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 OLOMOUC LÁKÁ NA POHODOVÉ LÉTO 
 A MĚSTSKÉ OSLAVY CHYSTÁ TROCHU JINAK 

TÉMA ČÍSLA

Plecharéna mění střechu. Po 
opravě nabídne lepší podmínky

Sezona začíná, Poděbrady 
lákají k přírodní rekreaci

Světový pohár v parkuru se 
pojede v Olomouci již poosmé
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PŘIVÍTEJTE LÉTO V NOVÉM VOZE  
S AKČNÍ NABÍDKOU OD AUTO HÉGR
Se zvýhodněnou zárukou na 5 let / 100 000 km
S předplaceným servisem na 5 let / 60 000 km zdarma**

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

ilustrativní 
fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ vozů ŠKODA FABIA, KAMIQ, 
KAROQ a SCALA: 4,1–6,9 l/100 km, 96–156 g/km

Zvýhodnění až

69 900 Kč

Výhody pro Vás
• ŠKODA FABIA *** již od 279 900 Kč, se zvýhodněním až 26 400 Kč 
• ŠKODA FABIA COMBI již od 299 900 Kč, se zvýhodněním až 51 400 Kč
• ŠKODA SCALA již od 359 900 Kč, se zvýhodněním až 66 900 Kč
• ŠKODA KAMIQ již od 369 900 Kč, se zvýhodněním až 66 900 Kč
• ŠKODA KAROQ již od 479 900 Kč, se zvýhodněním až 69 900 Kč 

*  Součástí jsou služby ŠKODA Záruky mobility včetně ŠKODA Prodloužené záruky až na 5 let nebo 100 000 km.
**    Při financování formou spotřebitelského úvěru ŠKODA Financial Services poskytovaného společností ŠkoFIN s.r.o.
***  Nabídka bonusů se nevztahuje na model FABIA.

Tato akční nabídka je platná od 1. 5. 2021 do 31. 7. 2021.

Sleva na akční 
model

Výkupní bonus Akční cena balíčku 
Mobilita PLUS*

Úrok od 6,49 % + 
ŠKODA Předplacený 
servis na 5 let nebo 

ŠKODA Pojištění  
s výhodnou nabídkou 

povinného ručení  
za 99 Kč / měsíc

Die neue Art einzukaufen.
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V TOMTO ČÍSLE

BĚHEM PÁR MĚSÍCŮ ZMIZELO
Z ULIC PADESÁT AUTOVRAKŮ

ROZHOVOR S ŘEDITELEM MUZEA 
UMĚNÍ ONDŘEJEM ZATLOUKALEM

VOLÁNÍ DO FRANCIE: 
COMMENT VAS-TU, ANTONY?

Od loňského roku pomáhá městu 
novela zákona, díky níž se Olomouc 
zbavila desítek nepojízdných aut.

Ondřej Musil 
kurýr

Marie Zlotá   
živnostnice   

Daniel Halamíček   
majitel obchodu 

Určitě. Já tam chodím za zábavou. 
Na hokej i na koncerty, když tam 
jsou.  

Je to budova, kterou nevyužívám 
a nikdy bych ji nehledala. Pokud  
to je potřeba, tak možná.  Asi by 
ale byla lepší nová hala úplně 
jinde. 

Ne, myslím, že město už sport 
sponzoruje dostatečně a kulturu 
naopak málo.  

GLOSA

Konečně! Dočkali jsme se... Znáte to 
pořekadlo: člověk čeká celý týden na 
pátek, celý rok na léto a celý život na 
štěstí. Pátky přicházejí pravidelně, 
štěstí je stav mysli, ale léto a dobré 
počasí jako bychom si museli zasloužit. 
Načekali jsme se celé chladné 

jaro a teď, když je tady, čekáme na 
turisty. Olomouc turistům tradičně 
nabízí památky, muzea a kostely. Od 
loňska ale přidala i pohodu. Večerní 
pohodu u Trojice s lehátky, šumivým 
vínem a dobrou hudbou. Ty příjemné 
víkendové večery se od července 
zase vrátí, ale pohodu chce nyní 
město nabídnout na celé léto. A bude 

to „venkovní“ pohoda – kola, lodě, 
kempování. To, po čem lidé touží 
poslední dobou mnohem více, po aktivní 
rekreaci na čerstvém vzduchu. Olomouc 
ji navíc může nabízet i s pomyslnou 
třešničkou. Tak si to léto užijte
 
Pavel Konečný
předseda redakční rady

Měla by podle vás patřit oprava zimního stadionu mezi priority?

Potřebuje město SEFO? Jak by mělo 
vypadat budoucí Středoevropské 
fórum? A co vlastně bude uvnitř...

Hodně se mluvilo také o Horním 
náměstí. V Antony nám ho závidí, protože 
podobné nemají. Ale postaví si ho.
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ANO NEVÍM NE

OBSAH / ANKETA

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA MOŽNOU
PROMĚNU STŘEDNÍHO HEJČÍNA

Lukrativní prostor „nikoho“ se třemi 
školami a torzem bývalé fakulty 
navrhují studenti z Brna využít jinak.

JAKÝ CHCETE NOVÝ
PARK NA LAZCÍCH?

Zahradní architekt Radek Pavláčka 
navrhnul dvě varianty podoby 
budoucího parku, můžete si vybrat.

ŠERMÍŘ JAKUB JURKA POJEDE 
NA OLYMPIÁDU V TOKIU

Splnil si svůj sen a současně navázal 
na svého dědečka Jaroslava, který 
startoval na dvou olympiádách.
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OZNÁMENÍ

Dvě divadelní premiéry, 15 večerních 
představení, 6 koncertů včetně vystou-
pení Moravské filharmonie a 5 pohádek 
s doprovodným programem, tak zní zá-
kladní výčet kulturních akcí, ze kterých 
se skládá jedinečný festival Červen NA-
ŽIVO. Počítá se rovněž s nápaditou odpo-
činkovou zónou pro rodiny s dětmi, která 
bude na Korunní pevnůstce zpřístupněna 
každý den od 13 do 17 hodin po dobu tr-
vání festivalu. 

Výtvarný spolek Olomoučtí vystavuje 
v Armádním domě. V pracovní dny je vý-
stava přístupná od 9 do 17 hodin až do 
2. července.

Město Olomouc symbolicky vyjádřilo 
podporu Izraeli v době, kdy čelil útoku ze 
strany palestinského radikálního hnu-
tí Hamás. Již před téměř 130 lety byla 
v Olomouci založena Židovská obec, 
kterou po válce přeživší obyvatelé opět 
obnovili a dodnes patří mezi živé a aktiv-
ní židovské komunity. 

Flerjarmarky opět oživí centrum Olo-
mouce. Oblíbené řemeslné trhy s více 
než 30 stánky najdete každý měsíc na 

Dolním náměstí. Letos měli tvůrci hodně 
času připravit originální šperky, bytové 
doplňky, přírodní kosmetiku i všelijaké 
dobrůtky. První jarmark se koná 
18. a 19. června.

Také městská část Praha 12 se zapojila 
do kampaně Pocitová mapa Zdravá Pra-
ha 2021. Vzniká ve spolupráci s Univerzi-
tou Palackého.

Olomoucká kapela Dirty Old Dogs má 
nové album nazvané Let‘s Burn Heaven 
Again. Vydání alba doprovází stejno-
jmenný retro laděný videoklip. Distribu-
ce se chopilo české vydavatelství Indies 
Scope.    

V žebříčku, jenž posuzuje evropské fir-
my podle tempa růstu jejich tržeb mezi 
lety 2016 a 2019, obsadila 360. příč-
ku společnost SCIANT 360. Její tržby 
v hodnoceném období vzrostly o 453 
procent na 3,3 milionu eur. Spoluza-
kladatel firmy bydlí v Olomouci a jako 
sídlo pobočky si ji vybral proto, že si 
cení jazykových vybaveností absolven-
tů univerzity.
 
Objevte svět masožravých rostlin na vý-
stavě Živé pasti. Na vlastní oči spatříte 
smrtonosné pohyby masožravých rostlin, 
a to mohou od 10. do 20. června na Vý-
stavišti Flora ve Sbírkových sklenících. 
Otevřeno je denně od 9:30 do 18:00.

20. května bylo v Olomouci slavnostně 
založeno Centrum česko-izraelských 
inovací a partnerství (CCIIP), které je sou-
částí Moravské vysoké školy. Jeho hlav-
ním cílem je prohloubení česko-izraelské 
spolupráce při modernizaci zdravotní 
péče.

Do konce června bude před dómem 
sv. Václava k vidění výstava Nemějte strach! 
Církev a cesta střední Evropy ke svobodě 
věnovaná nejvýznamnějším osobnostem 
katolické církve období před rokem 1989.

Podpořit opravu výjimečné kulturní 
památky Englerových varhan z kostela 
sv. Mořice mohou teď snadno příznivci 
olomoucké kultury a historie. Největší 
barokní nástroj ve střední Evropě nyní 
prochází náročnou rekonstrukcí a díky 
novým webovým stránkám je snadné 
přispět formou adopce některé ze sto-
vek varhanních píšťal. Více na varhany.
moric-olomouc.cz.

Myslíte si, že krabice od televize se vejde 
do modrého kontejneru celá? Je polysty-
ren zkrystalizovaný papír? Patří klobása do 
bioodpadu? Právě na tyto otázky pomohou 
Olomoučanům najít správnou odpověď 
spoty na podporu správného nakládání 
s odpady. Série krátkých filmů nazvaná 
Odpadlíci s nadsázkou popisuje nejčastější 
prohřešky, kterých se lidé dopouštějí. Spo-
ty najdete na webu města i na YouTube.

INFORMAČNÍ SERVIS

PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ 

do 20. června  částečná uzavírka ulic Masarykova, Huso-
va a třídy 17. listopadu 

do 23. června  úplná uzavírka stezky pod mostem na Vel-
komoravské

do 30. června  částečná a úplná uzavírka křižovatky třída 
Míru – Neředínská 

do 30. června  částečná uzavírka ulice Jilemnického 
do 30. června  úplná uzavírka nábřeží Přemyslovců
do 30. června  úplná uzavírka ulice Okružní
do 3. července  částečná uzavírka ulice Zolova
do 10. července  částečné uzavírky ulic Kosmonautů a Ne-

zvalova
do 11. července  částečná uzavírka Švýcarského nábřeží
do 25. července  úplná uzavírka ulice Hrnčířská 

do 30. července  částečná uzavírka ulice Wellnerova
do 31. července  úplná uzavírka ulice Zikova  
do 31. července  částečná uzavírka ulice Rooseveltova
do 15. srpna  úplná uzavírka Gorazdova náměstí   
do 31. července  úplná uzavírka ulice Krakovská
od 12. července
do 15. srpna  částečná uzavírka ulice Pasteurova  
do 25. srpna  částečná uzavírka ulice Kmochova
do 20. října  částečná uzavírka ulice Masarykova (most 

přes Bystřici)
do 31. prosince  úplná uzavírka ulice Nábřeží
do 30. června 2022  úplná uzavírka ulice Masarykova – most 

přes Moravu
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ZIMNÍ STADION MĚNÍ STŘECHU. PO OPRAVĚ 
NABÍDNE LEPŠÍ PODMÍNKY

Plecharéna, legendární stánek olomouckých hokejových kohoutů, dostane novou střechu. Hokejisty v květnu na 
stadionu vystřídala stavební firma. Rekonstrukce, která se musí vejít do pauzy mezi dvěma ročníky hokejové extraligy, 
má být hotová nejpozději do poloviny prázdnin. Stavba přijde na 32 milionů korun.
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Stavební firma zahájila 3. května rekon-
strukci, která má být kvůli přípravě ledové 
plochy a tréninkům hokejistů dokončena 
nejpozději k 1. srpnu. Podle průběžných 
informací se to ale stihne už dříve.

MICHAL FOLTA

Dřevěná střecha, která kryje olomoucký 
zimní stadion několik desítek let, doslou-
žila. Nyní je po částech postupně odstra-
ňována a nahrazuje ji moderní ocelová 
varianta. Vzniká z ocelových vaznic, 
trapézového plechu, cetris desek a izola-
ce. Krytinou bude kotvená měkčená PVC 
fólie v tloušťce jednoho a půl milimetru. 
Střechu drží ocelová konstrukce složená 
ze šestnácti kilometrů tyčí. Menší část 
z těchto tyčí bude nyní nově vyztužena.

 „Stavební práce nezasáhnou do vněj-
šího pláště budovy.  Tepelný komfort se 
po rekonstrukci nezmění, ale po opravě 
střechy už nebude docházet ke skapávání 
kondenzátu na ledovou plochu,“ vysvětlil 
Jan Večeřa, stavbyvedoucí firmy Vestav.

Jedna z variant
Při plánování rekonstrukce bylo ve hře více 
variant. „Je to start budoucí opravy celého 
zimního stadionu. Tato varianta sice nepo-
čítá se zvedáním stávající konstrukce, ale 
zpevňuje její vnější kryt a zvyšuje nosnost. 
Tím otevírá cestu i k následně možné velké 
rekonstrukci celého areálu do podoby mul-
tifunkční haly podle původního projektu 
architekta Roberta Štefky. Je to řešení kon-
cepční a přitom realistické,“ popsal primá-
tor Mirek Žbánek. 

Prioritou bylo zajistit podmínky pro 
pokračování extraligového hokeje. 

„Rozhodli jsme se pro takové řešení, které 
zároveň co nejméně omezí fungování haly 
a sportovních klubů, samozřejmě včetně 
extraligových hokejistů,“ zdůraznil inves-
tiční náměstek primátora Martin Major. 

Rekonstrukce přijde na 32,6 milio-
nu korun, na stavbu střechy žádá město 
o dotaci z Národní sportovní agentury. 
„Při výběrovém řízení se podařilo vý-
razně uspořit, předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky byla téměř dvojnásob-
ná. Ušetřené prostředky můžeme použít 
například na modernizaci vzduchotech-
niky,“ doplnil náměstek Major.

Multifunkční plecharéna
A jak to je s vizí kompletně rekonstruo-
vané multifunkční arény? „V této chvíli 
na celkovou projektovou dokumentaci 
multifunkční haly dopracováváme pro-
jekt. Počítám s tím, že po téměř dvou 
letech bychom mohli získat stavební 
povolení na celkový původní investiční 
záměr. Bavíme se o stavbě za více než 
miliardu korun a s přilehlými inves-
ticemi to bude ještě o několik stovek 
milionů více, proto jsme se rozhodli 
postupovat právě po dílčích opravách 
zimního stadionu. Dalším krokem ke 
zlepšení podmínek nejen pro hokejisty 
je i chystaná druhá ledová plocha, která 
vznikne výstavbou malé haly, a to v reži-
mu koncesního řízení, které připravuje-
me,“ popsal primátor Žbánek.

Podle něj nastala s covidovou pan-
demií nepředvídatelná ekonomická 
situace, zejména dramatický pokles 
daňových příjmů, který výrazně ztěžu-
je financování. „Nejsou ani úplně jasné 
dotační podmínky ze strany státu. Če-
káme, jak se nastaví pravidla,“ konsta-
toval primátor.

Zvolená technologie opravy střechy ka-
ždopádně umožní i případné pokračová-
ní přeměny zimního stadionu v moderní 
multifunkční halu.

„Stejně tak teď nejsou úplně jasné dotač-
ní podmínky ze strany státu, jaké prostřed-
ky budou v Národní sportovní agentuře. 
Zatím by ty částky na celkový projekt mohly 
dosáhnout pěti set milionů, pokud by se po-
čítaly z dotačních titulů. S tím nejsem spo-
kojený a tlumočil jsem to tak i v Praze. Na 
druhou stranu vnímám i rozpočtové mož-
nosti republiky. Takže zatím je zde ještě pří-
liš mnoho otazníků,“ konstatoval primátor.

HISTORIE STADIONU 
Zimní stadion vznikl roku 1948 
jako sedmá umělá ledová plo-
cha v Československu. Původní 
hala byla zastřešena roku 1967, 
nové tribuny a opláštění haly 
jsou z roku 1980. Tehdy stadion 
patřil k nejlepším v Českosloven-
sku. Za uplynulá desetiletí se zde 
odehrály stovky extraligových 
zápasů i mládežnické mistrovství 
světa, vyrůstala zde slavná kra-
sobruslařská sourozenecká dvo-
jice Eva a Pavel Romanovi, hokej 
se tu učili pozdější reprezen-
tanti Michal Broš, Tomáš Sršeň, 
Jiří Vykoukal, Jan Tomajko, Jiří 
Hudler nebo David Krejčí, hoke-
jisté zde slavili v roce 1994 první 
mistrovský titul. Proběhly tady 
ale i mnohé koncerty, vystoupila 
tu například legendární kapela 
Deep Purple.  

ALTERNATIVNÍ MOŽNOST 
Ve hře je dnes i varianta nové 
arény v budoucí obytné čtvr-
ti podél Velkomoravské ulice 
v areálu bývalých vojenských 
opravárenských závodů. Společ-
nost Redstone Real Estate avi-
zovala, že zde chce vybudovat 
moderní halu pro různé využití, 
přičemž extraligový hokej by byl 
hlavním tahákem. Také potom 
by ale současný zimní stadion 
v Hynaisově ulici byl potřebný - 
městu totiž dnes zásadně chybí 
druhá ledová plocha, jak pro tré-
ninky mládežnických týmů, pro 
krasobruslaře, sledge hokejisty 
a další menší sporty, tak i pro 
bruslení veřejnosti.  
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Dlouho se ve městech nedařilo řešit 
problém odstavených autovraků. Snaha 
odstranit nepojízdná auta narážela na 
vágní stanovení kritérií, co lze za nepo-
jízdný vrak považovat. 

Od loňského roku pomáhá městu novela 
zákona, v níž hraje velkou roli propad-
lý termín technické kontroly. Díky této 
novince se mohlo město Olomouc za po-
sledního zhruba půl roku zbavit více než 
padesáti odstavených nepojízdných aut. 

V závěru loňského roku akceptova-
la městská rada nový postup při řešení 
odtahů aut a schválila smlouvu s odtaho-
vou společností Spemax. Odbor dopravy 
a územního rozvoje od té doby rozesílá 
výzvy zjištěným vlastníkům či provozo-
vatelům odstavených vozidel splňujících 

definici vraku. „Odbor dopravy odeslal 
šest desítek výzev k odstranění vraku,“ po-
tvrdil náměstek primátora Martin Major. 

Když nestačí domluva
Město se snaží v první řadě s majiteli do-
mluvit a přimět je k odstranění nepojízd-
ného auta. „Na základě reakcí na výzvy, 
kontrol v terénu a pečlivého dohledání 
majitelů na základě kontaktů či sděle-
ní občanů už bylo samotnými vlastníky 
odstraněno čtyřiačtyřicet aut,“ popisuje 
náměstek Major. 

Odstranění auta vlastními silami je 
totiž evidentně v zájmu samotného ma-
jitele. „Majitel auta jinak zaplatí náklady 
na odtah vraku a jeho uskladnění a pří-
padně i následnou ekologickou likvida-
ci. Může jít o dost velkou sumu, která 

výrazně přesáhne hodnotu vozu,“ upo-
zornil primátor Mirek Žbánek. Náklady 
se mohou pohybovat v řádu nižších desí-
tek tisíc korun.

Na úřední desce
V devíti případech se přes všechnu snahu 
nepodařilo výzvu doručit. V těchto pří-
padech byla výzva zveřejněna na úřed-
ní desce. Ani tak na ni nikdo nereagoval, 
a tak bylo už šest vozidel odtaženo, další 
tři vozidla zmizela. „U dalšího jsme při-
kročili k odtahu,“ uvedl náměstek Major.

U pěti případů bylo zjištěno, že vlastník 
auta zemřel. Zde se město musí obrátit na 
Okresní soud v Olomouci, který povede 
dodatečné dědické řízení. Město evidu-
je také osm vozidel bez registračních 
značek, kde není znám majitel. V těch-
to případech spolupracuje se silničním 
správním úřadem, který jako jediný může 
provést ohledání vozidla podle zákona.

„Novela zákona městu rozhodně po-
mohla. Dříve se za vozidlo nezpůsobilé 
provozu mohlo považovat jen takové 
auto, kterému chyběla nějaká podstat-
ná část, což u mnoha odstavených aut 
splněno není,“ doplnil primátor Žbánek. 
Díky novele a snaze města už z ulic zmi-
zelo přes padesát autovraků a další bu-
dou brzy následovat.   mif

 BĚHEM PÁR MĚSÍCŮ ZMIZELO  
 Z ULIC PŘES PADESÁT AUTOVRAKŮ 

Nad Slavonínem může vzniknout atraktivní rekreační prostor
Přírodní plocha s výhledem na město 
spojená s Olomoucí cyklostezkami, ovoc-
ný sad, rozhledna, vodní či mokřadní bio-
top. Svahy nad Slavonínem skrývají velký 
potenciál. 

Velká plocha na jihozápadním okraji 
Olomouce je dnes rozsáhlým brownfiel-
dem, který čeká na rekultivaci a na nové 
využití, které prospěje lidem i přírodě. Než 
se tak stane, musí se připravit studie prove-
ditelnosti a chybět nebude ani projednávání 
představ o proměnách lokality s veřejností.

„Svahy nad Slavonínem, to je veli-
ká a cenná plocha, která si rozhodně 
zaslouží náš zájem. Na tom, že se s ní 
musí něco udělat a postupovat přitom 
koncepčně, se shoduje vedení města 

i komise městské části,“ uvedl primátor 
Mirek Žbánek.

Lokalitu vymezují ulice Na Stráni a Zo-
lova, fort číslo XI, slavonínská zahrádkář-
ská kolonie a dálnice. Jedná se o vyvýšené 
místo, které bylo nebo stále je z větší části 
zemědělsky využíváno. Nachází se zde be-
tonové stavby úložiště kalů a vznikají tady 
pravidelně nelegální skládky. Díky rekulti-
vaci prostoru by přitom vznikla atraktivní 
přírodní a rekreační plocha se zajímavým 
výhledem na Olomouc.

Rekultivace prostoru by sice stá-
la desítky milionů korun, nejde ale 
o nereálnou vizi. „Mohli bychom na ni 
získat dotace, jen je třeba nejprve sta-
novit konkrétní plán obnovy a vyřešit 

majetkoprávní vztahy. Tento brownfield 
leží na pozemcích města, betonové stav-
by patří zemědělcům,“ upřesnil Žbánek.

Podle primátora se jedná o klidné 
místo s nevyužitým potenciálem, které je 
blízko přírodě, je z něj jedinečný výhled 
na Olomouc a zároveň je i dobře dostup-
né a měla by tam vést plánovaná cyk-
lostezka. Navazovala by na tu stávající 
vedoucí do Nedvězí.

Přípravy projektu se ujme útvar 
hlavního architekta. O lokalitě by měla 
jednat rada města. V budoucnu proběh-
nou na toto téma i veřejná projednání. 
Současně bude město usilovat o nalezení 
vhodného dotačního zdroje. Projekt lze 
začlenit i do Místní agendy 21.   mif
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„Kromě navýšení většiny limitů plnění 
jsme řadou inovací podstatně posílili kva-
litu pojistné ochrany a navíc jsme rozšířili 
asistenční služby o novou cykloasistenci,“ 
upozorňuje na hlavní novinky v  pojištění 
domácností a nemovitostí manažerka kan-
celáře Olomouc pojišťovny Kooperativa 
Libuše Nádvorníková.
Podle čeho by si měli klienti volit pojiště-
ní majetku, co vše pojistit, na jak vysoké 
částky?
Obecně je rozumné vybírat především pod-
le rozsahu nabízené pojistné ochrany a kva-
lity následných služeb, především likvidace 
škod. Při pojištění nemovitosti i  movitého 
vybavení bychom především měli mít pře-
hled o skutečné hodnotě majetku a  tu vzít 
jako základ pro nastavení odpovídajících 
horních hranic plnění, tedy tzv. pojistných 
částek. Neblahou určitě bývá snaha na 
pojištění ušetřit. Buď snížením pojistné 
částky, nebo opomenutím některé z  dů-
ležitých hrozeb. Naše pojištění umožňuje 
namodelovat individuální nabídku stejně 
tak pro důchodce, začínající rodinu, jakož 
i  pro nejmovitější a nejnáročnější kliente-
lu. Pokud neodmítnete tzv. valorizaci, tedy 
zpětné zohledňování skutečného inflačního 
vývoje, nemusíte se při škodě obávat kráce-
ní plnění z důvodu podpojištění, kdy sjedna-
ná pojistná částka majetku neodpovídá výši 
jeho reálné hodnoty. To je velká přednost 
a  jistota, kterou Kooperativa svým klien-
tům zaručuje.
Zaujala mě jedna z novinek, ale nevím co 
přesně si máme představit pod cykloasi-
stencí?
Je to služba pro cyklisty, kterou zdarma 
získají noví i stávající klienti Kooperativy, 
kteří mají svůj majetek pojištěný ve variantě 
KOMFORT (stávajícím klientům jsme tuto 
službu zajistili formou veřejného příslibu, 
který je vystaven na webových stránkách 
www.koop.cz). Využijete je jednoduše. 
V případě nefunkčnosti jízdního kola nebo 
nehody na výletě si zavoláte asistenci, 
drobnější závady technik opraví na místě, 
s náročnější opravou vás odveze do servisu, 
domů nebo do jiného vámi určeného místa, 
zdarma až do vzdálenosti 50 km. A cykloa-

sistence vám 
pomůže třeba 
i  v  případě 
lehčího úrazu. 
Zajišťujeme ji 
i v  zahraničí, 
a to do vzdále-
nosti 30 km od 
českých hra-
nic. Limit pl-
nění pro jeden 
asistenční zásah činí 10 000 Kč, v případě 
nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč.  Dále 
jsme vylepšili i služby domácí asistence, 
kam jsme zahrnuli nové řemeslné práce 
a rovněž zvýšili poskytované limity plnění. 
Stále více se skloňuje téma napojení 
chytrých domácností na internet. Reagují 
na to pojišťovny? 
Věnujeme této problematice velkou po-
zornost. Sami také některé technologie 
testujeme. Zabezpečení domácnosti a ne-
movitosti chytrými senzory − pohybovými, 
vodními či třeba kouřovými, s  napojením 
na aplikaci v  mobilním telefonu klienta, 
bereme jako moderní prvek prevence před 
vznikem rozsáhlejších škod. Proto jsme se 
rozhodli jejich rozšiřování podpořit a zvý-
hodnit. V  případě, kdy pojištěné věci byly 
v době vzniku škody prokazatelně chráně-
ny tímto tzv. IoT produktem a škoda tedy 
vznikla působením „střeženého“ rizika, 
nebudeme při stanovení pojistného plnění 
odečítat sjednanou spoluúčast.
Najdou u Vás klienti nějaká nová pokrytí 
rizik, která jejich majetku hrozí? 
Určitě. Například u pojištění nemovitostí 
ve variantě KOMFORT klienti nově získají 
automatickou ochranu i proti škodám způ-
sobeným zhotovitelem při stavebně-mon-
tážních pracích. Například když vám firma 
při stavbě lešení poškodí fasádu, nebo 
instalatér při výměně baterie rozbije spr-
chový kout a poškodí dlažbu. Tyto nesnáze 
vyřešíte z  našeho majetkového pojištění. 
A  například pojištění domácnosti nově 
chrání i stavební součásti vně bytu, jako 
jsou žaluzie, markýzy, pergoly, klimatizace 
nebo tepelná čerpadla. Samozřejmostí je 
plnění v aktuálních nových cenách věcí.

LIBUŠE NÁDVORNÍKOVÁ Z POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA:
CYKLOASISTENCE POTĚŠÍ NOVÉ I STÁVAJÍCÍ 
KLIENTY KOOPERATIVY

Libuše Nádvorníková 
– manažerka kanceláře 

Olomouc

Řiď s(e) rozumem!
Olomouc upozorňuje na pravidla 
správné jízdy na sdílených kolech 
a koloběžkách

Čtvrt milionu jízd ohlásili za loňský rok 
provozovatelé sdílených kol a koloběžek 
v Olomouci. Jejich obliba roste. Aby se 
sdílená kola a koloběžky nestaly přítěží, 
rozjíždí město a provozovatelé osvěto-
vou kampaň Řiď s(e) rozumem!

Smyslem kampaně je upozornit na pra-
vidla správné jízdy a odstranit největ-
ší prohřešky, kterých se lidé při jízdě 
na sdílených kolech a e-koloběžkách 
dopouštějí. „Chceme zdůraznit pravi-
dla, která mají provozovatelé i uživatelé 
v Olomouci dodržovat. Tak, aby služba 
sdílené mobility fungovala, bylo co nej-
méně konfliktních situací, špatně zapar-
kovaných koloběžek a nehod,“ objasnil 
náměstek primátora Matouš Pelikán.

Na pravidla správné jízdy poukazu-
je kampaň prostřednictvím speciálního 
webu sdilena.olomouc.eu, videí, letáků 
v městské dopravě, reklamou v ulicích 
i samolepkami na kolech a koloběžkách.

Základní pravidla pro používání sdí-
lených kol a e-koloběžek uživatelům 

vysvětluje patero správné jízdy. „I když 
je určeno především pro ty, kteří jez-
dí na sdílených kolech a koloběžkách, 
jeho myšlenky jsou univerzální a platí 
pro všechny. Mezi ty vůbec nejdůležitěj-
ší patří, že koloběžky ani kola nepatří na 
chodník, ale na vyznačené cyklostezky 
nebo silnice,“ uvedl náměstek Pelikán.

Provoz sdílených kol a e-koloběžek 
je čistě soukromým podnikáním a město 
jej nijak finančně nedotuje. Se všemi pro-
vozovateli ale od počátku v maximální 
míře spolupracuje, vyhodnocuje využití 
a řeší nejpalčivější problémy.

Jen během loňské sezony bylo možné 
v ulicích Olomouce napočítat více než 
400 sdílených kol a 250 elektrokolobě-
žek. Mezi nejčastější prohřešky uživa-
telů patřily kromě nezodpovědné jízdy 
po chodnících také špatné parkování, 
neznalost dopravních předpisů nebo pře-
plněnost cyklostojanů.   ste

Tramvajová trať na Nové Sady: 
stavba postupuje rychle
Od března vzniká na Nových Sadech nová část tramvajové trati. 
Během dubna a května se práce výrazně posunuly. 

V příštích týdnech se hlavní dění v ulici Zikova přiblíží ke 
křížení s ulicí Werichova, takže bude nutné uzavřít přechod pro 
chodce před budovou Oltermu. Pro chodce pak bude zřízen 
provizorní přechod přes Zikovu ulici v místech nyní uzavřeného 
přechodu u trafiky.

Stavba 1200 metrů dlouhé tramvajové trati má být hotova na 
podzim 2022.   mif

Parkuj s rozmyslem
Nikoho svým parkováním neo-
mezuj. Sdílená kola vracej do 
stojanů a e-koloběžky vedle nich. 
Nikdy je nenechávej uprostřed 
chodníku, poblíž vodících linií 
pro nevidomé nebo na trávníku.
Nejezdi po chodníku
Kola a e-koloběžky nemají na 
chodnících co dělat. Jezdi pouze 
po vyznačených cyklostezkách 
nebo silnicích a pamatuj, že na 
přejezdu pro cyklisty nemáš 
přednost.
Sleduj značky
Dodržuj pravidla silničního provo-
zu a řiď se dopravními značkami.
Dávej bacha na cestu
Ve městě nejsi sám. Buď ohledupl-
ný ke svému okolí, jezdi opatrně 
a dodržuj základy bezpečnosti.
Nejezdi pod vlivem
Před jízdou se vyhni drogám i al-
koholu. Omamné látky za řídítka 
nepatří.

PATERO SPRÁVNÉ JÍZDY NEBOLI 
MÁŠ VŠECH PĚT POHROMADĚ? 
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Na trase z Černovíra do Chomoutova 
a Štěpánova převede cyklisty a pěší nová 
lávka. Skončí tak nebezpečné risková-
ní při překonávání původní už uzavřené 
lávky přes říčku Sitku, která byla v hava-
rijním stavu. 

„Začali jsme se stavbou nové lávky. 
Bude z ocelových profilů, takže cyklisty 
i pěší pohodlně a hlavně bezpečně pře-
vede přes říčku Sitku, která je na využí-
vané trase z Olomouce do Chomoutova 
či Štěpánova. Přestože byla stará lávka 
kvůli havarijnímu stavu uzavřená, někteří 
se ji i tak snažili přejíždět nebo přechá-
zet,“ popsal situaci investiční náměstek 
primátora Martin Major. 

Nová lávka o délce 11,5 metru a šířce 
1,6 metru bude mít spodní část ze že-
leza a betonu. Stavební práce, které už 

předznamenala demolice staré lávky, 
budou probíhat do srpna a přijdou na 
dva miliony korun. 

Protože nová lávka leží na trase, kte-
rá je součástí integrovaného propojení 
Šternberska s Litovelským Pomoravím, 
usiluje město o finanční podporu. „Podali 
jsme žádost o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje. 
Je ve výši padesát procent z celkových 
předpokládaných nákladů a nyní čekáme 
na rozhodnutí, zda uspějeme,“ vysvětlil 
náměstek primátora Matouš Pelikán. 

Lávka je sice jen dílčí, ale velmi 
podstatnou součástí sítě cyklistických 
komunikací v regionu. V širších souvis-
lostech o ní lze mluvit jako o jednom 
ze čtyř samostatných projektů více 
investorů, který propojí i další pláno-
vané stavby. 

„Kromě městského projektu lávky přes 
Sitku se jedná o projekt oprav a úprav 
stávající cyklostezky Hvězdná z Olo-
mouce do Šternberka, který zajišťuje 
Mikroregion Šternbersko. Ten mimo jiné 
počítá i s novým napojením na podjezd 
pro cyklisty a podchod pro chodce pod 
železnicí podél Trusovického potoka,“ 
objasnil městský cyklokoordinátor Stani-
slav Losert. 

Další v pořadí je chystaný projekt 
Správy železnic na rekonstrukci mostu na 
železniční trati Olomouc – Zábřeh přes 
Trusovický potok, který právě umožní 
průjezd cyklistům pod mostem a zabrání 
nebezpečnému překonávání frekventova-
né trati. A čtvrtým projektem je plánovaná 
výstavba cyklostezky v ochranném pásmu 
železnice od Trusovického potoka až po 
místní komunikaci u Chomoutovského je-
zera s odbočením zhruba v polovině trasy 
k Hromovu dubu a k nové lávce přes Sitku. 

„Stavba mostu přes Sitku v režii měs-
ta začíná jako první. Ostatní na ni bu-
dou navazovat a vytvoří trasu o délce 
téměř čtyř kilometrů. Na první pohled 
by se mohlo zdát, že projekt mostu 
přes Sitku je nedůležitý, ale jak je vidět, 
opak je pravdou,“ zdůraznil cyklokoor-
dinátor Losert.   ste

 BEZPEČNĚ NA  
 DRUHOU STRANU 

Romantická oslava v rozáriu
Jedinečný festival, který je díky svému zaměření na růže největ-
ší svého druhu v Česku, je tento rok na Výstavišti Flora věnovaný 
romantickým trendům. 

„Expozicím budou dominovat monumentální romantické kyti-
ce od předních českých floristů, ukázky jejich práce při floristic-
kých show na pódiu, prezentace svatebního designu, přednášky, 
workshopy, hudba a také gastrozóna či trhy,“ vyjmenovala ředi-
telka výstaviště Eva Fugličková.

To vše bude patřit do letošního ročníku výstavy a festivalu Vy-
znání růžím, jenž se s podtitulem „Romantické…“ koná od pátku 
18. do neděle 20. června v olomouckém rozáriu. 

Vyznání růžím je součástí programu Svátků města a vstup 
je zdarma.

Slavnostní zahájení je naplánované na pátek 18. června ve 
14 hodin, vstup do rozária je možný z Bezručovách sadů přes 
botanickou zahradu a z ulice 17. listopadu naproti přírodově-
decké fakultě. 

Mezi hlavní body programu patří atraktivní floristické show, při 
kterých profesionální čeští floristé nechají návštěvníky nahlédnout 
do tajemství svého řemesla. Jejich vystoupení budou v pátek, v so-
botu i v neděli zaměřená právě na romantické kytice. Letošní ročník 
díky ukázkám svatebního designu přinese velkou dávku inspirace 
pro budoucí nevěsty, součástí expozice budou i slavnostně nazdo-
bená auta. Na své si v sobotu 19. června přijdou i pánové, a to díky 
olomouckému barber shopu Fresh Cut Barbers, který na Vyznání 
růžím ukáže své umění.

Na programu jsou také komentované prohlídky samotného rozá-
ria, kde roste přes tři tisíce růžových keřů.   dtxPR
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Školní zahradu za svatým Michalem 
oživily děti z Ovečky mladými jedlemi
Čtyřicet malých jedlí vysadily v zahradě 
Arcibiskupského kněžského semináře 
děti z Církevní mateřské školy Ovečka.

 Úplně první strom v zahradě zasa-
dil olomoucký pomocný biskup Antonín 
Basler, kterého k tomuto místu pojí zcela 
osobní vztah. V kostele svatého Michala, 
který se zahradou sousedí, byl mnoho let 
farářem a před deseti lety osobně praco-
val na obnově zahrady. 

Církevní mateřinka slaví letos deset let 
své existence a stejně dlouho využívá pro 
hry dětí také zahradu u Arcibiskupského 

kněžského semináře. „Na začátku to zde 
vypadalo jinak, zahradu bylo nutné vyčis-
tit, upravit a pro děti připravit,“ vzpomně-
la ředitelka školky Ilona Hamplová. Na 
obnově zahrady se podílel právě tehdejší 
farář a školní kaplan Antonín Basler. Nyní 
bylo nutné v zahradě provést další změny. 
„Rostly tady velké jehličnany, které ale 
poničili škůdci. Přestože byly dřeviny ošet-
řovány a pravidelně zdravotně prořezá-
vány, nešlo je už zachránit, navíc některé 
z nich dosahovaly větších rozměrů. Po 
vzájemné domluvě došlo k prokácení, 
nicméně bez stromů jsme zahradu nechat 
nechtěli,“ vysvětlila ředitelka Hamplová. 

Na svazích zahrady tak děti společně 
s biskupem Baslerem a lesníky z metro-
politní kapituly vysadili čtyřicet malých 
jedliček. Ty jsou nejen krásné, ale i odol-
nější vůči škůdcům. Na výsadbě dalších 
stromků se podíleli i studenti bohoslov-
ci, s nimiž školka rovněž dlouhodobě 
spolupracuje, rodiče dětí a pedagogické 

pracovnice. Obnově zahrady pak biskup 
Basler požehnal.

„Výsadba nového jehličnatého poros-
tu je součástí environmentálního pro-
gramu pro vzdělávání dětí předškolního 
věku a poukazuje na knihu papeže Fran-
tiška Laudato si. V ní se papež ptá, jaký 
svět chceme zanechat těm, kteří přijdou 
po nás, dětem, které právě vyrůstají. My 
chceme ukázat, že jsme stále schopni na 
budování našeho společného domova 
společně pracovat,“ dodala Hamplová.

Město Olomouc sice není zřizovate-
lem církevní mateřské školy, ale od po-
čátku s ní spolupracuje a podporuje její 
aktivity, včetně dotací na úpravy školní 
zahrady.   mif

Popelářské auto funguje i jako dárek
Zvláštní odměnu přichystali dětem z Ma-
teřské školy Radova pracovníci Tech-
nických služeb. Přistavili jim ke školce 
popelářské auto.

„V dubnu dorazil do naší společnosti 
dopis, který se zcela odlišoval od ostat-
ních. Uvnitř obálky jsme objevili krásně 
vymalovaná popelářská auta od dětí ze 
školky Radova, tak jsme vymýšleli for-
mu, jak jim poděkovat,“ popsala Hana 

Vacová z městských Technických služeb.
Nakonec ředitel TSMO rozhodl o pří-

jezdu popelářů. „Když se před mateřskou 
školkou objevilo velké popelářské auto, 
jejich výskot a radost ukázal, že to byla 
správná volba,“ dodala Vacová.

Děti si tak mohly vše prohlídnout 
zblízka, podívat se do kabiny nebo si 
stoupnout na stupačku. I takovou podobu 
může mít výchova k třídění odpadu.   dtx

REZIDENCE HAMERSK Á     NOVÉ RODINNÉ DOMY
PRODEJCI

Martina Olšar
  606 750 030

Kateřina Menclová
  734 172 171
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2x parkovací 
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Komise městské části ve spolupráci s ak-
tivitami spolku Za krásnou Olomouc 
a pravidelnými akcemi re.vize oslovila 
brněnskou skupinu studentů architek-
tury pod vedením Szymona Rozwałky, 
která se dva semestry zabývala lokalitou 
uprostřed Hejčína.

Lukrativní prostor „nikoho“ ve střední 
části Hejčína je pozoruhodné místo, kde 

jsou situovány tři velké školy a postmo-
derní torzo bývalé přírodovědecké fa-
kulty. Greenfield, neboli zelený prázdný 
prostor, milují pejskaři a akátové nálety 
ho chrání před frekventovanou křižovat-
kou ulic Tomkova a Ladova. 

„Existuje ale několik možností, jak 
prostor využít, ta nejméně šťastná 
znamená chopit se první velké dota-
ce a na městské zelené louce postavit 

administrativní budovu a další z mnoha 
parkovišť. V této chvíli se však rýsují lepší 
varianty,“ uvedla za hejčínskou komisi 
Andrea Hanáčková.

Podle Hanáčkové to studenti vzali 
skutečně poctivě a provedli hloubkový 
průzkum celé lokality, prošli demogra-
fické studie, prozkoumali návyky i přání 
místních obyvatel a sledovali také zájmy 
žáků, studentů, učitelů a rodičů z při-
lehlých škol a vzniklo hned několik pozo-
ruhodných studií.

Panely, fotografie, nákresy, mapy 
a také veliký 3D model budou na místě 
vystaveny 9., 16. a 24. června v rámci 
re.vize v prostorách bývalé přírodově-
decké fakulty. 

„Zprostředkují studentskou vizi ve-
řejného prostoru, která počítá s místem 
k odpočinku i k bydlení, zohledňu-
je prostupnost území, jeho dopravní 
obslužnost i rekreační účel,“ popsala 
Hanáčková. Studenti hravou formou 
připravili i možnost interaktivních změn 
v modelu, divák si tak může vytvo-
řit vlastní variantu veřejného prostoru 
Středního Hejčína. 

Ve stejné době bude možné exklu-
zivně rovněž bývalou univerzitní budo-
vu projít a rozhlédnout se ze střechy po 
blízkém hejčínském okolí.   dtx

 HEJ-ČIN! ANEB PŘIJĎTE SE  
 PODÍVAT NA MOŽNOU  
 PROMĚNU STŘEDNÍHO HEJČÍNA 

Estetizace: Nové dětské hřiště zkrášlilo Týneček
Program estetizace přináší do městských 
částí zlepšení, která lidé sami požadují. 
V Týnečku to bylo osazení nových her-
ních prvků pro děti.

„Vyhověli jsme především mladým 
maminkám, které si obměnu starého 
železného vybavení pro děti přály,“ 

uvedla předsedkyně komise městské 
části Vlasta Kauerová. Obměna herních 
prvků se konala etapovitě a celkově 
přišla na 150 tisíc korun. Dětem nyní 
slouží lanová pyramida, řetězová hou-
pačka, houpadlo na pružině, informač-
ní tabule, piknikové stolky.

„Problémem Týnečka je to, že se zde 
stále staví nové domy, ale infrastruktura 
a vybavenost zatím pokulhává,“ podo-
tkla Kauerová. Dětské hřiště je umístěno 
v blízkosti mateřské školy a kromě dětí se 
tam mohou vydovádět i dospělí, protože 
sousedí s workoutovým vybavením.   pok

Rychlovka
Nové stojany na kola začaly sloužit lidem v Řepčíně. Dokonce se vrátily na původní 
místo v parku u autobusové zastávky Svatoplukova, kde bývaly dříve.

„Musím ocenit, že se vše událo strašně rychle. Do měsíce po podání požadavku 
na magistrát,“ uvedl předseda komise městské části Václav Kryl.

Nové cyklostojany přišly na 21 tisíc korun.   pok



12        www.olomouc.eu

OLOMOUC LÁKÁ NA POHODOVÉ LÉTO 
A MĚSTSKÉ OSLAVY CHYSTÁ TROCHU JINAK 

TÉMA

Oslavy Svátků města a zahájení turistické sezony se letos po-
tkaly v téměř stejném čase. Obojí bude trochu jiné než dosud 
a obojí by mělo zaujmout. 

PAVEL KONEČNÝ

Nová turistická kampaň se sloganem Olomouc – léto na pohodu 
ukáže město jako skvělou outdoorovou destinaci pro léto. Vy-
chází z toho, že většina Čechů bude chtít trávit letní dovolenou 
v tuzemsku, že jsou některé destinace přeplněné a že lidé bu-
dou v létě preferovat venkovní aktivity.

„Nemusíte jet zrovna na Pálavu nebo do jižních Čech, abyste 
si užili výlety na kole a vodní turistiku. To vše se dá zažít i v Olo-
mouci a k tomu se tady dá stanovat nebo zaparkovat karavan 
v kempu poměrně blízko městského centra,“ uvedla náměstky-
ně primátora Markéta Záleská. Olomouc k tomu všemu nabí-
zí tradičně navíc i festivalovou atmosféru, opravené památky, 
průvodcovské služby a kvalitní gastronomii.

Pohled z výšky i na strop
„Máme ambici navázat na loňskou úspěšnou kampaň, která do-
konce získala celorepublikové ocenění. Restart turistického ruchu 
nenastane sám a na druhé straně je těžké jeho vývoj předvídat. 
Chceme se přizpůsobit, vsadili jsme na novou kartu, ale zachová-
me i to, co dříve fungovalo,“ popsala smysl kampaně a příprav na 
novou sezonu vedoucí odboru cestovního ruchu Karin Vykydalová.

V případě „karty“ je jisté, že bude nadále fungovat Olo-
mouc region Card – turistická karta, kterou návštěvníci měs-
ta získají zdarma, pokud v Olomouci přenocují dvě a více 
nocí. Najdou na ní volné vstupenky do institucí a galerií nebo 
slevy na služby.

Mezi tradiční atrakce olomouckého centra se vracejí vy-
hlídky z obou věží. Od 19. června se lidem otevře ochoz na 
radniční věži a v podobném termínu to bude i střecha jižní 

věže chrámu svatého Mořice. Na tu radniční bude vstup zdar-
ma třikrát denně vždy v 10:00, 13:00 a 15:00. 

„Zůstává i oblíbená prohlídka města nazvaná Olomouc 
v kostce, jejíž součástí je výstup na věž, ale také prohlídky 
slavnostního sálu v Základní škole Komenium, který je proslu-
lý svou výzdobou. Prohlídky jsou během června pouze o ví-
kendech, ale od prázdnin denně v jednu hodinu po poledni,“ 
upřesnila vedoucí Informačního centra Olomouc Jitka Lučano-
vá. Jednou týdně to je i prohlídka olomouckých vil s průvodcem 
nazvaná Za branami města.

K turistické sezoně ve městě patří i turistický vláček. Ten bude 
jezdit od 24. června do 9. září každý čtvrtek za padesátikorunu.

Městská klasika
Samozřejmostí jsou i další tradiční služby pro turisty. Patří 
k nim zápůjčka audioprůvodce k individuálním prohlídkám 
města s přáteli či s rodinou, ve kterém jsou nahrané texty ke 
každé důležité památce.

„Osvědčila se nám i církevní turistika. I nadále budou za-
chovány prohlídky olomouckých kostelů s průvodci. Kromě 
katedrály jsou to letos i kostel svatého Michala, Husův sbor, 
Arcibiskupský palác a bazilika minor na Svatém Kopečku. Prů-
vodcovská služba v nich funguje na požádání,“ uvedla vedoucí 
oddělení cestovního ruchu Lucie Bartovská.

Loni zavedená Večerní pohoda u Trojice přinesla tolik pří-
jemných koncertů, že si bez ní nelze představit ani nadcházející 
léto. Možná to dělají i příjemná lehátka, ale každý páteční a so-
botní večer v centru s multižánrovým hudebním festivalem je 
prostě na pohodu. Více na webových stránkách letni.olomouc.eu

Kam na kolo, jak na vodu, co s dětmi
Na nadcházející sezonu je dobře připraveno městské informač-
ní centrum. Pokud se jedná o aktivní cyklistiku, může čerpat 
a nabízet výlety i díky publikaci Cyklovýlety, která je v pod-
loubí radnice k dostání. Nabízí také osvědčené trasy v okolí 
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Olomouce. Je v nich popsáno, co vidět cestou, mapky a QR kódy 
tras. Cyklotoulky jsou navrženy s důrazem na zážitky a radost 
z jízdy. A šlapat do pedálů lze dobře i ve městě – na Ološlapu, 
speciálním hromadném vozidle.

V infocentru jsou připraveni i na vodáky. Přímo ve městě fun-
guje půjčovna raftů, ale kdo nechce pádlovat, může si objednat 
vyhlídkovou plavbu po Moravě s Ololodí. Přesněji dvěma olo-
mouckými loděmi Marie Terezie a Kordulka. Ty kromě pozná-
vacích plaveb nabízí i speciální rodinné oslavy nebo školní či 
táborové výlety na palubě.

Městská outdoorová hra S kočičkou Olou po Olomouci nabí-
zí rodinám s dětmi prohlídku města bez průvodce, ale zato s de-
tektivním nádechem. A projít všech deset stanovišť znamená 
pak získat odměnu v infocentru v podloubí radnice. Kdykoliv od 
půlky června do konce září.

Jiné Svátky města
Epidemická situace je taková, že tradiční průvod ke cti svaté 
Pavlíny, patronky města, se letos neuskuteční. Vlastně celé 
oslavy budou „decentralizované“ a odehrají se na desítkách 
míst – pointech. Na každém bude jiný program, takže výběr 
bude velký.

Lidé nepřijdou ani o možnost spatřit relikvie patronky, vysta-
veny budou od 18. června od 18 hodin ve svatém Mořici. „Ostat-
ky svaté Pavlíny budou na Svátky města umístěny v kostele, 
předcházet tomu bude bohoslužba a krátký koncert,“ pozname-
nal probošt František Hanáček. 

Samotné městské oslavy s podtitulem Olomouc baví Olo-
mouc nabídnou koncerty, filmové projekce, designový trh i zá-
bavu. Nejvíce se toho uskuteční na obou náměstích, ale také 
na nádvoří univerzitní Zbrojnice nebo ve Smetanových sadech. 
„Tam se odehrají v altánku i herecké vstupy Moravského diva-
dla a večer speciálně nasvícenou fontánu doplní i desetimet-
rový Měsíc. Bude to úchvatné,“ je přesvědčen vedoucí oddělení 
kultury magistrátu Radim Schubert. Svátky města jinak zaberou 
svým programem i následnou neděli, kdy v Olomouci opět za-
čnou Promenádní koncerty.

sobota 19. června (výběr)

Moravská filharmonie
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | Horní náměstí, bal-
kón radnice, Žesťové kvinteto – koncert v každou celou hodinu
Moravské divadlo 
9:00–16:30 | Smetanovy sady, altán u fontány
Vystavení ostatků sv. Pavlíny, patronky města 
sobota 9:00–19:00, neděle 12:00–18:00 | kostel sv. Mořice
vystavení ostatků sv. Pavlíny, patronky města, veřejné úctě
Lunalón 
14:00–00:00 | Smetanovy sady
obří světelný model Měsíce v parku | světelné instalace 
a hudební doprovod
Barevná hrající fontána
10:00–0:00 | Smetanovy sady
speciální nasvícení fontány s hudbou
Oživ centrum II
10:00–22:00 | Smetanovy sady 
sportovní i kreativní aktivity pro děti | přehlídka volnoča-
sových kroužků a táborů | Design market | food zóna 
Z Letňáku na Zbrojnici a zpět
10:00–18:00 Letní kino, ulice Pekární, 1. máje, Wurmova, 
Biskupské náměstí, Zbrojnice
společný projekt Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor 
Letního kina, Samaritánem a Dobrodruhá plný zábavy, dob-
rého jídla, hudby a originálních výrobků k zakoupení 
Letní kino
10:00–22:00 | areál Letního kina
Vintage Market | workshopy & DJs | od 18:00 koncerty | 
zpřístupnění Cikánské branky | propojení s akcí Z Letňáku 
na Zbrojnici a zpět 
Divadlo Tramtarie, Korunní pevnůstka
10:00 Eminka a Emoušek – pohádka pro děti 
19:00 Po stopách něžného muže – komedie
Konzervatoř Evangelické akademie
10:00, 11:00, 12:00 | Wurmova 13
koncerty studentů konzervatoře
Ologarden
16:00–22:00 | Dolní náměstí 34
nová letní scéna Olopunče | koncerty, výstavy, občerstvení 
| jízdy Ološlapem
Muzeum umění Olomouc 
21:30–22:30 | Václavské náměstí 
Projekt Piombo: Madona bez roušky – open air audiovizuální 
projekce – komponovaný program s projekcí autorského ani-
movaného klipu o vzniku obrazu Madona s rouškouPrezentace a prodej regionálních výrobků 

v prostorách infocentra v podloubí radnice 
Každý čtvrtek  9:00–18:00 

17. 6. | Malovaná batika a hedvábí – Jana Petříková ze 
Štěpánova 
24. 6. | TOSH Distillery – ochutnávka a prodej produktů
1. 7. | Bronzové šperky – ateliér Tomanec 
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Co byste doporučili v Olomouci návštěvě odjinud?
Karel Konečný
ANO 2011

Pro zájemce o historii 
je nyní Olomouc ještě 
atraktivnější než kdy 
předtím. Novotou září 
nejen kostel sv. Mořice, 
ale i radnice s věží, která bude zpřístupněna 
turistům a ze které se nabízí pohled na celé 
historické centrum města. Olomouc ale ne-
jsou jen památky, proto bych návštěvníkům, 
kteří vyznávají odpočinkovější aktivity, do-
poručil například opravené rozárium, zoo na 
Svatém Kopečku a Pevnost poznání, centrum 
popularizace vědy. Olomouc nabízí také pro-
hlídkové okruhy pro rodiny s dětmi s využitím 
mobilních aplikací. Kombinace toho všeho 
dělá z Olomouce ideální výletní cíl.

Jiří Zima 
KSČM 

Přál bych všem ná-
vš těvníkům Olo -
mouce, aby na dobu, 
kterou zde stráví, 
vzpomínali a znovu se 
sem vraceli. Olomouc má co nabídnout. Svoji 
historii s významnými památkami i součas-
nost. Každý si může vybrat, co by chtěl vidět, 
záleží pouze na čase. Turistickou infrastruk-
turu máme rozvinutou. Skvělá gastronomie 
a ubytovací kapacita čeká na své hosty. Vě-
řím, že letošní turistická sezona se vydaří. Ka-
tedrála sv. Václava, sloup Nejsvětější Trojice 
a krásně opravená olomoucká radnice – to 
stojí za vidění.

Pavel Grasse
ProOlomouc 

Ve druhé největší pa-
mátkové rezervaci 
v Česku památky. Olo-
mouc nabízí kulturu, 
poznání, sport, zába-
vu i gastronomii. Doporučil bych ubytovat 
se na víc dní a vzít to „z gruntu“. Místní eko-
nomika to potřebuje. Městu se však stále 
nedaří turisty nalákat. Chce to být hodně 
v médiích a na sociálních sítích a srozumi-
telně komunikovat, jak je Olomouc úžasná! 
No a nakonec bych je asi vzal na nový most 
u Bristolu, aby mi sdělili svůj dojem nezatí-
žený podobnými místními reáliemi. Možná 
to chce mírný odstup.

Martin Jirotka
SPD a SPOZ

Olomouc je bezespo-
ru jedno z  nejkrás-
nějších měst střední 
Evropy. Samozřejmě 
prioritou bude his-
torický střed města s památkou UNESCO 
a nově zrekonstruovanou radnicí. Některou 
návštěvu by mohly zaujmout naše rozlehlé 
městské parky a květinové výstavy na Floře, 
které se konají tři v roce. Jinou zase církev-
ní budovy a památky. A další zase nebude 
zajímat historie, architektura ani květiny 
a pojedou jen za současným fenoménem 
shoppingem. I tady máme co nabídnout pro-
střednictvím mnoha nákupních center.

Otakar Bačák
spOLečně

Mnozí znají pojem 
„olomoucké trojvrší“. 
Znám dvě místa, od-
kud je možné ho vní-
mat. Lehčí způsob je 
levobřežní procházka podél Moravy v ob-
lasti Nového Světa, ten složitější, ale s neo-
pakovatelným zážitkem, je výstup na hlavní 
věž olomouckého Dómu, která se při růz-
ných příležitostech nabízí návštěvníkům. 
Navíc je zde nádherný výhled na celé cen-
trum a prověříte si i svou fyzičku a rovno-
váhu.

Yvona Kubjátová
ČSSD

Vzhledem k tomu, že 
Olomouc je druhou 
největší památkovou 
rezervací v ČR, tak ur-
čitě zhlédnutí pamá-
tek. Turistům či návštěvám přicházejícím na 
Horní náměstí se naskýtá krásný pohled nejen 
na památku zapsanou v UNESCO, ale i na kaš-
ny, historickou budovu radnice či okolní domy. 
V přilehlých ulicích se tento pohled rozhodně 
nezhorší. Krásná bude rovněž návštěva zoo či 
procházka hlavní alejí v parku. A unaveného 
návštěvníka rádi jistě osvěží na některé z let-
ních zahrádek naši restauratéři. A návštěvě 
přeji, aby za svůj pobyt nestihla vše a do naší 
krásné metropole se zase vrátila.

Martin Major
ODS

Nejdřív bych návštěvu 
vzal k bazilice na Sva-
tý Kopeček. Je skvěle 
opravená, chystá nový 
prohlídkový okruh 
a symbolizuje bohatou historii města i umě-
lecké poklady Olomouce. A hlavně odsud 
bych mohl ukázat návštěvě celé město jako 
na dlani. Pak bych s nimi jel do centra. Po 
prohlídce katedrály bychom mohli kolem 
hradeb v Bezručových sadech dojít do cen-
tra. A až by se nabažili památek, šli bychom 
na fajn večeři nebo aspoň skleničku vína. To 
je podle mě nejlepší kombinace, jak poznat 
krásy Olomouce.  

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

Pro milovníky historie, 
umění a  duchovních 
hodnot předávaných 
po staletí našimi před-
ky doporučuji navští-
vit nově obnovenou část poutního areálu na 
Svatém Kopečku. Řád premonstrátů v letoš-
ním roce slaví 900 let od svého založení a je 
nerozlučně spjat s Olomoucí, Sv. Kopečkem 
a širokým okolím. Od roku 1151 začali půso-
bit, hospodařit, vzdělávat a budovat Klášter 
Hradisko. Je to příležitost uvědomit si, jaký je 
rozdíl mezi těmi, kteří přemýšlí, jednají a roz-
hodují s výhledem na pár let, nebo na stovky 
let dopředu.

Hynek Melichar
Piráti a Starostové

V rámci sítě Couchsur-
fing jsem doma hostil 
návštěvníky z celého 
světa. Vím, co se jim 
na Olomouci líbilo 
a nelíbilo. Olomouc nejsou jen krásné his-
torické památky a malebná zákoutí historic-
kého centra, ale i jedinečná místa, jako jsou 
Masné krámy, areál Letního kina či Long Sto-
ry Short. V hlavní turistické sezoně však bývá 
město občas ospalé a je potřeba jej oživit 
jedinečnými živými akcemi. Současně vždy 
návštěvníky upozorňuji na široké možnosti 
(cyklo)turistiky či návštěv památek v širším 
okolí města.

ANKETA ZASTUPITELŮ
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Rád se dívám na Olomouc z kopce. Střídavě chodím na pro-
cházky s rodinou a našimi jezevčíky jednou po neředínském 
horizontu přes Slavonín až do Nemilan, podruhé po svazích 
Svatého Kopečka přes Droždín až do Velké Bystřice. Nemůžu 
se rozhodnout, který z těch pohledů mám raději. Možná to 
máte podobně. Obojí mi však dává pocit nadhledu, který ob-
čas člověk ztrácí, když je uprostřed dění.

Prohlížím si siluetu hrdého města, které je kronikou naše-
ho národa, kontrast chrámů a paneláků, polí a zalesněných 
kopců, a přestože ji z té dálky nevidím, vím, že tam je naše 
řeka. Dohaduji se s manželkou, kudy přesně z tohoto úhlu 
pohledu protéká, a vím, že mi posté připomene, že jsem zase 
nevzal dalekohled. Díváte-li se na důvěrně známou věc s od-
stupem a navíc si dokážete jednotlivé detaily přiblížit a zaos-
třit, náhle je vidíte, vnímáte a chápete jinak.

Jako primátor prakticky denně slyším z úst lidí, kteří v Olo-
mouci nežijí, slova chvály na naše město. Jsou to desítky a stov-
ky důvodů, co nám závidí, proč na Olomouc rádi vzpomínají, 
kvůli čemu k nám jezdí a v poslední době i čím dál častěji, 
čím dokážeme jiné inspirovat. Samozřejmě mě taková slova 
uznání těší. Protipól totiž tvoří desítky stížností, výtek, podnětů 
a kritiky všeho, s čím ve svém městě nejsme spokojeni. 

Pravidelně projíždím všechny městské části, abych se 
přesvědčil na vlastní oči, co se nám nedaří, kde zlepšovat, 
opravovat, investovat. Jsem rád, že píšete nebo mě oslovu-
jete přímo na ulici, u pokladny v Ternu, na zahrádce nebo 

jako před nedávnem na benzince před Prahou. Tato pestrá 
mozaika podnětů, které samozřejmě z velké části deleguji na 
své kolegy, protože spadají do jejich kompetence, signalizuje 
zdravý zájem občanů o věci veřejné a zdravý vztah ke svým 
voleným představitelům. 

Jsou-li chvála a kritika v rovnováze, dokážeme obojí unést 
a obojí nás motivuje k neustálému zlepšování. Na magistrá-
tu v současné době realizujeme několik projektů, které mají 
za cíl zlepšit kvalitu práce úřadu, zákaznický přístup i efek-
tivitu vedoucí mimo jiné k provozním úsporám. Ano, musí-
me kvůli prohlubujícím se ekonomickým propadům šetřit, 
více než jsme předpokládali, a zejména na výdajích, nikoliv 
na kvalitě. Bude to o to obtížnější, že dokončujeme spoustu 
klíčových dokumentů, které nám říkají, jak by měla vypadat 
ideální Olomouc z pohledu dopravy, veřejných prostran-
ství, kulturního a sportovního vyžití, ochrany přírody a všech 
ostatních parametrů kvality života. Tvoříme je podle zásad 
Místní Agendy21 společně s vámi a o to více se jako politici 
cítíme být těmito vizemi vázáni. Zároveň v těchto týdnech 
intenzivně jednáme s jednotlivými ministerstvy o výši evrop-
ských a národních dotací, které můžeme k naplnění našich 
společných představ v následujících letech získat.  Diskutu-
jeme o podobě a potřebě jednotlivých investic, posuzujeme, 
zda jsou podle představ Evropské komise dostatečně zelené 
a digitální a mají šanci uspět. 

Nabízí se i otázka, zda omezené vlastní prostředky nein-
vestovat přednostně tam, kde nám obrazně řečeno (a vlastně 
ani ne moc obrazně) padá střecha na hlavu a Evropa nám na 
to nedá ani vindru. 

Jsme často zahlceni těmito každodenními starostmi a mu-
síme si hledat výše zmíněný nadhled. K němu bezesporu 
patří smysl pro humor a optimismus. Nemusíme kvůli tomu 
nutně běžet do kopců nad městem. Stačí se třeba seznámit 
se jmény a životním příběhem letošních držitelů Ceny města 
Olomouce. Osobnostmi, které svůj profesní život dokázaly 
okořenit nejen neutuchajícím elánem, ale i smyslem pro hu-
mor, férovost a nakažlivým optimismem.   

Mirek Žbánek
primátor  

 ROVNOVÁHA 
  Pohledem primátora 

POHLEDEM PRIMÁTORA / NÁRODNÍ PLÁN

Olomouc si připomněla konec války
Položením věnců k památníkům na 
nádvoří radnice a na Ústředním hřbito-
vě v Neředíně uctili v sobotu 8. května 
památku padlých představitelé města 
a kraje.

Den státního svátku náležel pietní-
mu momentu, který si na nádvoří histo-
rické radnice připomněli členové rady 
města. Kromě primátora Olomouce 
Mirka Žbánka uctili památku padlých 
náměstkyně Eva Kolářová, náměstek 
Karel Konečný a radní Milan Feranec 
i představitelé armády.

Oproti tradičním oslavám konce vál-
ky letos radní kvůli pandemické situaci 
upřednostnili komornější formu a sešli 

se u památníků, které jsou instalovány 
ve vnitřním podloubí radnice.
„Pamětní desky na nádvoří jsou připo-
mínkou nejen padlých vojáků, ale i Olo-
moučanů a dalších civilních občanů. 
Poslední tři dny osvobozování zname-
naly ve městě skutečně tvrdé boje. Za-
hynuly během nich stovky lidí, Čechů, 
Rusů, Ukrajinců i Němců. Boje, které ve 
městě začaly 6. května, přinesly váž-
né ztráty. K těm nejtěžším došlo na 
severovýchodní straně Olomouce, tedy 
na předměstích Hodolany, Týneček, 
Chválkovice,“ vzpomněl primátor.

Formou tichého položení kytic si 
primátor Den vítězství připomněl také 

spolu s hejtmanem Olomouckého kraje 
Josefem Suchánkem, a to na třech mís-
tech Ústředního hřbitova v Neředíně.

8. květen 1945 je jednou z hlavních 
událostí historie nejen České republiky, 
ale i Evropy.    ste
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Ve vysokých funkcích na olomoucké radnici se náměstek pri-
mátora Martin Major pohybuje už řadu let. Má proto výhodu 
možnosti srovnání. Jak je na tom Olomouc dnes v porovnání 
s předchozími lety a co by městu pomohlo. 

Jste investičním náměstkem, odpovídáte tedy i za investiční poli-
tiku města. V jaké situaci je dnes Olomouc?
Investiční akce probíhají, a to docela nákladné. Nedávno skon-
čila velká rekonstrukce ulice 8. května, opravují se školy a kři-
žovatky, probíhá stavba druhé etapy tramvajové trati. Horší 
to ale bude podle mého názoru s investičními akcemi v blízké 
budoucnosti. Příjmová stránka rozpočtu teď zažívá v kontextu 
covidové krize ohromný propad, daňové příjmy se snížily řádo-
vě o desítky milionů korun, výdaje přitom nikterak neklesají. 
O tom, že Olomouc teď není zrovna v dobré kondici, víme asi 
všichni. Každý má ale jiný názor na to, proč tomu tak je. 

Jak to vnímáte vy? Umíte vysvětlit důvod, proč je na tom Olo-
mouc špatně? 
Základní problém u města naší velikosti je neadekvátní mo-
del rozdělování daňových výnosů. Není prostě možné, aby 
město, které širokému okolí poskytuje služby velkého profe-
sionálního divadla se čtyřmi soubory, filharmonie, zdravot-
nických zařízení, desítky škol či třeba zoologické zahrady, 
dostávalo na občana stejné množství peněz jako vesnice, 
která má na starosti s nadsázkou řečeno jen vyvážení popel-
nic, sečení trávy a provoz místní školky. V komunální politice 
pracuji dlouhou dobu a skutečně dobře vím, jaké jsou reál-
né potřeby města typu Olomouce. Systém rozdělení výnosů 
z daní to v České republice prostě nezohledňuje. K tomu si 
přidejme všeobecný propad příjmů z daní kvůli covidové kri-
zi a jsme tam, kde jsme. 

Jaký je tedy reálný výhled? 
Opakovaně musíme upozorňovat vládu i poslance na to, že 
dnešní systém rozdělování daní je nespravedlivý. Mezitím mu-
síme skutečně šetřit. Snažíme se najít úspory na provozních 

výdajích, poctivě analyzujeme možnosti snižování stavu za-
městnanců na magistrátu i dalších výdajů. To se částečně daří, 
ale samo o sobě to nestačí. 

A investice se kvůli tomu zastaví? 
Ale nezastaví, to ani nejde, to nemůžeme dopustit. Kdyby měs-
to, které je v rámci regionu významným investorem, zastavilo 
své investice, nakonec by to ublížilo i celkové situaci na Olo-
moucku. Dost firem by přišlo o zakázky a to by zase mohlo vést 
k propuštění zaměstnanců. Investujeme i teď a investovat bude-
me, jen to je mnohem těžší. Kromě již zmíněných investičních 
akcí, z nichž je jednoznačně největší stavba tramvajové trati, 
teď třeba před pár týdny začala generální rekonstrukce střechy 
zimního stadionu. Tady se taky pohybujeme v řádu desítek mili-
onů korun. Ovšem pokračování rekonstrukce zimního stadionu 
nás opět přivádí k nespokojenosti se státem.

V jakém smyslu? 
Všichni určitě zaznamenali před pár lety určité konkrétní sliby, 
stovky milionů korun létaly veřejným prostorem. Bohužel ale 
jen ve verbální rovině. Když dnes řešíme budoucnost projektu 
přestavby „plecharény“ na pořádnou multifunkční halu, není ani 
jasné, jakými prostředky bude Národní sportovní agentura dis-
ponovat, ani jak je bude rozdělovat. Dozvěděli jsme se sice, že 
její dosavadní šéf Milan Hnilička končí, kolika penězi ale agen-
tura bude disponovat a kolik z toho může uvolnit pro Olomouc, 
to bohužel nevíme. Ta nejistota je při zodpovědném plánování 
budoucnosti dost vážný problém. To je ale bohužel v případě 
našeho státu poměrně běžný jev. Podpora různých investičních 
akcí se často řeší ad hoc, nikoliv racionálně a systémově. 

Jenže vy přece další investice plánovat musíte, nelze jen tak če-
kat…
Tak to je. Musíme prostě počítat s více variantami vývoje a mít 
připravená variantní řešení, podle toho, jak se situace vyvine. 
Teď třeba víme, že jsme díky veřejné soutěži na opravdu střechy 
stadionu ušetřili oproti odhadovaným nákladům skoro třicet 
milionů korun, takže za ně budeme moci opravit třeba vzdu-
chotechniku. I to je fajn, protože to na kvalitu zimního stadionu 
a na podmínky pro sportovce má pozitivní vliv. Ovšem kom-
plexní rekonstrukce stadionu to samozřejmě není a nenahradí ji 
to. Stejně tak bychom rádi posunuli mnoho dalších plánů, třeba 
východní tangentu, aby se konečně ulevilo řidičům i obyvate-
lům Hodolan, Pavloviček a Chválkovic. Potřebujeme ale srozu-
mitelné a koncepční jednání ostatních partnerů, bez kterých 
tak velké věci udělat nejdou. 

A zatím tedy město dělá co? 
Investuje do relativně menších projektů, které jsou ovšem ne-
méně důležité. Opravili jsme most v ulici 1. máje přes Mlýnský 
potok, teď opravujeme další most na Masarykově třídě přes 
Bystřičku, začíná velká rekonstrukce křižovatky třídy Míru a Ne-
ředínské ulice, chystáme opravu mostu v Pražské ulici, úpravy 
škol a školek a spoustu dalších menších projektů. Děje se toho 
dost.   Michal Folta

 „NENÍ MOŽNÉ, ABY MĚSTO  
 DOSTÁVALO STEJNÉ MNOŽSTVÍ  
 PENĚZ JAKO VESNICE“ 

Martin Major
náměstek primátora
Kompetence: odbory investic, ochrany, dopravy 
a územního rozvoje.

ROZHOVOR
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Plánování Parku na Dlouhé se dostává do 
další fáze. Po loňském veřejném projed-
návání navrhl zahradní architekt Radek 
Pavláčka dvě varianty podoby budoucího 
parku, které nyní chtějí zástupci města opět 
představit veřejnosti. Můžete se připojit. 

Na zatravněné ploše mezi Dlouhou uli-
cí a Mlýnským potokem ještě nedávno 
rostlo obilí nebo řepka. S vymezením 
tohoto území pro veřejný park ale počí-
taly územní plány už od roku 1930. „Nyní, 
po aktualizaci prověřovací studie, máme 
k dispozici dvě varianty řešení parku se 
zapojením přírodního vodního prvku. Prá-
vě díky využití Mlýnského potoka bude 
Park na Dlouhé zcela jedinečný v kontex-
tu celého města. V Olomouci se totiž jinde 
nenachází parkově upravená plocha, kte-
rá by umožňovala přímý kontakt s vodou,“ 
řekl primátor Mirek Žbánek.

Dvě etapy
Realizace bude postupovat ve dvou 
etapách. „Nejprve budeme řešit 

zatravněnou plochu mezi ulicí Dlouhá 
a Mlýnským potokem, což bude vlastně 
jádro celého parku, a také pravý břeh 
Mlýnského potoka, kudy by měla vést 
nová stezka. Ve druhé etapě, po dohodě 
s Univerzitou Palackého, která zde vlast-
ní pozemky, pak chceme dořešit zbytek 
území,“ objasnil primátor.

Na vybudování parku chce město vyu-
žít dotaci z Operačního programu životní 
prostředí 2021-2027. Nejširší, centrální část 
území, tedy v současnosti zatravněná plo-
cha mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským poto-
kem, tvoří těžiště celého návrhu. Rozlehlá 
volná plocha při meandru Mlýnského poto-
ka je podle odborníků z útvaru hlavního 
architekta pro další využití území nejvhod-
nější i díky tomu, že je v dostatečné vzdále-
nosti od frekventované ulice Dlouhá. 

„V těchto místech proto v obou vari-
antách počítáme s využitím elementu 
vody a vytvořením hlavních pobytových 
a rekreačních ploch. Tuto nejatraktiv-
nější část území studie zvýrazňuje jem-
nými terénními modelacemi, navrženy 

jsou samozřejmě stezky pro pěší a cyk-
listy a také dětské a workoutové hřiš-
tě,“ popsala záměry, jak by měl vypadat 
budoucí park, vedoucí útvaru hlavního 
architekta Jana Křenková.

Dvě varianty
Jedna varianta počítá s vytvořením nové-
ho ramene vodního toku, které by vnikalo 
hlouběji do parku a mohlo zde vytvořit větší 
mělkou vodní plochu, přístupnou z velmi 
pozvolna se svažující štěrkové pláže. Měl-
kou vodu mezi novým a původním břehem, 
ze kterého vznikne oddělený ostrov, tak bu-
dou moci návštěvníci parku využívat třeba 
jako brouzdaliště s malými ostrůvky.  

Druhá pracuje s možností nezavádět 
vodu z Mlýnského potoka hlouběji do 
parku, ale umožnit k ní pohodlný přístup, 
tak aby byla dodržena základní myšlen-
ka kontaktu s vodou. Z břehu tak vznikne 
prostor pro setkávání a relaxaci u vody.

Vyslechnout si záměry a vyjádřit se 
k nim mohou Olomoučané v úterý 
15. června od 17 hodin při online prezen-
taci aktualizované studie. Přesný odkaz 
na připojení ke schůzce bude zveřejněn 
na webu olomouc.eu a sociálních sítích 
města.   jau

ZELEŇ

Sezona začíná, Poděbrady lákají k přírodě blízké rekreaci
Přírodní koupaliště Poděbrady je 
olomouckým fenoménem. Nenabízí tobo-
gány, kolotoče ani další obvyklé atrakce 
letních rekreací, mají charakter podstatně 
bližší přírodě než většina běžných letovi-
sek. Jejich obliba mezi Olomoučany je ale 
trvalá a dokonce roste. Mění se i Poděbrady 
samotné, letos například zmizí nevzhledná 
torza starých toalet a převlékáren. 

Byť se sem jezdí koupat ponejvíce 
Olomoučané, jezero leží v katastru Hor-
ky. Městu nepatří ani zdejší pozemky.
Přesto se Olomouc chce na fungová-
ní této rekreační lokality podílet. Kvůli 
tomu se také v květnu odehrála schůzka 
všech zainteresovaných. 

„Charakter Poděbrad je do znač-
né míry určen tím, že se pohybujeme 
v Chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví. Cílovým stavem tedy je stře-
disko volnočasové příměstské rekreace 

s respektem k ochraně přírody a krajiny,“ 
vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Když 
se před lety jednalo o koncepci Podě-
brad, bylo jasné, že zde nevznikne luna-
park s bary a diskotékami. „Chtěli jsme 
umožnit rekreaci, ale aby současně bylo 
respektováno, že jde o přírodní lokalitu. 
I proto má provozní řád Poděbrad pevně 
daná pravidla,“ uvedl Michal Servus, ře-
ditel regionálního pracoviště Agentury 
ochrany přírody a krajiny.

Pravidla říkají, že se na Poděbradech 
nesmí stanovat, rozdělávat oheň mimo 
oficiální ohniště, nesmí zde volně pobí-
hat psi, návštěvníci nemohou provozovat 
hlasité hudební produkce či poškozovat 
a znečišťovat přírodu odpadky. Právě na 
odvozu odpadků by se Olomouc mohla 
finančně podílet. Náklady činí během léta 
stovky tisíc korun. V koupací sezoně, která 
je stanovena od 1. června do 31. srpna, se 

vybírá i poplatek za parkování. „Vybrané 
prostředky míří zpět do obnovy a údržby 
areálu,“ ujišťuje veřejnost Marek Sedlá-
ček, spoluvlastník pozemků. 
Letos přibyly v blízkosti restaurace Te-
rasa nové herní prvky pro děti, sama re-
staurace rozšířila kapacitu o novou letní 
zpevněnou terasu. V nejbližší době z os-
trova zmizí pozůstatky zděných převlé-
káren a toalet, které vznikly někdy 
v 70. letech minulého století a už desítky 
let se nepoužívají.   mif

 JAKÝ CHCETE NOVÝ  
 PARK NA LAZCÍCH? 
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Velké společnosti se při své cestě za  úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na  hospodářský 
výsledek. Čím dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské 
odpovědnosti. Příkladem takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé 
produkty. Aktivně snižuje množství plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické 
technologie. V květnu navíc vydal historicky první Zprávu o udržitelnosti.

V Kauflandu Ví, že roZhodují činy 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým 
milníkem v činnosti 
obchodního řetězce. Jeho 
vydáním zvyšuje Kaufland 
transparentnost svých 
aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje 
dosud přijatá opatření 
v oblasti odpovědného 
podnikání i klíčové 
ukazatele, které hodnotí, 
jak se mu vytyčené cíle daří 
naplňovat. Bližší informace 
o zprávě naleznete na 
www.rozhodujiciny.cz. 

udržitelný 
sortiment

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

Plasty 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

eKologie

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

sPolečensKá 
odPoVědnost

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na  
všechny prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.

Nymburk_186x264.indd   1 06/05/21   15:49
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Jaký vliv bude mít dlouhé období distanční výuky a pobývání žáků v izolaci ve svých domovech na sociální komu-
nikaci dětí a na třídní kolektiv? Řada odborníků varuje a obává se dopadů na část dětí. Zareagovali jsme na toto 
téma s nabídkou aktivit v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v Olomouci a spolu se Sdružením D jsme 
nabídli školám účast na programech podporujících třídní klima. Uvědomujeme si, že dlouhá doba distanční 
výuky přináší spoustu problémů, děti jsou sociálně izolované, ztrácejí umění spolupráce a komunikace, třídní 
kolektiv nefunguje dle běžných regulí a přirozených vazeb dětí ve třídě. Nové programy byly vytvořeny tak, 
aby se daly použít i v období distančního vzdělávání a aby před návratem do škol žáci zažili také něco jiného, 
než pouhou výuku. Program měl být pomůckou pro třídní učitele pro nastartování spolupráce dětí před 
návratem do škol nebo krátce po něm. Sdružení D nabídlo 3 typy programů – Hrou proti izolaci, 
Outsider aneb jak z toho ven a Hrdinové a jejich příběhy aneb Klaďas nebo záporák. 
Programy se setkaly s velkým zájmem ze strany škol a na základě poptávky jsme rozšířili množství 
realizovaných programů. Celkem se nám přihlásilo 28 třídních kolektivů. Programy bylo možné 
realizovat v režimu on-line i prezenčně. Většina škol si zvolila on-line formu a tak se programy 
mohly uskutečnit v době, kdy nic jiného pro žáky prezenční formou nemohlo probíhat.
A jaká je zpětná vazba? Z hodnocení pedagogů, jejichž třídy se zapojily, vyplývá, že učitelům 
se program líbil. Zejména byli spokojeni s dovednostmi lektorů a u všech pedagogů program 
splnil očekávání. Program pedagogové chápali jako vhodný doplněk distanční výuky, kdy byly 
děti izolované a do jisté míry frustrované dlouhotrvající distanční výukou. Další podobné 
aktivity by jednoznačně v budoucnu uvítali.
A co na to žáci? Přes některé technické problémy většina žáků pozitivně oceňovala 
novou formu online programu a změnu oproti běžné výuce. Rádi využívali možnost něco 
zábavného a kreativního společně sdílet, spolupracovat a dozvědět se o sobě trochu 
víc netradiční formou.
Aktivity realizované v rámci projektu naleznete webu https://map.olomouc.eu/
ve složce Události a přehled uspořádaných akcí spolu s fotografi emi ve složce 
Aktivity – fotografi e. Doporučujeme také sledovat nás na facebooku @mapolomouc

Jak pracovat s třídním kolektivem po období distanční výuky?

Až čtvrtina českých párů má podle sta-
tistik problémy s plodností. Příčiny jsou 
mezi muži a ženami zhruba ve stejném 
poměru. 

Komplexní péčí o neplodné páry se již 
přes třicet let zabývá Centrum asistované 
reprodukce v olomoucké fakultní nemoc-
nici. K vytouženému dítěti zde pomohli již 
tisícům párů. V poslední době se renomo-
vané pracoviště ale potýká s nedostatkem 
dárkyň vajíček a dárců spermatu.

„Nešťastné je to především pro sa-
motné neplodné páry. Pro část z nich je 

totiž dárcovství gamet jedinou šancí, jak 
jim lze pomoci. Je důležité mít dostatek 
dárců, protože v mnoha případech je to 
jediná cesta k rodičovství,“ uvedl vedoucí 
lékař centra Jan Vodička. 

Darování gamet je v případě žen 
i mužů zcela bezbolestný výkon. U žen 
se zákrok provádí v krátkodobé anestezii 
ambulantně, takže dárkyně odcházejí po 
dvou hodinách domů. Každý dárce při-
tom před odběrem absolvuje důkladné 
a komplexní vyšetření zdravotního stavu. 

„V tom jsme výrazně před privátními 
centry. A pro řadu zájemců o dárcovství 

není bez významu ani kompenzace fi-
nančních nákladů jejich humánního 
gesta,“ doplnil Vodička. Dárkyně vajíč-
ka obdrží za úspěšný odběr částku 25 
tisíc korun, dárce spermatu má nárok na 
kompenzaci nákladů v celkové výši deset 
tisíc korun, přičemž odběry se u mužů 
opakují během deseti až dvanácti týdnů 
celkem desetkrát.

Jak mají případní zájemci o darování 
vajíček a spermií postupovat? Podrobné 
informace najdou na webových strán-
kách car.fnol.cz, ale Centrum asistované 
reprodukce mohou kontaktovat také na 
telefonním čísle 585 853 178.   dtx

 DAROVÁNÍ VAJÍČEK A SPERMIÍ? 
 POMOC SPOJENÁ SE ZAJÍMAVOU  
 FINANČNÍ NÁHRADOU 
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S domácím násilím pomáhá aplikace Nenech se
Včasný, snadný a bezpečný kontakt s in-
tervenčním centrem přímo z domova 
zajistí obětem domácího násilí webová 
aplikace ze stránky nenech.se. 

Domácí násilí je latentní společenský pa-
tologický jev. Nevyhýbá se žádné spole-
čenské vrstvě. Osoby ohrožené domácím 
násilím i svědci takového jednání najdou 
na webu nenech.se veškeré instrukce 
a užitečné informace, na koho se v přípa-
dě domácího násilí obrátit.

„Aplikace počítá s tím, že domácí ná-
silí má mnoho podob, a nabízí informa-
ce pro ty, kdo žijí v partnerském vztahu, 
pro seniory, kteří žijí s násilníkem, nebo 
pro děti, kteří se doma potýkají s násilím. 
Nejdůležitější součástí aplikace je formu-
lář, kterým se zájemce může anonymně 

propojit s intervenčním centrem. Díky 
unikátnímu kódu, který obdrží, pak může 
chatovat s pracovníky intervenčního 
centra a říct si bezpečně o pomoc,“ vy-
světlila vedoucí Intervenčního centra 
Olomouc Petra Klementová. 

Jen v loňském roce olomoucké cen-
trum evidovalo 143 klientů. Mezi nimi 
i paní Zdenu, která otěhotněla krátce po 
seznámení s budoucím manželem, který 
se po svatbě změnil.

„Začalo to nenápadně tím, že nechtěl, 
aby chodila někam bez něj. Zakazoval jí 
přátele, hanlivě se vyjadřoval o její rodině. 
Sledoval její konverzace na telefonu a na 
sociálních sítích. Po mateřské dovolené 
začala paní Zdena pracovat jako zdravotní 
sestra v nemocnici. Manžel s jejím nástu-
pem do zaměstnání nesouhlasil, neustále ji 

v práci rušil telefonáty a denně za ní jezdil 
na oběd. Kolegyně paní Zdeně sice závidě-
ly, že má tak pozorného manžela, ale doma 
jí manžel vulgárně nadával, podezříval ji 
z nevěry, vysmíval se jí. Jednou večer ji při 
hádce uhodil pěstí do obličeje...“ popsala je-
den z typických průběhů Klementová.

Facek, kopanců a nadávek časem při-
bývalo. Když ji manžel popálil žehličkou, 
uvědomila si, že jí jde o život.

„Nechceme, aby domácí násilí zůsta-
lo za zavřenými dveřmi. Jsme připraveni 
Olomoučanům prostřednictvím této no-
vinky pomoci,“ uvedla Klementová. Kromě 
aplikace Nenech.se mohou lidé využít 
i telefonní číslo 774 406 453 nebo e-mail  
intervencnicentrum@ssp-ol.cz. Intervenční 
centrum sídlí v budově Střediska sociální 
prevence na adrese Na Vozovce 26.   dtx

Dobrovolnictví v době pandemie přináší nelehké výzvy
Už více jak rok se potýká celá společnost 
s pandemií covid-19, která s sebou při-
nesla řadu nových výzev a obtíží, s nimiž 
se musíme vyrovnávat. 

Služby pro rodiny s dětmi poskytuje 
v Olomouci Maltézská pomoc. „Často se 
setkáváme s fyzicky i psychicky vyčerpaný-
mi rodiči. Ale i dětmi. Unavení jsou přede-
vším z dlouhotrvající nejistoty,“ uvedla za 
Maltézskou pomoc Miroslava Francová.

Ačkoli někteří rodiče přišli o zaměst-
nání a získat nové je nyní náročné, 
i nadále musí zajistit potřebné výdaje na 
chod domácnosti i život rodiny. Musí za-
bezpečit dostatečné vybavení a zázemí 

pro děti při distanční výuce, dohlížet na 
plnění úkolů. 

„Ne všechny rodiny se dokáží s nový-
mi výzvami dnešní doby vyrovnat. Mezi 
členy domácnosti dochází k růstu napětí, 
vyostření vztahů a zhoršení dosavadních 
problémů a právě těm pomáháme,“ po-
dotkla Francová.

Dobrovolnice Monika a Pavlína potvrzu-
jí, že pro děti je důležitý především osobní 
kontakt. Pavlína dochází do rodiny za zdra-
votně postiženým chlapcem, pro nějž byla 
distanční výuka kvůli izolaci náročná. „Jsem 
ráda, že jsem mu mohla pomoci, když ne-
mohl chodit do školy,“ prohlásila Pavlína. 

Dobrovolník David upozorňuje na sku-
tečnost, že v období distanční výuky 
ztratila řada dětí studijní návyky, pravi-
delný režim a také samostatnost. S tímto 
se potýká i student technického učiliště, 
kterého dlouhodobě doučuje. „Za nejdů-
ležitější považuji vybudovaný vztah dob-
rovolník – klient. To jediné zbylo z mojí 
pomoci po lockdownu,“ řekl David.

Většina dobrovolníků Maltézské po-
moci zkoušku těžkého období přestála 
a nadále se věnuje potřebným dětem. Je 
to specifická forma pomoci, která oboha-
cuje nejen děti, jejich rodiny, ale i dobro-
volníky samotné.   dtx

ČAS JE MOZEK
Olomoucká radnice se v květnu 
rozsvítila do růžova. Jednalo se 
o symbolickou podporu Světového 
dne boje proti mozkové mrtvici. Ta 
každoročně zasáhne téměř třicet 
tisíc Čechů a má na svědomí více 
než dva tisíce lidských životů. 

V případě řešení mozkové 
mrtvice je klíčovým faktorem čas, 
a proto je jedním z cílů kampaně, 
zaštítěné Cerebrovaskulární sekcí 
České neurologické společnosti 
ČLS JEP a Českou společností 
intervenční radiologie ČLS JEP, 
zvýšit počet pacientů, kteří zavčas 
rozpoznají její symptomy a co 
nejdříve zahájí léčbu. Více na webu 
casjemozek.cz.   pok
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PAN SEFO

Ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal (*1977) je nyní hlavním hybatelem stavby Středoevropského fóra 
(SEFO) v proluce Denisovy ulice, které od roku 2009 budí ve městě emoce.  Vystudoval dějiny umění na 
filozofické fakultě v Olomouci a po absolutoriu nastoupil do muzea, jež od loňského roku vede.
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Než se Ondřej Zatloukal stal ředitelem 
Muzea umění, šéfoval jedné jeho složce 
– Arcidiecéznímu muzeu, které zahrnuje 
i pobočku na kroměřížském zámku, letním 
sídle arcibiskupů. Specializuje se na oblast 
starého umění a architektury od renesance 
až po 18. století. Budova, kterou chce po-
stavit, má přezdívky bunkr, krabice od mlíka, 
pytle s cementem. On jí říká prostě: SEFO.

Převzal jste „firmu“ po svém otci a řediteluje-
te v instituci, kterou on založil. Jaké to je?
Jsem tady přes dvacet let, takže ji mám 
v sobě a znám ji. Spolupodílel jsem se 
i na jejím rozšíření a byl u většiny velkých 
projektů. Velký skok v profesním životě to 
nebyl. Dnešní Muzeum umění je ve spous-
tě investičních a odborných projektů – to 
nese velkou zátěž a odpovědnost.

Co bylo vaším největším projektem?
Shodou náhod jsem byl u obnovy zámec-
kého areálu v Kroměříži za víc než tři sta 
třicet milionů. 

To je půl SEFA.
To ano. A taky to bylo asi nejkrásnější 
období v mém životě. Tehdy se propo-
jilo všechno, co mám rád. Téma zahrad 
a zahradní kultury. Dále osobnost olo-
mouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-
-Castelcorna a hodně také architektura. 

To se oklikou dostáváme k SEFU, ve kterém 
se spojí architektura, umění i zahrady jeho 
otevřením na druhou stranu...
Podařilo se nám získat další parcelu 
a projekt se rozkročil. Z debat, které jsme 
vedli i s primátorem Žbánkem, vyplývá, 
že město má zájem pracovat s prostorem 
po vymístění tramvajového depa. Tím pá-
dem je možné propojení SEFO z městské 
památkové rezervace i na druhou stranu 
s parkánovou zahradou volným průcho-
dem. Všechny veřejné a venkovní plochy 
jsou pojednány umělecky, zahradně, ar-
chitektonicky.

Budova pro SEFO vždy budila emoce. Uvažo-
vali jste někdy o soutěži?
Já jsem byl přítomen jednání s minis-
terstvem kultury kolem roku 2015, kdy 
tehdejší ředitel Michal Soukup napros-
to jasně položil otázku – zda pokračovat 
podle studie, nebo jít do soutěže. Tehdy se 
nejen na podnět ministerstva, ale i na zá-
kladě vyjádření odborných složek a komi-
sí rozhodlo o tom, že budeme pokračovat 
ve stávající studii. A byl tam i pragmatický 
důvod, protože do příprav byly již vloženy 
desítky milionů korun. V tom je nákup po-
zemků, sbírek, ale i další záležitosti.

Kolik ministrů se SEFEM již zabývalo?
Zhruba deset. Možná devět.

Který z nich byl největším zastáncem Středo-
evropského fóra?
Víme, kdo byl nejvíc proti, ale ten byl je-
diný.  I když u paní ministryně Hanákové 
a pana ministra Bessera přesně nevím. 
Nejvíce projekt SEFO podporoval pan mi-
nistr Jehlička, který byl u jeho zrodu. Ten 
chápal kulturu a kulturní dědictví této 
země v celé jeho šíři. A hodně ho podpo-
roval i pan ministr Hermann.

A bude SEFO nakonec vytištěno z betonu?
Ta myšlenka se objevila asi před půlro-
kem, kdy jsme dokončovali aktualizovanou 
studii a vešli jsme v komunikaci s Fede-
ricem Diazem. Ten je progresivní v 3D 
technologiích a využívá je na výrobu soch 
i architektury. V západní a severní Evropě 
je to trend. I u nás už jsou tak postaveny 
dva domy. Teď procházíme vzorkováním 
a v týmu jsou i statici a Glocknerův ústav, 
který se zabývá betony. Takže to, co by 
bylo drahé a komplikované, nám umožní 
jednoduše a snad i levněji vytvořit. Láká 
nás i atraktivnost takové výstavby. 

Proč?
Protože umožňuje pracovat s povrchem. 
Můžeme tak reagovat na kontext měs-
ta a barevnost. Pracovat s fasádou jako 
s obrazem. A propíše se do ní i samotná 
technologie. 

Potřebuje město SEFO? 
Minimálně potřebuje kultivovaným způ-
sobem zacelit tu parcelu, která je zde 
již desítky let. Olomouc potřebuje více 
kulturních institucí a troufám si říct, že 
i architektury, která se k nim váže. Nejen 
Středoevropské fórum, ale třeba i pro 
filharmonii. Olomouci by velmi prospělo 
mít velké kulturní stánky se zajímavou 
architekturou.

Zapadá do toho Středoevropské fórum?
Podle mě zcela zásadně. Pro muzeum je 
důležité i téma vyváženosti. Máme tady 
vynikající sbírku starého umění, kterou 
prezentujeme v nádherném objektu Ar-
cidiecézního muzea, a máme i zajíma-
vé sbírky současného středoevropského 
umění, které bychom rádi prezentovali 
v objektu, který by tomu příslušel.

Líbí se vám podoba SEFA?
Velmi. 

Lidem ale často vadí...
To je u každé významné stavby. Svou roli 

hrají dva faktory. Jeden je objektivně ne-
zpochybnitelný – pět objektů. To je dáno 
historickou strukturou města a podmín-
kami Národního památkového ústavu 
dodržovat parcelaci i výšku říms a střech. 
Druhá stránka věci je to, že pro vystavo-
vání uměleckých děl potřebujete ideálně 
horní osvětlení a co nejméně oken. I to 
musí architekt ctít. A pak je tam otázka vje-
mu a emocí, a to se týká i té vyabstrahova-
né formy pěti domů. Upřímně si nedovedu 
představit, jak tady teď kamuflovat histori-
zující fasádu a stavět to z omítnutých cihel 
a se štukem. Je to pět domů, ale přesto 
působí jako jedna hmota. V celém světě 
jsou moderní muzea postavena z betonu. 
Samozřejmě se používá i kov a sklo, ale 
moc jiných variant není. 

A to odmítnutí veřejnosti?
Může to mít konsekvence historické. Možná 
s Priorem. Nevím. Odlít ten dům i se zaoble-
ním je ideál. Představa památkářů byla 
správná a invence architekta Šépky byla 
v tom, že se držel té parcelace i se zakřive-
ním domů. A také v tom, že díky jedné tech-
nologii, barevnosti a struktuře to nebude 
působit roztěkaně. Pro mě je to téměř geni-
ální. Šépka vyšel vstříc úplně všem. Není to 
extrémně sochařsky pojatý blok, který by 
expandoval do prostoru, jak to známe z ji-
ných měst, ty dekonstruktivistické přístupy. 
Do barokního města SEFO zapadá, není to 
exhibice s přehršlem materiálů a skrumáží 
tvarů. Naopak je to velmi decentní.

Není beton u kostela ale trochu jako pěst 
na oko?
To řazení historických slohů je zcela při-
rozené a běžné. Máme tady snad sta-
vět barokní objekt – to by bylo absurdní. 
Využíváme nejmodernější technologie 
a i s betonem se dá zajímavě pracovat.

Co bude uvnitř?
Sbírky od druhé světové války do součas-
nosti. Ze zemí V4 a Rakouska, ale i jiho-
slovanské reflexe. Vlastně je to půdorys 
Rakouska-Uherska. V historických son-
dách půjdeme až do šestnáctého století, 
kde se začalo formovat rakouské císařství. 
Ty kořeny musíte rozplétat až tam.

Kolik už máte exponátů?
V řádech tisíců. Teď je všechno v depozi-
tářích. 

Myslíte, že budou Olomoučané na SEFO na-
konec pyšní?
Doufám, že ano. Už proto, že i ten kritizo-
vaný beton bude vypadat kontextuálně 
a ušlechtile.   Pavel Konečný
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 FRANÇOIS  
 A GÉRARD 
Pandy červené jsou novými hvězda-
mi olomoucké zoo. Dva samci přijeli na 
Svatý Kopeček z Francie a dostali jména 
François a Gérard. Narodili se loni v červ-
nu v Normandii na zámecké zoo v Bour-
bansais a jejich příchodem si olomoucká 
zoo připomíná 65. výročí svého založení.

Panda červená je na rozdíl od pandy 
velké podobná spíše mývalovi než med-
vědovi. Je vedena v Červené knize jako 
ohrožený druh kvůli ztrátě přirozeného 
prostředí a nelegálnímu lovu.   pok
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Po bývalém reprezentantu Petru Zaple-
talovi, který trenérsky vedl volejbalistky 
Univerzity Palackého Olomouc v posled-
ních dvou sezonách, přichází na post 
hlavního kouče vysokoškolaček další 
někdejší opora českého národního týmu 
Martin Hroch (na snímku vlevo). 

V minulosti excelentní blokař a šternber-
ský rodák se na Hanou vrací z francouz-
ského Quimperu, kde s tamním klubem 
žen bojoval jako jeho trenér o postup do 
elitní soutěže.

„Petr Zapletal u nás odvedl dobrou 
práci,“ konstatoval předseda VK UP 
Olomouc Jiří Zemánek. „Hodně nám 
pomohl zejména před dvěma lety, kdy 
jsme narychlo hledali trenéra ženské-
ho týmu po Jirkovi Teplém, jenž mu-
sel prakticky ze dne na den skončit ze 
zdravotních důvodů. Určitě se mu patří 
za vše poděkovat, nicméně mu vypr-
šela smlouva a my jsme se rozhodli jít 
jinou cestou. Chceme plně profesio-
nálního trenéra, který se bude věnovat 
výhradně práci s týmem, jenž bude mít 

opět ty nejvyšší sportovní ambice,“ řekl 
Zemánek. 

Martin Hroch zcela splňuje představy 
klubu. „Navíc jeho práci známe zblízka 
z jeho působení ve Šternberku,“ připo-
mněl Zemánek angažmá nového kouče 
v celku, jenž má s tím olomouckým na 
sportovním poli dlouholeté přátelské 
vazby.

Sám Martin Hroch vnímá post hlavní-
ho trenéra v Olomouci jako velkou vý-
zvu. „Dlouhodobě se pohybují v domácí 
špičce, takže cílem bude opět útok na 
přední místa v tabulce, zisk titulů a tro-
fejí a účast v evropských pohárech. Také 
já se chci ve své kariéře dál posouvat, 
po působení v Olympu Praha, české re-
prezentaci a ve Francii je to pro mě další 
krůček. Navíc jsem čtyři roky vedl Sokol 
Šternberk, kde jsem už v mladších věko-
vých kategoriích poznal některé sou-
časné olomoucké hráčky, třeba Kulovou 
nebo Kneiflovou. Nahrávačku Šmídovou 
jsem zase lákal do týmu, ale dala tehdy 
ještě přednost Prostějovu. Těším se na 
spolupráci s nimi i dalšími holkami,“ říká 
nový kouč Univerzity Palackého.

S klubem podepsal Martin Hroch tří-
letou smlouvu s vizí dlouhodobé výstav-
by týmu a jeho postupného sportovního 
rozvoje. Sám bude mít nyní důležité 
slovo při finálním formování kádru pro 
příští sezonu.   deš

 VOLEJBALISTKY UNIVERZITY  
 POVEDE TRENÉR MARTIN HROCH 
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Brankář Aleš Mandous je v nominaci na fotbalové Euro
Na další velký úspěch kariéry dosáhl 
brankář fotbalové Sigmy Aleš Mandous. 
Opora Olomouce se dostala do koneč-
né nominace trenéra národního výbě-
ru Jaroslava Šihlavého a absolvuje od 
poloviny června s reprezentací mistrov-
ství Evropy.
„Nominaci beru jako velký úspěch. Osob-
ní i celého klubu. Mám velkou radost 

a věřím, že uděláme dobrý výsledek,“ po-
psal své pocity po zveřejnění nominace 
Mandous, jehož prvními gratulanty byli 
přítelkyně a rodiče. „Byli dojatí. Moc mi 
to přejí, jsou nadšení stejně jako já,“ do-
dal brankář Olomouce.
V sestavě je několik dalších odchovan-
ců Sigmy. Na mistrovství Evropy pojede 
Tomáš Kalas, David Zima a Petr Ševčík. 

Kvůli zdravotním problémům vypadl Vác-
lav Jemelka, který měl velkou šanci být 
mezi nominovanými fotbalisty.
Český národní tým vstoupí do šampio-
nátu 14. června zápasem proti Skotsku, 
18. června budou soupeřem fotbalistů 
Chorvati a základní skupinu ukončí česká 
reprezentace duelem proti Anglii 
22. června.   deš
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Světový pohár v parkuru se pojede již po osmé v Olomouci
Lazecké kolbiště přivítá již po osmé 
v řadě parkurovou elitu z celého světa. 
V tradiční červnový termín se tak pojede 
například i o olympijskou kvalifikaci. 

Již podruhé se tento významný spor-
tovní mítink koná navzdory koronaviru. 

Jezdectví každoročně stoupá na své 
oblibě. Mezi disciplínami jezdecké fe-
derace je pak vlajkovou lodí parkuro-
vé skákání. Úkolem jezdecké dvojice je 
projet trasu s překážkami, a to nejlépe 

bezchybně a ve finále pak i co nejrychleji.
Ve dnech 16.–20. června se v areálu 

Equine Sport Center Olomouc odehraje 
24 parkurových soutěží nejrůznějších ob-
tížností. Vrcholem bude nedělní Grand Prix 
(překážky o výšce 140-160 cm), která je 
zařazena do Světového poháru a zároveň 
se jedná o jednu z posledních možností se 
kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu.

„Olomoucké závody jsou známé pro 
svou unikátní diváckou kulisu. Návštěvníci 

vždy vytvoří úžasnou atmosféru, a tak pev-
ně věříme, že v době závodů budou platná 
taková opatření, aby příznivci jezdectví 
mohli přijít a podpořit české dvojice na 
startu,“ řekla Michaela Smrčková, ředitelka 
areálu Equine Sport Center Olomouc. Při-
pomněla, že celých pět dní je streamova-
ných online na webu. Hlavní závod Grand 
Prix přenáší v přímém přenosu v neděli 
20. června v pravé poledne ČT Sport.

Vstupné na veškeré akce areálu bývají 
vždy zdarma, avšak vzhledem k situa-
ci kolem covid-19 a omezenému počtu 
návštěvníků přistoupili pořadatelé loni 
k symbolickému vstupnému. Veškeré 
aktuality a informace k této výjimečné 
sportovní události jsou na www.csiolo-
mouc.cz, sledovat novinky lze také na 
sociálních sítích CSI Olomouc.

Equine Sport Center Olomouc je špič-
kový český jezdecký areál na Lazcích, 
který hostí ty nejprestižnější jezdec-
ké akce. Letos se zde odehraje kromě 
mezinárodních závodů také například 
Mistrovství České republiky v parkuru či 
finále drezurního poháru. Kompletní ka-
lendář je na adrese escolomouc.cz   deš
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Šermíř Jakub Jurka pojede na olympiádu v Tokiu
Na životní úspěch dosáhl šermíř Jakub 
Jurka, který si na kvalifikačním turnaji 
v Madridu vybojoval účast na letošních 
olympijských hrách v Tokiu. Splnil si svůj 
sen a současně navázal na svého dědeč-
ka Jaroslava, který startoval na olympiá-
dě v Montrealu a Moskvě. 

Jednadvacetiletého kordistu navíc vede 
otec Tomáš, třetí ze šermířské dynastie 
rodiny Jurků. „Od malička byla olympiá-
da mým snem. Podařilo se mi to docela 
brzy, do Tokia se však nepojedu jenom 
zúčastnit. Chci uspět,“ plánuje odhodla-
ně olympionik.

Úžasná reprezentace
Zástupcům slavného sportovního rodu 
na Horním náměstí u sloupu Nejsvětější 
Trojice poděkovala za úžasnou repre-
zentaci Olomouce náměstkyně primá-
tora Markéta Záleská. „Bude to znít 
pateticky, ale když jsem jim všem podě-
kovala za město Olomouc za skvělou 
reprezentaci a Jakubovi tlumočila, že 
mu držíme pěsti, jímala mě úcta k tomu-
to rodu a hrdost. Dvě Trojice, ta kamen-
ná i ta šermířská rodová, se významně 
zapsaly do historie města Olomouce,“ 

uvedla náměstkyně Záleská.
Vedle gratulace dostal Jakub Jurka 
také zvoneček pro štěstí a hned po-
tvrdil, že s ním pojede do Tokia. „Před 
turnajem si zacinkám, třeba to pomů-
že,“ prohlásila s úsměvem olomoucká 
sportovní naděje.

Na Tokio!
Myšlenky šermířského rodu se teď upí-
rají k 25. červenci, kdy je v Tokiu na 
programu turnaj kordistů. O medaile si 
to během jediného dne rozdá dvaatři-
cet závodníků. Ke zlatu vede cesta přes 
pět výher. Jakub Jurka bude mít mož-
nost navázat na svého dědečka, kterého 

o třetí start na olympiádě připravil boj-
kot her v Los Angeles v roce 1984. 

„Tehdy byl jedním z hlavních kandi-
dátů na medaili. Měl to být vrchol jeho 
kariéry. Bohužel, přišel bojkot ze strany 
sovětského bloku. Děda to ale nesl sta-
tečně, dodnes to bere tak, že se netrápí 
něčím, co nemohl ovlivnit. Byl to osud. 
Snažil se mi vždycky alespoň vylíčit 
olympijskou atmosféru, jak jsou všich-
ni nejlepší sportovci z různých odvětví 
na jednom místě. Jak je to absolutní vr-
chol, kterého můžeme v šermu dosáh-
nout. To je to, co mi utkvělo v paměti, 
a důvod, proč se na olympiádu těším,“ 
vyznal se Jurka.   deš
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Knihovna města Olomouce
Kontrolujte prosím aktuální stav na www.kmol.cz, FB nebo na kon-
taktech níže. Protože je počet účastníků omezen, je třeba se u ně-
kterých akcí předem registrovat. 

Díky obnovenému vítání občánků do svazku města Olomouce může 
knihovna pokračovat v celostátním projektu „S knížkou do života“ 
(Book start), kdy rozvíjí čtenářskou gramotnost již do narození. Na 
radnici dostává každé dítě knížku jednoduchých říkadel, audioknihu 
pohádek a voucher na průkazku do knihovny; rodiče pak brožurku, 
jak své dítě ke čtení vést, a hlavně termíny, kdy se mohou s další-
mi dětmi a jejich rodiči v knihovně setkat, zahrát si, něco se naučit 
a získat tipy na vhodnou dětskou literaturu. Děti, které s knihovnou 
„rostou“, čeká ve třech letech batůžek s knižními dárky. 

Nejbližší setkání proběhne 9. 6. v 10 hodin v oddělení pro děti a mlá-
dež na náměstí Republiky pod názvem Človíček a jeho tělo. Tel. 585 
545 126, detske@kmol.cz

10. 6. v 15 hodin – nám. Republiky – kreativní dílna – originální vý-
robky tvořené pomocí techniky String Art. Nutná rezervace 585 545 
123, dospele@kmol.cz 

18. 6. od 18–21 hodin – nám. Republiky – Honba za faraonovým 
pokladem – v rámci Noci muzeí nabízíme pro jednotlivce i rodinné 
kolektivy cestu plnou překážek, zapeklitých hádanek bájné sfingy 
a nastražených pastí vedoucí ke starověkému egyptskému pokladu. 
Knihovna bude mimořádně nabízet své služby až do 21 hodin.

18. 6. a 19. 6. – nám. Republiky – Čítárna u kašny (Tritonů) – setkání 
ve veřejném prostoru spojené s možností začíst se do jedné z nabí-
zených knih v pátek od 14 do 21 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin. 
Každý návštěvník si navíc může jako dárek odnést domů knihu. 

21. 6. od 15–18 hodin – nám. Republiky – Klub deskových her. Při-
vítáme další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či nové stolní 
hry. Hry si lze půjčit domů. Tel. 585 545 123, dospele@kmol.cz 

7. 6. nebo 14. 6. nebo 28. 6. od 16–18 hodin – pobočka Jungman-
nova – Roboti – workshop pro děti od 8 let, které si sestaví z LEGO 
stavebnice svého robota a naučí se ho sami díky základním příka-
zům naprogramovat. Nutná rezervace 731 123 081, jungmannova@
kmol.cz

29. 6. v 10 hodin – pobočka Holice – Listování – dopolední setkání 
s knižními hity a doporučením četby na prázdninové podvečery pro 
každého. Tel. 730 815 717, holice@kmol.cz 

do 29. 6. – pobočka Brněnská – Motýlení – pomozte nám s prázdni-
novou výzdobou – vyrobte jakýmkoliv způsobem motýlka a doneste 
jej do knihovny.

7. 6. v 9:30 hodin – pobočka Jungmannova – Putování s pohádkou 
– pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další překvapení pro rodi-
če s dětmi od 3 do 9 let. Setkávání bude probíhat každou středu po 
celé prázdniny. Tel. 731 123 081, jungmannova@kmol.cz 

 VÝSTAVY  

náměstí Republiky – barevné a černobílé fotografie olomouckého 
fotografa Martina Dlábka, zahrnující různá témata, mimo jiné Olo-
mouc (i v on-line verzi)

pobočka Brněnská – malby podnikatele a vynálezce Jaroslava Čer-
ného, některé s využitím techniky digital painting. Ke zhlédnutí 
i nový vynález autora – brzdný systém na in-line brusle.

pobočka Holice – „Krajkové království“ holické rodačky Zdeňky 
Frankové 

pobočka Jungmannova – „Naše město – naše místo“ výstava maleb, 
grafik, koláží a kreseb žáků ZUŠ Miloslava Stibora 

MORAVSKÉ DIVADLO NA FLOŘE  
Představení se konají pod širým nebem na Výstavišti 
Flora. Vstupenky lze zakoupit v pokladně nebo na webu 
Moravského divadla. 

Vstup do areálu bude možný pouze s dokladem 
o negativním antigenním testu, dokladem o očkování 
proti COVID-19 či dokladem o prodělané nákaze 
COVID-19 v posledních 90 dnech. Pro držitele vstupenek 
bude zajištěno antigenní testování v místě konání akce.

SLUŇÁKOV - CENTRUM EKOLOGICKÝCH AKTIVIT  

Naši létající sousedé, pátek 18. 6. | 19:30–21:00 sraz 
před potravinami Hruška v Horce nad Moravou 
Večerní komentovaná procházka, při které budeme 
zkoumat soužití ptáků a netopýrů s člověkem. Sledování 
netopýrů ultrazvukovými detektory. 
Přihlášky: tosenovsky@birdlife.cz | 777 771 196 
 
Ovčí den v Domu přírody, sobota 19. 6. | 10:00–17:00 
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov 
Tradiční den plný aktivit pro rodiče a děti. Hravá stanoviště 
o pastevectví, vlně a ovečkách. Divadlo pro děti v Rajské 
zahradě 11:00 a 14:30, ražba keltských mincí, pečení chleba 
ve středověké peci... Poslední vstup na stanoviště v 16:00.

» www.slunakov.cz

7. 6. Sluha dvou pánů (činohra) 
+ dramaturgický úvod

8. 6. Starci na chmelu (muzikál)

9. 6. Na tý louce zelený (opereta)

11. 6. Promenádní koncert Moravské filharmonie 
Olomouc

13. 6. Divadlo Scéna Zlín: Kosí bratři (v 10 a 14 hodin)

15. 6. Mamzelle Nitouche (opereta) + dramatur-
gický úvod

16. 6. Postřižiny (činohra) + dramaturgický úvod

17. 6. Mamzelle Nitouche (opereta) + beseda po 
představení

18. 6. Revizor – premiéra (činohra)

19. 6. Krvavá svatba (balet) + dramaturgický úvod

20. 6. Krvavá svatba (balet)

21. 6. Revizor (činohra) + beseda po představení

22. 6. Když se zhasne (činohra)

23. 6. Jméno (činohra)

24. 6. Královny (činohra) + beseda po představení

25. 6. Podskalák – premiéra (opereta)

26. 6. Podskalák (opereta) (ve 14.30 hodin) + dra-
maturgický úvod (ve 13.45 hodin)

27. 6. Jméno (činohra)

28. 6. Splašené nůžky (činohra)

29. 6. Splašené nůžky (činohra)

30. 6. Konečně zase můžeme! – stand-up comedy
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MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC 
Letní open air koncerty

» Vstupenky a více informací najdete na www.mfo.cz

11. 6. 
17:00

Promenádní koncert MFO
Klenoty klasické hudby v přírodním ambientu
Výstaviště Flora - areál Samba

26. 6. 
19.00

Nejslavnější filmové melodie
Hollywood, Broadway a francouzská riviéra 
pod širým nebem v Olomouci
Korunní pevnůstka Olomouc

10. 7. 
22.00

Groteska & live orchestra
Frigo, oběť krevní msty aneb americká gro-
teska na motivy Romea a Julie. Strhující 
komedii prošpikovanou skrz naskrz ozvlášt-
ňujícími nápady doprovodí živě 
reprodukovaná orchestrální hudba
Letní kino

K OSLAVĚ A POTĚŠE. UMĚLECKÉ SBÍRKY OLOMOUCKÉHO 
ARCIBISKUPSTVÍ, ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ, 
SLAVNOSTNÍ SÁL, 17. ČERVNA – 28. ZÁŘÍ 
Výstava K oslavě a potěše. Umělecké sbírky olomouckého 
arcibiskupství představí návštěvníkům více než třísetletou 
historii uměleckého sběratelství a mecenátu olomouckých 
biskupů a arcibiskupů ve výběru zajímavých děl různých 
uměleckých oborů. Sbírka zahrnuje množství děl staré 
evropské malby, z nichž podstatnou část tvoří italské a ni-
zozemské obrazy. Její další nezanedbatelnou součástí je 
také bohatá kolekce staré kresby a grafiky, iluminovaných 
středověkých rukopisů, knih a hudebnin. Pominout nelze 
ani bohatou kolekci uměleckého řemesla obsahující náby-
tek, porcelán, keramiku, fajáns, sklo, hodiny a slonovinové 
řezby. Zakladatelem olomouc-
ké arcibiskupské sbírky byl Karel 
z Lichtensteinu-Castelcorna 
(biskupem 1664–1695). Na jeho 
příklad později navázali přede-
vším  arcibiskupové kardinál Bed-
řich z Fürstenbergu (1853–1892), 
Theodor Kohn (1892–1904) a Leo-
pold Prečan (1923–1947).   dtx

IVAN KŘÍŽ V MĚSTSKÉ GALERII
Do 26. června vystavuje svá díla v Galerii města Olo-

mouce výtvarník a vyso-
koškolský pedagog Ivan 
Kříž. Ve své tvorbě se 
věnuje kresbě, grafice, 
malbě a objektu. Jako 
výtvarný pedagog je 
spojen především s br-
něnskou VUT, kde půso-
bil jako vedoucí ateliéru 
kresby a grafiky, kabine-
tu večerní kresby.   ise
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Muzeum umění získalo Diamant Victora Vasarelyho 

Prostorově výraznou trojrozměrnou 
plastiku světoznámého maďarsko-fran-
couzského výtvarníka Victora Vasarely-
ho nazvanou Diamant získalo do svých 
sbírek olomoucké Muzeum umění.

Proslulý malíř, kreslíř, grafik, sochař 
a autor četných realizací v oblasti uži-
tého umění a realizací do architektury 
v mnoha zemích Evropy Victor Vasarely 
je považován za otce op artu, jednoho ze 

zásadních uměleckých směrů druhé po-
loviny 20. století.
„Diamant je součástí akvizičního progra-
mu koncipovaného s ohledem na přípra-
vu expozice Středoevropského fóra, kde 
by tato atraktivní plastika sehrávala do-
minantní roli nejen svým rozměrem, ale 
především svojí originalitou a výtvarnou 
kvalitou,“ uvedla za muzeum zástupkyně 
ředitele Gina Renotière. Právě ona za-
stupuje muzeum při jednáních s Pierrem 

Vasarelym, jediným vlastníkem a správ-
cem autorských práv Victora Vasarelyho.
Díla maďarsko-francouzského výtvar-
níka obdivují návštěvníci významných 
světových muzeí a galerií v Bostonu, 
Londýně nebo San Francisku. V Čes-
ku vlastní největší sbírku Vasarelyho 
prací olomoucké Muzeum umění, které 
od roku 2006 systematicky doplňuje 
kolekce středoevropského umění pro 
plánovanou expozici SEFO. Ve sbírkách 
muzea je momentálně třiatřicet Vasare-
lyho grafik, jeden obraz, jedna tapisérie 
realizovaná v královské manufaktuře 
Aubusson a bezmála dva a půl metru 
vysoká plastika TER-F2. 

Polychromovaná ocelová plastika Dia-
mant je z roku 1966.   pok

Elektronická scéna se vrací na Konvikt
I letošní ročník Festivalu Michalský 
výpad se bude konat pod šapitó v za-
hradách uměleckého centra Konvikt. 
V pátek a sobotu 11. a 12. června čeká 
návštěvníky pestrá selekce předních in-
terpretů české elektronické scény i zají-
mavý doprovodný program.

Festival odstartuje v pátek olomoucký 
DJ Kurzola. Po setmění bude následovat 
projekce krátkometrážního dokumentár-
ního snímku Rytíři Bastlíři, jehož autorem 
je Jiří Šlofar. Na něj naváže film 24 Hour 
Party People a večer uzavře společný DJ 
set Surreality a Makropula.

Sobotní program započne ve 13 hodin, 
kdy se představí hudebníci z Prahy a Brna. 
„Jedním z největších lákadel bude vystou-
pení Exhausted Moderna, který se svou 

hudební produkcí sklízí úspěchy po celém 
světě. Ke své tvorbě používá především 
analogové a modulární syntezátory a na 
festivalu vystoupí v živém setu,“ uvedla za 
pořadatele Skarlet Křížová.

Druhý živý set předvede Nathan Solo 
a představí se také Dash, Raleigh, Plast, 
PSJ, Oli_N, St. Jakob, Chekay a Kosmic 
Skaut. Všechna hudební vystoupení bu-
dou doprovázena vizuálně projektem 
Laser Hazer.

Během festivalu bude v provozu také 
chillout stan a po celou dobu bude probí-
hat dobročinná sbírka na nákup skate-
boardů pro olomoucký Dětský domov 
Šance. Afterparty proběhne na terase 
hostelu Long Story Short v neděli od 
14 hodin.   pok

 
ZA LADISLAVEM POSPÍŠILEM 
V polovině května zemřel v 93 
letech Ladislav Pospíšil, jeden 
z nejvýznamnějších olomouckých 
architektů20. století. Košický 
rodák vystudoval architekturu na 
VUT v Brně, kde tehdy vyučovali 
představitelé meziválečného 
funkcionalismu Bohuslav 
Fuchs nebo Bedřich Rozehnal. 
V roce 1953 našel zaměstnání 
v olomouckém Stavoprojektu. 
Ladislav Pospíšil patřil ke 
generaci, jíž byla v počátcích 
tvorby vnucena doktrína 
socialistického realismu. 
V Olomouci však patřil k těm, kteří 
ji pomáhali překonat ve prospěch 
moderní architektury, navazující 
na československou meziválečnou 
avantgardu i současné světové 
trendy, což normalizace nenechala 
bez postihu. V listopadu 1989 
se v Občanském fóru podílel na 
vítězství sametové revoluce.   dtx
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Volání do Francie: Comment vas-tu, Antony?
Další ze série online setkání se zástupci 
partnerských měst se odehrálo v květnu. 
Tentokrát přišla řada na francouzské An-
tony na předměstí Paříže.

Za Olomouc se jednání zúčastnil pri-
mátor Mirek Žbánek a vedoucí odděle-
ní vnějších vztahů Zdeňka Podlipská, 
Antony zastupoval starosta Jean-Yves 
Sénant a náměstek pro zahraniční zále-
žitosti Fabien Hubert. 

Zatímco zástupci Olomouce navští-
vili Antony relativně nedávno, posled-
ní francouzská návštěva našeho města 
se uskutečnila v roce 2009. Takže se 
i hodně vzpomínalo. „Tehdy se v Olo-
mouci zrovna slavilo dvacáté výročí 
sametové revoluce a vypadá to, že to 
pro ně bylo něco nezapomenutelného. 
I po letech si stále pamatují fronty na 
banány, které byly součástí tehdejšího 
programu. I když já osobně bych na ně 
raději už dávno zapomněl,“ uvedl pri-
mátor Žbánek. 

Na online schůzce se však řešila 
především aktuální témata, která jsou 
společná většině evropských měst. Kon-
krétně dopady koronaviru na obecní 

rozpočty, diskutovaný plán obnovy EU, 
turismus nebo kulturní aktivity. 

Antony patří mezi covidem nejmé-
ně zasažené samosprávy ve Francii. 
Nejenže měli pouze 60 úmrtí na 60 tisíc 
obyvatel, ale zároveň nezaznamenali 
ani velké ekonomické propady, které 
jsou patrné spíše na úrovni státu. Přes-
tože se snažili všemožně podporovat 
lokální podnikatele, i v Antony muse-
li přistoupit k omezení akcí a inves-
tic. Stranou musela 
také kultura. Francie 
ale začíná pomalu 
rozvolňovat a v An-
tony doufají, že už 
v září by se vše moh-
lo vrátit do normálu. 

„Hodně se mluvilo 
také o našem Hor-
ním náměstí, v Anto-
ny nám ho tak trochu 
záviděli,“ vysvětluje 
primátor Žbánek. To 
se ale brzy změ-
ní. Jednou z vel-
kých investic, kterou 

v Antony právě dokončují, je nové ko-
munitní náměstí s restauracemi, jež by 
mělo sloužit jako prostor pro setkávání. 

A zatímco Francouzi pozvali předsta-
vitele Olomouce, aby si přijeli prohléd-
nout nové náměstí, primátor Žbánek je 
na oplátku pozval do Česka. „Máme si 
totiž toho stále hodně co říct. Příště si 
mimo jiné chceme vyměnit zkušenos-
ti v oblasti vzdělávání či digitalizace,“ 
uzavřel primátor.   vez

Maďarský rok zahájí velvyslanci i výstava před katedrálou
Město oživuje partnerství a zahajuje 
česko–maďarský rok. O jeho úvod se 
9. června postará účast velvyslanců obou 
zemí a primátorů Olomouce a partner-
ské Pécse. 

Oficiální začátek česko-maďarského 
roku se odehraje symbolicky v prosto-
rách rytířského sálu olomoucké radni-
ce, kde je vyobrazena freska uherského 
krále Matyáše Korvína. S vedením 
města a zástupci partnerské Pécse se 
setkají maďarský velvyslanec Miklós 
Boros a český velvyslanec v Maďarsku 
Tibor Bial. 

Nemějte strach
Oba velvyslanci rovněž společně zahájí 
výstavu Nemějte strach! - Církev a cesta 
střední Evropy ke svobodě. Je nainstalo-
vaná před katedrálou svatého Václava 
a Olomoučanům přiblíží osobnosti katolic-
ké církve období před sametovou revolucí, 
které se staly symbolem odporu proti ma-
ďarskému, polskému a československému 
totalitnímu komunistickému režimu. 

„Meziměstská partnerství, to ale ne-
jsou jen oficiální setkání představitelů 

samospráv. Letos chceme Olomouča-
nům i návštěvníkům ukázat, jak lze 
partnerstvím opravdu žít. Spolu s part-
nerskou Pécsí, velvyslanectvím Maďar-
ska a Maďarským kulturním institutem 
v Praze proto letos obohatíme spole-
čenské akce v Olomouci o prvky maďar-
ské kultury, přiblížíme si maďarský film, 
sport, gastronomii a spoustu dalšího,” 
naznačil program česko-maďarského 
roku primátor Mirek Žbánek. 

Spojují nás chutě i souvislosti
Olomouc i Pécs na jihozápadě Maďarska 
pojí mnoho společného – univerzita, kultu-
ra i historie. „Jsou kulturními metropolemi 
s dlouhou pamětí. V obou městech bychom 
kdysi potkali Kelty či staré Římany. Na Olo-
mouckém hradě vládla s přemyslovským 
knížetem vznešená uherská princezna, 
v olomoucké katedrále při-
jímal českou korunu slavný 
uherský král Matyáš Korvín, 
přes Uhry k nám dorazila 
vyspělá renesanční kultu-
ra a v Olomouci sloužily 
za dob rakousko-uherské 
armády tisíce mladých 

Maďarů, mezi nimi i slavný matematik Já-
nos Bolyai,” připomněl historické souvis-
losti náměstek primátora pro vnější vztahy 
Karel Konečný.

A maďarská vína i gastronomické 
speciality zná snad bez ohledu na his-
torii každý, komu chutná kvalitní jídlo 
a pití. Nejen na ně bude pamatovat 
27. září na Horním náměstí bohatý pro-
gram Maďarského dne a veřejný pro-
stor oživí obří velkoplošná malba. Kino 
Metropol uvede v září Dny maďarského 
filmu, v galerii Telegraph bude tvořit 
jeden z nejúspěšnějších současných ma-
ďarských malířů Gábor Pintér a v listo-
padu v Jazz Tibet Clubu vystoupí král 
maďarských trumpetistů Lőrinc Barabás. 
Naopak už v červnu se návštěvníkům 
rozária představí květinové aranže z De-
brecína.   ste
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Počínaje jarními měsíci přes léto až do 
konce podzimu se Olomoučané mohou 
na území města setkávat s dopravním 
značením, které upozorňuje na blokové 
čištění komunikací prováděné pracovní-
ky městských Technických služeb.

Čištěná místa jsou vždy s dostatečným 
časovým předstihem, nejméně sedm dnů 
předem, opatřena přenosným dopravním 
značením B28 – Zákaz zastavení s dodat-
kovou tabulkou, kde je vyznačen termín 
blokového čištění.  

„Někteří řidiči však i přes takovéto 
upozornění ponechávají vozidla na par-
kovištích, znesnadňují tak očistu komu-
nikací a zejména se vystavují postihu 
za přestupkové jednání v souvislos-
ti s nerespektováním příslušného do-
pravního značení. Pokud se v daný den 
nachází vozidlo v místě čištění, strážníci 
na něj umístí Výzvu pro nepřítomného 

pachatele dopravního přestupku nebo 
botičku,“ uvedl k problematice ředitel 
olomouckých strážníků Pavel Skalický.

Za uplynulý loňský rok řešili stráž-
níci téměř sedm stovek přestupků, kdy 
řidiči nerespektovali příslušné dopravní 
značení a odstavená vozidla tak kompli-
kovala pracovníkům Technických služeb 
údržbu komunikací. 

Téměř polovina přestupků byla vy-
řešena blokovou pokutou, zbývající 
polovinu si pak rozdělily jako způsob 
řešení domluvy a oznámení správnímu 
orgánu. 

Do poloviny května letos hlídky ře-
šily 130 odstavených vozidel v místech, 
kde mělo probíhat blokové čištění. Nej-
více případů bylo na Masarykově třídě.

„Apelujeme proto na řidiče, přeparkuj-
te si v době blokového čištění, předejde-
te tak zbytečným komplikacím,“ varuje 
ředitel Skalický.   dtx

 POZOR NA STROJNÍ  
 A BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
V ČERVNU

úterky 
8. červen - Prokopa Holého, Be-
neše Třebížského, Bratří Wolfů, 
Ondřejova, Zikmundova, Roháče 
z Dubé, Jana Koziny, Miličova
15. červen - Na Zákopě, Železnič-
ní, Veverkova, Kampelíkova, Hil-
debrandova, Čadova, Gorkého, Za 
Školou, Sladovní
22. červen - Čadova, Kampelíko-
va, Luční, Na Zákopě, Chodská, 
Skopalíkova, Šubova, Kubátova, Na 
Trávníku, Na Rybníčku, U Pazderny
29. červen - B. Martinů, Chaloup-
ky, Nohejlova, Blodkovo nám., 
Ševčíkova,

středy
23. červen - Dolní Hejčínská (jed-
na strana) + Štolbova 
30. červen - Dolní Hejčínská (dru-
há strana) 

čtvrtky 
10. červen - Za Vodojemem (dru-
há strana), Hraniční, I.P. Pavlova 
(vnitrobloky)
17. červen - I. P. Pavlova 
(oboustranně) + Hraniční bez DZ
24. červen -Jeremenkova (jedna 
strana), Jungmanova (jedna strana)

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

po

+420 605 017 245

www.plicedomu.cz
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OTEVŘENÁ RADNICE

Nemohly by v Olomouci být historické lampy veřejného 
osvětlení a jak je to letos s „chodníkovným“?
Dotazy Olomoučanů z rubriky Otevřená radnice dále zaměstnávají úředníky magistrátu i odpovědné politiky městské samosprávy. Na 
všechny zaslané otázky odpovídáme a ze všech vybíráme ty, které by mohly zajímat více čtenářů než jen autora dotazu. 

V Olomouci je hodně historických míst hezky opravených. 
Jediné, co je trnem v oku, je fakt, že jsou všude instalová-
ny doslova nevzhledné lampy veřejného osvětlení. Neda-
la by se tato svítidla časem vyměnit za hezké historizující 
lucerny, jako jsou například v Praze? 

Zajímalo by mě, jestli stávající rada/zastupitelstvo uva-
žuje o posílení pravomocí/rozpočtů komisí městských 
částí – myslím, že rozpočet na kulturu a sport je v po-
hodě, ale chodníkovné je spíše směšné.  Neuvažuje se 
o tom, že by město do oprav chodníků přes KMČ pusti-
lo i soukromé subjekty? Mám pocit, že by to pomohlo 
k opravě větší metráže.

Robert Němec 

Na obdobný dotaz vám již v mi-
nulosti odpovídala architekt-
ka Křenková z útvaru hlavního 
architekta magistrátu, takže asi 
víte, že otázka použití histori-
zujících lamp byla několikrát 
diskutována při rekonstrukci 
jednotlivých náměstí v histo-

rickém jádru města. Proti jejich použití byly opakovaně 
vznášeny argumenty technické, které říkaly, že je nutné do-
cílit určité hladiny osvětlení, a to u často poměrně velkých 
ploch náměstí, a že to historizující lampy adekvátně neu-
možňují. Architektonické a památkářské argumenty zase ří-
kají, že historická lampa musí být skutečně historická. Dalo 
by se skoro říci, že co odborník, to názor...  Mám pro vás 
ale dobrou zprávu. Chystáme totiž Plán rozvoje veřejného 
osvětlení.  A právě tento koncepční dokument má obsaho-
vat i budoucí standardy veřejného osvětlení. Řešit bude jak 
úsporné formy, tak jeho vzhled. Plán vzejde nejen z odbor-
ných diskusí, ale i veřejného projednávání. Kromě analýzy 
veřejného osvětlení v centru města bude obsahovat i kon-
krétní požadavky na svítidla. 

Mirek Žbánek 
primátor

Petr Minarovič

Peníze, které mají k dispozici ko-
mise v městských částech jako 
„chodníkovné“, jsou součástí mno-
hem většího rozpočtu určeného na 
opravy komunikací. Komise mají 
ale garantováno, že do určité výše, 
což je letos dvě stě tisíc korun, si 
mohou „objednat“ opravu kon-
krétního chodníku v jejich městské části. Je tím tedy zaručeno, 
což je hlavní smysl chodníkovného, že se v každé městské části 
každý rok nějaký chodník opraví. Letos za více než pět milionů. 
Neznamená to ale samozřejmě, že se další chodníky neopravu-
jí, právě naopak, ale ty další jsou vybírány odborem dopravy na 
základě jejich technického stavu a dopravní důležitosti a letos 
je na ně určeno dvanáct milionů. Oprava tento rok čeká třeba 
chodníky na Krakovské, Jilemnického, Keplerově nebo Černé 
cestě. Běžnou údržbu bez stavebního povolení provádějí Tech-
nické služby jakožto správce. Soukromé subjekty se účastní ve-
řejných soutěží na větší, investiční opravy chodníků.

Eva Kolářová
náměstkyně 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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Koronavirus versus české školství – 1:1

České školství v pomyslném zápase proti silnému, neviditelnému soupeři neprohrálo, 
naopak vybojovalo remízu se vztyčenou hlavou.

Tento nerovný souboj byl pro české školství velkou výzvou a příležitostí, byť si uvědo-
muji, jaký dopad to má na pracovní nasazení řady učitelů. Zejména těch, kteří se snažili 
při omezených možnostech o plnohodnotnou distanční výuku. Všem učitelům patří ob-
rovské poděkování a úcta. V prvé řadě se ukazuje, že to, co nebylo možné změnit snahou 
o systémový rozvoj, mám na mysli digitalizaci, se pod tlakem okolností podařilo posu-
nout vpřed o neuvěřitelný kus, a to během několika dnů či týdnů. Učitelé dokázali vlastně 
okamžitě otevřít digitální třídy bez ohledu na předchozí zkušenosti a dovednosti.

Také je otázka, co dobrého vydrží i v příštím školním roce, zda například budou 
učitelé využívat distančního přístupu i tehdy, bude-li většina dětí ve škole. Třeba v pří-
padech, kdy dítě bude kvůli nemoci doma, přesto schopné připojit se a „být“ ve třídě.

A co poradit na závěr? Učitelům a rodičům zejména vstřícnost a shovívavost. Sku-
tečně vůbec nezáleží na tom, zda se stihne probrat všechno z matematiky, češtiny 
a dalších předmětů. Pojďme z krize vyjít silnější, to se ale podaří jedině tehdy, pokud 
potáhneme za jeden provaz, učitel a rodič na jedné straně. Máme přece společný cíl 
a tím jsou naše děti. Poděkujme našim učitelům na konci tohoto náročného školního 
roku, zvládli to na jedničku.

Radim Lindner / ANO 2011
předseda Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

Dopravní zácpy - kdo za to může?

Blíží se nám léto a s ním doba dovolených. Vytáhneme své plechové miláčky a vyrazí-
me tradičním směrem na Chorvatsko. Všichni se obrníme trpělivostí, protože víme, že 
obdobný nápad jako my mělo ve stejný čas několik set tisíc obyvatel Evropy. Na cestě 
nás čekají kolony a kolony a my vymýšlíme, jak zabavit děti, a jestli je lepší jet přes 
noc, anebo to risknout přes den.  Po půl až dni útrap nás pak čeká zasloužená odmě-
na, moře a pláž, které nám, vnitrokontinentálním státům, tolik chybí. 

Čemu ale moc nerozumím, je, proč lidé dobrovolně podstupují každodenní mar-
týrium stání v olomouckých zácpách. Celý měsíc květen byl ve znamení akce Do prá-
ce na kole. Z pohledu cyklisty a řidiče musím přiznat, že nebyl dostatečně úspěšný ve 
svém základním poslání, dostat občany z aut na kola. Naopak, s příchodem teplejší-
ho počasí lidé vytáhli po zimě své pečlivě garážované vozy a vydali se s nimi brázdit 
místní komunikace, čímž provoz znatelně zahustili. Z toho pak rezultují ranní a odpo-
lední zácpy, jako jsou například u Bristolu či po celé komunikaci od Dobrovského po 
Chválkovickou. Občané jsou pak logicky naštvaní a žádají město, ať tuto situaci řeší.  

Řešení je přitom prosté. Slevit trochu ze svého pohodlí a zkusit využít jiné formy 
dopravy. Ze Šternberka vede nově a draze vybudovaná dráha pro rychlovlak, který 
nás do Olomouce dopraví za deset minut. Autem to trvá bez zácp dvacet. To samé se 
pak týká cestování po Olomouci. Olomoucká MHD je stejně rychlá, ne-li rychlejší než 
cesta autem, navíc bez stresu, kde budu čekat v zácpě či kde zaparkuji. Dnešní doba 
dokonce umožňuje cestovat po městě sdílenými koly či koloběžkami. V současnosti 
navíc může každý v Olomouci využít na patnáct minut zdarma sdílené kolo, které 
sponzoruje nákupní centrum. Za tu dobu se dá dostat téměř všude.

Osobně vnímám potřeby obyvatel a chápu, proč volí individuální formu dopravy 
pomocí vlastního automobilu, který je navíc dnes finančně snadno dostupný. I já ob-
časně využívám osobního automobilu pro jízdu po městě. Jen pak musím, stejně jako 
všichni ostatní, akceptovat i tu druhou stranu mince. Nepopulární a otravné zácpy. 

Je tedy jen na nás, jaký dopravní prostředek si zvolíme, se všemi jeho klady a zá-
pory. Každopádně vám všem přeji šťastnou a hlavně bezpečnou cestu, ať to bude 
čímkoliv a kamkoliv. A také krásné léto.

Svatopluk Binder / ANO 2011

Masarykovu lidem přívětivější 

Na příští rok je naplánována větší oprava tramvajové trati na Masarykově třídě 
mezi mostem přes Moravu a mostem přes Bystřici. Součástí této akce má být také 
nová zastávka U Bystřičky, výměna asfaltového povrchu vozovky i dlažby chodní-
ků a přechody pro chodce. Když k tomuto opravovanému úseku připočítáme také 
oba mosty, dostáváme se téměř k polovině délky celé Masarykovy třídy a investi-
cím za stovky miliónů korun.

Je proto mrzuté, že místo, aby se začalo  s komplexní a koncepční obnovou 
Masarykovy třídy podle platných městských strategií, vypadá to, že i po opravách 
zůstane tato významná spojnice centra s nádražím víc zkratkou pro auta než pří-
jemným městským bulvárem. Přitom tudy denně projdou tisíce chodců, bydlí zde 
stovky obyvatel, podnikají desítky obchodníků a je to jedna z nejvíce vytížených 
tras pro cyklisty.
1.zeleň a modrozelená infrastruktura
Součástí staveb obou mostů je výměna všech inženýrských sítí - proč je tedy ne-
vyměnit také v úseku mezi mosty? Na výměně sítí by se měli finančně podílet také 
jejich správci. Po obou stranách třídy by se pak mohly zřídit zelené pásy se stromy 
a propustné povrchy pro zasakování srážek, jež by zajistily jejich závlahu.
2.chodci
Chodníky na Masarykově třídě často přerušují vedlejší ulice bez přechodů pro chod-
ce. Ty navíc chybí i na samotné Masarykově - mezi Zeyerovou ulicí a Žižkovým ná-
městím je dnes pouze jediný pěší přechod. Co brání zřízení dalšího přechodu v místě 
nové zastávky a v budoucnu také v místě zastávky pro opačný směr? U všech vedlej-
ších ulic by se využily pohodlné zvýšené přechody pro chodce, jež by zároveň pro 
vozidla fungovaly jako zpomalovací prahy – tak to známe z třídy Kosmonautů před 
budovou CPI u nádraží. Doplnění laviček, přístřešků pro čekající na tramvaj a dalšího 
mobiliáře by mělo být samozřejmostí.
3.cyklisté
Také pro cyklisty je Masarykova nepohodlná, v některých úsecích i riskantní - ve vo-
zovce pro ně není dostatek místa a často se musí vyhýbat odstaveným autům až do 
tramvajového pásu. Nebylo by bezpečnější změnit automobilové pruhy na pruhy pro 
cyklisty a auta vést na pásu společně s tramvajemi? Ostatně, auta jezdí po tramvajo-
vém pásu na Masarykově již mnoho let.

Nová zastávka U Bystřičky je v projektu navržena jako vídeňská. Žádoucímu zklid-
nění provozu by však více odpovídala zastávka mysová, již známe z ulice 1. máje.

Projekt opravy ještě není dokončen – o zapracování naší reálné vize s koaličními 
politiky a magistrátními úředníky intenzívně jednáme.

David Helcel / nezařazený

VLASTNÍCI PAMÁTEK MOHOU ŽÁDAT 
O DOTACI NA OBNOVU
Vlastníci nemovitostí, které se nachází v Městské památkové rezer-
vaci Olomouc, mají možnost žádat o poskytnutí státní dotace z Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2022. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultu-
ry ČR spolu se statutárním městem Olomouc.  Dotace je určena na 
památkovou obnovu objektů, které se nacházejí na území městské 
památkové rezervace Olomouc a současně jsou zapsány ve Stát-
ním seznamu nemovitých kulturních památek. Nutné podmínky, 
povinné přílohy a další informace: Klára Uhlíková, útvar hlavního 
architekta MMOl, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. 
Telefon: 588 488 389 | e-mail: klara.uhlikova@olomouc.eu
Více na: www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/ 
mpr-olomouc/dotace-mpr

ELEKTRONICKÁ AUKCE NEMOVITÝCH VĚCÍ
Rada města Olomouce na své schůzi konané dne 24. 5. 2021 
schválila záměr prodat níže uvedené nemovité věci z majetku sta-
tutárního města Olomouce formou veřejné elektronické aukce. 

Nemovitá věc Minimální
kupní cena

Termín 
aukčního 

kola

Části pozemků parc. č. 1005/1 orná půda (dle GP parc. č. 
1005/22 orná půda) o výměře 1 390 m2, parc. č. 1005/2 
ostatní plocha (dle GP parc. č. 1005/2 ostatní plocha díl 
„d“) o výměře 1 663 m2 a parc. č. 1005/17 ostatní plocha 
(dle GP parc. č. 1005/2 ostatní plocha díl „c“) o výměře 
67 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc.

6 100 000,- 
Kč vč. DPH

3. 8. 2021 
v 10:00 
hodin

Registrace zájemců do elektronické aukce je možná do 29. 7. 2021 
do 10.00 hodin. Elektronický aukční portál pro registraci zájemců 
včetně podmínek elektronické aukce je přístupný na interneto-
vých stránkách města Olomouce na adrese www.olomouc.eu/
eaukce. Předmětné části pozemků jsou z hlediska Územního plá-
nu Olomouc vymezeny jako součást přestavbové plochy 10/070P 
smíšené obytné s blokovým typem struktury zástavby, max. výš-
kou zástavby 10/14 m, zastavěností 15-40 % a min. podílem zele-
ně 30 %. Pozemky jsou veřejně přístupné, z tohoto důvodu nebude 
organizována společná prohlídka zájemců na místě samém.
Bližší informace k prodeji nemovitých věcí poskytne Magistrát 
města Olomouce, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových říze-
ní, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, Bc. Kateřina Kašpárková, DiS., 
Telefon 588 488 278, e-mail: katerina.kasparkova@olomouc.eu. 
Bližší informace k nemovitým věcem z hlediska jejich využití dle 
Územního plánu a dopravního napojení poskytne Magistrát měs-
ta Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Úřad územního 
plánování, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 
Ing. Zuzana Sedláková, Telefon: 588 488 395, 
e-mail: zuzana.sedlakova@olomouc.eu.
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Olomoucká pobočka Československé 
obce legionářské slaví stoleté výročí
Je to rovných sto let, kdy vznikla jed-
notná Československá obec legionářská 
(ČsOL). Na základě usnesení Všelegio-
nářského sjezdu konaného v lednu 1921 
vznikla jednotná všelegionářská orga-
nizace, jež si dala za cíl být oporou mla-
dého demokratického Československa 
a zároveň sdružovat příslušníky česko-
slovenských legií. Její olomoucká jedno-
ta vznikla přesně 26. června 1921. 

Všelegionářská organizace se ustavovala 
postupně od začátku roku 1921. Stranou 
dění nezůstali ani legionáři v Olomouci 
a blízkém okolí. Již 10. dubna 1921 se usku-
tečnila první přípravná schůze vznikající 
olomoucké župy, která byla oficiálně vy-
tvořena na konferenci jednot 4. září. V Olo-
mouci pak vznikla vlastní jednota ČsOL na 
ustavující valné hromadě 26. června. 

Olomoučtí legionáři byli ovšem ak-
tivní již před vznikem vlastní jednoty. Již 
na konci roku 1919 po příjezdu prvních 
transportů z Vladivostoku založili orga-
nizaci, která se starala o podpůrný fond 
pro vdovy a sirotky po padlých legioná-
řích. Olomoucká jednota legionářské 
obce se aktivně zapojila do života města 
nejen po stránce kulturní a společenské, 
ale taktéž provozovala například vý-
znamnou obchodní společnost Colonia 
a zasloužila se o otevření místní pobočky 
celostátní Legiobanky. 

Bohatou veřejnou činnost jednoty ve 
prospěch města a občanů přetrhl zánik 
republiky. V časech německé okupace 
a po nástupu komunistického režimu byli 
mnozí legionáři za své vlastenectví a ob-
čanské postoje perzekuováni.

V současnosti ČsOL sdružuje přísluš-
níky druhého československého odboje, 
příbuzné po účastnících prvního a dru-
hého odboje, novodobé válečné veterá-
ny a rovněž zájemce o československé 

moderní dějiny. K tradicím prvorepubli-
kové olomoucké jednoty Československé 
obce legionářské se pak ve městě hrdě 
hlásí Jednota ČsOL Olomouc 1, která se 
od roku 2017 navíc pyšní čestným ná-
zvem 6. čs. střeleckého pluku Hanácké-
ho. Patří k významným představitelům 
ČsOL nejen ve městě, ale i v Olomouc-
kém kraji. Uniformovaní členové jednoty 
Olomouc 1 se pravidelně účastní neje-

nom pietních aktů k významným výročím, 
ale také různých historicko-vojenských 
akcí pro veřejnost. K dalším aktivitám olo-
mouckých legionářů patří dokumentační 
a propagační činnost týkající se českoslo-
venské vojenské historie.

Podobně jako u dalších spolků, tak 
také do aktivit olomoucké jednoty obce 
legionářské silně zasáhla epidemie koro-
naviru, která mnohé plány překazila nebo 
minimálně odsunula na pozdější dobu. 
Věrni legionářské tradici a ideálům T. G. 
Masaryka členové Jednoty ČsOL Olomouc 1 
i přes současné komplikace vytrvávají ve 
své činnosti a rozvíjí plány do budoucna. 
Petr Žižka, člen Jednoty ČsOL Olomouc 1

PŘED STO LETY

Ředěné mléko a krátké máslo
Pokud vás trápí pocit, že dřívější ob-
chodníci byli oproti dnešním poctiví, 
budiž vám následující řádky útě-
chou. V polovině června 1921 ozna-
muje Veterinární a tržní úřad města 
Olomouce, že v Olomouci zkont-
roloval 297 vzorků mléka a z toho 
73 vzorků bylo mléko ředěné. Ani 
máslo na tom není lépe. Závady vy-
kazovalo 34 vzorků másla, a to buď 
nesprávnou váhu, nebo větší poměr 
podmáslí a tvarohu (neboli krátké 
máslo). Jen ten nehygienický zlořád 
ochutnávání prodávaného másla 
špičkou nehtu ze strany zákazníků 
už prý byl odstraněn! 

Olomouc si užívá promenádní kon-
certy ve dvou parcích
Oblíbené koncerty pod širým ne-
bem se v červnu 1921 konají hned 
na dvou místech. Smetanovými 
sady, kde promenádní koncerty 
známe i dnes, zní dvě olomoucké 
vojenské hudby ve čtvrtek večer 
a v neděli odpoledne. Obě kape-
ly pak v jiných, volných termínech 
vystupují také v Michalském výpa-
du, dnešních Bezručových sadech. 
Data stanovuje městská rada, pro-
tože dvě kapely se o termíny hádají.

Nové tramvajové zastávky
Správa pouliční dráhy bojuje o pří-
zeň cestujících. V červnu otevírá 
nové tramvajové zastávky a prodlu-
žuje platnost jízdenky tzv. střed-
ního pásma. Nové zastávky jsou 
na trati mezi nádražím a městem 
U Hausnerů, dále u divadla, kde 
vozy zastaví v době divadelních 
představení ve všední dny od šesti 
do deseti večer a v neděli odpole-
dne, a konečně třetí nová zastávka 
je u městských parků (Smetanovy 
sady) mezi kavárnou Paříž (Drápal) 
a nádražím Olomouc - Nová Ulice. 

První ilustrace v denním tisku
Olomoucká média se dostáva-
jí na roveň velkoměstského tisku. 
Deník Pozor začíná v červnu 1921 
v nedělní příloze otiskovat ilustra-
ce. Noviny, jejichž stránky doposud 
zpestřovaly pouze inzeráty, nyní 
oživují ilustrace akademického ma-
líře Františka Hoplíčka. Jako první 
je zachycena scénka, jak návštěv-
níci Smetanových sadů krmí opičku 
v zoo-koutku.   mif

ČERVEN 1921 TELEGRAFICKY

Výbor Jednoty ČsOL v Olomouci v roce 1929.

Olomoucké Muzeum národního osvo-
bození disponovalo druhou nejrozsáh-
lejší expozicí věnující se našim legiím. 
Na fotografii je bývalý ruský legionář 
a první předseda uvedeného muzea 
pplk. František Ziegelheim. 
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TAJENKA
Až ti bude v životě nejhůř, … za tebe. 
— John Lennon, britský hudebník (1940–1980)

Tři vylosovaní luštitelé získají dárek od 
ZOO Olomouc. Tajenku křížovky zasílejte 
do 18. června na adresu: 

Magistrát města Olomouce,  Horní ná-
městí – 583, 771 27 Olomouc . Obálku 
označte heslem „Tajenka“. Elektronicky 
můžete vyluštěnou tajenku zaslat na 
adresu: tajenka@olomouc.eu. Nezapo-
meňte prosím uvést své jméno, telefon 
a doručovací adresu.

Tajenka z minulého čísla:
Kdo chce hýbat světem, musí pohnout 
nejdříve sám sebou. (Sókratés) 

Úspěšní luštitelé: Karel Stejskal, Vojtěch 
Nehera, Monika Čechmánková.

SUDOKU
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www.lekarna.agel.cz

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

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Zajistíte si
dostupnost
léků při
vyzvednutí

Rezervujte On-line
své léky na předpis

 

www.letodeti.cz

UNIVERZITNÍ
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Ministerstvo životního prostředí,  
statutární město Olomouc a společnost Medialogue 

vás zvou na venkovní expozici

24. 6. – 14. 7. 2021  Horní náměstí, Olomouc 

VODA     CIVILIZACE
WATER               CIVILIZATION&

Tematické přednášky
24. 6. 2021  pro školy

Voda a civilizace
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
prorektor Univerzity Karlovy

Hodnota vody
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik 
a předseda Svazu vodního hospodářství ČR

Výstava se koná pod záštitou dánského velvyslance v České republice.

Pro veřejnost dostupné
ze záznamu na YouTube
kanálu statutárního
města Olomouc
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