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MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE

Náklad 256 000 výtisků

Vysokoškoláci mohou i letos
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Letní turistická sezona láká
na novinky v Jeseníkách i na Střední Moravě
Dopravní obslužnost
zachováme!
Vážení spoluobčané,
kvalitní dopravní infrastruktura
a dobře fungující veřejná doprava je základním předpokladem ekonomické prosperity
nejen kraje, ale i celé České
republiky.
Především nyní, v ekonomicky
složitém období s vysokou
nezaměstnaností, je to velmi
důležitá věc pro náš každodenní život. Jsme jedním z mála
krajů, který udrží i v tomto roce
dopravní obslužnost. Co se týká regionální železniční osobní
dopravy, je to zhruba 6 milionů
tzv. vlakokilometrů.
Autobusová doprava bude
jako v minulém roce ve srovnatelném rozsahu zhruba
17,5 milionu kilometrů. Předpokládané náklady na dopravní obslužnost v roce 2013 jsou
plánovány ve výši zhruba
800 milionů korun. Zdůrazním,
že tyto nemalé finanční prostředky vynaložené na dopravní
obslužnost v průběhu roku
u dopravců pravidelně kontrolujeme včetně dozoru kvality
poskytovaných služeb. Postupně jsme uskutečnili s dopravci
mnoho jednání, aby vynaložené finanční prostředky byly pro
Olomoucký kraj co nejnižší a
efektivně vynaloženy.
Uzavřené „Memorandum o zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní
dopravou“ zaručuje účast státu na provozování železniční
osobní dopravy v jednotlivých
krajích. Toto „Memorandum“
se snaží dlouhodobě vláda
zpochybňovat a nedodržovat
dohodnuté finanční plnění. Přitom to jsou peníze na úhradu
ztrátových regionálních tratí
určené pro České dráhy stoprocentně vlastněné státem.
Mgr. Alois Mačák, MBA
1. náměstek hejtmana Ol. kraje

Situace v lázeňství
Olomoucký kraj • Hejtmanství
zmapuje situaci v lázních našeho
regionu kvůli úhradové vyhlášce,
která zredukovala možnosti pacientů absolvovat lázeňské procedury placené ze zdravotního pojištění. Vyplynulo to ze semináře
zabývajícího se situací v regionech s vysokou nezaměstnaností, kterého se zúčastnil mj. hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) a jeho
náměstci Alois Mačák (ČSSD)
a Michal Symerský (KSČM). | IH

Ocenění získaly i šperky a korálky
z vinutých perel paní Marty
Nevrlé z Čelechovic na Hané.

Další výrobci
obdrželi značku kvality

Navštivte Jeseníky, zoologickou zahradu nebo Rychlebské stezky.

Olomoucký kraj • Turistická
lákadla v Jeseníkách a na Střední Moravě zprostředkuje zájemcům takzvaná roadshow, která
odstartovala ve čtvrtek 25. dubna v Olomouci a postupně
putuje po městech v Česku,
Slovensku a Polsku. Prostřednictvím průvodců, map, letáků,
soutěží a her či ochutnávek
regionálních specialit představí
lidem atraktivity našeho kraje.
Mezi novinky letní turistické sezony náleží například mobilní
aplikace, která je spojením turis-

tiky a filmu Alois Nebel. Provede
návštěvníky, kteří prostřednictvím svého mobilního telefonu
sesbírají komiksový příběh,
11 lokalitami Jeseníků. Pestrou
nabídku geologických objektů
a jevů, archeologických a historických památek přinese nově
vznikající projekt s názvem Geopark Jeseníky. Příznivce terénní
cyklistiky jistě potěší otevření
osmikilometrové trasy zvané
Superflow trail, jež je unikátním
projektem Rychlebských stezek.
Novinky chystá i zoo Olomouc,

Foto | Archiv, Martin Donátek

kde se zanedlouho otevře chovné centrum pro levharty mandžuské a letos bude zpřístupněna
i 1. etapa nově vznikajícího safari. Další specialitou nadcházející
sezony je 70 kilometrů dlouhá
cyklotrasa „Na kole do minulosti
Moravskou bránou“, která
propojila významná archeologická místa v oblasti Hranic,
Přerova a Lipníku nad Bečvou.
Zájemci si mohou vyzkoušet
také novou naučnou stezku
věnovanou slavným olomouckým fortům. Třicet kilometrů

dlouhá „Cesta po pevnůstkách
císařsko-královské olomoucké
pevnosti“ seznamuje pěší i cyklisty s historií pevností a ostatních vojenských objektů. Poznat
70 největších atraktivit Olomouckého kraje zcela zdarma
a přes 100 dalších zajímavých
objektů se slevou 10 až 50 procent mohou turisté díky slevové
kartě Olomouc region Card.
Přehled konkrétních akcí, které v
Olomouckém kraji v létě proběhnou, najdete v příloze červnového vydání našeho měsíčníku. | DD

Významné projekty získají dalších 7,6 milionu korun
Olomoucký kraj • Důležité
projekty a akce v regionu získají
od Olomouckého kraje dalších
7,6 milionu korun.
K podpořeným projektům patří
například v pořadí již 14. ročník
Šela marathonu, který se uskutečnil v sobotu 4. května v Lipníku nad Bečvou. Více než
tisícovka závodníků vyrazila
rozbahněným terénem do cíle
na druhém nádvoří hradu Helfštýna, kde předal ocenění těm
nejlepším v jednotlivých kategoriích hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil (ČSSD). Mezinárodní Author Šela Marathon tradičně doprovodil v neděli závod pro děti, když se na
start postavilo rekordních
512 malých cyklistů.
Peníze v rámci významných

Bikery v helfštýnském cíli pozdravil hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Foto | KR

projektů dostane rovněž olomoucké arcibiskupství na Noc
kostelů. Arcibiskupství při ní
24. května otevře chrámy, kaple
a modlitebny, které bývají za
běžných okolností částečně ne-

přístupné. V letošním roce navíc Noc kostelů doplní vzdělávací program pro děti upozorňující
na svatostánky jako důležité buFoto | KR
dovy v obcích.
Kraj podpoří i Olomoucký

1/2 Maraton, který proběhne
22. června a Mistrovství Evropy
v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo ve Šternberku.
Jejich v pořadí již 33. ročník se
uskuteční ve dnech 1. a 2. června. Během závodního víkendu
bude ve Šternberku již tradičně
probíhat doprovodná akce nazvaná Město v pohybu, která
začíná vždy v pátek a vrcholí
nedělním vyhlášením vítězů.
Olomoucký kraj přispěje také
na koncert konaný na Horním
náměstí v Olomouci, na němž
vystoupí španělský kytarista Paco de Lucia. Koncert španělské
legendy klasické kytary zazní v
rámci oblíbeného festivalu
španělské kultury a flamenca
26. července.
| KR

Olomoucký kraj • Značku
Haná regionální produkt získalo
dalších sedm výrobců. Produktů
se značkou Haná je nyní již 60
a pocházejí od 58 výrobců.
Certifikáty si podnikatelé slavnostně převzali 1. května na
Ekojarmarku v Olomouci.
„Nabídku značky nově rozšířily
brambory Josefa Hýbla z Dílů
Dětkovice, holešovská tatarská
omáčka a pochoutková majonéza z Drůbežárny Holešov, bylinné sirupy a pečené čaje Radmily
Červinkové z Říkovic, kabelky
a tašky Jolanetta od Renáty Janošové z Přílep, šperky a korálky
z vinutých perel, které vyrábí
Marta Nevrlá z Čelechovic na Hané, ovoce z Úsovska a zdobený
medový perník Evy Luljakové
z Dřevohostic,“ vyjmenovala koordinátorka značky Julie Zendulková. Projekt regionálních značek finančně podporuje Olomoucký kraj s cílem pomoci prosadit se místním výrobcům
a propagovat regionální potraviny a výrobky.
| KR

Poradenství pro
neziskové organizace
Olomouc • Nestátní neziskové
organizace v Olomouckém kraji
mohou od středy 24. dubna bezplatně žádat o rady a informace v
nově zřízené e-mailové poradně.
Foto | IR
V rámci změněné koncepce spolupráce s krajem je zprostředkovává poradkyně hejtmana pro
neziskový sektor Milada Šnajdrová. Poradenství v jednodušších problémech, které nevyžadují osobní jednání, zajišťuje
poradna výhradně odpovědí na
e-mailový dotaz. Jde zejména
o orientaci v základní legislativě, například při zakládání neziskové organizace, změnách
stanov, transformaci či ukončení činnosti. Poradna informuje
o změnách v novém občanském
zákoníku, pravidlech pro práci
správních a dozorčích rad, statutárních zástupců i valné hromady. Pomůže nastavit vhodný
typ účetnictví, vyplnit daňové
přiznání, administrovat dary,
sponzorské příspěvky a veřejné
sbírky. V neposlední řadě zajišťuje kontakty na instituce a
organizace Olomouckého kraje.
E-mailová adresa nové poradny je: poradnaNNO@kr-olomoucky.cz.
| KR
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Deklarace požaduje dobudování sítě
dálnic a rychlostních komunikací
Nordic walking patří mezi
oblíbené aktivity. Foto | Archiv

Seniory čeká
maraton aktivit
Olomouc • Tříměsíční maraton aktivit pro zájemce nad
55 let nazvaný Senioři bez hranic odstartuje v pátek 7. června ve 13 hodin na Výstavišti
Flora Olomouc.
Od června do konce srpna budou v Olomouci a okolí probíhat výtvarné kurzy a dílničky,
semináře zájmového vzdělávání, výuka společenského
tance i street dance, jízdy na inline bruslích, rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity,
naučné vycházky, nordic walking a návštěvy atraktivních
míst. Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Jedním z partnerů letošního ročníku je Olomoucký kraj. Akce je součástí
veletrhu „Mezi námi“, který se
7. června zaměří na seniory. Od
10 do 16 hodin představí na
Floře své aktivity neziskové
organizace, vystoupí sbor Zpěvanky a mažoretky z Domova
pro seniory Pohoda.
| KR

Peníze pomohou
k obnově venkova
Olomouc • Zastupitelé Olomouckého kraje schválili
26. dubna poskytnutí příspěvků do Programu obnovy venkova (POV) v celkové výši
22 milionů korun.
Z této částky poputuje na
opravy, výstavbu a rekonstrukci
obecního majetku 17 milionů
korun, 1,7 milionu je určena na
přípravu a tvorbu integrované
strategie pro rozvoj místních
akčních skupin v kraji. Částka
3,3 milionu korun podpoří tvorbu územně plánovací dokumentace. „Letos bylo z rozpočtu kraje uvolněno do POV
o 38 milionů korun méně než
loni. Z 200 podaných žádostí
jsme vyhověli 102 žadatelům,“
doplnil náměstek hejtmana Michal Symerský (KSČM).
| KR

Z jednání za účasti hejtmana Jiřího Rozbořila (vlevo) vyplynul mj. požadavek na vznik koncepce dlouhodobého
financování rozvoje dopravní infrastruktury.
Foto | Archiv

Olomouc • Dlouhodobý rozvoj
moravských krajů není možný
bez dobudování dálnice D1 na
Přerovsku a výstavby rychlostních silnic R35 a R49. Konsta-

tovali to účastníci Moravského
dopravního fóra, které proběhlo
v pondělí 8. dubna v Olomouci.
Klíčová opatření pro rozvoj celého regionu shrnuli do deklarace

Turistické trasy budou mít
nové značení
vou, Svatého
Kopečka s
Hlubočkami,
Čerňavy s Šerákem a Lázní Jeseník s
jeskyněmi Na
Pomezí. Olomoucký kraj
spolupracuje
s Klubem českých turistů
Foto | NK od roku 2002.
Turistické značky se dočkají obnovy.
Olomoucký kraj • Klub česZ krajských příspěvků organikých turistů získá od Olomouczace každý rok obnovuje třetinu
kého kraje příspěvek 400 tisíc
turistického značení.
korun na obnovu pěších a lyžařV letošním roce to bude
ských turistických tras.
1 160 kilometrů tras, z toho
Organizace z peněz obnoví zna90 kilometrů cyklistických večení, mapy, rozcestníky a směrodoucích mimo silniční síť.
vé tabulky. Turisté mají k obnoCelkem je v kraji 3 500 km znavě připraveno například spojení
čených turistických stezek.
Domašova nad Bystřicí s Jívo| IH

ROZHOVOR MĚSÍCE | MICHAEL FISCHER, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Náměstek hejtmana Michael Fischer: Úhradová
Ministerstvo zdravotnictví v letošním roce vydalo novou úhradovou vyhlášku, proti které byly
ze strany zdravotnických zařízení poměrně velké výhrady. Náměstka hejtmana Olomouckého
kraje jsme se zeptali:
Jaký je její dopad na hospodaření zdravotnických zařízení
v Olomouckém kraji?
Nemocnice se již nyní v důsledku úhradové vyhlášky potýkají
s poměrně výraznými finančními ztrátami. Vyčíslení jejího dopadu v nemocnicích Olomouckého kraje, kromě Fakultní
a Vojenské nemocnice v Olomouci, představuje v letošním
roce ztrátu více než 174 milionů
korun, zvýšená sazba DPH pak
činí 19,6 milionu korun. Konkrétně se tato ztráta týká krajem
zřizovaných institucí, kam patří
dva odborné léčebné ústavy – v
Pasece a v Moravském Berouně.
Dále jsou to subjekty, jež nejsou
zcela v krajské působnosti, a to
tři soukromé nemocnice – v Je-

seníku, Šumperku a v Hranicích,
a tři krajem pronajaté nemocnice – v Prostějově, Přerově a
Šternberku, které provozuje
soukromý provozovatel Středomoravská nemocniční a. s. Zatím mohou být všechna tato zařízení oproti loňskému roku ve
ztrátě zhruba minus 50 milionů
korun a je otázkou, jak se s touto
situací vyrovnají.
Když se zaměříme na krajská
zařízení, kde je situace nejhorší?
Zejména Odborný léčebný ústav
Paseka má ztrátu v důsledku
úhradové vyhlášky poměrně velkou, představuje 17 258 000 Kč
za rok, zvýšená sazba DPH činí
391 tisíc korun. Hejtmanství
bude o problematice jednat se
všemi svými zařízeními – čili
s odbornými léčebnými ústavy
v Pasece a Moravském Berouně,
oběma kojeneckými ústavy
v Šumperku a v Olomouci i se
Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, která
je ovšem placena výkonově

apelující na stát. Dokument obsahuje především požadavek na
vznik koncepce dlouhodobého financování rozvoje dopravní infrastruktury. Při rozdělování do-

tací z Evropské unie pak deklarace žádá ohled na konkurenceschopnost jednotlivých regionů.
Moravské dopravní fórum konstatovalo, že pro Moravu je důležité dokončení dálnice D1 v úsecích Přerov–Lipník nad Bečvou
a Říkovice–Přerov včetně souvisejícího průtahu Přerovem,
aby mohla komunikace nejpozději od roku 2017 plně sloužit
dálkové a těžké dopravě. V případě rychlostní silnice R49
diskutující požadovali zahájení
výstavby úseku Hulík–Fryšták.
V debatě rovněž zazněla potřeba
urychleného propojení západní
a východní části republiky projektem R35. V případě drážní
dopravy odborníci apelovali na
rekonstrukci a zvýšení kapacity
železničního uzlu Olomouc jako
významné dopravní křižovatky.
„Témata konference se ve značné míře shodují s prioritami
Olomouckého kraje v oblasti dobudování dopravní infrastruktury, proto mají naši podporu,“
uvedl hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil (ČSSD). | IH

Kraj podpoří 44 inovačních
projektů
Olomouc • Olomoucký kraj, statutární město Olomouc a Regionální rada ROP Střední Morava
podpoří celkem 44 inovačních
projektů. Podpora bude mít podobu takzvaných inovačních
voucherů, jimiž firmy mohou platit za spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi. Těmi mohou být mimo jiné výzkumné
ústavy či vysoké školy. Například
mohelnický výrobce komponentů pro vozidla Hella – Autotechnik získá 150 tisíc korun na projekt Materiálové inovace světlometů, na němž se bude podílet
s Univerzitou Tomáše Bati. Společnost Ekoprogres Hranice získá
stejnou sumu na spolupráci
s Univerzitou Palackého týkající
se využití nanočástic při zahušťování kalů čistíren odpadních
vod.
Podpora 44 projektů bude stát
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Spolupráce s Polskem
pokračuje
Olomouc • Olomoucký kraj
realizuje spolu s dalšími osmi
příhraničními regiony z České
a Polské republiky projekt „Strategie integrované spolupráce
česko-polského příhraničí“, jehož hlavním cílem je příprava na
založení Evropských seskupení
pro územní spolupráci. Nové
seskupení bude řešit nosná témata, která jsou společná všem
partnerům projektu, jako jsou
cestovní ruch, dopravní infrastruktura, veřejná správa, zdravotnictví či životní prostředí.
O zřízení nového seskupení jednal
dne 18. dubna hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD) v
polském městě Kudowa Zdrój.| KR

Přibude kontejnerů
na elektroodpad
Olomoucký kraj • Minimálně
200 tisíc korun letos investuje
firma ASEKOL do nových kontejnerů a vybavení sběrových
dvorů, do nichž mohou občané
odkládat použitá elektrická
a elektronická zařízení.
Společnost zabývající se zpětným odběrem elektroodpadu
zároveň vyčlení dalších minimálně 200 tisíc korun na osvětu
a informovanost obyvatel kraje.
| IH

Informace
pro dopravce

Foto | NK

Příspěvek obdrží také
mohelnická Hella – Autotechnik.
celkem 6,1 milionu korun. Regionální rada ROP Střední Morava na
něj z evropských zdrojů poskytne
4,6 milionu korun, Olomoucký
kraj 1 milion korun a statutární
město Olomouc 0,5 milionu korun.
Olomoucký kraj připravuje zároveň druhé kolo výzvy pro podniky
na získání inovačních voucherů.
Hejtmanství požádá o dotaci ve
výši 5 milionů korun ROP Střední
Morava, výzva bude pravděpodobně vyhlášena letos během
května až června.
| KR

Olomoucký kraj • Nejpozději do
31. května 2013 jsou všichni dopravci, kteří provozují dopravu
nákladními automobily o hmotnosti nad 3,5 tuny nebo autobusy, povinni si požádat u živnostenského úřadu o tzv. „transformaci“ koncese, tj. o výměnu
stávající koncesní listiny za aktualizovaný výpis z živnostenského, resp. obchodního rejstříku, s uvedením názvu dopravy
dle současné právní úpravy. Pokud dopravce, kterého se tato
povinnost týká, tak neučiní sám,
bude mu ke dni 1. června 2013
automaticky snížen rozsah jeho
živnostenského oprávnění pouze
na provozování dopravy „malými“ vozidly nebo mu může být
koncese zcela zrušena.
| SL

vyhláška přinesla nemocnicím obrovské finanční ztráty

a ne zálohově.
Jaké jsou možné
alternativy řešení?
Intenzivně jednáme
s managementem
jednotlivých zdravotnických zařízení na
téma maximální
ekonomizace provozu a velmi pečlivě zvažujeme nezbytnost jednotlivých investic.
V tuto chvíli se chceme vyhnout
radikálním strukturálním změnám, které by se promítly i do
roviny personální, a hledáme
možnosti posílení provozního
rozpočtu těchto zařízení z prostředků kraje.
Každopádně se snažíme, aby
dopad úhradové vyhlášky na
pacienty byl minimální a aby jej
pokud možno vůbec nepoznali.
S jakými dalšími problémy se
v současnosti potýkají zmíněné krajské příspěvkové
organizace?
Pokud jde o odborné léčebné
ústavy, provádíme restruk-

turalizaci lůžkového
fondu. Je to dáno
konkurenčním
prostředím lázní,
které se snaží úbytek svých klientů
kompenzovat nabídkou rehabilitačních pobytů, což je
i v nabídce našich ústavů.
Pakliže nám lázně konkurují,
a ten konkurenční tlak je velmi
silný, snažíme se některá lůžka
restrukturalizovat na lůžka
ošetřovatelská a lůžka následné
péče, což považuji za jeden
z hlavních úkolů, který by tato
zařízení měla plnit. Těchto
lůžek je v kraji nedostatek, a
jestliže vzniká velký tlak na
nemocnice, aby zkracovaly dobu
hospitalizace na akutních lůžkách, je třeba mít odpovídající
kapacity péče následné a dlouhodobé. Narážíme však na určité problémy s pojišťovnami,
které nám tato lůžka nechtějí
nasmlouvat. V tuto chvíli, po

jednání s vedením Všeobecné
zdravotní pojišťovny, však věřím
v dobrý výsledek.
U kojeneckých ústavů jsme zaznamenali určitý úbytek klientů. Tento úbytek je způsoben
jednak vyšší nabídkou kapacity
zařízení obdobného typu, zakládaných nestátními neziskovými
organizacemi, jednak novou legislativou sociálně právní ochrany dítěte, která preferuje tzv.
pěstounskou péči. Současně došlo ke snížení příspěvku státu za
převzetí dítěte do ústavní péče.
Rozumím záměru co nejvíce
dětí předat do péče pěstounské
a čas ukáže, zda se tento trend
podaří naplnit. Na druhou stranu jsou našimi klienty děti, které zejména z důvodů zdravotních budou nacházet potenciální pěstouny jen velmi obtížně.
Zejména těmto dětem bude třeba i nadále zajistit odpovídající
péči.
V případě zdravotnické záchranné služby /ZZS/ se potýkáme

s dopady nového zákona o ZZS,
který zvýšil dobu dovolené zdravotnických pracovníků na 7 týdnů. Znamená to, že Olomoucký
kraj bude muset letos vyplatit
ZZS o 4,5 milionu korun více,
a to bez jakéhokoliv navýšení
z veřejného zdravotního pojištění. Bohužel ani tyto finanční
prostředky nejsou zahrnuty v letošním rozpočtu, protože nařízení vyšlo až v průběhu roku
2013. Přes všechny tyto negativní vlivy se snažíme o udržení
kvality zdravotnických zařízení
v našem kraji.
Investice do zdravotnictví
z vlastních zdrojů kraje v roce
2013 jsou v důsledku vlivů výše
uvedených omezené, o to více se
snažíme využívat operačních
programů Evropské unie a tzv.
Švýcarských fondů, které nám
umožní udržet rozvoj našich
zdravotnických zařízení na úrovni odpovídající 21. století.
| DD
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Ilustrační foto

Obce získají příspěvek
na hubení komárů

Z P R AV O DA J S T V Í

Vysokoškoláci mohou i letos získat
příspěvek na studium v zahraničí

Litovelské Pomoraví • Olomoucký kraj přispěje obcím
v oblasti Litovelského Pomoraví
na preventivní hubení komárů,
a to na úhradu 50 % vynaložených nákladů s maximální výší
do 200 tisíc korun. Finanční
prostředky získá město Litovel,
které se dohodlo s dalšími
obcemi na společném postupu.
S Litovlí se do hubení komárů
zapojí také Mladeč, Červenka,
Střeň, Náklo a Příkazy. Obce
budou komáry hubit preventivně už ve stadiu larev, a to speciálním biologickým přípravkem, který bude letecky rozptýlen. Náklady odhadují na 400 tisíc korun.
| KR

Kraj se prezentoval
v Bruselu
Brusel • Olomoucký kraj se
prezentoval v sobotu 4. května v
Bruselu na dnu otevřených dveří
Evropské unie, který dává evropským regionům šanci zviditelnit
se před mezinárodním publikem.
„Zahraniční propagace je jedním
ze způsobů, jak můžeme do kraje
nalákat více turistů. Jsem rád, že
se informace o zajímavých místech našeho regionu rozšiřují i do
bruselského prostředí a že je o ně
zájem,“ podotkl náměstek hejtmana Michael Fischer (ČSSD). | KR

Rodiče mohou
získat práci
Přerovsko • Rodičům, kteří se
starají o děti do 15 let a jsou
v evidenci ÚP v rámci okresu
Přerov, je určen projekt nazvaný
Rodiče do práce. Tento projekt je
financován z prostředků ESF
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Odstartoval loni
v březnu a potrvá do konce října.
Jeho cílem je zvýšit uplatnitelnost znevýhodněných osob na
trhu práce. Dosud našlo zaměstnání celkem 28 účastníků zapojených do projektu, jedním z
nich je i paní Lenka Kubačková.
Získala práci na 7 měsíců na nově vytvořeném pracovním místě
ve firmě paní Mileny Malinové,
kde pomáhá s výrobou dekorativních předmětů a s administrativou.
| KR

Projekt pomůže
najít zaměstnání
Olomouc • Od prvního dubna
olomoucká InternetPoradna
zahájila realizaci evropského
projektu Něco za něco – uč se a
práci najdeš. V rámci něj poskytuje zdarma podporu k nalezení
zaměstnání osobám se zdravotním postižením a osobám
pečujícím.
„Účastníci si budou moci osvojit
počítačové dovednosti, komunikační schopnosti, získat novou
kvalifikaci či si rozšířit tu stávající, obnovit si své pracovní návyky a získat potřebnou praxi
pro nalezení zaměstnání,“ řekla
Michaela Žižková, ředitelka organizace a manažerka projektu.
Zájemci se mohou přihlásit do
17. května, a to e-mailem na
necozaneco@poradna.cz, na
mobilní telefon 736 447 248
nebo osobně v kanceláři
pracovníků projektu na adrese
Wurmova 7, Olomouc (kód
zvonku 06 RESTART).
| KM

Studenti mají možnost se vzdělávat v zahraničí.

Olomouc • Získat vysokoškolské vzdělání v zahraničí v oborech důležitých pro hospodářský rozvoj kraje a přinést nabyté
mezinárodní know-how do regionu. To je cílem zavedení
specializovaného inovačního
stipendia Olomouckého kraje.
Stipendium je určeno absolven-

Foto | N. Koppová

tům bakalářských a magisterských studijních programů na
jejich studijní pobyt v zahraničí
v navazujících magisterských a
doktorských studijních programech. Podmínkou však je, aby
se na jejich dalším vzdělávání
finančně spolupodílel i jejich
současný či budoucí zaměstna-

vatel. Vybraný obor musí být
přínosem pro inovační procesy
regionu, musí se tedy jednat
o obory z oblasti technického,
mezioborového přírodovědnětechnologického, biomedicínského nebo aplikovaného ekonomického vzdělávání. Studenti
mohou získat stipendium ve vý-

Studenti na středních školách
dostanou nové vybavení

Olomoucký kraj přispěje
na dopravní výchovu
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj podpoří částkou 747 tisíc
korun opravy a údržbu dětských
dopravních hřišť, nákup výcvikových kol a koloběžek a soutěže
s tématikou bezpečnosti silničního provozu. Peníze na tyto účely
dostane od kraje státní organizace Centrum služeb pro silniční
dopravu. Ta na podobné účely
uvolní dalších cca 1 250 tisíc korun.
Z příspěvku Olomouckého kraje
bude 460 tisíc určeno na dopravní výchovu včetně vybavení
hřišť a 287 tisíc korun na akce
s policií, přednášky pro veřejnost,
semináře a dopravní soutěže
dětí. Na podobný účel Olomoucký kraj přispěl také loni, a to
částkou 750 tisíc korun.
V roce 2012 v Olomouckém kraji
ve srovnání s předcházejícím

Ilustrační foto

Peníze poputují také na udržbu
dětských dopravních hřišť.
rokem mírně přibylo dopravních
nehod, a to o 3 procenta na celkových 4 406 havárií. Počet usmrcených však klesl o 11 procent na
loňských 40 obětí. Hmotné škody
naopak narostly o 9 procent na
234 654 tisíc korun.
| IH

Olomoucký kraj • Hejtmanství
ještě letos plánuje pořídit nové
technické vybavení za zhruba
46 milionů korun pro deset
vybraných škol v Olomouckém
kraji.
„Kvalitní výuka a vybavení dílen
na středních školách v našem
regionu jsou pro nás důležité.
Chceme, aby se studenti učili na
strojích, které odpovídají po
technické stránce modernímu
vývoji,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). Vybrané střední
a vyšší odborné školy by se měly
ve druhé polovině roku dočkat
například nových optických
strojů, elektropřístrojů, automobilních zařízení, řidičských trenažérů, robotů pro obrábění
nebo i tiskáren pro trojrozměrný
tisk. Peníze na vybavení dílen by
měly získat Střední škola poly-

HASIČI POD LUPO
Mezi dnes již zcela běžné zásahy
hasičů patří i práce pod vodní
hladinou. Od roku 1994 se začala činnost potápěčských skupin
systematicky rozvíjet a před
13 lety vznikly u Hasičského
záchranného sboru České republiky potápěčské skupiny. Potápěčská skupina hasičů z Olomouckého kraje je opěrným bodem pro zásahy na území čtyř
krajů: Zlínského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého. Potápěči zasahují
zejména v případech záchrany
života osob. Jde např. o topící se
osoby nebo osoby probořené do
ledu, spadlé do vodních toků,
záchranu potápěčů, vyhledávání
utonulých a pohřešovaných
osob v součinnosti s policií,
vyhledávání a vyzvedávání předmětů a vozidel za pomoci zdvi-

hacích vaků a jeřábů nebo i zajištění lezecké skupiny při práci
nad vodní hladinou (např. asistence motorovými čluny s posádkou).
Vodní prostředí klade značné
nároky na přizpůsobivost člověka. Kromě nutnosti zajistit dodávku dýchacího média jsou limitními faktory i hydrostatický
tlak, chlad, změny vidění a slyšení, tma, vlhkost, zvýšená hustota prostředí. Při potápění je
také ztížená komunikace mezi
potápěči, omezená pohyblivost
a hrozba nehod vlivem změn
tlaku, toxických a narkotických
účinků plynu a chladu.
Záchranné metody zásahů pod
vodní hladinou se řadí k současnému trendu mimořádných
událostí pro provádění záchranných prací a mají stále širší

ši až 7 500 Kč měsíčně. „Specializované inovační stipendium
zavedl Olomoucký kraj loni
s cílem umožnit další rozvoj
lidských zdrojů našeho regionu.
Finanční spoluúčastí zaměstnavatele se minimalizuje riziko,
že se absolventi do olomouckého regionu nevrátí, a zároveň
tím navíc dojde k většímu zacílení a praktické využitelnosti
studovaných oborů,“ uvedl
náměstek hejtmana Zdeněk
Švec (KSČM). Stipendium
vzniklo v rámci Regionální inovační strategie Olomouckého
kraje jako jeden z jejich inovačních nástrojů. Na jeho vzniku se podílel Olomoucký kraj,
zájmové sdružení právnických
osob OK4Inovace a další partneři z oblasti veřejné správy
a vysokých škol.
Žádosti o inovační stipendium
přijímá Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje nejpozději
do 15. října. Více informací naleznou zájemci na webových
stránkách Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz v sekci
Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/ Specializované inovační stipendium
Olomouckého kraje.
| KR

technická v Olomouci, Střední
odborná škola průmyslová a
Střední odborné učiliště strojírenské v Prostějově, Střední
škola technická v Mohelnici,
Vyšší odborná škola a Střední
škola automobilní v Zábřehu,
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště strojírenské a
stavební v Jeseníku, Střední
škola technická v Přerově,
Střední průmyslová škola v Přerově, Střední průmyslová škola
v Hranicích, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
v Šumperku a Střední odborná
škola lesnická a strojírenská ve
Šternberku.
Náklady na vybavení uhradí hejtmanství s finančním přispěním
Evropské unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu Střední Morava.
| KR

Bezpečné hasičské ponory

uplatnění. Pro takovouto činnost je nutná kvalitní odborná
příprava, která se provádí formou zdokonalovacího výcviku,
jež organizuje HZS Olomouckého kraje. Hasičští potápěči
jsou vycvičeni k orientaci a systematickému vyhledávání na
vodních plochách a vyzvedávání objemných předmětů. Jsou
schopni potápět se v kontaminovaných vodách, provádět manipulační práce např. řezání,
pálení, montáže či vyprošťování. Také povodně si vyžadují
nasazení potápěčů. Ve specifických případech se vysazují potápěči do místa zásahu z vrtulníku, proto každý potápěč musí
být zároveň lezec. Mezi zajímavé
výjezdy skupiny patřil zásah na

VE ZKRATCE

Kraj představil
developerské projekty
Brno • Poslední dubnový týden patřilo brněnské výstaviště
dalšímu ročníku Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST.
Olomoucký kraj na veletrhu
společně s městy Olomouc, Přerov, Šternberk, Litovel a Zábřeh
nabídl informace o realizovaných i připravovaných developerských projektech, aktuálních
investičních nabídkách a volných průmyslových zónách.
Více na www.bvv.cz/urbis-invest.
| KR

V Lošově se otevře
lesní mateřská škola
Lošov • Lesní mateřskou školu
(LMŠ) otevře na jaře v Lošově
občanské sdružení Pojďte ven.
Záměrem je nabídnout rodičům alternativní typ předškolního vzdělávání, kde je pobyt
dětí v přírodním prostředí
maximalizován. Také způsob
práce s dětmi je jiný než v klasické školce, děti jsou v menších skupinách a výchova je více
přizpůsobena individuálním
potřebám dítěte.
„V kolektivu je praktikován
princip vzájemného respektování a pomoci, děti mezi sebou
nesoutěží, jsou vedeny k úctě
k přírodnímu prostředí a osvojují si principy ekologického
chování,“ doplnila hlavní pedagožka Šárka Zdařilová. Více na
www.lms.pojdteven.cz . | RD

Budoucí architekti
tvořili pro Lazníčky
Lazníčky • Studenti architektury z Brna a Liberce představili
obyvatelům Lazníček své vize
a nápady, které čtyři dny
zpracovávali pod vedením
architekta Jana Horkého. Vytvořili mj. projekt obecního
minipivovaru, který by vařil tři
druhy piva, navrhli etikety
pivních lahví a hrubou ekonomickou rozvahu provozu.
„Některé z nápadů studentů
jsou uskutečnitelné již nyní,
některé v budoucnu, jiné se
možná realizovat nebudou.
Největším přínosem akce je
čerstvý a ničím nezatížený
pohled mladých lidí, kteří se na
naši vesnici podívali jinýma
očima a určitě tak přispěli
k diskuzi mezi občany,” uvedla
starostka Lazníček Dagmar
Kubzová, která studenty do
obce pozvala.
| KR

Sv. Kopečku. Ve svahu pod Sv.
Kopečkem jsou totiž vodovodní
nádrže pitné vody pro Olomouc.
Pod vodou v uzavřených prostorách v hloubce dvou metrů se
nacházel poškozený ventil. Voda
vytékala v množství asi
1200 l/min. a v suterénu jí bylo
asi 260 000 litrů. Potápěči museli provést ponor do uzavřených prostor vodárny a zastavit
jeden ventil a jedno šoupě. Obsluha vodárny tak mohla přepnout dodávku vody z druhé
větve, aniž by občané města cokoli poznali.
Efektivita zásahu a rychlost
nasazení hasičů–potápěčů byla
dokonce oceněna vedením společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ.

Bílá Lhota • ZŠ Bílá Lhota
oslaví v červnu nejen 100 let od
svého založení, ale navštíví ji
také žáci a učitelé ze zemí, které
se zapojili do projektu Comenius – Wir wecken Interessen
und unterrichten modern.
„Hostit budeme žáky a pedagogy z Polska, Německa, Slovenska a Francie. Budou poznávat naši školní práci, naši
vlast, naše tradice a zvyky a
život v naší zemi,” uvedl ředitel
ZŠ Bílá Lhota František Hrubý.
Školáci získají zároveň příležitost ověřit si znalosti cizích jazyků při společných aktivitách.

Josef Skalka, instruktor potápění HZS

| KR

Olomouckého kraje

Škola bude hostit
žáky ze zahraničí
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INZERCE

PLOTOVÉ CENTRUM
Čtyřhranná pletiva pletená
Lesnická pletiva
Chovatelská pletiva
Svařovaná pletiva
Svařované plotové panely
Sloupky a vzpěry
chovate

ls ké ple

od 12

tivo

2

Kč/m

navštivte náš ESHOP
PLOTYSITA.cz

ME
PROVÁDÍ E
MONTÁŽ

Ostnaté a žiletkové dráty
Dráty vázací, napínací a napínače
Branky a brány
Zemní vruty
Stínící tkaniny
Gabiony
Rabicová tkanina
ČSN EN ISO 9001:2009

Luběnice 156, 783 46, tel.: 585 311 452, www.screenservis.cz

YNĚ
LAKOVANÉ KUCH
NÍ
NČ
ZA BEZKONKURE
NY
CE
ZAVÁDĚCÍ

INTEA nova s.r.o.
Wellnerova 3B, 779 00 Olomouc
(naproti ušatému domu)
tel.: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz
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INZERCE

HLEDÁME KE KOUPI
dům se zahradou
v okrese Olomouc
nebo Prostějov

stav nerozhoduje
tel.: 774 414 525

Libušina 71, Olomouc

tel.: 777 149 031
e-mail: juzak@email.cz
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K U LT U R A
VE ZKRATCE

Vlastivědné muzeum Jesenicka otevře
novou stálou expozici
Foto | Archiv

Ředitel festivalu Blues Alive
Vladimír Rybička s Andrzejem
Matysikem, vydavatelem
časopisu Twoj Blues.

Blues Alive získal
světovou cenu
Chorzów, Šumperk • V sobotu 20. dubna převzal v polském
Chorzowě ředitel festivalu
Blues Alive Vladimír Rybička
významnou cenu. Čtenáři prestižního časopisu Twoj Blues
hlasováním v anketě Blues Top
rozhodli o tom, že festival byl
vyhlášen nejvýznamnější bluesovou událostí ve světě. | MP

Expozice Příroda Olomouckého
Foto | Archiv
kraje.

Expozice uspěly
v mezinárodní soutěži
Amsterdam • Až do finále
mezinárodní soutěže audiovizuálních projektů se probojovaly nové expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
(VMO).
Kategorii určenou zajímavostem pro návštěvníky s ní sdílela
muzea v Moskvě a Belfastu
a španělský historický pivovar.
Nakonec si v klání InAVation
Awards vyhlášeném v Amsterdamu nejlépe vedlo britské zařízení připomínající tragédii
Titaniku. VMO loni otevřelo
nové expozice Příroda Olomouckého kraje a Olomouc –
patnáct století města. Investice
za 70 milionů korun financoval
kraj.
| IH

Přihlášky na festival
Olomouc • Obecně prospěšná společnost ProMancus
vyhlásila čtvrtý ročník celostátního pěveckého festivalu pro
handicapované talenty Nad
oblaky aneb Každý může být
hvězdou. Podmínkou je odeslání přihlášky a nahrávky písně
do 15. června na adresu organizátorů. Všechny hudební nosiče posoudí odborná porota,
která vybere účastníky velkého
finále, jež se uskuteční 19. září
v Olomouci. Patronkou festivalu je Monika Absolonová, která
společně s dalšími osobnostmi
zasedne v porotě. Více na
www.nadoblaky.cz.
| KR

staveno v moderním výJeseník • Vlastivědné
stavním fundusu, vybramuzeum Jesenicka doné minerály budou díkončuje přípravy další
ky fluorescenční vitríně
novinky pro návštěvnicnávštěvníkům svítit
kou veřejnost, kterou
tmou. Pro fajnšmekry
bude interaktivní stálá
jsou připraveny doplňuexpozice věnovaná geojící informace v dotekové
logii Jesenicka umístěobrazovce, stejně jako
ná do nejvyššího patra
různé hry a kvízy, ale taVodní tvrze.
ké zajímavé animace pře„Expozice boří mýty
vzaté ze Slovenského náo tom, že geologie je
rodního muzea v Bratinezajímavá věda a lze ji
slavě nadabované do česprezentovat jen v mukého jazyka. Badatelské
zeích dosud velmi známísto bude připraveno
mým stylem tzv. šutr
pro děti i dospělé v záa vitrína,“ uvedla ředivěru galerie.
telka muzea Veronika
Expozice bude otevřena
Rybová. Nosným prvFoto | Archiv
pro veřejnost 19. června
kem expozice je podle ní Vizualizace nové expozice, která bude umístěna ve Vodní tvrzi.
a až do konce prázdnin ji lze
tické pro území Jesenicka v průspirála, po níž se návštěvník zaznamenávají geologické jevy
navštívit denně od 9 do 17 hodin.
běhu statisíců ba milionů let.
pohybuje a na které je znázor- tak typické pro Jesenicko, stejPoté v předem avizovaném čase.
„Málokdo z běžných návštěvněn vznik a vývoj země a záro- ně jako úžasné dokumenty naNovinku představuje audioprůníků ví, že na území znázorveň geomorfologický vývoj Je- točené pro BBC a názorně
vodce, který umožní návštěvníků
ňovaného Jesenicka bylo v obsenicka. Hlas audioprůvodci po vysvětlující vybrané geologické
bez sluchátek projít expozicí
dobí devonu moře. Model ledovexpozici propůjčil Arnošt Gold- procesy budou moci hosté exa vyslechnout text prostřednictce a technologie videomappinflam, herec známý kromě jiné- pozice zhlédnout na několika
vím zvukových směrových reprogu bude ukazovat pohyb ledovce
ho svým blízkým vztahem k jes- obrazovkách. Modely trilobita
duktorů. Je připraven ve čtyřech
a vysvětlovat tzv. ledovcové
kyním, jimž se výstava také z lokality Suchého vrchu u Vrbjazykových mutacích – češtině,
souvky, které se na Jesenicku
věnuje. Snazší orientaci ve zná- na pod Pradědem, sopky kdysi
angličtině, němčině a polštině.
nacházejí,“ podotkla ředitelka
zorňovaném velmi dlouhém ob- činné u Zálesí, nepřístupného
Expozice je investiční akcí OloRybová.
dobí několika miliard let uleh- jeskynního systému tzv. Rumomouckého kraje ve výši 7 milionů
Množství sbírkových předmětů
čí časová osa a textové panely vého dómu, ale také ledovce
korun, autorkou projektu je arv podobě kamenů, typických
doplněné ilustracemi a fotogra- budou součástí prohlídky a dochitektka Lachmanová.
| VM
pro lokalitu Jeseníků, bude vyfiemi. Unikátní filmy, které konale osvětlí jevy charakteris-

Výstava láká na osobnosti kraje

Foto | Archiv

Výstava představuje osobnosti spjaté s regionem Olomouckého kraje.

Olomouc • Panovníci, církevní
hodnostáři, umělci, vědci, vojevůdci i sportovci se představují
v nové stálé expozici Vlastivědného muzea v Olomouci nazvané
Galerie osobností Olomouckého
kraje. Expozice prostřednictvím
velkoplošných světelných panelů

koslovenské stroje – prvorepublikové i poválečné
motocykly vyrobené firmami
JAWA a ČZ, tak
i motokolo Agon
– regionální výrobek z Loučné
nad Desnou, a taFoto | Archiv
ké několik zahraK vidění jsou stroje české i zahraniční výroby.
ničních motocykVikýřovice • Návštěvníci silničlů. V přízemí muzea zájemci uvidí
ního muzea ve Vikýřovicích
šest motocyklů vyšších kubatur,
mohou až do 15. června zhlédv patře pak najdou dobře známé
nout výstavu, která je zavede do
„pařezy“, stadiony, ale také
historie dopravních prostředků,
dobové motorkářské oblečení,
jež se od 20. století pohybovaly
kukly a přilby, rukavice, nářadí,
na našich cestách a silnicích.
odznaky, prospekty, plakáty či
K vidění jsou staré motocykly,
fotografie. Sportovní využití
z nichž některé brázdí naše silnice
motocyklů připomene několik
dodnes. Vystaveny jsou jak česplaket.
| AT

SPOLU zve na golfový
turnaj a na divadlo
Véska, Olomouc • Golfový turnaj za účasti přední české golfistky Kláry Spilkové a divadelní
představení pro veřejnost připravuje občanské sdružení
SPOLU, které podporuje lidi se
zdravotním, primárně s mentálním postižením v Olomouckém
kraji. Golfový turnaj odstartuje
v pátek 17. května na golfovém
hřišti ve Vésce u Olomouce.
Společné divadelní představení
českých a německých herců
s mentálním postižením se
uskuteční ve čtvrtek 30. května
v 17 hodin v koncertním sále
ZUŠ Žerotín v Olomouci. Více
na www.spoluolomouc.cz. | KR

Foto | Archiv

Informační panely mají tvar křížů.

Zaniklé obce znovu ožívají
Jesenicko • Zaniklé obce Jesenicka se snaží mapovat občanské sdružení Na jedné lodi.
V minulých letech se mu podařilo získat peníze na pořízení
dvoumetrových informačních
panelů ve tvaru dřevěných křížů, které jsou jako mementa
umístěny tam, kde ještě na konci II. světové války vzkvétalo
čtrnáct obcí a osad.
„Byla by velká škoda zapomenout
na osudy místních obyvatel a poválečnou historii obcí,“ prozradil
předseda sdružení Marcel Šos.
Loni vznikly díky podpoře Olomouckého kraje nové webové
stránky, kde jsou zveřejněny nejen dobové fotografie a informace
o obcích a osadách, ale i katastrální mapy zaniklých obcí či mapy s přesnou navigací umístění
obcí. „Nyní chceme získat peníze
na vydání podrobné mapy a na
dopravní značky, které by usnadnily turistům orientaci v terénu,“
doplnil Marcel Šos. Více na
www.zanikleobcejesenicka.cz |KR

Nový ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup: SEFO je můj osobní úkol

Muzeum Prostějovska
zve na Wichterleho
Prostějov • Muzeum Prostějovska v Prostějově a Česká
centra Praha připravila pro zájemce výstavu ke stému výročí
narození profesora a fenomenálního vědce Otty Wichterleho. K vidění je rovněž výstava
plastik ke 110. výročí narození
přední české sochařky Hany
Wichterlové či exkluzivní premiéra komiksu Zuzany Bahulové Otto Wichterle – Příběh
kontaktní čočky. Výstavy je
možno zhlédnout do neděle
2. června.
| DD

nechává návštěvníky nahlédnout do života 33 významných
osobností, které jsou historicky
spjaty s naším regionem. Jejich
galerie by se měla každoročně
o dvě až tři osobnosti rozšířit. Ty
nejznámější by měly ožít v podobě voskových figurín.
| DD

Muzeum vystavuje historické motocykly

Publiku se představí čeští
Foto | Archiv
i němečtí herci.

Nového ředitele má od 1. dubna
Muzeum umění Olomouc, třetí
největší instituce svého druhu
v České republice. Pavla Zatloukala vystřídal po více jak dvacetiletém působení jeho dosavadní zástupce Michal Soukup,
který v muzeu pracuje od jeho
zrodu v roce 1990. Nového ředitele jsme se zeptali:
Plánujete v muzeu nějaké
změny?
Instituci přebírám v dobrém stavu, což se ne každému novému
řediteli poštěstí. S profesorem

Zatloukalem jsme v předešlých
letech spolupracovali na řadě
koncepčních projektů, v nichž je
třeba pokračovat. Za posledních
10 let se ale muzeum neskutečně rozrostlo, proto je nutné některé organizační změny uskutečnit. Kromě toho bych chtěl,
aby se z muzea stala mezinárodní kulturní křižovatka. Změní se
tak podoba našeho webu, který
bude v české i anglické verzi,
rozšíříme i spolupráci se školami, badateli a studenty. Více se
zaměříme na rodiny s dětmi
a chceme využívat i práci dobrovolníků.
Muzeum umění Olomouc na
sebe strhlo pozornost veřejnosti projektem rekonstrukce
a dostavby Muzea moderního
umění, tedy Středoevropského
fora Olomouc (SEFO). Jaké
jsou vaše představy o budoucnosti tohoto projektu?
Projekt SEFO – a tím mám na
mysli nejen rekonstrukci a do-

stavbu Muzea moderního umění, ale také jeho jedinečnou
obsahovou stránku – považuji z
hlediska dalšího rozvoje muzea
za naprosto zásadní. Bohužel se
nám dosud nepodařilo vykoupit
poslední dvě parcely, což stále je
jedna z podmínek ministerstva
kultury, aby se v projektu mohlo
pokračovat. Pokud se parcely
podaří získat – a usilovně na
tom pracujeme – čeká nás nelehká volba jak dál. Jednou z možností je pokračovat v současné
koncepci a vycházet ze zveřejněné architektonické studie.
Osobně bych se ale přikláněl
k tomu, abychom aktualizovali
zadávací podmínky a vypsali
architektonickou soutěž. Pokud
se vše zdaří, nová budova by
mohla stát v roce 2020.
Změní se vaším příchodem
výstavní dramaturgie a
zaměření odborné činnosti?
Z hlediska formátu výstav se
nezmění nic. Budeme pokra-

čovat v konceptu zhruba deseti
krátkodobých výstav ročně.
V plánu máme i naplňování
výstavního programu SEFO,
tedy představování moderního
umění středoevropských států.
Důležité bude i rozhodnutí, jak
budeme orientovat zamýšlené
Trienále středoevropského umění. Po 40 letech se Olomouc
také dočká otevření stálé expozice moderního umění, neboť
nedávná výstava Od Tiziana po
Warhola nám ukázala, jak velký
zájem je o naše kvalitní sbírky.
Zvláštní pozornost chci věnovat
i vědecko-výzkumné práci a její
prezentaci. Chystáme pokračování výstav, které představí sbírky Muzea moderního umění, ale
zpracování a vystavení se dočkají i vynikající sbírky uložené na
Arcibiskupském zámku v Kroměříži, o něž pečuje Arcidiecézní muzeum Kroměříž.
Rozpočet Muzea umění
Olomouc se v posledních

letech snižuje. Jak se to
odráží na provozu muzea? Co
hodláte udělat pro zlepšení
„finančního zdraví“ instituce?
Jako příspěvková organizace nakládáme podle příslušné legislativy s majetkem státu a současně se těšíme finanční podpoře
provozu ze strany Olomouckého
kraje. Přestože instituce není ve
špatné „finanční kondici“, vážným problémem se jeví dlouhodobě klesající objem prostředků
– jen za poslední tři roky bylo
kráceno 22 procent, což představuje 25 milionů korun. Takové krácení se samozřejmě
nepříznivě odráží nejen v omezení výstavních aktivit a nákupu
nových sbírek, ale v celém
chodu instituce. Proto považuji
za klíčové získání strategického
partnera, například z bankovního sektoru. Mnohem usilovněji se také budeme věnovat
fundraisingovým aktivitám.
| PB
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Olomoucká capoeira si dovezla
Foto | Archiv
medaili.

Olomouc má svou
vicemistryni ČR v capoeiře
Liberec • Dne 21. dubna 2013 se
konalo mistrovství České republiky v Liberci. Více než 80 caFoto | Archiv
poeiristů (vyznavačů brazilského
bojového umění) se utkalo o medailové příčky.
Z olomouckého klubu Vem
Camará capoeira v kategorii B
postoupili hned 3 naši závodníci. Radka Mikešová se umístila
na 10. místě, Miroslavu Grohmannovi jen těsně unikl bronz
a skončil na vynikajícím 4. místě
a Zuzana Bordováčová nakonec
obhájila stříbro z ME a opět si
odvezla stříbrnou medaili. V kategorii C měla Olomouc jen
2 reprezentanty. Na výborném
15. místě skončil nováček Michal
Doležel, který byl těsně následován Petrou Havlíčkovou na
16.–17. místě. „Jsem velmi hrdý
na své žáky, neboť podali výborné výkony a skvěle reprezentovali jak svého trenéra, tak i svůj
capoeiristický klub. V posledních letech se stalo tradicí, že se
vracíme ze závodů s drahými
kovy, a byl bych šťastný, kdyby
tato překrásná tradice nadále pokračovala,“ řekl trenér Olomoucké capoeiry Ondřej Novák. | NK

Atletický stadion hostil přes dvě
Foto | Archiv
stovky sportovců.

Atleti se sešli
v Hranicích
Hranice • V sobotu 6. dubna se
na hranickém atletickém stadionu sešly více než dvě stovky vyznavačů atletiky. Konal se zde
Běh vítězství a Hranická dvacítka. Závody Běhu vítězství byly
zařazeny do Běžeckého poháru
dětí a mládeže Olomouckého
kraje, hlavní závod na 20 km byl
součástí Velké ceny vytrvalců
Olomouckého kraje. Od 9 hodin
se po oválu a v nejbližším okolí
proháněla mládež a mílaři
v rámci 46. ročníku Běhu vítězství. Celkem se na start postavilo
139 závodníků. Letos poprvé
pořadatelé zařadili i stometrový
běh pro nejmenší děti.
V pravé poledne pak 93 vytrvalců nastoupilo k hlavnímu
závodu – 42. ročníku Hranické
dvacítky. Tradiční trasa vždy
vedla „prostřední“ lesní cestou
pod Helfštýn a zpět. Letos díky
rozmarům počasí, kdy v lese
leželo až 20 cm sněhu a trasa by
tak byla neschůdná a nebezpečná, vymysleli pořadatelé náhradní trať o délce 19,3 km.
Start a cíl byl pod vítězným
obloukem v cíli stadionu.
Rovinatá trať nejlépe sedla Davidu Pelíškovi z AK Olomouc,
který závod zvládl v tréninkovém tempu za 1:05:53. Druhý
doběhl Václav Bitala z AK EZ
Kopřivnice, třetí místo skvělým
finišem vybojoval Jan Fousek z
MK Seitl Ostrava. Vítězem kategorie veteránů se stal Josef Sedláček z oddílu Bike Kamík Tučapy. Kategorii žen ovládla Jiřina Kociánová z AHA Vyškov.| KR

SPORT

Boxerům se dařilo na juniorském
šampionátu
Olomouc • Čtyři medaile na
mistrovství republiky juniorů
získali olomoučtí boxeři. V hodnocení klubů tak Olomouc obsadila třetí místo.
Ve váze do 52 kg kadet Milan
Ištok z Dukly Olomouc svedl
proti mistru ČR v kategorii mužů
Danieli Gáborovi z Poruby
vyrovnaný souboj a prohrál 10:12
na body. Olomoucký borec byl
jasně lepší, ale rozhodčí jej
poškodili, a tak se umístil na
pátém místě.
Ve váze do 52 kg kadet Lukáš Baláž z Dukly Olomouc neměl svůj
den, prohrál po boji s velezkušeným Markem Čurejou z České
Kamenice a obsadil také 5. místo.
Ve váze do 69 kg byl příjemným
překvapením výkon Jana Ardoně
z Dukly Olomouc v souboji s několikanásobným mistrem ČR Bohuslavem Kočkou ze Znojma.
Přesnými direkty a stálým tlakem
až do konce souboje byl stále
aktivní, odboxoval krásný zápas,
ve kterém prohrál na body 6:14 a
umístil se na 5. místě. Pokud
Ardoň bude na sobě dále pracovat, tak z něj vyroste brzy extraligový borec.
Ve váze do 49 kg ve čtvrtfinále
kadet Patrik Baláž z Dukly Olomouc proti Dominiku Plachetko-

Zlato získal Mario Wiedermann z Dukly Olomouc.

vi z Karviné uplatnil svůj přehled
a porazil ho 21:16 na body.
V semifinále s reprezentantem
ČR Miroslavem Gorolem z Ostravy po vyrovnaném boji prohrál na
body a získal bronzovou medaili.

Ve váze do 56 kg Vojtěch Fraňo
z BC Gambare Olomouc v semifinále narazil na mistra ČR mužů
a finalistu Velké ceny Ústí nad
Labem Erika Agateljana z Ústí.
Předvedl výborný výkon, ale na-

Taneční rytmy zazní opět
v Mariánském Údolí

Ploutvařky potřetí ovládly domácí šampionát
Olomouc • Potřetí za sebou
dokázaly olomoucké ploutvařky
ovládnout mistrovství republiky
družstev. Z loňské sestavy chyběla Petra Hostinská, a tak nebylo
jasné, jak se družstvo s touto
ztrátou vypořádá. Do týmu byla
nominována Barbora Pohlová,
velmi se zlepšila ještě dorostenka
Gabriela Horáková, stabilně
podaly vynikající výkony Zuzana
a Markéta Svozilová a Barbora
Sládečková. Dohromady to znamenalo, že v ženské části soutěže
nemělo družstvo převážně vysokoškolaček UP Olomouc žádnou
konkurenci. Družstvo navíc překonalo ve štafetách dva české
rekordy. V s outěži mužů obhájilo
prvenství i družstvo Laguny Nový
Jičín. Z individuálních výsledků
na sebe upozornila zejména
Zuzana Svozilová, která zvítězila
hned ve čtyřech disciplínách a

Foto | Archiv

Olomoucké plouvařky
získala i individuální cenu za nejkvalitnější výkon za vytrvalecké
výkony (od 400 až 1500 m).
Markéta Svozilová získala individuální cenu za nejkvalitnější výkon v krátkých ploutvích. Za
sprinterské disciplíny obdržela
cenu Klára Křepelková z Laguny
Nový Jičín. Gabriela Horáková velkým zlepšení získala s předstihem nominaci na ME juniorů,
které se plave letos v polském
Štětině. Nominaci na světové hry
v Kolumbii i MS v Kazani potvrdila
Zuzana Svozilová.
| PT

Foto | Archiv

konec s velezkušeným reprezentantem prohrál a získal bronzovou medaili.
Ve váze nad 91 kg Jiří Mařák
z Dukly Olomouc se dostal až do
semifinále, kde se v zápase s novým mistrem ČR Lukášem Lenertem z Prostějova neprosadil se
svým nátlakovým, silovým stylem
a prohrál. Získal tak na svém
prvním mistrovství bronzovou
medaili.
Ve váze do 64 kg Mario Wiedermann z Dukly Olomouc ve čtvrtfinále a semifinále jasně porazil
na body výborné boxery z první
ligy mužů Pavla Zouhara a Tomáše Veselého. Finále bylo současně
kvalifikací na ME juniorů 2013 v
Rotterdamu a jeho soupeřem byl
jeho kolega z reprezentace a mistr
ČR Jakub Korbel z Plzně, kterého
olomoucký borec porazil v prosinci 2012 na mezinárodním turnaji olympijských nadějí. Wiedermann opět vyhrál, vybojoval zlato
a potvrdil, že je velkým příslibem
českého boxu.
Na tomto úspěchu má největší
zásluhu Wiedermannův osobní
trenér A. Hauer, dále trenéři
A. Bogi, K. Ťulpa, F. Gašparík.
Potvrdilo se tak, že Dukla
Olomouc vychovává nejlepší boxery v republice.
| PO

Mariánské Údolí • Milovníci
sportovního tance se mohou
opět těšit na další ukázku této
krásné činnosti, která se nachází na samém pomezí sportu
a umění. Již brzy, konkrétně
v sobotu 15. června, proběhne
v nedalekém Mariánském Údolí
taneční klání „O pohár starosty
obce Hlubočky“.
Soutěž se uskuteční v místním
kulturním domě „Na Letním“
a již v ranních hodinách. Na
programu jsou jak standardní,
tak latinskoamerické tance.
Prostor ukázat své taneční umění dostanou nejen dospělí, ale
i juniorské a dětské kategorie,
včetně těch úplně nejmladších.
Celkem je připraveno neuvěřitelných 21 soutěžních kategorií,
v nichž se budou moci soutěžní
páry utkat. Pro ty nejlepší z kaž-

dé kategorie je připraven pohár.
Soutěž pořádá Klub sportovního tance QUICK Olomouc ve
spolupráci s Taneční školou
Coufalovi. „V Mariánském Údolí
nejsme poprvé, soutěž jsme tu
pořádali již před dvěma roky v
rámci Olomouckého tanečního
festivalu,“ uvedla zástupkyně
pořadatele Pavlína Mičková.
„Byli jsme tu tehdy velice spokojeni, a tak se sem rádi podíváme
znovu. Doufáme, že soutěž bude
stejně úspěšná jako před dvěma
roky, kdy se tu sjelo více jak
300 tanečních párů z celé ČR,“
dodala. V průběhu soutěže bude
též pro hosty i závodníky otevřen stánek s občerstvením, jenž
zajistí místní sbor dobrovolných
hasičů. Více informací na
www.kstquick.cz, telefon:
608 249 447.
| JK

Veslaři se prosadili na dlouhých tratích
Olomouc • Na začátku dubna
zahájili olomoučtí veslaři novou
závodní sezónu na vodě, když se
zúčastnili mistrovství ČR na
dlouhé dráze 2013 v Hoříně. I za
chladného, podmračeného počasí dokázali být velmi úspěšní
a vybojovali celkem čtyři medaile, z toho jeden mistrovský titul.
Nejlépe se dařilo dorostenkám
na dvojce bez kormidelnice Michaela Kidová, Petra Láhnerová,
které přesto, že startovaly na šestikilometrové trati poprvé, dokázaly ji zvládnout v nejrychlejším
čase. Za to jim náleží jak zlatá
medaile, tak mistrovský titul.
Jejich oddílové kolegyně Spurná
s Raušovou se ve stejné kategorii
umístily na pěkné páté příčce.

Veslařky skvěle zahájily novou sezonu.

Dařilo se také dorostencům na
dvojce bez kormidelníka Jakubovi Kuchařovi s Eduardem Bezděkem, kteří rozšířili olomouckou sbírku medailí o stříbro,
když na trati ztratili pouhé tři

Foto | Archiv

vteřiny na vítěze. Cenné zkušenosti získala také druhá dorostenecká posádka Eduard Sklenář,
Filip Hlavica, která předvedla
také pěkný výsledek a umístila se
na deváté příčce. Všechny tyto

posádky si díky svým výkonům
zajistily start na Kontrolních
závodech v Račicích, kde budou
usilovat o reprezentační dresy.
Další stříbro, stejně jako loni,
přidaly Pavlína Žižková s Vendulou Večeřovou, které tradičně
startovaly v závodě dvojek bez
kormidelnice žen. Medailovou
sbírku završili zlatem veteráni
Radim Hlavica a Marek Vraštil za
vítězství na čtyřce s kormidelníkem, do které usedli společně se
závodníky z Brna.
Za zmínku však stojí výsledky
kategorie juniorů. Mezi děvčaty
na dvojce se lépe dařilo Lucii
Čermákové s Petrou Grohmannovou, které projely cílem jako
čtvrté.
| LL
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Povoleny jsou nejen boxové
údery, lokty a kolena, ale
Foto | Archiv
také kopy.

Finále ligy thajského
boxu proběhne na Hané
Prostějov • Jedna z nejtěžších
amatérských soutěží ČR v thajském boxu zvaného Muay Thai
se bude konat dne 22. června
od 18 hodin v prostějovském
tenisovém centrálním kurtu
s názvem Agrofest Aréna.
Soutěž bude doplněna o zápasy MMA, jež se v současnosti
nejrychleji rozvíjí.
Jedná se o jeden z nejtvrdších
bojových sportů, kde jsou povolené kopy, boxové údery,
lokty a kolena. Od září do května probíhá 10 kvalifikačních
kol, v Praze, v Brně i v Olomouci, kde jednotliví bojovníci daných váhových kategorií bojují
o body do tabulek. Na každém
z kol je pravidelně 30–40 zápasů bojovníků z těch nejlepších klubů z celé ČR, ale i z Německa a např. z Rakouska.
Souboje se zúčastní minimálně
12 bojovníků dané váhové kategorie. Do finále se však dostane bojovník, který má minimálně 3 výhry v sezoně. První
dva finalisté se utkají o pás
amatérského mistra České republiky v Muay Thai. Akci podpoří Olomoucký kraj.
| NK

Bozeňov zve
na bikemaraton
Dolní Bušínov • Pátý ročník
Bozeňovského bikemaratonu,
pořádaný Centrem volného
času Bozeňov, startuje v sobotu 1. června v rekreačním středisku Bozeňov na Zábřežsku.
Zaměřuje se především na amatérské cyklisty, startuje se od 11
hodin, mladší kategorie startuje
již o hodinu dříve, pro nejmenší
je tu i závod odrážedel v prostoru multifunkčního hřiště.
Slavnostní vyhlášení proběhne
v 15 hodin v prostoru cíle vedle
sochy svatého Jana Nepomuckého. Závod je řazen do seriálu
Šumperského poháru horských kol a Olomoucké série.
Akce se koná pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila (ČSSD).
| KR

Olomouc má nový
jezdecký areál
Olomouc • Slavnostní otevření nového jezdeckého areálu
v Olomouci na Lazcích proběhne v sobotu 25. května ve
14 hodin za účasti hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila (ČSSD).
Příznivci jezdeckého sportu se
mohou mj. těšit na dvoje skokové závody, které proběhnou
v termínech 25. a 26. května a
13. a 16. června. Na květnových závodech budou koně
skákat na středně těžké úrovni,
tj. do 130 cm. Červnové závody
– Velká cena Brna – bude již na
nejtěžší úrovni, která se v naší
republice jezdí (150 cm).
Chybět nebudou ani atrakce
pro děti, bohaté občerstvení
a divácky oblíbený doprovodný
program.
| KR
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Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Jsem bývalý vrcholový sportovec v motokrosu. Následkem úrazů při této činnosti mám
4x operované levé koleno a 2x pravé.
Posledních 10 roků mě trápily velké bolesti.
Až do doby, kdy mi moje žena „koupila a
vnutila” tyto minerály. Podotýkám, jsem velký
skeptik. Nikdy jsem nevěřil těmto a podobným produktům. S velkou nechutí jsem začal
minerály v dóze užívat od 10. 12. 2012. Bolesti se začaly stupňovat, a tak jsem ženě
oznámil, „že je budu brát jen do konce roku a
končím!!!”. Nějak jsem na to ale pozapomněl.
Uprostřed ledna 2013 se mě jízlivě zeptala
moje žena: „a tebe už kolena nebolí, že
neskučíš bolestí jako jindy”? V ten moment
jsem si uvědomil, že bolesti kolen ustoupily.
Minerály užívám stále a na moje doporučení

Dobrý den, o vašich minerálech jsem se
dozvěděla od mého kolegy, velmi mu pomohly. Problémy s kolenem začaly gradovat,
jeden lékař doporučoval operaci, druhý zamítl. Rozhodl se tedy pro váš produkt a nemůže si ho vynachválit. Později je vyzkoušel
i můj manžel a je velmi spokojený. Trápila ho
bolestivost kyčlí a obě ramena. Od doby, kdy
Vaše minerály užívá, přestal mít problémy.
Nyní jsem je začala užívat i já a mohu říci, že
kloubní problémy odezněly, bolestivost již
nemá takovou intenzitu, snížil se mi i krevní
tlak. Nyní obdaruji i kamarádku.
Ivana Kolaříková, Brno
Dobrý den, i já zasílám svůj příběh a veliký
dík. Před rokem v dubnu 2012 jsem v novinách objevila reklamu na vaše minerály. A
po roce užívání minerálů můžu říct, že
konečně první reklama, která nelhala a
opravdu zabrala. V posledních letech jsem
velice trpěla na bolavé klouby. Chodila jsem
na injekce kolena, brala různé léky a stále nic
nezabíralo. Dnes po roce mé bolesti téměř
v y m i ze l y a d o konce můj ortoped poznal zlepšení z rentgenových snímků. Ve
svém důchodovém věku se
cítím lépe, a proto
si objednávám
další balení.
S přáním pěkného
dne
Jana Kolářová,
Sokolov, 69 let

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte
1 balení minerálů zdarma (více na www.kamennezdravi.cz)

Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim
drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo,
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé.
Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou
dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku – v mnoha
případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka?
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. Zlepšení
stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč.
A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo.
To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.
Oxid křemičitý

SiO2

61,90 g

Zinek

Zn

Oxid hlinitý

Al2O3

15,70 g

Kobalt

Co

0,00115 g

Oxid draselný

K2O

3,49 g

Molybden

Mo

0,00018 g

Oxid železitý

Fe2O3

5,30 g

Bór

B

0,00003 g

Oxid vápenatý

CaO

1,60 g

Chrom

Cr

0,009 g

Oxid hořečnatý

MgO

1,58 g

Nikl

Ni

0,006 g

Oxid sodný

Na2O

1,94 g

Vanad

V

0,0121 g

Mangan
Měď

Mn
Cu

0,032 g
0,044 g

Fosfor

P

0,0044 g

0,0098 g

Energie 0 kj • Bílkoviny 0
Tuky 0 • Cukry 0

Dobrý den, mám maminku, které je 80 let, a
užívá Schindeleho minerály. Dříve byla
unavená, trápil ji vysoký tlak, bolesti snad
všech kloubů, problémy se stolicí. Po půl roce
užívání minerálů se vše zlepšilo. Je strašně
vitální a sama tvrdí, že se cítí o 20 let mladší.
I já ve svých 45 letech trpím bolestmi kloubů,
zatím nic hrozného, ale před 3 měsíci jsem jsi
vzal od matky 1 ba-lení a začal jsem ho užívat.
Bolesti kloubů se zmírnily, tak budu pokračovat a uvidíme. Zatím mohu doporučit.
Jan Sukdolák, Havlíčkův Brod

Nebo snad podvod?
i moji známí. Nikdy bych tomu nevěřil, pokud
bych to nezkusil na vlastním těle. Děkuji za ně
a mohu ostatním jen doporučit.
Pavel Jiříček, Prostějov

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?
Užívám vaše minerály 3 měsíce a vypozorovala jsem tyto výsledky: tlak se ustálil z původní hodnoty 160/110 na 120/80, a to bez
léků, úplně zmizely ranní křeče nohou,
zpevnily se mi vlasy a mám nádherné nehty.
Nezadržuji vodu, dva roky mě bolelo naražené
rameno a po 6 týdnech užívání minerálů
bolest ustoupila. A i ve věku 51 let dosud
pravidelně menstruji. Osvědčily se i po
bujařejších oslavách – zmírňují kocovinu.
Určitě si objednám další a obdaruji rodinu.
Děkuji, Věra Slaměníková,
Brno-Juliánov

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
• Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca 1/2 roku.
• Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus, 4–5ks = 535 Kč/1 ks,
6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
• Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
• Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks,
6–9 ks = 616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
• Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami. Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 Kč (+ kniha
* Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712

www.kamennezdravi.cz

