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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Na turisty v Olomouckém kraji Čajkaréna bude sloužit jak
gymnazistům, tak i sportovcům
čeká v zimní sezoně
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Olomo

Výstava Od Tiziana
po Warhola představí
šest stovek exponátů

OHA
Více PŘÍL

Olomoucké nádraží čeká
rekonstrukce za 3 miliardy korun
zvýší se kvalita a bezpečnost železniční dopravy
Vážení občané,
v den, kdy píši svůj poslední
úvodník do našeho měsíčníku,
soud potvrdil výsledky letošních krajských voleb. Pro mě
a mé kolegy ze stávající Rady
Olomouckého kraje to znamená především připravit ustavující zasedání krajského zastupitelstva. Na něm bude zvolen
nový hejtman se svými náměstky a dalšími neuvolněnými
členy krajské rady. Jak sami víte
z denního tisku a dalších médií,
řadu míst v nové radě obsadí
zkušení kolegové, kteří své
resorty řídili již v minulosti.
Já sám jsem se již před časem
rozhodl neobhajovat funkci
hejtmana a v novém volebním
období chci pracovat jako
zastupitel. Zároveň se budu
věnovat působení v Senátu,
jehož jsem již dva roky členem.
Mohu vám slíbit, že na centrální úrovni hodlám i nadále
bojovat za Olomoucký kraj.
Věřím, že s řadou z vás se budu
i nadále potkávat, a již nyní se
na to těším.
Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Krajské volby 2012
v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj • Volby konané 12. a 13. října rozhodly o složení krajského zastupitelstva
Olomouckého kraje. S 26,7 procenty hlasů vyhrála ČSSD, hned
za ní skončila s 22,82 procenty
hlasů KSČM. Následovala strana Koal-OIK s 11 procenty hlasů, ODS s 10,91 procenty hlasů,
TOP+STAN s 6,16 procenty
hlasů a NEZ s 4,95 procenty
hlasů. ČSSD získala celkem
19 mandátů, KSČM 16 mandátů, ODS 8 mandátů, Koal-OIK
8 mandátů a TOP+STAN
4 mandáty.
Ustavující zasedání nového krajského zastupitelstva proběhne
v pondělí 19. listopadu od 10
hodin. Bude je hostit velký zasedací sál Magistrátu města
Olomouce na Hynaisově ulici.
Zastupitelé složí slib a zvolí novou krajskou radu včetně hejtmana a jeho náměstků.
|KR

Železniční stanice v Olomouci dostane novou podobu.

Olomouc • Ještě letos by měla
začít rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice v Olomouci.
Vyžádá si investici za zhruba 3,1
miliardy korun a potrvá tři roky.
Zhruba 83 procent nákladů pokryje dotace z fondů Evropské
unie. V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele

stavby. Cílem přestavby je zvýšení kvality a bezpečnosti železniční dopravy.
Opravy se dotknou všech nástupišť, starého podchodu, kolejí v délce 13 km a silničních
i železničních mostů nacházejících se v obvodu stanice.
Kromě vzniku jednoho zcela

Zleva: Zdeněk Zapletal (LASKI) a Zbyněk Poštulka

výrobě fréz na pařezy patříme
k největším výrobcům na evropském kontinentě. Exportujeme
do téměř padesáti zemí světa,“
uvedli zástupci firmy.
O živnostenský titul bojovalo
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Kraj spustil
mobilní verzi webu
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj spustil mobilní verzi svých
webových stránek. Je určena
k prohlížení na zařízeních
maFoto s
| KR
lým displejem. K těm patří
především mobilní telefony, ale
rovněž i tablety a další zařízení.
Mobilní verze krajského webu
obsahuje základní informace
o kraji, provozní dobu pro veřejnost, telefonní seznam a kalendář akcí. Jeho součástí jsou
samozřejmě také aktuality.
Z úvodní strany mobilní verze
se návštěvníci dostanou také na
úřední desku kraje, na turistický informační portál a na plnou variantu webu www.kr-olomoucky.cz. Webové stránky
jsou naprogramovány tak, aby
samy detekovaly přihlášení
z mobilních zařízení a návštěvníky prohlížející si prezentaci
například prostřednictvím telefonu automaticky přesměrovaly na mobilní web.
Olomoucký kraj připravil mobilní verzi v reakci na vzrůstající
podíl návštěvníků svého webu,
kteří k prohlížení využívají právě telefonů nebo tabletů.
| KR

Foto | vizualizace SŽDC

nového nástupiště počítá projekt také s jejich přečíslováním
a novým zastřešením, protihlukovými stěnami či inovací elektronického zabezpečovacího zařízení a informačního systému.
Po modernizaci budou moci železniční stanicí projíždět osobní
vlaky rychlostí až 140 km v ho-

dině, celkově tak dojde ke zkrácení jízdních dob a usnadní se
rovněž přestupy mezi vlaky nižších a vyšších kategorií bez
použití podchodu. Bezpečnost
cestujících bude nově střežit kamerový systém.
| DD

Firmou roku Olomouckého kraje 2012 je LASKI,
živnostníkem roku Zbyněk Poštulka
Olomouc • Vítězem regionálního kola soutěže Firma roku se
stala společnost LASKI, výrobce a prodejce komunální techniky ze Smržic. V kategorii Živnostník roku porotce v Olomouci nejvíc zaujala Tvarůžková
cukrárna v Lošticích podnikatele Zbyňka Poštulky. Vítězové
postupují do celorepublikového
finále, kde budou reprezentovat
Olomoucký kraj.
Společnost LASKI uspěla v konkurenci 247 společností. Firma
podniká od roku 1992 ve výrobě
a prodeji komunální techniky,
zaměřuje se na komunální stroje
pro profesionální použití. Jejími
odběrateli jsou města a obce,
technické služby nebo půjčovny.
Vyrábí frézy na pařezy, štěpkovače a drtiče dřevní hmoty,
drážkovače či vysavače listí. „Ve

Více | str. 2

Náklad 256 000 výtisků

Foto | Archiv

191 podnikatelů. „Pan Poštulka
podniká v oboru krátkou dobu
a dostal se opravdu daleko. Je to
živnostník zastupující světoznámý tradiční výrobek Olomouckého kraje. Posbíral už řadu

ocenění a jeho cukrárna je také
častým cílem turistů. Podílí se
tak na propagaci Olomouckého
kraje. Vyzdvihnul bych také
jeho snahu neustále se rozvíjet,“
komentoval rozhodnutí poroty
její člen David Rokosz.
Zbyněk Poštulka také více než
dvacet let vyrábí prvky pro příjem individuálního televizního
vysílání. K tomu začal s manželkou v roce 2009 vyrábět a prodávat tvarůžkové moučníky podle rodinné receptury. V kategorii Odpovědná firma roku
2012 Olomouckého kraje, kterou vyhlašuje Vodafone, zvítězila společnost PRO-BIO.
Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone
Firma roku 2012 a Era Živnostník roku 2012 proběhne 4. prosince v Praze.
| KR

Foto | Archiv

Vizualizace nové rozhledny

Na Velkém Kosíři
bude stát rozhledna
Velký Kosíř • Na vrchu Velký
Kosíř na Prostějovsku v pátek
12. října hejtman kraje Martin
Tesařík (ČSSD) spolu se zástupci obcí mikroregionu Kosířsko
a Lesů ČR zahájili stavbu nové
rozhledny za zhruba 6,5 milionu korun. Olomoucký kraj na
rozhlednu přispěl 3 miliony korun. Zbylé peníze chce mikroregion získat z dotace z regionálního operačního programu
a z výtěžku prodeje schodů.
První návštěvníky by mohla
rozhledna přivítat v květnu
2013.
Nová 25metrová rozhledna
z kamene a dřeva s celoročním
provozem bude stát na místě
bývalé rozhledny z roku 1927.
Mikroregion Kosířsko za účelem získání dostatečného množství peněz prodává zájemcům
schody rozhledny. Jména
kupujících nechá na schodech
zvěčnit. Doposud tak prodal ze
642 schodů 49 kusů, 15 schodů
je zamluveno.
| TZ
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A K T UA L I T Y
Delegace
z Olomouckého
kraje navštívila
Ázerbájdžán
Olomouc • Delegace v čele
s hejtmanem Martinem Tesaříkem navštívila ve dnech 30. září
– 3. října Ázerbájdžán. Na pracovním jednání v Baku probírali
s představiteli ústřední vlády
možnosti regionální spolupráce. Ocenili zejména přípravu
studentů Slovanské univerzity
v Baku na kurzech češtiny na
Univerzitě Palackého za podpory Olomouckého kraje.
Nastínili společné cíle v ekonomice a životním prostředí,
zejména v odpadovém hospodářství a vodohospodářství.
Náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL) vyzval k vytvoření společné databáze firem
působících v Olomouckém kraji
a v ázerbájdžánských regionech
a jejich výrobků, která se osvědčuje při navazování mezinárodních obchodních kontaktů.
V partnerském městě Olomouce Gjandže se zástupci kraje
setkali se starostou Elmarem
Veliyevem a představiteli obchodních a akademických kruhů. Nabídli jim zkušenosti
a technologie českých podniků, dodávku tramvají a závlahového zařízení. Obě strany
uvažují i o možnostech spolupráce v cestovním ruchu při
využití zdravotnických zařízení
a sanatorií v Olomouckém
kraji.
| RE

Na turisty v Olomouckém kraji
čeká v zimní sezoně řada novinek
Olomoucký kraj • Provozovatelé lyžařských areálů v Olomouckém kraji připravují na nadcházející zimní sezonu další vylepšení svých služeb. O běžeckých
stopách bude lyžaře informovat
nová aplikace, připraveny jsou
pro turisty i speciální adventní
pobyty.
Jeseníky nabídnou v zimní sezoně stovky udržovaných lyžařských běžeckých tras. Novinkou
letošní sezony je on-line aplikace, která bude v rámci turisticko-informačního portálu
N a v š t i v t e J e s e n í k y. c z a
bilestopy.cz ukazovat stav na
350 kilometrech upravených
běžeckých trasách a zároveň
přenášet informace o teplotě,
stavu počasí, nejbližších turistických zajímavostech či stanovištích horské služby.
Běžkaři ocení také nový přístřešek na Medvědí na cestě z Koutů nad Desnou k oblíbenému
turistickému cíli, horní nádrži
Přečerpávací vodní elektrárně
Dlouhé stráně. Informace o celé
oblasti Jeseníků získají návštěvníci v Rapotíně, kde se otevřelo nové informační centrum.

Ilustrační foto

Na své si v Jeseníkách přijdou
příznivci sjezdového lyžování,
vybírat lze z bezmála čtyř desítek lyžařských areálů, které stále rozšiřují a zdokonalují své
služby. Moderní Skiareál v Koutech nad Desnou nabízí šestisedačkovou lanovku, čtyři sjezdovky dlouhé 5,7 kilometrů,
snowpark s umělým osvětlením
nebo pojízdný pás v areálu lyžařské školy pro děti a začátečníky.
Na novou čtyřsedačkovou lanovku láká turisty areál na Červe-

Krajané v Srbsku dostali
nový autobus

nohorském sedle, odkud se mohou lyžaři vydat na čtyři sjezdovky. Nejvýše položenými
sjezdovkami, vleky i nádhernou
přírodou se může pochlubit
Ovčárna pod Pradědem. Kdo
chce lyžovat na nejdelší sjezdovce v České republice dlouhé
3,26 km, zamíří do Ski centra
Bonera Ramzová. Poblíž se nachází vyhledávané středisko
Petříkov, rodiny s dětmi najdou
vhodné sjezdovky také v areálu
Kraličák nebo Skiareálu Ostruž-

ná, kde nechybí dětský park
s vlekem, kolotočem a lyžařská
škola. Město Olomouc přichází
v zimní sezoně s novinkou v podobě adventních pobytů ve čtyřech partnerských hotelech.
Speciální nabídka platí od 31.
listopadu do 21. prosince. Turisté za výhodné ceny získají balíčky pro dvě osoby na třídenní
pobyt s polopenzí, prohlídku
města s průvodcem i poukázky
na oblíbený punč.
| HD

Hejtmanství podpoří studenty
na zahraničních vysokých školách

Foto | PD

Slavnostní předání autobusu proběhlo před sídlem Olomouckého kraje.

Olomouc • Olomoucký kraj
předal zástupcům české menšiny žijící v srbské Vojvodině
klíče od meziměstského autobusu značky SOR. Autobus
v hodnotě 760 tisíc korun kraj
po dohodě s dopravcem Veolia
Transport Morava odkoupil za
240 tisíc korun a v rámci partnerství ho daroval krajanům
v Banátu.
„Myšlenka darovat autobus nás
napadla při cestě do Vojvodiny
v loňském roce, když jsme
v Bele Crkvě a okolních českých

Olomouc • Věda v Olomouci je
název konference, jejímž obsahem je prezentace center působících na Univerzitě Palackého
a možnost spolupráce s firmami.
Na programu je panelová diskuze
na téma věda, její transfer
a přínosy pro firemní sféru. Akce
se uskuteční 27. listopadu na
Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, registrace účastníků proběhne od 9.30 hodin. Více na
www.vedavolomouci.upol.cz.

Soutěž o nejlepšího
podnikatele roku

Buk příběhů

Šumperk • Několikaměsíční
klání mezi dvanácti finalisty
jedenáctého ročníku celostátní
ankety Strom roku, který uspořádala Nadace Partnerství,
skončilo. Vítězkou se s 9 879
hlasy stala lípa z Novodvorské
aleje v jihomoravské obci Vavřinec. Na druhé příčce se umístil buk příběhů z Olomouckého
kraje s 3 120 hlasy. Třetí místo
obsadila jiřická lípa z Vysočiny
s 2 988 hlasy.
| DP

Věda v Olomouci

| RE

Foto | Archiv

Buk příběhů
se umístil
na druhém místě

VE ZKRATCE

vesnicích navštívili naše krajany,“ uvedl náměstek hejtmana
Pavel Horák (KDU-ČSL).
„Dopravní dostupnost je v tomto kraji pro Čechy klíčová.
Především pro školáky, kteří za
vzděláním musí denně dojíždět.
Možnost poskytnout autobus
jsme projednali se společností
Veolia Transport Morava. Její
ředitel nám pro tento účel nabídl meziměstský autobus vyrobený v roce 2004 se 45 místy
k sezení a 30 k stání za sníženou
cenu,“ dodal.
| KR

ROZHOVOR MĚSÍCE | MICHAEL FISCHER, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Olomouc • Olomoucký kraj
i v roce 2013 nabídne stipendia
zájemcům o středoškolské a vysokoškolské studium v zahraničí.
Přednost budou mít zájemci
o studium oborů perspektivních
pro kraj na školách v partnerských regionech. Podmínkou je
bydliště v Olomouckém kraji
a pro středoškoláky a studenty
vyšších odborných škol i studium
na zdejších školách. V rozpočtu
kraje pro rok 2013 je k tomuto
účelu vyhrazeno 1,5 milionu
korun.
Rozhodování o udělení stipendia
proběhne ve dvou kolech výzev
s termíny podání žádostí do
15. února a 28. června. Celková
délka čerpání stipendia může ve
svém součtu činit u studentů vyšších odborných a vysokých škol
maximálně 6 měsíců studia v zahraničí, u žáků středních škol
maximálně 10 měsíců. Minimální
doba pobytu v zahraničí je jeden
měsíc. Věk uchazeče nesmí
překročit 30 let a podmínkou je
rovněž studijní průměr do 1,6
a u vysokoškoláků do 1,8. Výše
stipendia je maximálně 3500 ko-

run na měsíc. Kraj poskytuje stipendia od roku 2007. V letošním
roce splnilo podmínky pro udělení stipendia 95 ze 119 žadatelů.
Více informací a formulář žádosti
na www.kr-olomoucky.cz v sekci
„Příspěvky, granty a dotace/
Krajské příspěvky a dotace/
Studijní stipendium Olomouckého kraje“.
Seznam studijních oborů vysokých škol určených k podpoře
pro rok 2013
Technické: strojírenství, elektrotechnika, informatika, stavebnictví
Přírodovědné: medicína a farmacie, veterinární lékařství
Přírodní vědy: chemie, biochemie, biologie, fyzika (vč. optiky,
optoelektroniky, optometrie),
matematika, statistika, geografie, geoinformatika, kartografie
Ostatní: architektura, studium
cizích jazyků (filologie, aplikovaná filologie), ekonomika a management, mezinárodní obchod,
marketing, doprava a logistika,
hotelnictví a cestovní ruch, učitelství, pedagogika, zemědělství
a lesnictví, potravinářství.
| KR

Olomouc • Firma Ernst &
Young pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Martina Tesaříka (ČSSD) vyhlašuje 7. ročník
soutěže o podnikatele roku
Olomouckého kraje 2012.
Zájemci mohou nominovat podnikatele do soutěže do 30. listopadu. Jméno vítěze bude slavnostně vyhlášeno v únoru 2013.
„Vždy budu maximálně podporovat soutěže tohoto typu, neboť
mají hned několikerý pozitivní
dopad na prosperitu našeho kraje. Podnikatel roku vyhodnotí
a ocení nejvýraznější osobnosti
v oblasti rozvoje a informace o
něm se prostřednictvím soutěže
dostane do povědomí veřejnosti.
Prosperita kraje stojí na těchto
osobnostech a ocenění si zaslouží. Soutěž zároveň motivuje podnikatele k inovacím, soutěživosti
a rozšiřování aktivit, čímž vznikají nová pracovní místa,“ uvedl
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje. Nominační formulář je přístupný na stránkách
soutěže www.podnikatelroku.cz.
| KR

Olomoucký kraj byl
nejúspěšnějším
účastníkem festivalu
v Karlových Varech
Karlovy Vary • Velký úspěch
zaznamenal Olomoucký kraj na
festivalu turistických filmů
TOURFILM v Karlových Varech. V hlavní kategorii ocenila
porota 1. místem snímek Olomoucký kraj – region pro každé
období.
Film, jehož cílem je propagace
krásy a zážitků v našem regionu,
vytvořila agentura m-ARK
Marketing a reklama s. r. o.
z Olomouce. V soutěžním klání
136 filmů a spotů byla ve druhé
kategorii festivalu ohodnocena
cenou poroty i sada krátkých
spotů Olomouckého kraje. | JO

Michael Fischer: Stát předal své kompetence zdravotním pojišťovnám

V posledních týdnech a měsících zaplnily stránky regionálních médií dvě velké kauzy, ta
metanolová a otázka budoucnosti nemocnic v regionu. Obě
dvě v rozhovoru komentuje náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Michael Fischer:
Pane náměstku, můžete nám
přiblížit roli kraje v případu
metanolu?
Kraj řeší krizové situace v regionu. Za tímto účelem máme

vytvořený meziresortní krizový
štáb, který ve věci metanolu
jednal. Záležitost s metanolem
je však zejména věcí orgánů
státní správy, v tomto případě
Státní potravinářské a zemědělské inspekce, která je přímo
podřízená ministerstvu zemědělství, České obchodní inspekce, orgánům celní správy a v neposlední řadě i Policii ČR.
Musím proto zdůraznit, že vnímám nastalou situaci jako selhání státního dozoru, a to ze
strany všech výše uvedených
subjektů. Události jsou obrazem
selhávání výkonu státní správy,
kdy stát není schopen zajistit
nezbytný dozor, ale i výběr daní.

Pakliže by skutečně státní dozor
fungoval, nemohlo by se u nás
v žádném případě něco takového stát. Kraj tedy může podobné krize řešit pouze ve spolupráci s dalšími orgány, zejména
s represivními orgány státní
správy. Podobný obraz skýtá
i situace ve zdravotnictví, kde
stát rezignoval na svou řídicí
a organizační funkci a svoji
ústavní povinnost zajistit občanům dostupnou zdravotní péči
delegoval na zdravotní pojišťovny. To má velice neblahé důsledky, jejichž výsledkem je stav, kdy
žádná nemocnice dosud nemá
smlouvu se zdravotními pojišťovnami, a tudíž neví, jakou

zdravotní péči budou tyto pojišťovny hradit po skončení tohoto roku.
V případě Olomouckého kraje
se hovoří zejména o šternberské
nemocnici, která je pod velkým
tlakem pojišťoven a její další
osud není v tuto chvíli jasný.
Zmínil jste nemocnici ve
Šternberku, jak vypadá její
budoucnost?
Šternberská nemocnice je modelový příklad chování zdravotních pojišťoven a doklad o tom,
že si zdravotní pojišťovny dle
zákona mohou dělat, co chtějí.
Jejich jednání považuji za nezodpovědné. Nemocnice je v našem vlastnictví a s námi vůbec

nikdo ze strany ministerstva
zdravotnictví či zdravotních pojišťoven nejedná, jakým způsobem bude nemocnice v dalším
roce fungovat. Vidím to osobně
jako nebezpečný precedens, protože zdravotní pojišťovny nikdo
nevolil. Jsou odpovědné pouze
svým správním radám a podřizují smluvní politiku především
svým zájmům. Obávám se, že
zájem pacienta není vždy prioritou. Přitom tu hovoříme o nemocnici, kde je ročně hospitalizováno 10 tisíc pacientů a proběhne tisíc porodů. Žádné
zdravotnické zařízení v regionu
nebude schopné potřeby těchto
pacientů uspokojit. Problém

s uzavíráním smluv mezi nemocnicemi a pojišťovnami je celorepublikový. Nemocnice v tuto chvíli neví, jakým způsobem
jim bude v roce 2013 hrazena
zdravotní péče, na jaký rozsah
služeb pojišťovny smlouvy uzavřou. Domnívám se proto, že
může docházet k uzavírání celých oddělení nebo části nemocnic. Z nastalé situace jsme
velice rozhořčeni. Jediné, co může v nastalé situaci kraj dělat, je
pokusit se vyjednávat ve spolupráci s managementy zdravotnických zařízení a s pojišťovnami. Osobně věřím, že zvítězí
zdravý rozum a odpovědnost
vůči pacientům v regionu. | RE
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Na tabulích u silnic
se objeví hanáčtina
Olomoucký kraj • Řidiči jedoucí kolem Příkaz na Olomoucku
mají šanci, že v budoucnu u cesty uvidí první oficiální informační tabuli s hanáčtinou.
Olomoucký kraj má v úmyslu
instalovat ke komunikaci ceduli
s nápisem „Hanácké skanzen
Příkazy“. Předpokládá to materiál, který na svém nedávném
zasedání projednala Rada Olomouckého kraje. K definitivní
podobě tabulí se ještě bude
vyjadřovat ministerstvo kultury.
Společně se zmíněným skanzenem má být nově označeno
dalších 13 kulturních a turistických cílů.
| RE

Z P R AV O DA J S T V Í

Čajkaréna bude sloužit jak
gymnazistům, tak i sportovcům

Den otevřených dveří
Olomouc • Na den otevřených
dveří, který se uskuteční ve
čtvrtek 15. listopadu, zve širokou
veřejnost Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR –
Oblastní odbočka Olomouc a
TyfloCentrum Olomouc. Lidé si
mohou prohlédnout prostory
společnosti a získat informace
o jejich službách. K dispozici
budou také speciální pomůcky,
časopisy zvukové, v bodovém
písmu nebo ve zvětšeném tisku.
Zájemci o výpočetní techniku si
mohou prohlédnout počítače se
speciálním softwarem umožňujícím komunikaci zrakově postiženého s počítačem.
Chybět nebudou ani hmatové
mapy, globus a modely různých
staveb a taktéž zdařilý model
historické lokomotivy Matildy.
Pro zájemce je připraven praktický stolní kalendář s výrazně
zvětšeným tiskem nebo nástěnný kalendář s reliéfními obrázky, který si mohou nejen prohlédnout, ale také objednat. | TZ

Pavel Novák zpíval dětem
Olomouc • Vlastivědné muzeum v Olomouci ožilo počátkem října koncertním vystoupením Pavla Nováka. Akce nazvaná Tam a zase zpátky
tajuplným muzeem byla určena
především dětskému publiku a
lze konstatovat, že sklidila obrovský úspěch. „Při procházce
muzeem mě naprosto fascinovalo nádvoří, je to úžasný prostor na realizaci nějakého letního
klubového večera,“ podotkl umělec. Veřejnost se tak může v budoucnu dočkat například vzpomínkového koncertu na slavného otce Pavla Nováka.
| RE

Studenti a sportovci mohou nyní využívat nové sportovní zařízení.

Olomouc • Novou sportovní
halu s víceúčelovým hřištěm za
66,5 milionu korun slavnostně
otevřeli olomoucký hejtman
Martin Tesařík (ČSSD) společně
s radními kraje, členy Českého
klubu olympioniků, sportovci
a zástupci škol z regionu. Název

budovy tělocvičny Čajkaréna
v areálu Gymnázia Čajkovského
v Olomouci si zvolili přímo studenti gymnázia. Kraj jim moderní sportovní zařízení postavil
s předstihem za necelý rok.
„Jsem velice rád, že jsme sportovní centrum dokončili o měsíc

Nový vlak RegioPanter zahajuje
provoz v kraji
Olomouc • Cestujícím v Olomouckém kraji slouží od října
zcela nová nízkopodlažní elektrická jednotka RegioPanter. České
dráhy koupí za podpory ROP
Střední Morava do Olomouckého
kraje celkem tři vlaky, cena jednoho vozu je téměř 144 milionů
korun. „Nové elektrické jednotky
podstatným způsobem zkvalitní
cestování na vytížené lince mezi
Olomoucí a Nezamyslicemi přes
Prostějov, kde nahradí skoro
čtyřicet let staré pantografy. Třetí
soupravu nasadíme na spoje mezi
Šumperkem a Zábřehem na Moravě. Další jednotku chceme uvést
do provozu ještě letos na podzim,
poslední přijde na řadu v polovině příštího roku,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých
drah pro osobní dopravu Antonín
Blažek. Modernizaci regionálních
vlaků ocenil také náměstek
hejtmana Alois Mačák (ČSSD).
„Jsem rád, že se kraji podařilo
zachovat rozsah dopravní obslužnosti na železnici a že díky
penězům z regionálního operač-

Foto | MK

Nové vlaky cestujícím nabídnou
moderní interiér.
ního programu mohou České
dráhy modernizovat svůj vozový
park. Je to jednoznačně ve prospěch cestujících,“ uvedl. RegioPanter kromě komfortu srovnatelného s dálkovými expresy
zvyšuje i bezpečnost cestujících –
jako jedno z prvních vozidel svého
typu plní přísné crashové normy.
České dráhy pro provoz v celé
republice zakoupily celkem
devatenáct souprav.
| RE

HASIČI POD LUPOU
Olomouc • Stojím na výcvikovém polygonu v Ostravě. Pondělní den je zahalen do mlhy
a smogu. Sem tam se k zemi
snese sněhová vločka. Ruce
mám zkřehlé zimou. Netrpělivě
čekám, až hasiči nastoupí do
svých cisteren a vyjedou na výcvikovou plochu tréninkového
polygonu, kde budou cvičit bezpečnou jízdu. Tento jednodenní
kurz je organizován v rámci
projektu „Hasič – záchranář –
bezpečná cesta k pomoci“. Během měsíce se na kurzu postupně vystřídá 120 profesionálních
hasičů (80 z Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje a 40 z polského Opole).
Hasiči už mají za sebou tři

hodiny teoretické přípravy, teď
je čekají tři hodiny praktického
výcviku. Čtyři české a dvě polské cisterny pomalu přejíždí po
dvou na svá stanoviště. Ta jsou
celkem tři. Začalo hustě sněžit
a fouká silný vítr. Zastavuji si
proto prostějovskou tatru a společně se přesunujeme na první
stanoviště. V aquaplaningové
vaně budeme trénovat vyhýbací
manévr. Řidiči postupně najíždí
do 60 m dlouhé a 5 m široké
vany v rychlosti 30, 35 a 40 km
v hodině. Jejich úkolem je projet
vanou, v níž je asi 4centimetrová souvislá vrstva vody, uprostřed se vyhnout překážce a poté se vrátit zpět do vany. V třicetikilometrové rychlosti žádný

Foto | TK

dříve. Halu jsme začali stavět
v listopadu loňského roku, hotová byla v úterý 16. října,“ uvedl
Martin Tesařík (ČSSD), hejtman Olomouckého kraje.
„Sportovní komplex je pro nás
největší podobnou investicí
kraje. Poskytne jak studentům,

tak sportovcům profesionální
zázemí. Tělocvična i hřiště mohou být využívány pro všechny
míčové sporty. Hala má hygienické zázemí a hlediště pro 126
míst. Je přímo spojena s budovou gymnázia, ve které jsme
upravili i šatny pro tělocvičny.
Součástí venkovního víceúčelového hřiště s umělým povrchem
je i přímá běžecká dráha a sektor skoku do dálky. Obnovili
jsme zde i hřiště pro plážový
volejbal,“ dodal.
Hejtman kraje před dostavbou
haly studenty gymnázia požádal
o zaslání návrhů na její pojmenování. Kraj jich obdržel na dvě
desítky. Mezi návrhy figurovaly
názvy Hala Jiřího Rašky, Movehall, Čajka, Talent centrum nebo S4U (Sport for you). Vedení
kraje nejvíce zaujala Čajkaréna.
Stavbu zrealizovala firma Provádění staveb Olomouc. Projektovou dokumentaci na výstavbu
tělocvičny zpracovala firma A2
ARCHITEKTI, na venkovní
hřiště společnost PROBI
Inženýring.
| KR

Nevidomí si mohou ohmatat
model hradu Bouzova
Olomouc • S haptickým modelem pohádkového hradu Bouzov
se v uplynulých dnech mohli
seznámit nevidomí a slabozrací
spoluobčané v sídle Olomouckého kraje. Bouzovský model je
vyroben z lipového a olšového
dřeva a plastu, má téměř reálné
barvy hradu, které jsou navíc na
dotyk rozeznatelné. Jde poznat
hrubější střešní krytinu provedenou formou granitu oproti
hladkému zdivu hradního paláce. Právě barevnost, jednoduchost a čitelnost při doteku
dlaněmi jsou hlavními plusy
modelu. Jeho autorem je restaurátor Otakar Ruček z Olomouce,
který ho vyráběl od léta 2012
v úzké spolupráci s pracovníky
olomoucké pobočky obecně
prospěšné společnosti
TyfloCentrum. Dílo je zmenšeno
v poměru 1 : 100 a jeho rozměry
jsou 118 x 75 cm, výška včetně
stolu cca 120 cm. Výškově je
přizpůsoben tak, aby na něj dosáhly i malé děti.

Foto | DP

Haptický model slavnostně odhalil
náměstek hejtmana Michael Fischer
spolu s ředitelem olomouckého
TyfloCentra Janem Příborským.

Majitelem modelu je olomoucká
pobočka NPÚ. Od památkové
sezóny 2013 bude umístěn na
hradě Bouzov. Umožní tak osobám se zrakovým postižením
vnímat tuto dominantní památku našeho regionu, hmatově se
seznámit s jejími detaily a získat
nový vjem a zážitek.
Olomoucký kraj přispěl na model 36 tisíci korunami, Národní
památkový ústav částkou 22,5
tisíce korun.
| DD

Foto |Archiv

V sanatoriu je nyní k dispozici
i rehabilitační bazén.

Sanatorium Janáček
prošlo rekonstrukcí
Teplice nad Bečvou • Budova
sanatoria Janáček v lázních
Teplice nad Bečvou prošla
rozsáhlou rekonstrukcí za 65
milionů korun. Mimo nové haly
s recepcí, lékárny, kavárny a
bowlingové dráhy slouží návštěvníkům i rehabilitační bazén.
„Jeho vybudování je asi nejpodstatnější změnou v lázeňském sanatoriu. Od 1. října
máme totiž možnost léčit
kromě kardiaků a pacientů
s nemocemi poruchy výměny
látkové a žláz s vnitřní sekrecí
rovněž pacienty s onemocněním nervovým a onemocněním
pohybového aparátu, což doposud bylo možno jen pro velmi omezený počet indikací,“
uvedla výkonná ředitelka lázní
Irena Vašicová.
| TZ

Hejtman se setkal
s americkým
velvyslancem
Olomouc • V sídle Olomouc-kého kraje přijal v polovině října
hejtman Martin Tesařík (ČSSD)
velvyslance Spojených států
amerických v Praze Normana
L. Eisena. Společně hovořili o
spolupráci kraje s partnerským
regionem GRADD v americkém Kentucky, povolební atmosféře a možnosti rozvíjení
vztahů v oblasti politické etiky.
„S velvyslancem Eisenem jsme
našli společnou řeč především
v etických otázkách. Rádi bychom v kraji zrealizovali besedu
o politické etice a dali zvláště
mladým lidem šanci více se
zapojit do společenského a politického života,“ uvedl Martin
Tesařík.
Norman L. Eisen je velvyslancem USA v České republice od
28. ledna 2011. V minulosti
působil v Bílém domě jako
zvláštní poradce prezidenta
pro etiku a vládní reformu. Pracoval také jako zástupce generálního rady pro převzetí prezidentského a viceprezidentského úřadu Obamou a Bidenem. Než nastoupil do státní
administrativy, byl partnerem
ve washingtonské právní kanceláři Zuckerman Spaeder. | KR

Bezpečná jízda profesionálních hasičů

problém. Jak se ale rychlost
zvyšuje, řidiči skvěle pracují
s volantem a osádka kabiny lítá,
tedy pokud se pevně nedrží, ze
strany na stranu. Pohled zvnějšku na kroutící se cisternu je asi
horší než pocit uvnitř kabiny.
Chlapi si to užívají. „Škoda, že
praktický výcvik netrvá déle, je
to úžasná zkušenost,“ říká mi
řidič Leoš. Dalším úkolem je
krizové brzdění v přímém směru. Tady si hasiči zkouší kvalitu
brzd a obrovský tlak vody zezadu v cisterně. Záleží samozřejmě také na rychlosti. Čím je
větší, tím je brzdná dráha delší.

Najednou našeho řidiče napadne vyzkoušet krizové brzdění na
asfaltu. Ke vší smůle nikomu
nic dopředu neřekne. Dupne na
brzdu a celá kabina se rázem
přesune na přední sklo. Stanovený čas uplyne rychle jako voda
a my se přesouváme na další
stanoviště. Je jím kruhový objezd, který je z poloviny tvořen
asfaltem a z poloviny kluzkou
smykovou plochou. Na kluzké
ploše je nanesena třímilimetrová antiadhézní stěrka a plocha je navíc skrápěna vodou.
Pro představu takové malé
náledí nebo souvislá vrstva ujetého sněhu. První řidič vjíždí na
plochu docela rychle a my
v kabině najednou cítíme, jak se

18tunový kolos sune, kam chce.
Když dokloužeme na asfalt, kola
se o něj zaseknou a celá cisterna
okamžitě stojí. Další jízdy, slalom mezi kužely a úhybné manévry před vodními clonami
probíhají už o poznání opatrněji. Děsí mě představa, že se
cisterna převrátí na bok. Před
posledním tréninkem proto raději vystupuji a přesunuji se do
řídící buňky, odkud trenér naviguje cisterny přes vysílačku. Teď
si hasiči vyzkouší smyky na
smykové desce. Deska má rozměr 90 x 12 metrů a její povrch
je stejný jako na kruhovém
objezdu. „Při tréninku zvládání
smyku je důležitá práce s volantem,“ vysvětluje trenér. „Když

řidič začne pozdě točit, zaváhá
třeba jen půl vteřiny, dostane
sekundární smyk, který je často
ještě horší než ten primární.“
Jakmile trenér vidí, že chlapi
zvládají smyky s přehledem,
přidá na razanci. Speciální smyková deska, kterou si můžeme
představit jako kus asfaltu,
který se vychýlí z původní osy
buď doprava, nebo doleva a vytvoří smyk, trhne víc prudce,
řidič situaci nezvládne a cisterna dostane hodiny. Jsem ráda,
že nejsem uvnitř kabiny, ale
řidiči si to opravdu užívají.
Po závěrečném vyhodnocení se
vracíme domů. S několika
Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
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VÁNOCE FLORA na olomouckém výstavišti
Za nákupy i sváteční atmosférou
Olomoucké výstaviště Flora ve Smetanových sadech bude od 8. až do 19. prosince patřit vánočním
nákupním trhům VÁNOCE FLORA 2012.
Letošní vánoční nabídkou – vzhledem k očekávané rekonstrukci
hlavního pavilonu A – se netradičně zaplní pavilony G, H a B
u sbírkových skleníků výstaviště.
Brány Výstaviště Flora Olomouc budou otevřeny denně od 9 do 17 hodin.

PLOTOVÉ CENTRUM
e
Čtyřhranná pletiva pletená
Provádím cení
lo
op
Lesnická pletiva
montáže
rodej*
p
vý
í
n
m
zi
Chovatelská pletiva
sleva 10%
Svařovaná pletiva
Svařované plotové panely
Sloupky a vzpěry
Ostnaté a žiletkové dráty
Dráty vázací, napínací a napínače
Branky a brány
Zemní vruty
Stínící tkaniny
Gabiony
Rabicová tkanina
* Platí do 28. 2. 2013 nebo do vyprodání zásob

Luběnice 156, 783 46, tel.: 585 311 452, www.screenservis.cz
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Koupíme
DŮM NA VENKOVĚ
SE ZAHRADOU
sklep, velké podkroví
tel.: 774 414 525
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Pozvánka (nejen)
pro milovníky umění

Výstava Od Tiziana po Warhola
představí šest stovek exponátů

„Vy(lomeniny)“
Milana Braunera

Foto | Archiv

Zoo má tygra
ussurijského
Svatý Kopeček • Spatřit tygra
ussurijského mohou nyní návštěvníci zoo na Svatém Kopečku. Samice Betty má 1,5 roku
a přicestovala ze zahrady v Novosibirsku. Ze dne na den
musela změnit prostředí i rodinu, s níž vyrůstala. „Pochází
z trojčat, její matka se narodila
ve volné přírodě. Betty je velmi
ostražitá. Má v sobě kus divočiny své mámy a pravé návyky
šelmy. Na jméno reaguje, ale
lidský kontakt nevyhledává. Je
krásná a pochopit její povahu
bude pro mne výzvou,“ popsala Betty její ošetřovatelka
Dana Reisigová.
| IG

Jede, jede mašinka
Lipník nad Bečvou • Do Tří
králů, tedy do 6. ledna příštího
roku, je k vidění v prostorách
galerie Konírna v Lipníku nad
Bečvou velká výpravná hravá
i naučná výstava ke 170. výročí
příjezdu prvního vlaku Severní
dráhy císaře Ferdinanda do
Lipníka. Stalo se tak 15. srpna
1842. Od tohoto data je železnice nedílnou součástí života města Lipník nad Bečvou,
jeho historie, současnosti i budoucnosti.
V přízemí galerie Konírna je
mimo jiné instalována dopravní kancelář s unikátním historickým telegrafem, výhybkářské zařízení, stanoviště hradlaře, v prosklených vitrínách
nechybí ani vzácná sdělovací
technika, různá měřidla, uniformy, svítilny, olejničky a kleštičky. Informační panely zájemcům zprostředkují jak historie
dráhy v Lipníku nad Bečvou,
tak základní encyklopedické
údaje o železnici a fungování
„modré armády“ obecně. | BP

Josef Führich – Kladení Krista do hrobu, olej

Olomouc • Vývoj výtvarného
umění od nejstarších dob do
současnosti mohou zájemci
spatřit v Muzeu umění Olomouc. Výstava nazvaná Od Tiziana po Warhola se koná u příležitosti 60. narozenin muzea a
potrvá do konce března příštího
roku. Divákům představí výtvarnou kulturu od antiky až do
těchto dnů. Procházku mezi
stovkami skvostů ze sbírek, o

Josef Mařatka – Opuštěná Ariadna, bronz

které muzeum pečuje, a historií
sběratelství v Olomouci přitom
lemují ta nejvěhlasnější jména
světového a českého umění:
Tizian, van Dyck, Brueghel,
Myslbek, Brožík, Preisler, Filla,
Gutfreund, Toyen, Abakanowicz, Klein, Sýkora, Warhol a řada dalších. „Výstava se nachází
v pěti prostorách: staré umění je
vystaveno v Arcidiecézním muzeu, v Muzeu moderního umění

Na Bradlo vede nová naučná stezka

Naučná stezka vede z Nové Hradečné do Libiny.

Nová Hradečná • Naučnou
stezku pro děti, která představí
pohádkovou přírodu Bradelských lesů, historii a pověsti
zdejšího okolí, otevřela ve středu 10. 10. v 10 hodin obec Nová
Hradečná. Průvodcem na sedmikilometrové trase je čertík
Bradlík, který dětem i dospělým
zábavnou formou zprostředkuje
některé přírodní zákonitosti
a život zvířat ve zdejším lese.
Nechybí ani pověst o čertech

Foto | Archiv

nebo o zlatém pokladu ukrytém
ve skále. Jednotlivá zastavení
jsou vybavena hracími panely či
informačními cedulemi.
Lákadlem pro ty nejmenší jsou
naučné hry a dřevěná zvířátka.
Z Bradla, kterému se říká Moravský Blaník, je jeden z nejkrásnějších kruhových výhledů
na Moravě. Naučná stezka vede
z Nové Hradečné přes vrchol
Bradla do Libiny. Lze ji absolvovat i v opačném směru. | KR

Foto | Archiv

jsou expozice výtvarné kultury
19. století, první a druhé poloviny 20. století a konečně i dokumentační část, tedy pokus
načrtnout v jediném sále zásadní okamžiky z dějin olomouckého sběratelství umění, mecenátu, muzeí a galerií,“ přiblížil
náplň jubilejní výstavy ředitel
muzea Pavel Zatloukal.
Při výběru exponátů pro výstavu
a výstavní katalog přitom kurá-

Program Moravského divadla Olomouc
Poř. Sk.
1. –
–
2. NO
3. K
4. –
6. –
7. V
8. –
9. –
–
11. B/ST
14. P
15. X
16. YO
17. A
18. L
19. C
20. D
22. –
–
23. –
–
–
25. –
26. –
27. U
28. –
29. ZO
30. –
31. –

Hod. Představení
14:00 Louskáček
19:00 Louskáček
14:30 Krvavá svatba
19:00 Láska a peníze
17:00 Les chansons glaciales
19:00 Louskáček
19:00 Labutí jezero
19:00 Carmen
10:00 Vánoční koledy
19:00 Když se zhasne
19:00 Láska a peníze
19:00 Lucia di Lammermoor
19:00 Lucia di Lammermoor
16:00 Ženitba
19:00 Ženitba
16:00 Láska a peníze
19:00 Ženitba
19:00 Noc na Karlštejně
16:00 Česká mše vánoční
19:00 Česká mše vánoční
10:00 Vánoční koledy
14:00 Louskáček
19:00 Louskáček
19:00 Nápoj lásky
16:00 My se vlka nebojíme
19:00 Láska a peníze
19:00 Žaloba proti neznámému
19:00 Stavitel Solness
19:00 Lucia di Lammermoor
19:00 Sugar

balet
balet
činohra
činohra
šansony
balet
balet
opera
vstup volný
činohra
činohra
opera
opera
činohra
činohra
činohra
činohra
muzikál
koncert
koncert
vstup volný
balet
balet
opera
pohádka
činohra
činohra
činohra
opera
muzikál

Aktuální program je k dispozici na www.moravskedivadlo.cz nebo na pokladně MDO,
Horní nám. 22, Olomouc, tel.: 585 500 500.

NÁŠ TIP
NÁŠ TIP

foyer MDO

SENIOŘI –30 %
foyer MDO

PROSINEC

Prostějov • Až do 22. listopadu si návštěvníci prostějovské Galerie u Hanáka mohou
prohlédnout asi čtyřicet barevných snímků novináře a autora
reportáží z cyklu České televize
Toulavá kamera Milana Braunera. Výstava nazvaná „Vy(lomeniny)“ představí zájemcům
Braunerovy pouliční fotopostřehy neobvyklých či úsměvných situací. Otevřeno je vždy
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17
hodin, po telefonické dohodě
i jindy.
| RE

toři podle Zatloukala prožívali
perné chvilky. „Museli jsme vybírat ze zhruba 170 tisíc děl, které naše muzeum spravuje, a to
rozhodně nebylo jednoduché.
Současně jsme se snažili sestavit
tento výběr do jakýchsi podkapitol se společným, především tematickým jmenovatelem. Návštěvníci tak budou procházet více
méně kompaktními celky a okruhy,“ vysvětlil.
Výstava Od Tiziana po Warhola
se svým významem a rozsahem
rovná dosud nejnáročnější výstavě – předloňskému Olomouckému baroku. „Projekt připravujeme nepřetržitě dva roky. Naplno
zaměstnal téměř všechny zaměstnance muzea. Také proto chci
věřit, že výsledek našeho úsilí
najde pozitivní odezvu u veřejnosti,“ řekl Zatloukal. Doporučil
přitom divákům, aby si na prohlídku výstavy vyhradili víc než
jeden den. „Samozřejmě, lze ji
zvládnout i v jednom dni, ale
v poklusu, což zřejmě není cílem.
Proto doporučuji rozdělit návštěvu například na tři části: staré
umění, 19. a první polovinu
20. století a konečně umění
poválečné,“ doplnil. Více informací včetně doprovodného programu je na www.olmuart.cz. | DP

PREMIÉRA
II. PREMIÉRA
NÁŠ TIP

SENIOŘI –30 %

NÁŠ TIP
NÁŠ TIP
foyer MDO
NÁŠ TIP
NÁŠ TIP
RODINNÉ DIVADLO
NÁŠ TIP
DERNIÉRA

Změna vyhrazena!

Olomouc • V sobotu 1. prosince
2012 se v Olomouci uskuteční
dobročinná aukce současného
výtvarného umění.
Aukce bude zahájena ve 14 hodin
v Galerii G na olomouckém Dolním náměstí. Svá díla do aukce
věnovala řada renomovaných
umělců např. Ivan Theimer,
Olbram Zoubek, Jiří David, Petr
Kvíčala a mnoho dalších. Moderování se ujme herecká a manželská dvojice Vanda Hybnerová
a Saša Rašilov. Záštitu nad aukcí
přijal senátor a hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík
a primátor statutárního města
Olomouc Martin Novotný. Výtěžek aukce podpoří sociální
programy pro lidi s mentálním
postižením.
Aukci pořádá občanské sdružení
SPOLU Olomouc. Jeho posláním
je pomáhat lidem s mentálním
postižením v olomouckém regionu žít běžným životem obvyklým pro jejich vrstevníky. | RE

Vladimír Janek – Setkání s pamětí

Vladimír Janek
v Galerii G
Olomouc • V Galerii G v Olomouci na Dolním náměstí je
k vidění výstava retrospektivního souboru fotografií olomouckého fotografa a pedagoga Vladimíra Janka. „Jeho fotografickou tvorbu lze připodobnit k listování v objemné knize, kterou
autor sestavoval v nepravidelných intervalech zhruba pětadvacet let“ – to jsou slova, kterými začíná úvodní text Štěpánky Bieleszové v katalogu vydaném k této výstavě.
V Galerii G jsou vystaveny jak
počáteční minimalistické práce
subjektivního dokumentu konce
80. let dvacátého století, tak
i výběr z černobílého cyklu Dokument zážitku nebo fotografie
duchovních prostorů, zátiší, vizí
a krajinných motivů, kterým se
Vladimír Janek věnuje v posledních letech.
Během výstavy budou v Galerii G
probíhat komentované prohlídky
pro školy i veřejnost doplněné
projekcí autorových výtvarných
dokumentů. Výstava potrvá do
29. listopadu.
| KR

Nová výstava v silničním muzeu – tentokrát „cestářská“
Vikýřovice • Pro své příznivce
připravili pracovníci Muzea silnic ve Vikýřovicích letos předposlední výstavu, tentokrát vyloženě na cestářské a silniční
téma. Expozice „Putování časem aneb Cestáři náš, těžkou
práci máš!“ prostřednictvím
vlastních muzejních sbírkových
předmětů zavede návštěvníky
na silnice a mosty Čech, Moravy
a Slezska a ukáže práci těch,
kteří je stavěli, opravovali a udržovali. Řada vystavených exponátů tak může vysvětlit otázky
s cestami, silnicemi a mosty
souvisejícími. „Příkladem může
být známá písnička „Cestářská“. Snad každý ji zná, je
o cestáři žijícím na silnici do

Výstava zachycuje stavbu a údržbu silnic.

Prášil, kterého paní ve zlatém
kočáře lituje, jak těžkou práci
má. Málokdo už ale ví, že se

Foto | Archiv

jedná původně o francouzskou
lidovou píseň, upravenou u nás
do všem dobře známé podoby

a populární tak, že byla dokonce
v letech 1957 a 1958 nejprodávanější písní na gramofonových
deskách – prodalo se jich tenkrát 167 727 kusů,“ podotkla
vedoucí muzea Alena Turková.
Jak dále uvedla, výstava přináší
od-povědi na otázky týkající se
stavby a údržby silnic, mostů či
dopravní problematiky.
K vidění jsou nové sbírkové
předměty, které ještě nebyly při
žádné příležitosti vystaveny jako
je nářadí, služební odznaky, dokumenty, mapy, fotografie
a pohlednice. Expozici zpestřují
i umělecká díla zpodobňující
silnice a mosty. Nejstarší exponát, Homannův tisk Müllerovy
mapy Moravy z 1. poloviny

18. století, zobrazuje i tehdejší
cesty a silnice. Pozornosti zájemců jistě neujdou ani litografie mostů z poloviny 19. století
nebo cestářské kvitance z roku
1896. Práci cestářů a silničářů
prezentují také předměty z doby
nedávné nebo téměř současné.
„Ve vstupních prostorách muzea se návštěvníci mohou přesvědčit, že i silničáři mají smysl
pro humor, jak dokazují kreslené vtipy z kalendáře Správy
a údržby silnic Pardubického
kraje,“ doplnila Alena Turková.
Výstava potrvá do 2. prosince,
po jejím ukončení se návštěvníci
mohou těšit na vánoční výstavu,
která bude věnovaná historickým kočárkům.
|RD
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Turnaj v Hradci Králové
Hradec Králové • Jako již každoročně začala podzimní sezóna
turnajů v taekwondo pro děti do
14 let Sokol Cupem v Hradci
Králové. Olomoucký klub
Scorpions vyslal sedm členů,
kteří se konkurence 200 závodníků z 20 klubů z celé Evropy
nezalekli. Pod vedením trenéra
Štěpána Vynánka přivezli domů
jednu zlatou, jednu stříbrnou
a tři bronzové medaile.
Foto | Archiv
První místo získal Jan
Šmelko,
žák do 45 kg, který i přes zařazení do vyšší váhové kategorie
do 50 kg svého soupeře vyprovodil s výsledkem 6:2. Jeho
mladší bratr Matěj těsným výsledkem 8:9 nedosáhl na postup
do finále. Nováček Jarda Künstler se probojoval do finále a nakonec si odvezl druhé místo.
Ondra Prečan se přes dvě výhry
dostal až ke třetímu místu. Ani
Vojta Nadymáček nedal svou
kůži lacino a v první zápase
vyprovodil soupeře 9:2, na další
boj mu již nestačily síly a má
bronz.
| ES

Olomoucké volejbalistky
vypadly z Poháru CEV
Olomouc • Nadějné rozehrané
dvojutkání prvního kola evropského Poháru CEV nedokázaly
dovést do úspěšného konce volejbalistky Univerzity Palackého
Olomouc. Po domácí výhře 3:0
prohrály vysokoškolačky v odvetném duelu na palubovce
belgického týmu Dauphines
Charleroi 1:3 a rozhodující zlatý
set 11:15 a z postupu se raduje
jejich soupeř. Univerzita bude
pokračovat ve významově nižším Vyzývacím poháru.
Vysokoškolačky v Belgii doplatily na vlastní chyby. Prohrávaly
sice 0:2 na sety, ale utkání
mohly otočit. Třetí sadu vyhrály
25:17 a ve čtvrté vedly 16:10.
Poté ale zahájily stíhací jízdu
pro změnu Belgičanky, a když za
stavu 22:22 Charleroi získalo
poslední tři výměny čtvrtého
setu, musel o postupujícím rozhodnout zlatý set.
V něm šli domácí ihned do vedení 4:1 a vysokoškolačkám už
se nepodařilo ani jednou jejich
náskok zcela smazat, přestože
k tomu měly několikrát blízko
(4:3, 9:8). Za stavu 5:3 zahlásili
rozhodčí hostům další technickou chybu, kterou viděli snad
jen oni, a poté udělili protestujícímu olomouckému trenérovi
Teplému žlutou kartu, takže to
bylo rázem 7:3. Z této rány už
Hanačky nevzpamatovaly a sudí
pak jen korunovali svůj „výkon“
při závěrečné výměně, když domácí útok do autu posoudili jako tečovaný a duel definitivně
ukončili.
Za jejich výroky se hostující výpravě po zápase omluvil dokonce i manažer domácího klubu.
Na bídné představení arbitrů se
však po ztraceném postupu nechtěl vymlouvat hostující kouč
Jiří Teplý. „Domácím sice několikrát výrazně pomohli, utkání
jsme si však prohráli sami. Slabšího soupeře jsme si nechali
rozehrát a sami jsme podlehli
prostředí a vlastní nervozitě.
Postoupit se tady určitě dalo, ale
my jsme zdaleka nepředvedli to,
na co máme,“ mrzelo Teplého,
podle nějž byly pro vývoj střetnutí rozhodující nezvládnuté koncovky druhého a třetího setu. | PJ

SPORT

Na Bobr Cupu padl účastnický rekord
Litovel • Letošní extrémní závod Bobr Cup v Litovli byl ve
znamení silné konkurence s řadou reprezentantů a přepsaných historických tabulek počtu
účastníků na startu.
Do 18. ročníku závodu, který se
nevzdává, se pustilo 282 tříčlenných týmů a celkem tedy v okolí
Litovle běželo, jelo na kole nebo
kajaku 846 závodníků. Boj o titul mistrů republiky v závodě
tříčlenných štafet se začal zužovat ve druhé, cyklistické části
a naplnil se v závěrečných
metrech kajakové štreky. O titulu tria Nutrend ve složení Martin Frei, Jan Hruška a Kamil
Mrůzek rozhodl až sjezd do cílového bazénu, kde mnohonásobný vítěz Bobra Kamil Mrůzek odrazil dotírajícího Tomáše
Slováka z týmu Pivovar Litovel,
kterému k vytažení svého družstva na první pozici nepomohl
ani nejrychlejší čas historie
v kajaku.
Dlouho po dojezdu pořádně
oddychoval i vítězný, ale šťastný
Kamil Mrůzek. Mimořádně spokojený byl i cyklista Jan Hruška,
který končí s profesionální kariérou a na Bobru se rozloučil
stylovým vítězstvím. Pokud na
Bobr Cupu chcete vyhrát, musíte mít v posledních třech letech

Fotbalový tým

Počasí sportovcům přálo.

Foto | MP

na běžeckém úseku Martina
Freie, který v Litovli zkompletoval jedinečný hattrick, ačkoliv
ve svém úseku ještě nevyhrál.
„Měl jsem nějaké zdravotní
komplikace a vůbec jsem nevěděl, jestli pojedu, takže jsem
velmi spokojený, že jsem doběhl
druhý a jen s malou ztrátou na
Jirku Vojáka a doufám, že to
kluci dotáhnou do cíle co nej-

Mladí atleti vybojovali titul

Atleti předvedli skvělé výkony.
Olomouc • Na atletickém
stadionu Lokomotivy Olomouc
se uskutečnilo mistrovství ČR
družstev starších žáků a žákyň.
Po zisku přebornického titulu
olomouckých dorostenců se
o další z přebornických medailí
pokoušely vybojovat obě družstva AK Olomouc, které se kvalifikovaly na šampionát.
Větší naděje se vkládaly do družstva žákyň, které v letošním roce
prokazovaly velmi dobrou výkonnost. Olomoucké žákyně nezklamaly a nakonec v dramatickém
souboji s atletkami z TJ LIAZ
Jablonec dosáhly na zlato teprve

závěrečnou štafetou na 3 x 300 m,
kterou ve složení
Sásová, Přidalová
a finišmenkou Nerudovou vyhrály
časem 2:12,25
min.
Na stupně vítězů
Foto |J. Polák z olomouckých závodnic dosáhly dále Přidalová
v běhu na 1500 m. První místo a
11 bodů vybojovaly ještě Zbraňková ve vrhu koulí a v hodu
oštěpem výkony a štafeta na 4 x
60 m ve složení Mankovecká,
Zlatníková, Hornišerová a Opekarová. Pochvalu zaslouží i další
domácí žákyně, které bodovaly
na druhých a dalších místech i
v disciplinách, ve kterých některé
obětavé atletky zaskakovaly.
Žáci AK Olomouc z deseti
zúčastněných oddílů nakonec
obsadili osmé místo.
| MN

lépe," přál si v cíli běhu Martin
Frei, kterému jeho přání nakonec vyšlo na sto procent.
Dobré povětrnostní podmínky
slibovaly, že by mohl padnout
i traťový rekord 2:00:50 z roku
2009, tento čas ale nakonec atakován nebyl. Přesto se jeden historický záznam musí přepsat, a
to díky Tomáši Slovákovi, který
se jako první borec v osmnáctile-

té historii dokázal vejít pod 21
minut a časem 20:58 ustanovil
nový kajakový rekord. V kategorii
žen takové drama jako mezi muži
nebylo. Celkem s přehledem si
pro prvenství dojelo trio Bobřice
ve složení Radka Churáňová
(běh), Hana Ježková (MTB)
a Anna Zástěrová (kajak), které
zvládlo 45 kilometrů v okolí Litovle za 2:27:30.
| KL

Olomoučtí veslaři se prosadili
na domácím šampionátu
Olomouc • Na mistrovství republiky ve sprintu i šampionátu
družstev v Račicích se dařilo
olomouckým veslařům.
Kompletní sadu medailí si ve
sprintech zajistily ženy Večeřová s Žižkovou. Na osmě ve společenství s VK Smíchov vyhrály,
na dvojce bez kormidelnice
skončily na druhém místě a společně s Vařekovou a přerovskou
Fárkovou završily medailový
zisk bronzem na čtyřce bez kormidelnice. Dvě medaile si z Račic odváží juniorka Grohmannová. Bronzovou z párové čtyřky a
stříbrnou z osmy. V konkurenci
se neztratily ani dorostenky. Do
olomoucké sbírky medailí přidaly jedno stříbro a dva bronzy.
Prchalová s Dohnalovou dosáhly ve velmi vyrovnaném dramatickém závodě na bronz, spolu s
Čermákovou a Fukalovou přidaly stříbro na čtyřce bez. Na osmě se představily všechny olomoucké dorostenky, tedy kromě

Veslařům se dařilo.

Foto | Archiv

již zmíněných i Raušová, Spurná a Hlaváčová, Valentová a
kormidelnice Domesová. Dojely
na třetím místě. Starší i mladší
žačky uhájily shodně v konečném hodnocení Českého poháru 2012 druhou příčku. Třetí
olomoucké vítězství na MČR
družstev přidali starší žáci. Na
bronzové medaile dosáhli také
starší žáci v Českém poháru. Na
třetím místě v celkovém hodnocení ČP 2012 se umístily i dorostenky. Dorostenci brali stříbro
na dvojce. Mezi dospělými pak
bodovaly ženy opět druhým
místem na dvojce i na osmě.
| PP

Olomoucký 1/2Maraton získal prestižní ocenění
Olomouc • Olomoucký
1/2Maraton získal výjimečné
ocenění v podobě stříbrné
známky kvality Mezinárodní
asociace atletických federací
(IAAF Silver Road Race Label).
Závod se tak zařadil po bok
světových běžeckých měst jako
je Madrid, Rotterdam, Ósaka
nebo Řím, které pro rok 2012
získaly stejné ocenění.
Každý rok IAAF vyhodnocuje
úroveň jednotlivých závodů a na
základě splnění kritérií známky
přiděluje. Federace tak hlídá
úroveň jednotlivých závodů
a běžcům i partnerům závodů
zaručuje vysoký standard akcí.
Závody jsou rozděleny do třech

Významné
osobnosti fotbalu
se setkají
v Olomouci

Závod obdržel mezinárodní známku.

kategorií podle dosažené známky: Zlatá, stříbrná a bronzová
známka.

Foto | Archiv

V roce 2012 vlastnilo 70 závodů
z 26 států některou ze známek.
Česká republika se svými dvěma

zlatými a jednou stříbrnou patřila k předním běžeckým zemím.
Ziskem další stříbrné známky
pro 1/2Maraton Olomouc se
dostává mezi nejvýznamnější
atletické země. Více jich IAAF
udělila jen pro Japonsko, Čínu,
Francii, Itálii a Velkou Británii.
Pokud má závod mezinárodní
známku, běžec si může být jistý,
že trať má přesnou délku a jeho
čas bude změřený na vteřinu
přesně včetně mezičasů.
Na trati i v cíli je po celý průběh
závodu k dispozici zdravotní
péče, stejně jako občerstvení.
Samozřejmostí je, že trať je
uzavřená a závodníka neohrozí
žádné vozidlo.
| PT
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Olomouc • Fotbalisté Karel
Poborský, Jozef Adamec,
Tomáš Skuhravý, Vladimír
Šmicer nebo Milan Luhový
přijedou v listopadu do Olomouce oslavit svátek fotbalu.
Akce s názvem „Víc než hra“
fanouškům a široké veřejnosti
nabídne přátelské fotbalové
utkání Česko – Slovensko,
otevřené tréninky reprezentačních týmů nebo soutěže.
O proměnách slavné Ligy
mistrů promluví William
Gaillard, hlavní poradce prezidenta UEFA Michela Platiniho.
Jedním z hlavních partnerů
akce je Olomoucký kraj.
„Reprezentační týmy otevřou
své tréninky veřejnosti, na debatách a autogramiádách přivítáme velké osobnosti české
kopané. Od Jaromíra Bosáka
se zájemci dovědí vše o práci
sportovního televizního komentátora a nahlédnou i do
přenosových vozů České televize. Akci doprovodí filmové
produkce a především unikátní
výstava fotbalových trofejí, jejímž autorem je polský sportovní novinář Stefan Szczepłek,“
uvedl hejtman Martin Tesařík
(ČSSD). „Dvacet let od rozdělení české a slovenské kopané a
čtyřicet let od založení společného Klubu ligových kanonýrů
máme jedinečnou příležitost
oslavit fotbal trošku jinak,“
dodal. Projekt „Víc než hra“ se
v Olomouci uskuteční od 8. do
18. listopadu. Podrobnosti jsou
zveřejněny na webu
www.vicnezhra.cz.
| KR

Skokani zachránili
extraligu
Olomouc • Účast v nejvyšší
soutěži v extraligové baráži
hájili olomoučtí baseballisté.
Sérii s Hlubokou nad Vltavou
nakonec vyhráli 3:1 na zápasy
a extraligu si zahrají i v příští
sezoně.
Druhý tým Českomoravské ligy
přitom o postup mohutně bojoval. Čtvrtý zápas za nerozhodného stavu 3:3 musela
rozhodovat až dodatečná desátá směna. V ní nakonec
Skokani získali rozhodující bod
a uhájili účast v nejvyšší
soutěži.
| MP

Orientační běžci
závodili
v historickém
centru
Olomouc • Orientačním běžcům na začátku října patřilo
centrum Olomouce. Několik
stovek závodníků startovalo
na Velké ceně Olomouce
v orientačním sprintu.
Tento sport se do historického
centra vrátil po čtyřleté přestávce. V roce 2008 se zde totiž
konalo mistrovství světa.
Tentokrát na Hané startovala
domácí špička a hlavní kategorie vyhráli Tomáš Dlabaja
a Iveta Duchová.
| MP
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