupráci při vy-
užití Hanáckých kasáren, o vzájemné 
podpoře sociálních projektů a řešila se 
i možnost zapojení odborníků z příro-
dovědecké fakulty do krajinných úprav 
nebo spolupráce na kulturních a krea-
tivních průmyslech.

Tradice pravidelných pracovních jed-
nání má své počátky v roce 2014.   ste
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Z opozice do koalice se po volbách dostal náměstek primáto-
ra Viktor Tichák. Na radnici má na starosti poměrně rozsáhlou 
gesci sahající od kultury a cestovního ruchu přes školství až 
k městským částem. „Nebyl to pro mě velký šok, protože jsem 
působil čtyři roky v zastupitelstvu a také jsem byl předsedou 
finančního výboru, takže jsem měl příležitost se důkladně se-
známit se strukturou města a magistrátu. Znal jsem díky tomu 
detailně třeba agendy divadla nebo knihovny, které teď mám 
v kompetenci,“ řekl náměstek Tichák.

Je pravdou, že financování kulturních institucí ve městě je v neu-
držitelném stavu?
Je to jeden z důvodů, proč jsem do této gesce šel. Budoucí vize 
Moravského divadla a Moravské filharmonie je naprosto zásad-
ní a pro mě hlavní úkol příštích čtyř let. 

Vyvíjí se to nějakým směrem?
Budeme se tím zabývat v odborné skupině, do které jsou no-
minováni teatrologové, zástupci kraje, ministerstva kultury, 
odborníci se zahraničními zkušenostmi nebo zástupci politic-
kých stran napříč spektrem, abychom dokázali porovnat různé 
možnosti. Určitě musí vzniknout nový model, který bude mít 
perspektivu, ten současný přináší oběma institucím nejistotu. 

Je ve hře i možné sloučení?
Sloučení divadla a filharmonie podle modelu známého z ně-
kterých německých měst je jednou z možností a já jsem jejím 
zastáncem. Dávalo by to smysl, ale je potřeba vyřešit odbornou 
stránku. Zůstalo by třísouborové divadlo i filharmonie, ale zaští-
těné jednou organizací s jedním velkým orchestrem, kde zhru-
ba třetinu budou tvořit hráči divadla a dvě třetiny filharmonici. 

Nechybí Moravské filharmonii spíše pořádný koncertní sál? Vzhle-
dem k tomu, co se chystá v Ostravě nebo Brně a co už je ve Zlíně.
To by bylo ideální, ale jsou na to potřeba miliardy korun, které 
v příštích letech mít nebudeme. Ale vzhledem k tomu, v jakých 
podmínkách Moravská filharmonie hraje, jí musím vyseknout 
poklonu, protože to zvládá výborně. Jede teď koncertovat do 
Švýcarska, což je jeden z našich cílů – kultura je to, co může 
Olomouc vyvážet.

Kde byste tedy chtěl mít divadlo a filharmonii za čtyři roky?
Měla by to být jedna či dvě veřejné kulturní instituce, které už 

budou fungovat podle nového chystaného zákona. Budou mít 
perspektivu a také vyřešené spolufinancování i s Olomouckým 
krajem. A s koncem nejistoty poroste i jejich kvalita. 

Diváci a posluchači jim zůstanou?
Nebojím se, že by odešli. Novou cestou jsou festivaly, otevření 
divadla směrem ven, větší propojení se školami. Novinkou jsou 
teď třeba miniopery pro malé diváky. Kultura, zvláště ta veřej-
ná, by vždy měla mít i aspekt vzdělávání a nějaký přesah.

Jak moc můžete jako náměstek pro školství ovlivnit výuku v olo-
mouckých školách?
Moc ne, kromě toho, že vybírám a hodnotím ředitele škol. Mezi 
nimi bych měl být spojovacím článkem. Základní školství je 
služba a ta by měla být v celém městě stejná. Pokud máme 
vyhlášku o spádových obvodech, nemůžeme mít prominentní 
školy, vysoká kvalita vzdělání musí být garantována všude stej-
ně. Až pokud škola takto zajistí primární vzdělávání, může mít 
třeba jednu speciálně zaměřenou třídu na matematiku nebo 
jazyky. Je ale důležité, aby školy s lepšími výsledky dokázaly 
táhnout nahoru ty, které třeba v něčem zaostávají.

Jak chcete ty slabší motivovat?
Je potřeba si uvědomit, že školy mezi sebou nebojují, jsou sou-
částí jednoho městského vzdělávacího systému. Takže důležité 
jsou mezi nimi partnerské vztahy a sdílení příkladů dobré praxe.

Proč vlastně máte na starosti i komise městských částí?
To vyplynulo z procesního auditu magistrátu. Ten doporučil 
propojení agendy komisí s oddělením kultury. Hlavně proto, 
že v Olomouci se děje mnoho různých kulturních akcí, někdy 
současně, aniž by se o tom vědělo. Někdy máme třeba velkou 
městskou akci v centru a v okrajové části si na stejný termín do-
mluví tancovačku nebo kácení máje. A to je chyba, protože pak 
obě přicházejí o návštěvníky. Takže jde o koordinaci.

A jak je to s cestovním ruchem?
Ten je na tom podobně. Je spolu s kulturou na magistrátu v jed-
nom odboru už delší dobu a dává to smysl, protože hranice mezi 
nimi je tenká zvláště při organizování městských akcí, jakými 
jsou například Olomoucký tvarůžkový festival nebo Vánoční trhy. 
Turistům můžeme nabídnout kromě památek hlavně kvalitní 
akce. Kulturní akce jsou důvodem, proč se tady turista zdrží déle 
než jen k vyfocení sloupu na cestě z Lednice do Litomyšle.

Je rozsah těch akcí dostatečný?
Chceme je více rozprostřít po celé sezoně. A to budeme tentokrát 
zohledňovat i při rozdělování dotací pořadatelům a kulturním or-
ganizacím. Máme na ně dokonce o milion korun více než dříve. 

Máte i nějakou vizi do budoucna?
Mojí vizí je naplnění kvalitních koncepcí kultury i cestovního 
ruchu. S tím souvisí větší důraz na design a kreativní průmysly 
nebo naplnění potenciálu takzvaného muzejního ostrova v Olo-
mouci.   Pavel Konečný

 „VEŘEJNÁ KULTURA BY VŽDY MĚLA  
 MÍT PŘESAH“ 

Viktor Tichák
náměstek primátora
Kompetence: školství, kultura a cestovní ruch, 
komise městských částí.

ROZHOVOR
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Několikrát tuto zimu přišla do města 
náhle bohatá sněhová nadílka, která pra-
covníkům Technických služeb města Olo-
mouce (TSMO) přichystala krušné chvíle. 

Když 291 kilometrů komunikací, 328 ki-
lometrů chodníků a 267 autobusových 
zastávek přes noc zapadne sněhem, je 
jasné, že 90 lidí, kteří se střídají ve služ-
bách, nemůže tuto situaci vyřešit během 
okamžiku. Kompletní zásah na celém 
území města včetně okrajových částí, 
jako jsou Lošov, Topolany nebo Nedvězí, 
může trvat až 48 hodin.

Bez soli a na všechno sami
Olomouc pod 30centimetrovou pokrýv-
kou nebývá často. Naposledy v letech 
2006 a 2012. „Aktuální zimní údržba má 
proti situaci v roce 2006 podstatný rozdíl, 
dříve si před vlastním domem odklízel 
sníh každý sám. Technickým službám 
tedy připadla k údržbě pouhá pětina cel-
kové plochy. A jestliže se dříve chodníky 
solily, dnes už to není možné. Mechanic-
ké odstranění sněhové vrstvy z takového 
množství komunikací, chodníků a za-
stávek vyžaduje určení priorit,“ vysvětlil 

ředitel Technických služeb Pavel Dostál. 
Technické služby v případě sněho-

vých srážek musí upřednostnit zásah 
na komunikacích před odklízením sně-
hu z chodníků. „Nejen kvůli běžnému 
provozu, ale zejména kvůli vozidlům 
integrovaného záchranného systému 
a hromadné dopravě musíme zajistit prů-
jezdnost cest,“ zdůraznil ředitel Dostál. 

Napřed zastávky a školy
Zároveň se stroji určenými pro údržbu ko-
munikací vyrážejí do ulic také stroje urče-
né k odklízení sněhu z chodníků a skupiny 
pracovníků k ruční údržbě zastávek MHD, 
chodníků na mostech nebo těch chod-
níků, které je možné udržovat jen ručně. 
I tento postup údržby má jasná pravidla.

„Přednostně je třeba odklidit zastáv-
ky, dále chodníky u škol, chodníky kolem 
institucí a domů zaměřených na zdravot-
ně postižené občany a seniory. Teprve 
následně jsou udržovány ostatní chodní-
ky, kdy postup ovlivňuje množství chod-
ců, tedy směrem od centra k okrajovým 
částem města,“ uvedl Dostál.

Ideální je odmést čerstvý sníh z chod-
níku, než se však technika na místo 

dostane, často už je sníh ušlapaný, a tak 
jediné, co kromě částečného odhrnutí 
zbývá, je posypat chodník štěrkem. 

Auta natruc
Do zimní údržby zapojují Technické služ-
by 18 vozidel – tři velké sypače, které 
udržují páteřní komunikace, dva trakto-
ry s radlicí, osm multikár, které se starají 
o ostatní komunikace včetně chodníků, 
a pět chodníkových sypačů. 

„Bohužel se na některá místa musíme 
i několikrát vracet kvůli špatně zaparko-
vaným autům. Multikáry a chodníkové 
sypače často místem vůbec neprojedou. 
Stačí špatně zaparkované auto na začátku 
ulice a problém je na světě, protože malá 
vozidla přes obrubník nenajedou. K údrž-
bě ulice se pak musíme vrátit později,“ 
apeloval na ohleduplnost řidičů Dostál. 

Práce přesčas je při mimořádných 
událostech pro zaměstnance TSMO sa-
mozřejmostí. I v té době musí udržovat 
v chodu svoz odpadu, funkčnost 1300 
lamp veřejného osvětlení a semaforů.

Seznam komunikací a chodníků, kte-
ré TSMO udržují, je na webu tsmo.cz/
zimni-udrzba. 

Jsou přehledně barevně rozdělené 
podle typu komunikace. Operační plán 
pak určuje prioritu, v jakém sledu se jed-
notlivé trasy udržují.   jau

 KDYŽ NASNĚŽÍ… 
 JASNÝ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY 

Nově je možné odložit starý textil dokonce výhodně. Za kredity 
Ještě pohodlnější je nyní třídění textilu, 
navíc lze díky němu získat i něco zpát-
ky. Ve městě byla provedena výměna 
starých kontejnerů za nové. Mají vylep-
šenou podobu kvůli novým funkcím, kte-
ré teď musí navíc splňovat.

„Chytré kontejnery nově obsahují dva 
úložné boxy, do kterých je možné zdar-
ma adresně uložit ještě funkční nepo-
třebné věci, které je možné oddělit od 
sběrné části kontejneru,“ uvedl Petr Swa-
czyna z oddělení odpadového hospodář-
ství magistrátu.

Za tyto kousky mohou lidé navíc do-
stat zaplaceno formou kreditů, které se 
jim připíší na zákaznický účet vedený na 
e-shopu Genesis. Je tedy možné vytřídit 
šatník, zbavit se nenošených věcí či knih, 

ale zároveň si za kredity pořídit něco 
nového. 

Zapojit se do výzvy je snadné, stačí 
si založit účet na genesis-eshop.cz, vy-
řazené věci 
v dobrém 
stavu zaba-
lit, správně 
označit, rezer-
vovat zdar-
ma schránku 
online a přes 
mobilní apli-
kaci vložit do 
sběrného kon-
tejneru. 

V sou-
časnosti je 

v Olomouci 60 kontejnerů, které pod-
porují tuto službu pojmenovanou Eko-
-výzva. Jejich umístění naleznete na 
stránkách olomouctridi.cz.   mmo
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Uzávěrka 
vstupního 
dotazníku: 
5. března
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S  loňským otevřením olomoucké prodejny spustil Kaufland spolu s Nadací Via grantový program Milion pro 

Olomouc. Obchodní řetězec se rozhodl během 3 let rozdělit částku 1  000  000 Kč na  podporu komunitních 

projektů v Olomouci. V druhém ročníku grantové výzvy bylo podpořeno dalších 6 skvělých projektů, mezi 

které odborná komise přerozdělila 312 000 Kč. Za dva roky Kaufland podpořil již 12 projektů celkovou částkou 

645 000 Kč. Třetí ročník grantového programu začne v září 2023.

Kaufland podpořil dalších 6 komunitních projektů

MILION 
pro Olomouc.

PrOjeKt:   Zvuková paměť olomouckých 
čtvrtí ušima dětí

ČástKa:  81 000 Kč 
Kroužek Sluchátko natočí vyprávění 
pamětníků o místě, kde žijí. Příběhy si budete 
moci poslechnout formou „silent disco“ 
během 3 sousedských slavností.

PrOjeKt:  Spolu v pohodě 
ČástKa:  76 000 Kč
Rodinné centrum Heřmánek bude díky 
finanční podpoře upraveno a doplněno 
o nové vybavení. Připraven bude i bohatý 
program pro společné tvoření a sdílení.

PrOjeKt:  Rozvíjíme Olodvorek
ČástKa:  50 000 Kč
Z grantu bude pořízena aparatura 
a technické vybavení, které bude k dispozici 
vystupujícím umělcům a pořadatelům akcí.

PrOjeKt:  Zahrada Na Trati žije!
ČástKa:  50 000 Kč
Komunitní zahrada ZŠ Svatoplukova se díky 
grantu rozroste o zcela nové tee-pee, které 
přinese možnost pořádání komunitních 
aktivit za jakéhokoliv počasí.

PrOjeKt:  Sousedská slavnost  
ČástKa:  35 000 Kč
Při příležitosti 100. výročí založení spolku 
Matice svatokopecká bude uspořádána 
sousedská slavnost s celodenním 
programem pro místní i příznivce  
poutního místa.

PrOjeKt:  i-Olomouc
ČástKa:  20 000 Kč
Cílem projektu je vytvořit interaktivní 
a zábavnou virtuální podobu Olomouce 
v prostředí počítačové hry Minecraft.
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Suchý únor: Šance jak omezit konzumaci alkoholu
Nepít je umění! Takové je heslo zdra-
votně osvětové kampaně Suchej únor, 
která pomáhá široké veřejnosti prověřit 
její vztah k alkoholu a změnit zaběh-
lé návyky. Měsíc abstinence podpořila 
i náměstkyně primátora Kateřina Dob-
rozemská.

„Převzala jsem nad Suchým únorem zá-
štitu, protože alkohol je u nás droga číslo 
jedna se všemi společenskými a soci-
álními negativními důsledky. Kampaň 
může pomoci tomu, abychom se nad 
sebou každý zamysleli a nenásilnou for-
mou si vyzkoušeli, jestli alkohol každo-
denně potřebujeme. Druhým důvodem 
je zviditelnění adiktologických služeb 
v Olomouci,“ vysvětlila náměstkyně Dob-
rozemská. 

Závislostní problematika se podle ná-
městkyně proměnila během lockdownu, 

kdy spousta lidí sáhla po alkoholu. „I ti 
abstinující měli v úzkostech a obavách 
tendenci vracet se ke starým vzorcům 
chování,“ uvedla náměstkyně.

Rizikově v Česku pije více než jeden 
milion lidí. Alkohol je dostupný a není 
s ním spojena žádná bariéra. Jeho 
nadměrná konzumace narušuje zdraví, 
ale i vztahy a schopnost pracovat a vy-
hodnocovat správně situace. Pokud se 
pije v rodině, může to mít vliv i na děti.

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor 
ani kapku alkoholu. „Sama se připojím 
a budu zkoušet, kde tu hranici mám. Není 
to obdoba novoročního předsevzetí, 
ale vztah k alkoholu si můžeme během 
února osahat. Případně mluvit se zná-
mými ve svých bublinách a třeba zvlád-
nou i společenské události jinak než se 
skleničkou alkoholu,“ řekla náměstkyně 
Dobrozemská.

V Olomouci je dostatek zařízení, která 
mohou lidé požádat o pomoc při odvy-
kání ať už pro sebe, nebo pro své rodinné 
příslušníky.   pok

Jak si užít stáří a poznat nové přátele? V Pevnosti poznání 
Aktivní senioři se mohou hlásit do první-
ho ročníku vzdělávacího cyklu Blízká se-
tkání třetího věku v Pevnosti poznání. 

Kurz je určený pro všechny zájem-
ce, kteří se chtějí dozvědět něco nové-
ho z oblasti fyziologie lidského těla, 
trénování paměti, zdravého životního 
stylu a správného pohybu. V inspirativ-
ním prostředí vědeckého centra mohou 
navázat nová přátelství a smysluplně 
trávit volný čas ve společnosti svých vrs-
tevníků. 

Kurz pro seniory se koná od 20. února 
každé pondělí. Účastníci budou mít pří-
ležitost vyzkoušet si jednotlivé exponá-
ty, budou se učit v obřím modelu mozku, 

kde zjistí, jak tento super počítač lidské-
ho těla funguje, jak jej trénovat a využí-
vat ke spokojenému životu. 

„S přibývajícími roky je důležité po-
rozumět, jak naše tělo funguje, protože 
jen tak pochopíme, čím můžeme proje-
vy stárnutí zpomalit a stále si tak užívat 
naplno života,“ popsala význam kurzu 
lektorka Ivana Fellnerová. 

Senioři se seznámí nejen se základními 
fyziologickými procesy a příčinami one-
mocnění typických pro vyšší věk, ale také 
se dozví, jak mohou projevy onemocnění 
zpomalit nebo jim dokonce předcházet.

V hodinách nazvaných Pohyb pro 
zdraví se naučí správně dýchat a domů 

si odnesou i rady a tipy na jednoduché 
cviky. 

Vzdělávací program je složený ze tří 
ročníků. Zájemci se mohou registrovat 
na webových stránkách nebo osobně 
v Pevnosti poznání.   dtx

KAM SE OBRÁTIT
Adiktologická ambulance 
prevence a léčby závislostí 
774 425 001
Vojenská nemocnice 
973 407 325
Společnost Podané ruce 
777 916 266
P-centrum 
731 520 102
Krajská hygienická stanice 
585 719 258
Fakultní nemocnice Olomouc 
588 444 618

Moderní senior 
Sedm stovek seniorů se již 
naučilo pracovat s počítačem 
nebo chytrým telefonem. 
Pomohl jim k tomu kurz Moderní 
senior. Ten se opět spouští 
16. a 17. února.
Poplatek za sedm až deset lekcí 
činí 950 nebo 1500 korun podle 
zaměření. 
Přihlásit se lze na telefonním 
čísle 605 28 161 nebo na 
e-mailu karel.capka@
maltezskapomoc.cz.   ise
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ROZHOVOR

EDUKÁTOR
Olomoučan David Hrbek (*1968) má už dvacet let vlastní talk show ve Švandově divadle v Praze, kde 
vede Scénické rozhovory. A některé své hosty pak přivádí i do Olomouce, jako třeba zpěvačku Suzanne 
Vega. Je také spisovatelem, baskytaristou a k tomu chodí do práce vysvětlovat lidem, jak vnímat 
opravdový kumšt, protože je edukátorem v Muzeu umění.
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S Davidem Hrbkem se známe několik 
světelných let, byli jsme spolužáci, jednu 
dobu i kolegové, a dokonce jsem s ním asi 
před deseti lety dělal interview pro jiný 
časopis. Tehdy v létě jsme si povídali na te-
rase Muzea umění – takže jsme vedli tera-
sový rozhovor. Tentokrát byl kavárenský...

V čem se pak liší Scénický rozhovor?
Je v něm prvek navíc – publikum. Skoro 
při každé přípravě si říkám, že to je divný 
formát. Na jevišti jsou dva lidi, ostatní se 
dívaj a ještě si koupí lístek. Ale na rozdíl od 
jiných talk show mívám jen jednoho hosta, 
aspoň se dostaneme víc do hloubky.

Jak tam probíhá autorizace?
Co myslíš, korekce? Neprobíhá. Tam co 
řekneš, to platí. A je to zaznamenané na 
video. Hosté nemůžou vzít nic zpátky, to 
není jako s rozhovorem do novin, kde to 
můžou před vydáním ještě přepsat. 

A to je pro diváka důvod, proč zaplatit?
Lidi chodí do divadla na hosta. Když ho 
mají rádi, tak rádi zaplatí a ještě mají 
možnost se ho na konci pořadu na něco 
zeptat. Studio, v němž se rozhovor ode-
hrává, je intimní, je to tam nablízko a ně-
kdy se jde na dřeň.

Podle čeho si vybíráš hosty?
Musí mě zajímat a nesmí to být jednoroz-
měrný lidi, musí mít přesah mimo svoji 
profesi. No a také mi ho musí schválit ob-
chodní oddělení divadla. 

Připadáš si na tom jevišti jako herec?
Ne. Ale uznávám, že to nějaká role je. 
Na počátku jsem si tím trochu pomáhal, 
když jsem byl nervózní, to jsem si tehdy 
říkal, nejsi tady jako David Hrbek, ale 
jako moderátor, který se ptá nejen na to, 
co zajímá tebe, ale i diváky. A pomáhá 
tomu i kostým, oblek s falešnými kapsa-
mi, co je šitý na míru a co koresponduje 
s barvou koberce, který je součástí scény. 
Na jevišti prostě všechno ladí.

Jak to vůbec před těmi dvaceti lety vzniklo?
Když brácha Švanďák rozjížděl, tak se mě 
ptal, co bych tam jako divák kromě diva-
dla ještě uvítal. Řekl jsem, že by se mi lí-
bilo nějaký talk show, a on na to, fajn, tak 
ho budeš dělat.

Kolik času ti zabere příprava?
Opravdu hodně času mi zabere host 
mimo můj záběr. Třeba vědci, lékaři nebo 
psychologové. Ale bývají to ti nejzajíma-
vější hosté. A příprava na ně je nejtěžší, 
protože je pro mě všechno nové. Když je 

to někdo z branže, tak vím, na co se ho 
lidé i novináři ptají.

A ptáš se na to samé?
Právě proto hosta studuju, abych se 
neptal, vždycky hledám nějaké bílé místo, 
ale na tom nejde stavět celý večer. Navíc 
rozhovor musí vést odněkud někam, měl 
by mít dramaturgický oblouk a gradaci. 

Takže máš nachystaných deset otázek…
Já jich mám třicet!

A použiješ všechny?
Ne, často jenom pět šest. Když se téma 
posune jinam, přípravu opustím. Mám ji 
vlastně jen jako psychologickou podporu, 
navíc je mi trapné se do otázek dívat. Před 
rozhovorem v přípravě ležím celý den od 
rána do večera, do poslední chvíle. Pak 
mi otázky samy naskakují. Horší je, když 
host mluví plynule a zajímavě, to ho ne-
chci přerušovat a on dojde na pomyslnou 
křižovatku, z níž se dá otázkou odbočit ji-
nam. Jenže on ji třeba přejede a já musím 
čekat na další, to už ale vím, že se vracet 
nebudu, protože by to bylo násilný. 

Stalo se ti, že z rozhovoru někdo odešel?
Stalo. Jiří Menzel odešel čůrat, omluvil se 
a šel, tak jsme na něho pár minut čekali. 
To je moment, se kterým nepočítáš. Sedíš 
sám na jevišti a proti sobě máš plný sál…

Cos udělal?
Něco jsem plácal... Na to by bylo dobrý 
mít po ruce kapelu, která by zaskočila. 
Jenže tu ve Švanďáku nemám, tu jsem 
míval v Olomouci. 

Když teď není Divadlo hudby, kde děláš 
rozhovory v Olomouci?
Právě že nikde. Prostor je vždycky důle-
žitý a teď tady není. Kdysi jsem dělal roz-
hovory v Šantovce, ale nebylo to ono. 

Málem jsme přejeli křižovatku – ty přece 
máš vlastní kapelu. V těch chvílích ticha 
můžeš něco hrát.
I to jsme zkoušeli, ale neosvědčilo se to. 
Neuměl jsem se přepnout. Je to úplně 
jiný druh energie.

Zaberou ti víc času rozhovory, nebo kapela?
Kapela. S kapelou žiješ, i když není 
zkouška, a nejvíc s ní jseš, když jsi sám. 
Furt ti to jede v hlavě. Nehrajeme na 
kšeft, my jedem na kamarádšoft, zkušeb-
na je náš obývák.

Co máš za kytaru?
Originální Hofnerku, jakou má taky 

McCartney, jen černobílou variantu. Do-
stal jsem ji k padesátinám od bratra. 

Si ani nepamatuju, že bys hrál?
Nehrál. Začal jsem pozdě. To se sešla 
parta bývalých spolužáků mé ženy na 
srazu a domluvili se, že sestaví kapelu 
a na dalším abiturienťáku všechny pře-
kvapí. Chyběl jim basák a Karolína řekla, 
zavoláme Davidovi. Zavolali a bylo to. 
Rok jsme cvičili, a když jsme koncert 
odehráli, už jsme nepřestali. Obsazení se 
ale od té doby proměnilo. 

Proč se jmenujete Tak co?
Dost blbej název, evokuje spíš tramp-
skou kapelu, víme o tom, ale jsou to první 
slova první písně, kterou jsme začínali 
koncerty: Tak co? Tak nic. Čekal jsem, že 
z toho bude víc…

A jak ses dostal k tomu psaní?
Tak mám jenom povídkovou sbírku Dva-
cet zářících drahokamů a loni mi vyšla 
sbírka textů v redakci Martina Reinera 
v Druhém městě, na to jsem pyšnej. Co se 
týká prózy, když mám slinu, něco si jen 
tak píšu, takové osobní črty. 

Takže rozhovor sám se sebou?
Všechno, co píšu, je rozhovor se sebou 
sama. Je to stejné, jako když tě osloví 
obraz a ty zkoumáš, proč se ti vůbec líbí. 
Co v tom obraze je, že tě tak přitahuje? 
Nebo proč tě naopak irituje? Nebezpeč-
né otázky a nebezpečné odpovědi. 

No a dostali jsme se ke tvé skutečné práci 
edukátora v Muzeu umění. Baví tě?
Hrozně mě baví, je to luxusní zaměstnání. 
Můžeš dělat cokoliv. My si teď vymysle-
li pořad, který se jmenuje Kompro, což je 
zkratka od komentovaná prohlídka a vti-
pem je, že na rozdíl od prohlídek kuráto-
rů, kteří dělají odborné výklady a mluví 
odborným jazykem, zveme lidi, kteří 
nemají s výtvarným uměním profesně nic 
společného, ale jsou zvyklí se na obrazy 
dívat. Necháme je, ať si vyberou tři obrazy 
a komentují je z pohledu své profese. Měli 
jsme tak terapeuta Honzu Vojtka, ekono-
ma Tomáše Sedláčka, v dubnu to budou 
šéf krajské policie Jan Lisický a jeho zá-
stupce Jan Pavel. Těm jsme přiřkli téma 
Ukřižování a zmrtvýchvstání, které pro-
běhne jako jeden z prvních programů 
v nově otevřeném Arcidiecézním muzeu. 
Nemůžu dopředu nic prozradit, ale bude 
to skvělé završení první sezony tohoto 
pořadu. A teď taky jednáme s Romanem 
Paulusem. Vidíš, je to pro mě ideální za-
městnání.   Pavel Konečný
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 MĚSTSKÝ BÁL 
Plesovou sezonu otevřel tradičně v prvním 
možném termínu Městský bál. Konal se po 
dvou letech a zájem předčil očekávání. 

„Taneční parket byl stále plný, což po-
tvrzuje, že lidé mají i přes všechny těžkosti 
zájem vrátit se do společnosti,“ uvedl pri-
mátor Mirek Žbánek. 

Podle něj se projevila i společenská od-
povědnost firem. „Podařilo se nám oslovit 
sponzory a účast jejich zaměstnanců nebo 
partnerů na plese byla poděkováním za 
podporu. Společenská odpovědnost firem 
je totiž pilířem pro překonání těžké doby,“ 
řekl primátor.   pok
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Olomoučtí atleti slaví kulatiny
Atletický klub Olomouc letos slaví 90 let 
od vzniku prvního lehkoatletického od-
boru pod Sokolem Olomouc, který v roce 
1933 položil základy organizované atle-
tiky v centru Hané. 

AK Olomouc má pro tento jubilejní rok 
velké plány. Jedny z prvních velkých akcí 
budou jarní světový chodecký pohár 
v rámci Olomoucké dvacítky a Velká cena 
města Olomouce. Vrcholem oslav bude 
zářijové mistrovství ČR veteránů a prosin-
cové slavnostní vyhlášení Atlet roku 2023.

První zmínka: 1879
Začátky lehkoatletického hnutí v Olomou-
ci sahají až do doby před první světovou 
válkou. Jednalo se především o studenty 
navštěvující vysoké školy v Praze a ve Vídni, 
kteří po návratu domů předávali své zkuše-
nosti o závodech v bězích, hodech a skocích 
svým vrstevníkům. První zpráva o lehkoat-
letických závodech pochází z roku 1879. 
Veřejného cvičení Sokola Olomouc, které 

se konalo v rámci oslav desetiletého trvání 
jednoty, se zúčastnil i Miroslav Tyrš. Ze zá-
vodu se dochovaly pouze výsledky skoku 
dalekého. V roce 1912 na 6. všesokolském 
sletu zvítězil ve vrhu koulí pozdější zaklada-
tel olomouckého oddílu František Hoplíček 
výkonem 12,13 m. Později reprezentoval 
stát v roce 1920 na olympijských hrách 
v Antverpách, kde skončil sedmý, a byl také 
držitelem českého rekordu v hodu diskem.

Olomouc hostila Paddocka
V Olomouci se atletika soustavně pěs-
tovala především na fotbalovém hřišti 
Na Letné ve Sportovním klubu Olomouc 
založeném v roce 1913. Při pořádání 
závodů si museli atletičtí nadšenci drá-
hu naměřit a nalajnovat na škvárovém 
hřišti. Místo sprch posloužila sportovcům 
po trénincích a závodech řeka Morava. Je 
dnes téměř nepředstavitelné, že v těchto 
podmínkách se uskutečnilo 1. října 1916 
mistrovství Moravy. Po zániku SK Olomouc 
v roce 1921 převzali otěže olomoucké atle-
tiky sokolové podporováni také místní vo-
jenskou posádkou. Na nově vybudovaném 
vojenském hřišti došlo v roce 1923 k vý-
znamné události. V běhu na 100 m zde star-
toval olympijský vítěz z Antverp Američan 
Charlie Paddock spolu s naší sprinterskou 
elitou v čele s držitelem národního rekordu 
Aloisem Linkou. Podle očekávání protnul cí-
lovou pásku jako první právě Paddock svým 
typickým „tygřím“ skokem za velkých ovací 
tisícovek nadšených diváků.

Olomouc baštou atletiky
V roce 1933 byl v olomouckém Sokole 
založen odbor lehké atletiky a za velkého 
úsilí tehdejších atletických funkcionářů, 
předně jednatele Františka Dvořáka byla 
na sokolském hřišti vybudována atletická 
dráha v délce se čtyřmi dráhami. Pod hla-
vičkou Sokola vznikly v 30. letech ideální 

podmínky a následovalo nejúspěšnější 
období olomoucké lehké atletiky. V letech 
1934 až 1941 se Olomouc stala baštou 
české atletiky a většina družstev odjížděla 
z Hané s porážkou. V tomto období bylo 
členy Sokola Olomouc hned několik vý-
znamných osobností včetně olympioniků 
– vytrvalce Ludvíka Bombíka, vícebojařů 
Miroslava Kláska a Rudolfa Polame či ko-
lulaře Karla Hoplíčka.

Válečné období
Po březnu 1939 byla sokolovna obsaze-
na, ale činnost atletů se rozvíjela i nadá-
le. Velkým lehkoatletickým svátkem bylo 
olomoucké mezizemské utkání Mora-
va–Čechy, které se uskutečnilo na zcela 
novém a moderním Andrově stadionu 
v září 1940 na 400metrové antukové drá-
ze. V dubnu 1942 byl Sokol v Čechách a na 
Moravě rozpuštěn a majetek zabaven. 
Řada sokolských činovníků byla zatčena 
a mnozí z nich skončili v koncentračních 
táborech a na popravištích. Atleti Soko-
la nesměli nadále startovat. Pod nově 
vzniklým LTC mohli alespoň startovat 

Světové stříbro s olomouckou příchutí. Přivezl ho Menšík
Na úžasném tažení hokejové reprezen-
tace na mistrovství světa do 20 let se 
podílel také útočník HC Olomouc Ma-
touš Menšík. 

Nadějný, teprve devatenáctiletý hráč, 
se na šampionátu rozhodně neztratil, 
dokonce dal branku v úvodním utkání 
proti Kanadě. Právem mu patří stříbrná 
medaile, kterou národní tým vybojoval 
po letech půstu.

„Stříbro je hezké. Přece jen jsme ale 
poslední utkání prohráli, takže tam 

nějaké zklamání bylo. Ale celkově to byl 
od nás parádní turnaj. Finále a přede-
vším jeho prodloužení bylo o tom, kdo 
udělá chybu, soupeř tu naši potrestal,“ 
popisoval smíšené pocity po návratu 
z mistrovství Menšík.

Vedle postupu do finále olomoucký 
hokejista vypíchl dva individuální výkony 
účastníků šampionátu. „Domácí Connor 
Bedard potvrdil, že je generačním talen-
tem. Úžasný byl také náš brankář Tomáš 
Suchánek. Odchytal skvělý turnaj a navíc 

čtyřmi asistencemi vytvořil nový rekord 
mistrovství,“ všiml si Menšík.   deš
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v Moravské lize. Poslední dny války bylo 
město vyhlášeno za pevnost a na Andro-
vě stadionu vzniklo skladiště střeliva, což 
bylo pro nově vybudovaný stadion osud-
né. Doslova několik hodin před osvoboze-
ním Olomouce nacistická vojska vyhodila 
tribunu do povětří a její trosky zničily širo-
ké okolí včetně atletické dráhy.

Vycházející hvězda Zátopek 
V květnu 1945 obnovil činnost Sokol 
a s ním i atletický oddíl. První atletické 
závody se uskutečnily v červnu 1945 na 
sokolském stadionu a závěr sezony roku 
1947 byl impozantní, na sokolském sta-
dionu se uskutečnily závody republikové 
elity, velké skupiny Švédů i vycházející 
hvězdy vytrvaleckých tratí Emila Zátop-
ka. Kolem celé dráhy sokolského stadionu 
se tísnilo pět tisíc diváků, kteří byli svědky 
kvalitních výkonů. Zátopek zvítězil v běhu 
na 3000 m časem 8:12,2 minut.

Nový stadion se zázemím
V 60. letech se olomoucký oddíl stal eko-
nomickou zátěží pro město a přešel tak 

pod křídla Lokomotivy Olomouc. Nová 
jednota pak olomoucké atlety po dlouhá 
léta finančně i personálně podporovala, 
jelikož byla zaštítěna Správou Střední drá-
hy. V záři 1967 došlo k dlouho očekáva-
nému ukončení přestavby atletické dráhy 
na stadionu Míru (dříve Andrův stadion), 
který v následujících letech hostil celou 
řadu atletických závodů. Činnost atletic-
kého oddílu v prvé polovině 70. let byla 
bohatá a do popředí se drala vlna naděj-
ných atletů reprezentovaných například 
Zrunem a Novákovou. Koncem roku 1977 
byla zahájena dlouho očekávaná výstav-
ba moderního atletického stadionu se 
čtyřsetmetrovým okruhem a osmi dráha-
mi. Stadion vznikl na místě dnešního atle-
tického stadionu a po velkém pracovním 
úsilí byl 7. května 1979 slavnostně ote-
vřen. V následujících letech byla dostavě-
na také krytá, 120 metrů dlouhá běžecká 
hala s šatnami, posilovnou a kancelářemi, 
jejíž zázemí slouží dodnes.

Po sametové revoluci
Rok 1989 přinesl mimo jiné velké změ-
ny i v tělovýchovném hnutí. Sokolové 
neměli zájem převzít sportovní oddíly 
a odbory a ty se postupně od TJ odtr-
hovaly a osamostatňovaly. 27. červ-
na 1991 tak vznikl samostatný právní 
subjekt Atletický klub Olomouc, aby 
plně přebral atletické dění. V roce 
1997 zasáhli do života nejen atletům 
ničivé povodně. Atletický stadion byl 
poškozen natolik, že bylo nutné pro-
vést komplexní rekonstrukci. Proběhla 
v rekordně krátké době od července do 
října 1998. Stadion s novým polytano-
vým povrchem byl slavnostně otevřen 
8. května 1999.

Sekce handicapovaných atletů
V roce 2005 se pod AK Olomouc utvo-
řila kolem paralympijských medailistů 
Evy Kacanu a Rostislava Pohlmanna 

sekce handicapovaných atletů. Od roku 
2006 se pravidelně pořádají halové 
i venkovní soutěže včetně mezinárod-
ního mistrovství Czech Open, které 
v letošním roce čeká již 17. ročník. V sr-
pnu 2010 se v Olomouci konalo také 
Mistrovství světa vozíčkářů a tělesně 
postižených do 23 let za účasti více 
než sto osmdesáti atletů z dvaceti dvou 
zemí světa. V rámci příprav tohoto mis-
trovství byla na atletickém stadionu 
dostavěna nová budova s bezbariéro-
vým přístupem. 

Nové milénium
Moderní a kvalitní zázemí Atletického 
klubu Olomouc, stejně jako práce trené-
rů s mládeží i dospělými se v posledních 
dvou dekádách odrazila ve skvělých vý-
sledcích družstev i jednotlivců. Mládež-
nická i seniorská družstva se pravidelně 
umísťují mezi celorepublikovou špičkou 
a jednotlivci každoročně získávají me-
daile na mistrovstvích ČR a jsou součás-
tí reprezentačních výběrů. 

Mezi aktuálně nejúspěšnější závod-
níky klubu patří Eva Kubíčková (drži-
telka juniorských národních rekordů 
v běhu na 60 metrů a štafetě 4×100 
m), Martina Mazurová (držitelka žá-
kovského národního rekordu ve vrhu 
koulí), Lucie Mičunková (držitelka juni-
orského národního rekordu ve štafetě 
4×100 m) a také další reprezentanti ČR 
Michal Hroch, Jakub Héža, Jiří Novot-
ný, Hana Skácelová a Vojtěch Hejtmá-
nek.   David Ševčík

Sigma šla do jara s cílem setrvat v nejlepší šestce
Olomoučtí fotbalisté byli po pozimní části 
v tabulce na čtvrtém místě. Ani po Spartě 

a Slovácku je nečeká žádná pohoda. Tý-
den nato totiž svěřenci trenéra Václava 

Jílka přivítají Hradec Králo-
vé, a těžký start Sigma za-
končí v Liberci, kde na konci 
listopadu v poháru schytala 
porážku 1:4. 

„Bude to těžké. Čeka-
jí nás soupeři, kteří mají 
svoje ambice. Pokud by se 
nám ale podařilo bodo-
vat v těchto zápasech, tak 

máme šanci bojovat o příčky nahoře. 
Uděláme pro to vše,“ řekl kouč Sigmy 
Václav Jílek.

Rozdíly v tabulce jsou minimální. 
„Musíme od prvních kol být schopni 
bodovat, protože jinak se může rychle 
stát, že jste na druhém konci tabulky,“ 
dodal Jílek.

Před sezonou byl cíl jasný, skončit 
lépe než v té minulé, tedy být alespoň 
sedmí. Stále se ale nabízí možnost hrát 
ve skupině o titul.   ham
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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 roboty z Hvězdných válek). Rezervace 585 545 123, dospele@kmol.cz 

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

6. a 20. 2. 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, dospele@kmol.cz

9. 2. v 16 hodin nám. Republiky – Valentýnská kreativní dílna pro dospě-
lé, přihlášky 585 545 123 nebo dospele@kmol.cz 

14. 2. v 17 hodin nám.  Republiky – Děti nové doby – pronikání do osob-
nosti dětí a harmonizace vztahů v rodině s Tomášem Oherou a psycho-
logickou astrologií 

15. 2. v 10 hodin pobočka Neředín – Ledové království – setkání nejmen-
ších dětí v rámci projektu Bookstart. Budeme si hrát na zimu. Rodiče se 
mohou těšit na tipy na dětské knížky. 

16. 2. v 10 hodin nám. Republiky – Být v obraze – díky organizaci Senio-
rOn se sejdeme nad chytrými zařízeními a technologiemi, v klidu si vy-
světlíme komunikaci přes e-mail, Messenger, WhatsApp a chatbot. Bude 
čas na individuální dotazy.

16. 2. v 16:30 hodin pobočka Jungmannova – Kambodža a Nepál – Svět-
luše Kostrunková a její putování po exotických zemích

20. 2. 15–18 hodin nám. Republiky – Klub deskových her – přivítáme ka-
ždého, kdo má chuť si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit domů. 

27. 2.–3. 3.  9 – 11, 12–18 (kromě středy) nám. Republiky – Prázdniny 
v knihovně – v pondělí omalovánky, v úterý puzzle, ve čtvrtek pohádko-
vý kvíz a v pátek papírová bludiště

 DÍLNIČKY PRO DĚTI  

• 9. 2. 13–17 hodin – pobočka Holice – výroba srdíček technikou quilling

• 14. 2. 13–17 hodin – pobočka Brněnská – drobný dárek k Valentýnu

• 21. 2. 13–17 hodin – nám. Republiky – Odpoledne s Barbie – setkání milov-
nic malé panenky. Kdo přinese ukázat panenku Barbie nebo přijde v růžo-
vém, dostane odměnu.

• 23. 2. 13–17 hodin – pobočka Jungmannova – výroba papírových ledních 
medvědů 

2. 3. 10–12, 13–18 hodin pobočka Brněnská – Book art – výroba originálních 
dekorací ze starých knih. Vhodné pro starší děti a tvořivé dospělé. 

7. 3. v 17:15 hodin pobočka Brněnská – Vzpomínky na Novou Ulici – setkání 
s Františkem Gračkou na téma historie jedné z olomouckých částí. Budeme 
rádi, pokud doma najdete historické fotky Nové Ulice a přinesete je s sebou.

7. 3. v 17 hodin nám. Republiky – Cesta mým srdcem – zkušenosti Michaely 
Horákové s holotropním dýcháním či minulými životy a jejich vztahem k sou-
časnosti.

 VÝSTAVY  

Pobočka Brněnská zve na autorskou výstavu Petry Vránové – najdeme tu 
portréty hrdinek z pohádek, které si dospělí vymýšlejí pro děti, nebo ze snů, 
které se vám zdají před probuzením.

Budovu na náměstí Republiky oživují ilustrace a komiksy z knih Husité a Ře-
mesla, které jsou vtipným zpracováním naší historie. Překvapující informace 
zjistí děti i dospělí.

Na pobočce Jungmannova si do konce února nenechte ujít výstavu o židov-
ské historii na motivy knihy „Cha cha chá, zasmál se Mordechaj“, jejímiž auto-
ry jsou Klára a Tobiáš Smolíkovi.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

» www.mdol.cz

8. 2. 19:00  - 
Nedotknutelní - Olivier Nakache, Éric 
Toledano Činohra

10. 2. 19:00 V Krvavá svatba  - Gabriela Vermelho Balet

11. 2. 15:00  - Baletní dílna Krvavá svatba  

19:00  - Boží mlýny - Jan Vrba Činohra

13. 2. 19:00 K Fantastické divadlo - Gur Koren Činohra°

14. 2. 19:00 B Hraběnka - Jiří Hubač Činohra

15. 2. 15:00  - Žonglérský workshop  

19:00  - Manon Lescaut - Vítězslav Nezval Činohra

17. 2. 19:00 P
Modrovousův hrad, Tance z Galanty / 
Sbory pro mužské hlasy - Béla Bartók, 
Béla Balázs, Zoltán Kodály 

Opera

18. 2. 10:00  - 
Miniopery - Jaroslav Uhlíř, 
Zdeněk Svěrák 

19:00 X
Modrovousův hrad, Tance z Galanty / 
Sbory pro mužské hlasy - Béla Bartók, 
Béla Balázs, Zoltán Kodály 

Opera

19. 2. 14:30 NO Dokonalá svatba - Robin Hawdon Činohra

20. 2. 19:00 A
Modrovousův hrad, Tance z Galanty/ 
Sbory pro mužské hlasy - Béla Bartók, 
Béla Balázs, Zoltán Kodály 

Opera

21. 2. 19:00 L
Cornevillské zvonky - Robert 
Planquette Opereta

23. 2. 19:00 E
Rusalka  - Antonín Dvořák, Jaroslav 
Kvapil Opera

19:00  - 
Královny - Roman Vencl & Michaela 
Doleželová Činohra

24. 2. 19:00  - Bajadéra - Ludwig Minkus Balet

26. 2. 16:00 YO Fidelio - Ludwig van Beethoven Opera

27. 2. 19:00  - 
Přelet nad kukaččím hnízdem - Dale 
Wasserman Činohra

28. 2. 19:00  - Splašené nůžky - Paul Pörtner Činohra

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

» www.mfo.cz

6. 2. - 19:00
VN Olomouc, 

Klášterní Hradisko

Nenahraditelný zvuk královského cembala
Arne, Händel, Graham (Šťastný), Górecki; Barbara Maria 
Willi, Komorní ansámbl MFO 

9. 2. - 19:00
Reduta

Touha po ideálu a věčná cesta k dokonalosti
Mozart, Kramář-Krommer, Brahms; Pablo Barragán, 
Zsolt Hamar  

10. 2. - 19:00
Reduta

Touha po ideálu a věčná cesta k dokonalosti
Mozart, Kramář-Krommer, Brahms; Pablo Barragán, 
Zsolt Hamar  

14. 2.  - 8:30 
a 10:15
Reduta

Klaunovo hudební vzdělávání – koncert pro 1. ročník 
základních škol
Na koncert dechového kvinteta se připlete klaun. Paní 
učitelka ho chce seznámit s krásou hudby na příkladu 
právě probíhajícího koncertu. Klaun by si však raději hrál 
se zvířátky. Bedřiška Ponížilová, Marek Řihák, Dechové 
kvinteto Moravské filharmonie Olomouc; Václav Málek

14. 2. - 17:30
Mozartův sál

Hudební salon aneb Domácí muzicírování
Bach, Benda, Boismortier, Händel, Mozart, Telemann ad.; 
Alena Hanousková , Marie Dorazilová, Iveta Trojanová, 
Eliška Honková, Monika Vavříková, Markéta Vejvodová

17. 2. - 17:00
Reduta

Orchestrální koncert JAMU
Prokofjev, Dvořák; Ladislav Mariaš; David Šmíd a Matěj 
Voda 

23. 2. - 19:00
Reduta

Marie Šumníková hraje slavný Rachmaninovův klavírní 
koncert
Rachmaninov, Rimskij-Korsakov; Marie Šumníková; 
Christian Knüsel 

24. 2. - 8:30 
a 10:15
Reduta

Rytmus a tempo v hudbě i životě – koncert pro 2. ročník 
základních škol
Saint-Saëns, Rimskij-Korsakov; Bedřiška Ponížilová, Ma-
rek Řihák, Dechové kvinteto Moravské filharmonie Olo-
mouc; Václav Málek 
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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

ÚNOR
st 1 2 přednáška    80/50 Kč

18:00
PREZENTACE UMĚLCŮ #1: 
LADISLAV DANĚK, RITA 
KOSZORÚS, JAKUB SÝKORA

pá 17 2 hudba 50 Kč

19:30
SWINGOVÁ TANČÍRNA

so 18 2 workshop 8+  400 Kč

10:00
13:00
WORKSHOP PRO DĚTI: 
ZÁKLADY PLOŠKOVÉ ANIMACE

čt 2 2 debata
19:00
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2023: 
DANIELA OSTRÁ, EVA 
LEBEDOVÁ, PAVEL ŠARADÍN 
A TOMÁŠ LEBEDA

po 20 2 film 140/120 Kč

20:00
KORZET

so 4 2 film 6+ 140/120 Kč

15:00
TÉČKO: KVÍK

út 21 2 film 80 Kč

15:00
KINO SENIOR: 
IL BOEMO – PŘÍBĚH JOSEFA 
MYSLIVEČKA

po 6 2 film 140/120 Kč

20:00
KAPRKÓD

út 21 2 přednáška    100/50 Kč

18:30
RADOVAN JURKA: 
ROZPORUPLNÝ ÍRÁN

út 7 2 film 80 Kč

15:00
KINO SENIOR: INDIÁN

st 22 2 debata 120/100 Kč

19:00
MY DĚTI TALK LIVE

st 8 2 přednáška      100/50 Kč

18:00
SBĚRATELSTVÍ SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ #4

čt 23 2 vernisáž
18:00
ZBYNĚK SEDLECKÝ: INSCENACE

výstava potrvá 
do 11 5 2023

čt 9 2 komentovka
18:00
BRAVE WORLD: 
DERNISÁŽ

pá 24 2 film 60 Kč

19:00
PARABENY
olomoucká premiéra 
krátkého filmu

po 13 2 film 140/120 Kč

20:00
VELKÁ SVOBODA

po 27 2 film 140/120 Kč

20:00
VELRYBA

čt 16 2 literatura
18:00
AUTORSKÉ ČTENÍ: FRANTIŠEK 
VŠETIČKA

út 28 2 debata 80/50 Kč

19:00
TTALK: VERONIKA 
HRBÁČKOVÁ

6. února
Nenahraditelný zvuk 
královského cembala  
koncert Barbary Marii Willi
19:00 | Klášterní hradisko

Po jedné stopě 
diashow Martina Písaříka  
a Igora Brezovara
19:00 | kino Metropol

7. února
Josef Zíma - 90 let
17:00 | Divadlo  
na Šantovce

Dva nahatý chlapi  
představení  
s Martinem Zounarem  
a Martinem Krausem
19:00 | kino Metropol

8. února
Dubioza kolektiv 
bosenská muzika a zábava
18:00 | S–klub

Sběratelství 
současného umění  
přednáška Lucie Drdové  
a Nicole Stava
18:00 | Telegraph Kino

9. února
Touha po ideálu  
a věčná cesta  
k dokonalosti  
koncert MFO
19:00 | sál Reduty MFO

11. února
Monkey Business
18:00 | S–klub

13. února
Vernisáž výstavy  
Lucie Staňkové
18:00 | Galerie Rubikon

14. února
Láska, sex a internety 
aktuální komedie
19:00 | Divadlo Tramtarie

16. února
O5 a Radeček 
19:00 | sál Reduty MFO

17. února
JAMU 2
symfonie  
Sergeje Prokofjeva  
a Antonína Dvořáka
17:00 | sál Reduty MFO

18. února
Miniopery 
čtyři pohádková díla 
Jaroslava Uhlíře  
a Zdeňka Svěráka
10:00 | Moravské divadlo 
Olomouc

19. února
Kuchařská dílnička  
pro malé kuchtíky
16:30 | Lobster Family 
Restaurant

Tři mušketýři 
Alexandre Dumas, 
Vladislav Kracík /komedie
19:00 | Divadlo Tramtarie

21. února
Doogie White 
koncert skotského zpěváka
20:00 | Bounty Rock Cafe

23. února
Marie Šumníková hraje 
slavný Rachmaninovův 
klavírní koncert
19:00 | sál Reduty MFO

25. února
Mineral-Expo Olomouc 
výstava minerálů, šperků 
a fosílií
9:00 | SŠ polytechnická

Tata Bojs
18:00 | S–klub

26. února
Frankie a Johnny  
divadelní představení
19:00 | kino Metropol

Horní náměstí – podloubí radnice 
 +420 585 513 385 | +420 585 513 392

infocentrum@olomouc.eu |  Olomouc Tourism 
 Olomouc_Tourism |  OlomoucTourism | #myolomouc

Otevřeno denně | tourism.olomouc.eu

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 
OLOMOUC | ÚNOR 2023
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Olomoucká opera uvede v únoru Modrovousův hrad
Soubor opery a operety Moravského di-
vadla uvede 17. února Modrovousův hrad, 
symbolistickou operu maďarského skla-
datele Bély Bartóka, která se v tuzemsku 
často nehraje. Režisérka Daniela Špinar 
ji doplnila Tancemi z Galanty a Sbory pro 
mužské hlasy Zoltána Kodálye. 

V hlavních rolích se na olomouckém 
jevišti představí sólisté Jiří Přibyl 
a David Szendiuch spolu s Radosla-
vou Müller a Barborou Řeřichovou. 
Spoluúčinkovat bude orchestr, balet 
a mužský sbor. 

„Hudba Modrovousova hradu mě oslo-
vila. Je to moderní opera, která ale není 
přehnaně divoká. Zajímá mě i obsahově, 
protože je zaměřena na téma tranzice, 
kterým se v tuto chvíli zabývám. Přemýš-
lím nad tím, kdo je muž a kdo je žena, 
jak jsou vnímáni ve společnosti, jaké se 
k nim pojí předsudky a stereotypy. Mys-
lím, že do jisté míry je v každém člověku 
zakořeněn princip ženy i muže a že tvoří 
jednotku,“ řekla režisérka.

Modrovousův hrad je asi hodinová opera, 
proto ji režisérka Daniela Špinar doplnila 
tvorbou Zoltána Kodálye. Celá insce-
nace je rozdělená do čtyř částí. Začí-
ná sborem od Kodálye, pak následuje 
opera, po ní Tance z Galanty a na konci 
další mužský sbor. 

„Vycházeli jsme z toho, že dělat operu 
samotnou by nemělo smysl, protože je 
příliš krátká. A zároveň nedávalo smysl 
nalepit na to jinou operu. Vznikl by roz-
polcený večer, kdy bychom uměle hledali 
nějaké pojítko,“ vysvětlila režisérka.

Proto se Špinar rozhodla, že raději 
udělá dovysvětlení Modrovouse, jelikož 
nekončí úplně katarzně, ale spíše depre-
sivně. „Nic se nikam neposune, konec je 
stejný jako začátek. Přidala jsem Tance 
z Galanty, patnáctiminutovou symfonii 
od Kodálye a vytvořila jakési vzkříše-
ní a tím i odlehčenější konec, který také 
lépe dokresluje mou ideu, že když muž 
ve svém hradě, ve svém srdci a mysli 
přijme ženu, je to svým způsobem hap-
pyend,“ vysvětlila režisérka.

Diváky čeká večer svižné maďarské hud-
by, který má větší dramaturgický cíl než 
jen samotnou inscenaci opery. Druhá 
premiéra je na programu v sobotu 
18. února.   dtx

Šikmý úhel spojuje nizozemskou a českou avantgardu 
Jedním z velkých témat evropské kultury 
je hledání univerzálního jazyka. Jaké by 
to bylo žít ve světě, v němž si všichni na-
vzájem rozumíme? Ve kterém je babylon-
ská věž jenom vtipnou anekdotou? Tuto 
univerzalitu lze najít například v avant-
gardní typografii, již představuje Muzeum 
umění Olomouc do 19. února na výstavě 
Šikmý úhel. Ta se opírá o paralely mezi 
holandskou a českou avantgardou.

Mezi společné rysy umění a desig-
nu avantgardy u nás a v Nizozemí patří 
používání takzvaného holandského úhlu 
s převahou diagonálních linií. Dutch 
angle je americko-anglický termín pro 
techniku využívanou ve filmu a fotografii, 
při níž šikmá poloha kamery naklání ho-
rizont. Vzniká tak úhel pohledu podob-
ný naklonění hlavy do strany. Takovýto 
záběr jednak vyvolává znepokojující, ru-
šivý, dráždivý nebo alespoň oči otevíra-
jící efekt, jednak vytváří pocit dynamiky 
a pohybu. 

„V dnešní době selfie snímků a videí už 
je to běžný, triviální prvek. Před sto lety 
to však byla radikální a revoluční no-
vinka a oblíbený tvůrčí postup evropské 
avantgardy, neboť se vědomě odchyloval 
od konvenční praxe v malířství,“ vysvětlil 
autor výstavy Hubert van den Berg, který 
se specializuje na evropskou avantgardu. 

Při přípravě výstavy využil konkrétní 
historickou událost – návštěvu profeso-
ra Státní umělecké akademie v Haagu 
a grafického designéra Paula Schuitemy 
v Brně, kde v lednu 1936 proslovil dvě 
přednášky věnované experimentální 
filmové tvorbě a moderní holandské fo-
tografii. Uvedl také sérii krátkých expe-
rimentálních filmů. Ty všechny spojuje 
diagonála, která jde napříč časem i pro-
storem.

Je důležité si uvědomit, že tento šik-
mý úhel protíná celou střední Evropu, za 
niž bylo považováno území od pobřeží 
Severního moře až po západní Ukrajinu 
(do roku 1918 součást rakouské Haliče). 

Podobně jako českou a nizozemskou 
avantgardu by bylo možné dokumento-
vat i aktivity mezi dalšími částmi Evropy. 
Avantgardní iniciativy, jako byl Devětsil 
v Čechách nebo De Stijl v Holandsku, se 
zpočátku setkávaly na místní úrovni spí-
še s opovržením a posměchem.

V expozici je zastoupena – vedle 
osobností československé moderny, jako 
jsou Zdeněk Rossmann, Karel Teige, Ja-
romír Funke nebo Karel Kašpařík – řada 
reprezentantů západoevropské avant-
gardy včetně samotného Paula Schuite-
my, Pieta Zwarta nebo Emmy Andriesse, 
respektive středoevropských odrodilců, 
jako je Éva Besnyő.   dtx
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Digitalizace, ekologie, ale i dlouhodobá 
spolupráce v oblasti kultury byly hlavní-
mi tématy bilaterálních jednání Olomou-
ce ve švýcarském městě Luzern.

Cílem návštěvy olomoucké delegace 
v partnerském městě bylo prohloubení 
vztahů a získání inspirací ve Smart City, 
environmentálních a kulturních projek-
tech. Aktuálním výchozím bodem se sta-
lo švýcarské turné Moravské filharmonie. 

„Luzern je jedním ze strategických 
měst, se kterým se můžeme více propojit 
v moderních technologiích, ale i v oblas-
ti kultury.  Naší společnou představou 
je, že partnerství nezůstane jen formální 
záležitostí, ale že jej více otevřeme širo-
ké veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora 
Viktor Tichák.   

Koncert ve třech městech
Početné těleso olomouckých filharmoni-
ků vystoupilo v Luzernu, Thunu a Basileji. 
Téměř devadesát muzikantů řídil hostu-
jící dirigent Moravské filharmonie Švýcar 
Christian Knüsel. „Hudba má spojovat. 
A když jsem se dozvěděl, že Olomouc má 
partnerství s Luzernem, byla to pro mě 
jasná výzva k uspořádání turné,“ prohlá-
sil dirigent Knüsel. 

S orchestrem nazkoušel dva progra-
my. První zahrnoval předehru k opeře 
Ruslan a Ludmila Michaila Ivanovi-
če Glinky, Symfonii č. 8 G dur Antonína 
Dvořáka a Klavírní koncert č. 3 d moll 
Sergeje Rachmaninova. Druhý obsahoval 
tvorbu Petra Iljiče Čajkovského – přede-
hru Romea a Julie, suity z Louskáčka, Šíp-
kové Růženky a Labutího jezera.

Ředitel Moravské filharmonie Jonáš Har-
man vyzdvihl z turné nejen prezentaci 
orchestru, ale především navazování no-
vých kontaktů a prohlubování vztahů na 
mezinárodní úrovni.

Nové divadlo a nádraží
Olomoucké delegaci zastoupené primá-
torem Mirkem Žbánkem, náměstkem pro 
kulturu, cestovní ruch a školství Viktorem 
Tichákem a ekonomickým náměstkem 
Otakarem Štěpánem Bačákem v Luzernu 
představili i průběh stavby nového diva-
dla a části hlavního nádraží. 

Spolupráce s Luzernem se datuje od 
roku 1991, kdy byly vztahy mezi oběma 
městy navázány z iniciativy českých emi-
grantů. O jejím významu svědčí mnoho 
výměnných stáží, projektů i velkorysá 
pomoc luzernské radnice a obyvatel Lu-
zernu, kteří na konto zaplavené Olomou-
ce v roce 1997 zaslali částku ve výši 
13 milionů korun. Zajímavým výsledkem 
spolupráce byl také společný projekt 
na ochranu ovzduší v olomoucké zoo, 
kdy luzernská radnice spolufinancova-
la stavbu výtopny na biomasu. Význam-
ným momentem byla také finanční účast 
Švýcarska při výstavbě nové tramvajové 
trati, která v roce 2012 zamířila z centra 
města na Nové Sady a Povel.   ste

Česko-francouzské setkání: Když historická 
Olomouc hostí moderní Antony
Partnerské město Antony je jižním před-
městím Paříže s moderní infrastrukturou, 
Olomouc starobylé univerzitní město – 
přestože podmínky obou měst jsou výrazně 
rozdílné, musí řešit podobná témata a vy-
rovnávat se s aktuálními výzvami. Ať už jde 
o ceny energií, nebo dopady pandemie.

Starosta Antony Jean-Yves Sénant přijel 
do Olomouce v doprovodu svých tří ná-
městků, radního pro kulturu i tajemnice 
pro mezinárodní spolupráci.

„Pro nás je samozřejmě vždycky 
dobré vyměnit si zkušenosti, sledo-
vat trendy a vzájemně se inspirovat,“ 
popsal princip partnerské spolupráce 
primátor Mirek Žbánek.

Zdravá mobilita
Mezi hlavními tématy rezonovala udržitel-
ná mobilita a participace. „Novým tren-
dem, který promítáme do našich projektů, 
jsou důsledky pandemie. Covid donutil lidi 
změnit stereotypy, lidé začali více využívat 
kola. Ustavili jsme proto pracovní skupinu 

a připravujeme projekty s cílem zvyšovat 
podíl lidí, kteří nepoužijí auta,“ uvedla an-
tonská náměstkyně pro urbanismus a udr-
žitelnou mobilitu Perrine Precettiová. 

Navýšení rozpočtu participace
Nosným pilířem, na kterém v Antony staví 
participaci, jsou veřejná projednání. „Lidé 
přicházejí se svými návrhy, probíhají ve-
řejné brainstormingy, hlasuje se o nich 
a lidé pak dostávají zpětnou vazbu, proč 
byl některý návrh zamítnut, nebo naopak, 
jak pokračují ty, které prošly. Využíváme 
u toho moderní informační technologie, 
protože dáváme možnost lidem vyjádřit 
se v anketách nebo prostřednictvím elek-
tronického hlasování,“ popsal fungování 
participace v Antony náměstek starosty 
Fabien Hubert. Jeho radnice navíc navý-
šila položku participativního rozpočtu ze 
400 na 600 tisíc euro za rok.

Zaměřeno na detail
V další debatě se podobně obě partnerská 
města dotkla témat v oblasti sportu nebo 

kultury, ale také úspor. Kromě pracovního 
jednání na radnici si delegace z Antony 
prohlédla i Vlastivědné muzeum, navští-
vila Galerii Telegraph a zažila atmosféru 
koncertu na Horním náměstí. 

„Výměna zkušeností je důležitá, chce-
me vidět, jak město funguje, a ve větším 
detailu nastavit další spolupráci. A to 
třeba prostřednictvím stáží, abychom 
dokázali aplikovat konkrétní projekty,“ 
zhodnotil starosta Jean-Yves Sénant. 

Šedesátitisícové Antony s moderní 
infrastrukturou, vzdělávacími a sportov-
ními zařízeními nedaleko letiště Orly je 
nejstrategičtější součástí pařížské aglo-
merace. Je to nezávislé centrum obcho-
du, výroby a nejnovějších technologií, 
které si zároveň zakládá na dobrém ži-
votním prostředí. Vztahy s Antony rozvíjí 
Olomouc od roku 1990.   ste

 ŠVÝCARSKÉ TURNÉ: FILHARMONICI  
 I RADNÍ ZAMÍŘILI DO LUZERNU 
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Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

Sleva je poskytována po  předložení Karty výhod Dr.Max ve  formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a  vztahuje se na  léky hrazené z  prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva 
byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož 

i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

OC Haná 
Kafkova 1223/8  

Olomouc
pondělí–neděle 9.00–20.00

Nová lékárna Dr.Max

zdroj: seznam.cz

OC Haná

Olomouc-otviracka-01-2023-186x130mm.indd   1 19/01/2023   22:58

Na samém počátku roku zasahovali ha-
siči u požáru bytu na Černé cestě. Čtyři 
jednotky hasily požár a zároveň v hoří-
cím a silně zakouřeném bytě musely vy-
hledat jednoho z obyvatel. 

„Vážně zraněného muže jsme nalezli 
v požárem nejméně ohrožené místnosti 
a ve vyváděcí masce jsme jej dostali ven. 
Poskytli jsme mu první pomoc a předali 
jej posádce vrtulníku letecké záchranné 

služby, která pacienta přepravila do ne-
mocnice v Ostravě,“ popsala mluvčí hasi-
čů Lucie Balážová.

Přítomnost dalších osob museli ha-
siči vyloučit i v bytě o patro výš, který 
byl zasažený zplodinami hoření a silně 
zakouřen. Z celého domu bylo evakuo-
váno dvacet obyvatel. Škoda byla podle 
odhadu vyšetřovatele vysoká, činila 1,6 
milionu korun.

Profesionálním hasičům pomáha-
li i dobrovolníci z Černovíra, Chválkovic 
a Velké Bystřice.

Loni hasiči v celém kraji řešili 1040 
požárů, což je nejvyšší číslo za poslední 
čtyři roky. Zachránili jsme při nich 62 lidí, 
505 osob jsme evakuovali. V přímé sou-
vislosti s požárem loni zemřelo devět lidí. 
To je nejvíce za poslední čtyři roky.   dtx

 HASIČI ZACHRÁNILI Z HOŘÍCÍHO  
 BYTU VÁŽNĚ ZRANĚNÉHO MUŽE 

Prevence je nedílnou součástí práce městského strážníka
Ukázat správnou cestu, poradit, kde je 
nejbližší parkovací automat, nasměrovat 
k vyhledávané památce nebo pomoct 
nastartovat nepojízdné auto. Tím vším se 
strážníci snaží být nápomocni nejen oby-
vatelům Olomouce, ale i návštěvníkům 
města v přímém výkonu služby. 

Osvěta, prevence a téměř každoden-
ní přednášková činnost je pak stěžejní 
náplní práce pro strážníky preventivně 
informační skupiny. „Tematicky se za-
měřují na předškoláky a žáky prvního 

stupně základních škol,“ uvedl mluvčí 
Městské policie Olomouc Petr Čun-
derle. Za loňský rok strážníci na 246 
besedách oslovili 5400 dětí. „S dětmi 
pracujeme od mateřské školy a postup-
ně na ně působíme po celých pět let je-
jich školní docházky na prvním stupni,“ 
doplnil Čunderle.

Strážníci ale besedovali také se stov-
kami seniorů na téma osobního bezpe-
čí nebo se na desítkách akcí zaměřili na 
chodce a cyklisty.

Do prevence přestupkové činnosti 
pak patřily kontroly aut na parkoviš-
tích u nákupních center nebo hřbitovů, 
akce zaměřené na kapsáře v prostřed-
cích hromadné dopravy nebo na ma-
sových akcích, jako jsou Vánoční trhy 
nebo Flora Olomouc. Podle mluvčího 
i loni strážníci kontrolovali rekreační 
objekty v chatových oblastech v okra-
jových částech města.

Celkově strážníci na akcích pro širokou 
veřejnost oslovili asi 15 tisíc lidí.   dtx
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OTEVŘENÁ RADNICE

Jak je to s parkováním nákladních vozidel a dodávek na 
sídlištích a kdy se konečně začne opravovat zimní stadion?
Na vaše otázky v rubrice Otevřená radnice vždy dostanete odpověď od vedení města, případně od kompetentního úředníka. Ty nejza-
jímavější zveřejňujeme, aby se s nimi seznámili i ostatní. Věříme, že má smysl poskytnout vám zaručené a ověřené informace. 

Vím, že parkování je pro Olomouc velice ožehavé téma. 
Sídliště Trnkova si minulý rok během stavby tramvajové 
trati prošlo krušnými chvílemi. Proto mě teď zajímá, kdy 
se začne řešit parkování dodávek a nákladních vozidel 
na sídlištích. Na fotce je nákladní vozidlo, které tam stálo 
týden. Neměly by se nákladní auta odstavovat na firmách 
nebo k tomu vyhrazených parkovištích?

Zajímalo by mě, jestli se už konečně začne něco dělat 
kolem zimního stadionu. Chodím na hokej už více než 
35 let a pořád se jenom mluví a „plecharéna“ dál stárne. 
Olomouc by si zasloužila lepší zimák. 

Čestmír Zycha

Pavel Žádník

Odstavení dodávek a nákladních 
aut v obytných zonách je pro-
blém, který řeší nově chystaná 
parkovací politika města. Sku-
tečně ho vnímáme. V loňském 
roce byl zkušebně zaveden zákaz 
parkování dodávek v Nové Ulici. 
Prostor vymezily zónové doprav-

ní značky zhruba od třídy Míru po Hněvotínskou a Foersterovu 
ulici a městská policie dohlíží na to, zda tato vozidla parkují 
v souladu s obecnou a místní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích. Letos prověřujeme tuto možnost i v jiných lo-
kalitách. Právě na Trnkově, Zikově a v okolních ulicích probíhá 
noční sčítání parkujících vozidel. Jsme si vědomi, že řidiči jen 
přesunou auta o kus dál, proto hledáme odstavné plochy, byť 
placené, kde dodávky odstavit. Naší snahou je parkování do-
dávek na sídlištích zakázat. Zatím tam ale není nelegální.

Mirek Žbánek
primátor

V předchozích letech udělalo město 
na současném stadionu novou stře-
chu, vyměnilo osvětlení a mantinely 
za nové moderní a bezpečnější, cel-
kově bylo do oprav stadionu inves-
továno přibližně 50 milionů korun. 
Nyní je před námi několik možnos-
tí, jak s další budoucností hokejové 
arény naložit. Jednou z nich je účast města v projektu multifunkční 
haly soukromého investora v lokalitě Velkomoravská. Dostali jsme 
nabídku a zastupitelstvo nás v návaznosti na ni pověřilo připravit 
podklady umožňující porovnat ji i s dalšími možnými variantami. 
Nyní proto připravujeme srovnávací analýzu efektivnosti nákladů 
multifunkční haly na Velkomoravské s variantou zásadní rekon-
strukce současného stadionu a výstavbou druhé ledové plochy 
vedle ní a variantou stavby nové haly se dvěma ledovými plo-
chami tzv. „na zelené louce“. Výsledkem analýzy bude mimo jiné 
srovnání finanční nákladovosti investice a provozu u těchto variant 
a srovnání jejich výhod a nevýhod. Vše chceme mít připraveno 
ideálně tak, aby o budoucnosti hokejové arény mohli zastupitelé 
rozhodnout do poloviny roku.

Miloslav Tichý
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 projíždíme a přecházíme ulicí Zikova? Bezpečně?
Od 1. listopadu 2022 mohou obyvatelé městské části Nové Sady využívat nově 
zprovozněnou tramvajovou trať. Stavba trvala celkem 20 měsíců a pro obyvatele 
této městské části to byla doba ztížených podmínek. Věřím, že si všichni oddychli 
po vyklizení stavenišť a zprovoznění všech tří vybudovaných zastávek tramvaje. 
A také věřím tomu, že tato část tramvajové trati bude využívána občany Nových 
Sadů jako jedna z možností dopravy ve městě.  
Při průjezdu ulicí Zikova přemýšlím, proč nyní využíváme staré, původní projekty, 
s minimální inovací. Ulice v centru sídliště má být snadno prostupná. Podle starší 
fotomapy byly v ulici čtyři přechody pro chodce a dvě místa pro přecházení. Na 
některých místech jsou ještě vyšlapané pěšiny. Po rekonstrukci ale zůstal jeden 
přechod pro chodce a tři místa pro přecházení. Z šesti oficiálních míst zůstaly pou-
ze čtyři. Že je to málo, je už krátce po otevření ulice patrné z nově prošlapaných 
pěšin. Kdo přechází v těchto místech? Spěchající dospělí a také děti! Bezpečnost 
těchto lidí je tak ohrožena.
Naopak bych pochválila řešení zastávek Rožňavská a Zikova, které jsou sdruže-
né pro tramvaje a autobusy. V místě zastávek jezdí po tramvajovém pásu také 
automobily. Výhoda tohoto řešení je v úspoře dopravního prostoru a současně ve 
zklidňování dopravy. Když tramvaj stojí v zastávce, musí ostatní auta počkat, čímž 
se snižuje riziko ohrožení chodců, kteří přecházejí ulici. 
Krátce bych se ještě zastavila u dopravního řešení pro cyklisty. Při tak rozsáhlé 
rekonstrukci a velkorysé šířce uličního prostoru bych očekávala jednoduché a lo-
gické vedení cyklistů po samostatných stezkách mimo hlavní dopravní prostor – 
mimo vozovku. Cyklisté by se tak nemuseli plést ani autům pod kola, ani chodům 
pod nohy. Místo toho je v jedné ulici vystřídáno několik typů opatření pro cyklisty 
– samostatné stezky, společné stezky pro chodce a cyklisty, nebo dokonce pikto-
gramové vedení cyklistů po vozovce. Průjezd ulicí není tedy jednoduchý. Celková 
rekonstrukce sídlištní ulice Zikova mohla dopadnout mnohem lépe. Ulice na síd-
lišti nemá mít pouze funkci dopravní. Je to víceúčelové veřejné prostranství, kde 
by doprava neměla omezovat další důležité funkce a vytvářet bariery chodcům. 
Celkově je ale výsledkem rekonstrukce zmaření potenciálu vytvořit kvalitní místo 
k životu na sídlišti.  
Ráda bych vyzvala zástupce Rady města Olomouce, aby navrhli a občanům co 
nejdříve představili kroky, které povedou ke zlepšení bezpečnosti chodců a kvali-
ty života v okolí Zikovy ulice.

Eva Machová / STAN a Zelení

Flóra potřebuje od města rozhodnutí o budoucnosti tržnice  
Podoba a způsob využití areálu olomoucké tržnice jsou palčivými tématy už 
dlouhá léta. Lokalita bezprostředně přiléhající k historickému centru, navíc ve 
strategické poloze mezi dvěma parky, má velký potenciál být kvalitním veřej-
ným prostorem pro setkávání Olomoučanů. Tento potenciál však bohužel dosud 
nebyl využit. Tržnice nedoznala výraznějšího posunu už několik desetiletí a pů-
sobí neutěšeným dojmem.
Situaci samozřejmě komplikuje fakt, že venkovní prostranství patří městu, zatím-
co historická budova má soukromého vlastníka. Bylo by ideální řešit celý areál 
dohromady, přesto to ale není pro město ospravedlněním pro jeho dlouhodo-
bou nečinnost v té části tržnice, která mu patří. Minulé vedení města vypsalo 
koncesní řízení, z nějž měl pro venkovní tržnici vzejít nájemce a provozovatel. 
To se nepodařilo, a správa tržiště přešla od února loňského roku na společnost 
Výstaviště Flora Olomouc.
Magistrát platil měsíčně Floře fixní částku a ta měla provést základní revitalizaci 
prostoru. V průběhu roku 2022 tak bylo například opraveno veřejné WC, zkulti-
vována parkovací plocha a přibylo pítko. Vydařily se nové záhony letniček, které 
vystřídaly nevzhledné stánky. Nadále probíhaly tradiční pravidelné trhy a přiby-
la k nim úspěšná akce Selské trhy přesunutá sem ze Smetanových sadů. Obecně 
lze říci, že se Flora ve správcovství osvědčila.
Zásadním nedostatkem současné situace však je, že se nadále nacházíme v pro-
vizorním režimu. Tržnice potřebuje dlouhodobější, koncepčnější zásahy, přičemž 
mnohé z nich lze dělat ihned, i bez vyřešení vlastnictví nebo pronájmu histo-
rické budovy. Flora má nápady, ale zatím je nemůže realizovat. Chybí peníze 
a zejména příslib, že bude i v budoucnu ve správě tržnice pokračovat. Současné 
vedení města by se tak mělo co nejdříve rozhodnout, zda je reálné v dohled-
né době najít soukromého provozovatele. Pakliže na obzoru žádný není, dává 
podle nás smysl svěřit prostor Floře alespoň ve střednědobém horizontu a vy-
řešit financování. To odblokuje další pozitivní změny, jako je například výsadba 
stromů, částečné zastřešení venkovního prostoru lehkou konstrukcí proti dešti 
a slunci, oprava betonových prodejních stolů či generální oprava dlažby. Tento 
krok by dával smysl, protože Flora avizuje možnost oživit prostor tržnice dalšími 
jednorázovými akcemi. Město by navíc mělo nad rozvojem tržnice přímý dohled, 
jelikož Floru samo zřizuje. Musí se ale rozhodnout a rozhoupat k činu. Přešlapo-
vání na místě už bylo dost.

Andrea Hanáčková / STAN a Zelení
a Daniel Řezníček, člen dozorčí rady

NÁZOR ZASTUPITELE

NÁZOR ZASTUPITELE

Dražba odtaženého vozidla 
Odbor dopravy a územního rozvoje řeší problematiku odstavených vozidel 
s prošlou technickou kontrolou na komunikacích města Olomouce.  Po splnění 
všech zákonných lhůt a schváleného povolení k prodeji odtaženého vozidla, 
které si provozovatel v zákonné lhůtě nevyzvedl, proběhne ve středu 22. února 
v pořadí čtvrtá veřejná dražba.

Dražit se bude jedno vozidlo:
Nákladní automobil  ŠKODA FELICIA, 
barva bílá, bez RZ (dříve RZ 5M2 3039), 
VIN: TMBEFF659X5071509

Prohlídka vozidla pro zájemce proběhne 
od 8:30 do 9:30 v areálu TSMO v An-
dělské ulici.

Následná dražba vozidla proběhne tentýž den v kanceláři soudního exekutora 
Mgr. Svatopluka Šůstka, Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, 2. patro.

Nezapomeňte do 31. května 
uhradit poplatek za komunální 
odpad v roce 2023 
 � Pro rok 2023 je zachována výše základní sazby poplatku za komunální odpad  
804,- Kč na poplatníka. 

 � poplatníci narození od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2022 – platí poplatek ve výši 
402,- Kč.

 � Platby za komunální odpad neplatí obyvatelé narození v roce 1943 a starší 
a děti narozené v roce 2023. 

 � jednotlivá osvobození od poplatku, která je nutno oznámit a doložit správci 
poplatku do 31. 5. 2023, jsou uvedena na www.olomouc.eu.

Poplatek lze zaplatit v úředních hodinách hotově či platební kartou na pokladně 
budovy NAMIRO Palackého 14, nebo v budově magistrátu na Hynaisova 10, 
nebo na detašovaných pracovištích magistrátu. 
Bezhotovostním převodem na účet 19-1801731369/0800, var. symbol=1337, 
spec. symbol=rodné číslo. Platba se hradí jednotlivě za každého poplatníka.
Poplatek pro rok 2023 je povinna uhradit:
1. fyzická osoba přihlášená v obci 
2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na 
území statutárního města Olomouce.
Podrobné informace jsou na webu www.olomouc.eu, případně na oddě-
lení místních poplatků, na telefonních číslech 588 488 617–621, 588 488 
611–612.

Statutární město Olomouc 
nabízí k pronájmu: 
1) prostor sloužící podnikání o celkové výměře 

154 m2 v 1. PP budovy č. p. 241, ul. Polská 
č. o. 57, která je součástí pozemku parc. 
č. st. 273 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc.
Jedná se o prostory bývalé vinárny. Před-
mětný prostor vyžaduje celkovou rekon-
strukci, doporučujeme jeho prohlídku. 
Energetická náročnost budovy: F – velmi 
nehospodárná. 

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

    
Žádost o nájem lze podat: 
- osobně na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10
- písemně na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní, 

Hynaisova 10, 779 00  Olomouc. 
Bližší informace k podání žádosti a průběhu jejího projednání v orgánech statu-
tárního města Olomouce poskytne odbor majetkoprávní Magistrátu města Olo-
mouce, odd. majetkových řízení, Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., 588 488 278, 
604 290 164, e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu. V případě zájmu o bližší 
informace k prostorům, popř. o jejich prohlídku, se lze obrátit na společnost 
Správa nemovitostí Olomouc, a. s., 585 238 143 nebo 585 238 144. 
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Únor 1923: Padesátiny slaví muž, který 
„ilustroval“ i jeden z olomouckých domů
Na rohu ulic 1. máje a Wurmova stojí 
dům, který je nepřehlédnutelný díky bo-
haté sgrafitové výzdobě. Tu mu přesně 
před sto lety, v roce 1923, dodal během 
přestavby moravský umělec Jano Köhler. 
Stejný výtvarník vytvořil také průčelí bý-
valé banky v Denisově ulici. 

V únoru roku 1923, tedy před sto lety, 
slavil padesáté narozeniny malíř pochá-
zející z jižní Moravy a typický svými vyni-
kajícími dekorativními kresbami, sgrafity, 
freskami a vitrážemi. Hlavními motivy 
jeho výtvarných děl bývaly často náměty 
sakrální nebo lidové, dnes bychom řek-
li folklorní. Tou dobou byl dobře znám 
v Olomouci, kde často pobýval a získal 
zde řadu zakázek. Právě v roce 1923 do-
končil práci na fasádách domu na rohu 
Wurmovy a 1. máje, kde kromě dekora-
tivních ornamentů v typickém Köhlerově 
provedení vidíme i sakrální motivy. 

Ve stejné době, v letech 1922 a 1923, vy-
rostla v Denisově ulici číslo 10 novostavba 
Moravskoslovenské banky. Dům podle návr-
hu architekta Jaroslava Kováře st. vyzdobil 
svým originálním způsobem ornamenty a fi-
gurálními prvky na motivy spořivosti, práce 
a víry opět Jano Köhler. Znalci umění i pa-
mátkáři si tohoto domu považují, označují 
ho za „jeden z nejvýznamnějších příkladů 
art-deco v Olomouci“. 

Dílo Jano Köhlera je do značné míry 

spjato s katolickou círk-
ví a se sakrálními téma-
ty. Není tedy divu, že se 
v Olomouci s jeho prací 
setkáme hned ve třech 
významných církevních 
objektech. Freskami 
vyzdobil schodiště, 
chodbu i kaple arcibis-
kupského paláce v Olomouci na zakázku 
arcibiskupa Leopolda Prečana. Právě v roce 
1923 také arcibiskup Prečan pomohl malíři 
Köhlerovi představit v Olomouci velkou 
soubornou výstavu jeho díla a osobně ji 
zaštítil. Kromě arcibiskupského paláce se 
s prací Köhlera setkáme také při návště-
vě Sarkanderovy kaple, kterou vyzdobil 
freskami na motivy umučení svatého Jana 
Sakrandera, a v kostele sv. Cyrila a Metodě-
je v Hejčíně, kde podle jeho návrhů vznikly 
zajímavé okenní vitráže. 

Köhler sice nebyl olomouckým ro-
dákem a ani zde trvale nežil, s městem 
a jeho výtvarnou scénou byl ovšem za 
první republiky propojen intenzivně. Měl 
zde řadu zakázek a navíc tu fungova-
la i ideová vazba mezi českými malí-
ři z Olomouce a z jihu Moravy, odkud 
Köhler pocházel. Olomoucký Klub přátel 
umění totiž silně tíhnul k tradicionalistic-
ky orientovanému Sdružení výtvarných 
umělců Moravy se sídlem v Hodoníně, 
které představovalo centrum malířů typu 
Joži Úprky, Stanislava Lolka či Adolfa 
Kašpara. A právě Jano Köhler byl jedním 
ze zakladatelů a předních členů tohoto 
konzervativního jihomoravského spolku.  

Když tedy procházíme okolo již zmíně-
ných domů ve Wurmově a Denisově ulici, 
můžeme z jejich fasád vycítit poněkud 
překvapivou kombinaci jihomoravského 
venkova, lidové národovecké spirituality 
i evropské secese.   Michal Folta

PŘED STO LETY

Národní jednota se uchytila i na 
Nové Ulici
Česká vlastenecká organizace, 
zvaná Národní jednota, má ve 
dvacátých letech na Moravě už 
stovky poboček. V únoru 1923 
k nim přibývá další pobočka v olo-
moucké čtvrti Nová Ulice. Je to 
lehce pikantní v tom směru, že 
Nová Ulice byla v době svého při-
pojení k městu Olomouci v roce 
1919 převážně německou obcí. 
Národní jednota má za cíl posilo-
vat český živel v „poněmčených“ 
oblastech. Ustavující valná hro-
mada českého spolku se v před 
sto lety odehrává v sále pivovaru. 
Kde jinde také začít spolkový ži-
vot, že ano…  

Víc německého nacionalismu 
než zelí
Špatné zprávy pro akcioná-
ře přicházejí v únoru 1923 ze 
„zelárny“ ve Slavoníně. Nejprve 
musel odstoupit ředitel země-
dělského podniku Alois Sauer, 
načež kontroloři přišli na scho-
dek v objemu neuvěřitelných 
600 až 800 tisíc korun. Podle 
závěrů revizní komise si mají 
zhruba čtyři desítky akcioná-
řů rozdělit dorovnání schodku 
podle počtu držených akcií, kte-
ří k tomu pochopitelně nemají 
mnoho chuti. To se škodolibým 
potěšením konstatuje 
olomoucký český tisk – slavonín-
ská zelárna je totiž ryze němec-
kým podnikem, který prý pěstuje 
„více nacionalismu než zelí“.  

Na neohlášených tanečních zába-
vách to končí střelbou
Hostinský z restaurace Ariston 
v Holici pan Píchal rozčiluje poli-
cii i holického starostu. Opakova-
ně prý pořádá neohlášené, a tudíž 
nelegální taneční zábavy, kte-
rých se účastní nedospělá holická 
mládež a olomoučtí vojáci. Tato 
zlotřilost vyvrcholí jednu únoro-
vou sobotu rvačkou, a dokonce 
i střelbou. O jistou patnáctiletou 
„krásku Chabičovskou“ uchází se 
jeden voják z Olomouce a jeden 
zdejší cikán. Před hospodou se vo-
jáci a přátelé druhého z uchazečů 
o krásku nejprve rvali a následně 
i stříleli z revolverů. Jen náhodou 
nebyl nikdo postřelen.   mif

ÚNOR 1923 TELEGRAFICKY

OLOMOUCKÁ VÝTVARNÁ SCÉNA 
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Malíři a sochaři se sdružovali 
v několika výtvarných spolcích, 
postavených zejména na ná-
rodnostním principu, nikoli na 
preferovaném výtvarném stylu. 
Čeští výtvarníci a jejich podporo-
vatelé se scházeli v Klubu přátel 
umění (založený 8. října 1918) 
a od roku 1937 i ve Skupině olo-
mouckých výtvarníků, německy 
hovořící, tedy i židovští tvůrci se 
setkávali na půdě Gesellschaft 
der Kunstfreunde in Olmütz 
a nebo v pobočce celostátního 
spolku Metznerbund. K českým 
nejvýznamnějším malířům a vý-
tvarníkům patřili Karel Wellner, 
František Rek, František Hoplíček, 
Jindřich Lenhart, Fráňa Šén, Adolf 
Kašpar a sochař Julius Pelikán. 



TAJENKA
Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý 
si poradí sám a ... 
—  Mark Twain (1835–1910) americký 
spisovatel.
Dva vylosovaní výherci obdrží dvě vstu-
penky do Moravského divadla na operu 

Fidelio. Hraje se 26. 2. v 16:00. Tajenku 
křížovky zasílejte do 17. února na adre-
su: Magistrát města Olomouce,  Horní 
náměstí – 583, 771 27 Olomouc. Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronicky 
můžete vyluštěnou tajenku zaslat na ad-
resu: tajenka@olomouc.eu. Nezapomeňte 

prosím uvést své jméno, telefon a doručo-
vací adresu. Tajenka z minulého čísla: Měj-
te dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše 
problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí ko-
lem, že stojí za to si ji užít. (Jan Werich) 
Úspěšní luštitelé: Romana Valčíková, Da-
nuše Čáslavová, Zdenko Zetek, Erik Dobeš.

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

  3  6 9  8  
     3    
2 9   4 1 7 5  
   1  6 8  9 
4 1 9   2    
6   5 9 4 3  2 
9  1  2  5 3 6 
3 6 5   8    
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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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Vylepšili jsme pro vás mobilní aplikaci Moje Olomouc.
Ta je nyní přehlednější a obsahuje také nové možnosti, 
včetně objednávání na přepážky. A nechybí ani funkce, 
na něž jste byli zvyklí z dřívějška, jako je například hlášení 
závad, kalendář akcí, interaktivní mapa nebo polední 
menu restaurací.

Více informací najdete na moje.olomouc.eu

Máme na to 
aplikaci
#menimeolomouc 

moje.olomouc.eu
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