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NA ÚVOD

Studenti zahájili výuku v nových školních prostorech,
unikátem je venkovní hřiště na střeše budovy
Vážení spoluobčané,
náš kraj je krajem venkovským,
na vesnicích žije velká část jeho
obyvatel. I proto jsem velmi
rád, že Olomoucký kraj bude
v letošním roce místem, kde se
uskuteční národní konference
Venkov 2013. Konkrétně se
bude konat od 1. do 3. října
2013 v Hranicích a nedalekých
lázních v Teplicích nad Bečvou
za finančního přispění Olomouckého kraje a pod záštitou
hejtmana Jiřího Rozbořila.
Tato konference bude jedinečnou příležitostí pro všechny tuzemské i zahraniční aktéry rozvoje venkova a umožní jim
setkat se, společně diskutovat,
vyměňovat si názory a hledat
cesty k řešení problémů, které
jsou pro dnešní venkov aktuální. Vzhledem k tomu, že se
nacházíme v období, kdy finišují přípravy na příští programové období Evropské unie,
bude nosným tématem setkání
budoucnost venkova v letech
2014–2020. Zajímavá témata
budou náplní workshopů,
které se zaměří na budoucnost spolupráce zemědělců s
ostatními venkovskými subjekty, na venkovský cestovní ruch
a podporu regionálních značek
a v neposlední řadě také na
problematiku obchodní obslužnosti obcí, budoucnost
venkovských pošt či tvorbu
pracovních míst na venkově.
Olomoucký kraj bude mít
v rámci konference Venkov
2013 ve své režii jeden z diskusních panelů. Zde bude Olomoucký kraj prezentovat svůj
pohled na rozvoj venkova.
Pro účastníky konference její
organizátoři dále připravili
zajímavý doprovodný program, který bude obsahovat
exkurze a také výstavy a prezentace, jarmark místních výrobků spojený s ochutnávkami
místních produktů.
Rád bych popřál všem účastníkům, aby letošní konference
byla přínosná a aby její výsledky
vedly k udržitelnému rozvoji
venkova. Těm, kteří na konferenci zavítají z jiných oblastí,
potom přeji, aby se jim náš kraj
líbil a navštívili jej i příště při jiné
příležitosti. V neposlední řadě
popřeji organizátorům konference, aby její průběh byl
hladký a bez nečekaných
překvapení.
Michal Symerský
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Gymnázium získalo moderní podobu.

Olomouc • Originální učebny
pro výuku exaktních předmětů,
jídelna, jež je schopna vydat až
1 500 obědů, bufet, zbrusu nová
tělocvična o velikosti 18 × 36
metrů či skutečný unikát v podobě stejně rozměrného venkovního hřiště s umělým povrchem
umístěný na střeše budovy.
Takovéto prostory získali díky
nové přístavbě, která připomíná
architekturu 21. století, studenti
a pedagogové Slovanského
gymnázia v Olomouci. Stejnou
technologií jsou stavěny novodobé americké univerzity. „Jedná
se o moderní řešení nové čtyřpodlažní budovy školy, která je
ve všech podlažích s výjimkou

Foto | DJ

suterénu propojena se stávající
školou. Doufáme, že zejména
studenti budou její podobou
nadšeni,“ konstatoval ředitel
školy Radim Slouka. Jak dále
podotkl, jídelna bude sloužit také studentům a zaměstnancům
dvou okolních středních škol.
Náklady na stavbu, která nahradila nevyhovující přístavek ze
70. let, dosáhly více než 202 milionů korun, jejím investorem byl
Olomoucký kraj. „Vyřešili jsme
tak dlouhodobé prostorové problémy,” podotkl ředitel školy,
která má téměř tisíc žáků.
Necelých 6 milionů korun bude
stát vybavení objektu audiovizuální technikou. Záznamy z růz-

ných školních akcí včetně bufetového menu spatří díky videoprojekci kolemjdoucí na panelu
u nového vchodu. Ve škole nebudou chybět plazmové televizory,
interaktivní tabule i dotykové
tablety umístěné před každou
učebnou. Součástí výuky se stane i software, který umožní záznam vyučující hodiny. „Je na pedagogovi, zda této možnosti využije, nebo ne. Jeho smyslem je
jednak aktivizace studentů a zároveň další vzdělávání pedagogů
– mladší získají touto cestou
zkušenosti od svých starších kolegů. Chybějící studenti zase mohou výuku pozorovat on-line nebo ze záznamu,“ podotkl Radim

Slouka. Na jaře by v prostorech
dvora mělo podle něj vzniknout
i letní kino. „Studentský parlament chce rovněž oslovit sponzory a za shromážděné finance si

V areálu Domova seniorů POHODA otevřeli
moderní bydlení pro stovku seniorů
Olomouc • Novostavba v areálu Domova seniorů POHODA
v Olomouci-Chválkovicích nabídne moderní pohodlné bydlení stovce seniorů. Plánované
navýšení kapacity domova si vyžádalo také rekonstrukci stravovacího provozu umístěného
ve středním křídle současného
domova. Celková cena díla je
téměř 249 milionů korun, jejím
investorem je Olomoucký kraj.
„Zlepšování kvality a zvyšování
dostupnosti sociálních služeb
patří dlouhodobě mezi priority
Olomouckého kraje,“ uvedl při
slavnostním otevření stavby
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil. „Seniorům bude
ve Chválkovicích i díky modernímu zázemí poskytována nad-

Foto | MP
| KR
Slavnostního otevření se zúčastnil i hejtman Jiří Rozbořil (třetí Foto
zleva).

standardní péče. Věřím, že se
jim tu bude líbit,“ dodal.
„Hlavní čtyřpatrová budova nabídne celkem 100 ubytovacích

míst pro seniory. Ubytováni budou v 6 dvoulůžkových a 88 jednolůžkových bezbariérových pokojích s vlastním sociálním zaří-

zením,“ řekl Michal Štefl, předseda představenstva a generální
ředitel společnosti OHL ŽS,
která stavbu realizovala. „Modernizovali jsme také stravovací
zařízení, které je už nyní připraveno na plánované navýšení
počtu strávníků,“ doplnil.
Aby seniorům mohla být k dispozici komplexní nepřetržitá
ošetřovatelská zdravotní i sociální péče, je v komplexu ordinace lékaře, rehabilitační místnost, kaple, společenský sál a
v každém patře potřebné zázemí
pro personál. „Pro náš domov je
otevření nové budovy symbolickým vstupem do 21. století.
Opouštíme standardní péči
o seniory, na jakou jsme byli
dosud zvyklí. Pokračování na str. 2

ve starých prostorech školní budovy zřídit studovnu,“ doplnil
další plány ředitel. Rekonstrukcí
by v budoucnu měla projít i stávající historická část budovy. | DD

POZVÁNKA
na zasedání
Zastupitelstva
Olomouckého kraje
Olomouc • V pořadí již
6. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje proběhne v pátek
27. září ve velkém sále budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.
Na programu je mj. předložení plnění rozpočtu kraje
k 31. srpnu letošního roku,
schválení příspěvku na
významné projekty či poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
| KR
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A K T UA L I T Y
Dobrovolní hasiči
obdrží milion korun
Olomoucký kraj • Olomoucký kraj rozdělí mezi sbory dobrovolných hasičů milion korun.
Peníze na odbornou přípravu,
vybavení a náklady spojené
s konkrétními zásahy dostane
více než 120 jednotek v celém
kraji. Návrh rady bude 27. září
schvalovat krajské zastupitelstvo. Zářijové rozdělování
dotací je letos již druhým
v pořadí. V dubnu zastupitelé
rozhodli, že sborům dobrovolných hasičů vyplatí 4,4 milionu
korun. Celkem tak dotace dosáhnou částky 5,4 milionu.
Peníze na tyty účely kraj získal
od ministerstva vnitra.
| IH

V zimě ubude
neudržovaných silnic
Olomoucký kraj • V nadcházející zimě bude v Olomouckém kraji méně neudržovaných silnic druhé a třetí třídy.
Rozhodla o tom Rada Olomouckého kraje, která snížila
délku neudržovaných komunikací o 12 kilometrů. Ke změnám dojde v okrese Olomouc
a Šumperk.
Udržovanými komunikacemi
se nově stávají silnice Cholina –
Cholina, železniční stanice ČD;
Zábřeh-Nemile a Přemyslov –
silnice I/44 Loučná nad Desnou. Počet neudržovaných silnic dále poklesne také z důvodu vyřazení některých úseků ze
silniční sítě.
V Olomouckém kraji je 3 094 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.
Letos v zimě se nebude odstraňovat sníh a náledí na 204 kilometrech komunikací, což
představuje cca 6,6 procenta
celkové délky.
| IH

Na rozvoj kraje poputuje
513 milionů z ROP
Olomouc • Vybavení pro
základní a střední školy, silnice,
upravená náměstí či nové ubytovací kapacity v regionu, to je
jen zlomek toho, co schválil výbor regionální rady na svém
jednání ve středu 7. srpna.
Celkem do Olomouckého kraje
poslal 513 milionů korun z ROP
Střední Morava. Dalších 398 milionů korun uhradí příjemci dotace ze svého.
V Olomouckém kraji bylo doposud podpořeno 508 projektů financovaných z ROP
Střední Morava za 7,9 miliardy
korun. Veřejný a neziskový
sektor přitom realizoval
414 projektů za 6,4 miliardy,
podnikatelé pouze 94 projektů za 1,5 miliardy korun. | KR

Kraj dokončuje silniční obchvat u Domaželic

Uvedení nového obchvatu do předčasného užívání je plánováno do konce září.

Domaželice • Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
se v úterý 13. srpna osobně
seznámil s průběhem stavebních prací při budování silničního obchvatu kolem obcí
Čechy a Domaželice na Přerovsku. Uvedení nové komunikace do předčasného užívání se
předpokládá na konci letošního
měsíce září. „Stavba silničního
obchvatu za více než 360 milionů korun patří k největším dopravním investicím Olomouckého kraje. Odklonění dopravy

mimo obce přispěje ke zlepšení
životního prostředí a zároveň
sníží nebezpečí dopravních
nehod,“ řekl hejtman Jiří Rozbořil.
Nový obchvat na silnici II/150
o celkové délce 3,98 kilometrů
zasahuje do katastrálního území obcí Želatovice, Prusy, Čechy, Domaželice a navazuje na
obchvat Želatovic. Vyžadoval vybudování pěti nových mostů,
další stávající most museli stavbaři prodloužit. Zrekonstruovali
také části místních komunikací

Dokončení ze str. 1

V areálu Domova seniorů POHODA otevřeli
moderní bydlení pro stovku seniorů
Díky modernizaci můžeme našim seniorům zajistit šťastný a
pohodlný pobyt,“ prohlásil ředitel Domova seniorů POHODA
Jiří Floder.
Oblý pavilon je funkčně i vizuálně členěn na tři části – čtyřpodlažní obytnou část, jednopodlažní část zázemí a předsazenou
přízemní vstupní halu. Díky
originálnímu architektonickému řešení se přirozeně začlení
do stávajícího areálu a poskytne
svým obyvatelům příjemné
bydlení plynule přecházející do
venkovních prostor s parkovou
úpravou. Přízemí hlavní obytné
budovy je ze severní strany chráněno částečným zapuštěním
pod úroveň terénu. Pokoje klientů jsou orientovány na jih a navazují na ně venkovní terasy.
Prstenec teras ozvláštněných
barevnými skleněnými panely
budovu obepíná podél celé jižní
strany a stáčí se i přes nároží
severovýchodní strany objektu.
Zázemí stravovacího provozu
umístěného v suterénu a přízemí středního křídla stávající
budovy domova seniorů bylo již
zastaralé, jeho rekonstrukce si
tak vyžádala nové dispoziční
uspořádání, moderní techno-

Foto | DJ

u obce Prusy a propojení z místa
obchvatu do obce Čechy. Součástí investiční akce jsou také
nové autobusové zastávky u obce Prusy jako náhrada za původní zastávky na komunikaci
II/150. Důležitým prvkem je
i výstavba protihlukové stěny
v těsné blízkosti obchvatu
kolem domů obce Domaželice.
„Jako oprávněný jsme vyhodnotili požadavek obcí Domaželice
a Líšná a rozhodli jsme dodatečně zařadit do stavby rovněž
světelný přechod pro chodce za

zhruba 1,3 milionu korun, který
umožní bezpečnější a snadnější
pohyb občanů mezi oběma obcemi,“ uvedl hejtman Rozbořil.
Ve druhé polovině září bude na
stavbě instalováno nové dopravní značení a k 30. září 2013 se
předpokládá uvedení nového
obchvatu do předčasného užívání. Následovat budou už jen
dokončovací práce zejména na
návazných polních cestách, kdy
smluvní termín dokončení stavby je ke 30. listopadu letošního
roku.
| KR

Kraj podpoří
integrovaný záchranný systém

Kraj postavil nový pavilon
Foto | TS
pro seniory.

logické vybavení provozu, úpravu skladovacích prostor a nové
řešení zásobovacího systému.
Kvůli plánovanému navýšení
počtu vydávaných jídel bylo třeba zvýšit kapacity přiváděných
energií a dokončit kanalizační
přípojku. Rekonstrukcí prošlo
i sociální zařízení objektu.
Modernizace areálu bude pokračovat už letos na podzim rekonstrukcí panelového domu, následovat bude zateplování objektů. „Zatím kapacitu domova
nenavyšujeme. Do nové budovy
stěhujeme stávající klienty, po
dokončení rekonstrukce starších budov budeme mít k dispozici přibližně o 90 míst více,“
vysvětlil Jiří Floder. Domov seniorů má v současnosti
217 klientů, dalším 109 poskytuje tato příspěvková organizace
chráněné bydlení.
| KR

Hejtmanství dá finanční příspěvek hasičům.
Foto | Archiv
na svou činnost mohou počítat
okresní organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Prostějově, Přerově, Šumperku
a Jeseníku, každé z nich dostane
70 tisíc korun.
Kraj rovněž pomůže obci Jindřichov s vybudováním přistávací
plochy pro vrtulníky zdravotnické
záchranné služby. Na tyto účely
samosprávě poskytne 250 tisíc
korun, celkově si projekt vyžádá
náklady takřka 580 tisíc korun.
Nejnákladnější budou stavební
práce a přípojka osvětlení pro
noční přistávání vrtulníků. Rada
kraje dále navrhla podpořit
sumou 115 tisíc korun soutěž
Tohatsu Fire Cup, v níž letos usiluje o vítězství celkem 48 družstev mužů a žen působících u sborů dobrovolných hasičů.
| IH

Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj finančně podpoří složky integrovaného záchranného systému.
Příspěvky od něj dostanou hasiči,
policisté, ale i obec budující na
svém katastru přistávací plochu
pro vrtulníky záchranné služby.
Ve čtvrtek 5. září to projednala
Rada Olomouckého kraje, definitivní schválení je v pravomoci
zastupitelstva, které vše projedná
27. září. Celkem 1,2 milionu korun získá od kraje hasičský záchranný sbor. „Peníze budou
sloužit k přípravě projektu na
výstavbu centrální požární stanice v Šumperku,“ uvedl hejtman
Jiří Rozbořil. Stávající budova je již
řadu let v havarijním stavu a hasiči to chtějí v letech 2014 a 2015
změnit. S částkou 280 tisíc korun

ROZHOVOR MĚSÍCE | ALOIS MAČÁK, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

A. Mačák: Peníze neprojídáme, ale investujeme!
Na několik
aktuálních
otázek týkajících se dopravní problematiky jsme se zeptali Aloise
Mačáka, 1. náměstka hejtmana
Olomouckého kraje, který je
zodpovědný za oblast dopravy.
Pane náměstku, kolik finančních prostředků plánuje Olomoucký kraj investovat v letech
2013–2014 na své silnice II.
a III. třídy včetně mostů?
Kraj plánuje letos a příští rok
investovat do obnovy mostů a
silnic zhruba 1,5 miliardy ko-

run. Více než miliardu korun
chceme využít z Regionálního
operačního programu Střední
Morava. Do tří výzev jsme přihlásili 27 investičních akcí. Zbytek peněz za další stavby chceme hradit z rozpočtu kraje.
Stručně řečeno, peníze neprojídáme, ale investujeme!
V jakém stavu v roce 2001
převáděl stát na kraj tuto
silniční infrastrukturu?
Stát ji převáděl ve velmi špatném technickém stavu. Jednorázově bychom potřebovali
zhruba 25 miliard korun, aby
tato silniční infrastruktura měla

standard 21. století. V současnosti je v majetku kraje přes
3 tisíce kilometrů silnic a
1 109 mostů, to představuje
86 procent všech silnic a 72 procent mostů nacházejících se na
katastrálním území kraje.
Kolik finančních prostředků
investoval kraj v minulém
volebním období, tedy
v letech 2008–2012, do této
infrastruktury?
Postupně jsme investovali včetně údržby zhruba pět miliard
korun. Na jedné straně je to
poměrně vysoká částka, peněz
na tyto užitečné investice

bychom však potřebovali ještě
podstatně víc.
Udrží kraj i v tomto a příštím roce
rozsah dopravní obslužnosti?
V tomto roce určitě ano! Jsme
tak jedním z mála krajů,
kterému se to dlouhodobě bez
ohledu na nepříznivou ekonomickou situaci daří. Jsem moc
rád, že bývalé pseudovládě se
nepodařilo snížit o 600 milionů
korun krajům, respektive své
státní firmě ČD, a. s., peníze na
dopravní obslužnost. Proč to
mělo být zrovna o tuto částku,
nebyl schopen nikdo seriózně
zdůvodnit. Do roku 2019 mají

kraje dohodnuté se státem zhruba 2,6 miliardy korun ročně na
úhradu ztrátových regionálních
tratí. Pro informaci doplním, že
pokud by se tento nesmyslný
návrh podařil Nečasově vládě
schválit, v Olomouckém kraji
bychom tak přišli každoročně o
zhruba 50 milionů korun. Byl
by to obrovský negativní zásah
do celého systému dopravní
obslužnosti, navíc v období vysoké nezaměstnanosti, kdy se
jedná nejen o mobilitu pracovní
síly, ale také o každodenní důležité potřeby našich občanů.
| DD

VE ZKRATCE

Služby pro seniory
zvou k návštěvě
Olomouc • Den otevřených
dveří proběhne v neziskové
organizaci Sociální služby pro
seniory Olomouc, p. o., Zikova
618/14, 770 10 Olomouc ve
středu 9. října od 9.00 do 17.00
hodin. Tuto akci vyhlašuje již
popáté Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České republiky a koná se v rámci Týdne
sociálních služeb v ČR pod
heslem STABILITA, JISTOTA,
BEZPEČÍ. Prohlédnout si lze
chráněné bydlení, pečovatelskou službu a centrum denních
služeb.
| KR

Hejtmanství investuje
do sportu a kultury
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj podpoří projekt spolupráce
hokejových klubů, jejichž nejlepší hráči z řad dětí budou
v pravidelných intervalech trénovat společně. Organizátoři chtějí
tímto způsobem zvýšit počet
družstev hrajících celorepublikové extraligové soutěže a vychovat úspěšně reprezentanty.
Akademie hokejové mládeže bude určena pro hokejisty od 5. do
8. tříd. Akce předpokládá spolupráci hokejových klubů z Olomouce, Šumperka, Přerova,
Prostějova, Uničova a Šternberka. Celkové náklady činí 2,4 milionu korun, kraj v rámci takzvaných významných projektů hodlá poskytnout 500 tisíc.
Kraj dále ze stejné kapitoly podpořil částkou 100 tisíc korun také organizaci motoristické soutěže Rallye Jeseníky. Mezinárodní festival vojenských hudeb
a mažoretkových souborů
Oslava maršála Radeckého
může počítat s částkou 400 tisíc
a připomenutí napoleonských
válek nazvané Olmütz 1813 se
150 tisíci. Radní rovněž schválili
žádost okresních organizací Junáka na příspěvek na rekonstrukci olomoucké skautské
základny ve výši 90 tisíc korun.
Celkově Rada Olomouckého
kraje odsouhlasila žádosti
o podporu z významných projektů za 2,5 milionu korun. Definitivní schválení je v pravomoci krajského zastupitelstva.
| IH

Černovír spojuje
s Hlušovicemi nová
cyklostezka
Olomouc, Hlušovice • Nová
cyklostezka v délce dvou kilometrů spojuje od začátku září
olomouckou čtvrť Černovír
a obec Hlušovice. Společně s vedením města ji otevřel hejtman
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Kromě vyznavačů jízdy na
kole bude sloužit také milovníkům in-line bruslení a chodcům.
Nový úsek asfaltové stezky začíná u nadjezdu přes železniční
trať Olomouc–Zábřeh, pokračuje podél železnice a v místě
křížení trati s Trusovickým potokem se odklání směrem na
Hlušovice. Podél potoka pak pokračuje až do obce, kde se napojí
na už stávající velmi oblíbenou
stezku ve směru do Bohuňovic.
Celkové náklady na vybudování
více než dvoukilometrového úseku stezky jsou 6,1 milionu korun,
přičemž 5,2 pokryla dotace z Regionálního operačního programu
Střední Morava.
| IH
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Hejtman navštívil
firmy v Bělotíně

Kraj podporuje
protidrogovou prevenci
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj vydal v loňském roce takřka
devět milionů korun na projekty
protidrogové prevence a další náklady související s užíváním drog
a alkoholu. Největší část nákladů, celkem 6,1 milionu, kraj vydal na činnost protialkoholní
a protitoxikomanické stanice.
Činnost kontaktních a poradenských center, terénní programy,
ambulantní léčba závislostí a doléčovací programy získaly podporu v celkové výši 2,5 milionu korun. Na vzdělávání vybraných
odborníků na školách a ve školských zařízeních kraj vyčlenil dalších 200 tisíc korun.
„Mezi uživateli drog je stále
nejoblíbenější pervitin, naopak
heroin je užíván v malé míře.
Zneužívání opia je nízké, ovšem
s jednou výjimkou, kterou je
Přerovsko, kde se sezónně, a to
v závislosti na dozrávání makovic na místních zemědělských
plochách, vyskytuje velká skupina uživatelů opia,“ uvedl náměstek hejtmana Michael
Fischer. V loňském roce došlo
v kraji k nárůstu počtu žadatelů
o léčbu. S 585 nově evidovanými zájemci o zdravotní pomoc
je kraj v celorepublikovém
srovnání na druhém místě hned
za Prahou.
| KR

Školy získají peníze
Olomoucký kraj • Olomoucký
kraj pomůže středním školám
v regionu získat celkem 113 milionů korun na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Peníze pro 33 příjemců
mu poskytne ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Předpokládá to smlouva mezi
krajem a státem, kterou ve čtvrtek 22. srpna schválili krajští
radní. Dotace získá celkem
31 škol zřizovaných Olomouckým krajem a dvě soukromé
instituce. Projekt poběží od
1. září 2013 do 30. června 2015.
Školy díky němu získají peníze
na vybavení laboratoří, odborných učeben, školních hospodářství a středisek praktického
vyučování. Dotace podpoří také
školení obsluhy nových zařízení
a vytváření sítí spolupracujících
škol, které si budou vzájemně
vyměňovat zkušenosti.
„Každý příjemce dotace bude
muset spolupracovat alespoň se
čtyřmi základními školami, jejichž žáci budou navštěvovat
například nově vybavené dílny a
zkoušet si práci na jejich zařízení,” podotkl náměstek hejtmana Zdeněk Švec.
| KR

Na Libavé proběhlo neformální setkání
představitelů kraje se starosty

Účastníci setkání měli možnost spatřit ukázky činností složek integrovaného záchranného systému.

Libavá • V pořadí již třetí setkání vedení Olomouckého kraje
se starosty se za mírné nepřízně
počasí uskutečnilo začátkem
září na Libavé. Srubový tábor
Smilov ve vojenském výcvikovém prostoru přivítal na sto
padesát mužů, kteří stojí v čele
městských a obecních samospráv. Akce je mužskou obdo-

bou pravidelného jarního setkání hejtmana se starostkami.
„Základním tématem je spolupráce obcí a měst se složkami
integrovaného záchranného systému při řešení krizových situací různého typu,” popsal program hejtman Jiří Rozbořil. „Zároveň jsme se při přípravě tohoto setkání snažili vytvořit atrak-

Léčebný ústav projde rekonstrukcí

Foto | Archiv

Rekonstrukcí získají pacienti i lékaři nové moderní prostory.
Moravský Beroun • Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravském Berouně projde
rekonstrukcí za 44 milionů korun,
při níž bude opraven jeden z jeho
pavilonů. Z peněz by měla být zrekonstruována dvě podlaží pavilonu
s cílem zřídit na pokojích sociální
zařízení, zmodernizovat vyšetřovny a zázemí personálu i vybudovat
pro pacienty novou terasu.
Léčebný ústav s projektem usiluje
o podporu z takzvaného Programu švýcarsko-české spolupráce
administrovaného ministerstvem
zdravotnictví. Dotace z fondu by
v tomto případě měla činit cca

37,5 milionu korun, zbývajících
6,5 milionu korun by uhradil Olomoucký kraj z úvěru od Evropské
investiční banky. Rada Olomouckého kraje prozatím odložila podobný projekt odborného léčebného ústavu v Pasece. V tomto
případě se rovněž předpokládalo
spolufinancování ze švýcarsko-českého fondu, nicméně podíl
kraje by přesahoval 95 milionů
korun. Radní se s ohledem na
stav čerpání úvěru Evropské
investiční banky a nutnost financovat řadu již realizovaných projektů rozhodli prozatím modernizaci odložit.
| IH

HASIČI POD LUPO
Z minulého článku víme, že
v Olomouckém kraji je obcemi
zřízeno 468 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen
„jednotka“), jejichž členové jsou
dobrovolnými hasiči. Zde je
nutno zdůraznit rozdíl mezi
členem jednotky a mezi členem
občanského sdružení (v našem
kraji Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nebo Moravská
hasičská jednota). Často dochází k zaměňování uvedených pojmů. Členové jednotky jsou až na
zanedbatelné výjimky zároveň
členy občanského sdružení.
Z členů sdružení vybírá velitel
členy jednotky. Jednotka je součástí obce (organizační složka

obce podle zákona o obcích).
Není však podmínkou, že člen
jednotky musí být členem sdružení. Zařazením člena do obecní
jednotky vzniká oběma stranám
mnoho povinností a závazků.
Obci především finančních,
členovi pracovních. Proto je žádoucí, aby tento vztah byl upraven smluvně (např. dohoda o
provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o členství, pracovní smlouva). Mezi
odbornou veřejností se hovoří
o potřebě pracovně právního
vztahu člena jednotky s obcí
podle zákoníku práce, což zatím
není legislativně upraveno. Člen
jednotky musí být zdravotně

tivní a neformální prostředí pro
výměnu zkušeností z práce v samosprávě,“ dodal hejtman.
Pro účastníky byly i letos připraveny akční i statické ukázky
činnosti policie, armády, hasičů,
celní správy a zdravotnické
záchranné služby. Zadržení nebezpečného pachatele, ale i zjednání pořádku na hromadných
akcích byly součástí ukázky výcviku služebních psů. Svou nekompromisní razancí a zároveň
přesností se vyznačovaly ukázky
zadržení dealerů při předávání
zásilky drog nebo zadržení unikajícího nebezpečného pachatele. Vojáci předvedli mimo jiné
také provedení chemického a ra-

Foto | Archiv

Foto | TK

diačního průzkumu nalezeného
nebezpečného materiálu.
Nepostradatelný partner obcí
a měst – Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje – nabídl na místě možnost praktického vyzkoušení materiálu a
techniky využívaných při svém
nasazení. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve
spolupráci se Středomoravskou
nemocniční prováděly se zájemci nácvik kardiopulmonální resuscitace s využitím simulátoru.
V rámci celodenního pestrého
programu si mohli starostové
vyzkoušet také střelbu z ručních
zbraní, paintball nebo lukostřelbu.
| TK

Poradna pro spotřebitele rozšířila
konzultační hodiny
Olomouc • Po prázdninách mohou zájemci se svými problémy
opět navštívit poradnu, kde jim
odborné poradkyně pomohou
s reklamací zboží a služeb.
„Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace (SOS – Asociace) je
nestátní nezisková organizace,
která nabízí zdarma osobní
poradenství ve všech problémech spotřebitelů,“ řekla vedoucí poradny Klára Tesaříková.
Klientům pomáhá nejen při běžných reklamacích, ale i při změně dodavatele energií, při problémech v nájemních vztazích,
ve vztahu spotřebitele jako pacienta. Nejčastější pomoc po-

skytuje obětem podomního prodeje a předváděcích akcí.
Olomoucká poradna se nachází
v areálu Filozofické fakulty
UPOL na třídě Svobody 26. Otevřeno má od září každou středu
od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.
Poradna v Prostějově je k dispozici vždy první čtvrtek v měsíci
od 15 do 17 hodin v prostorách
Městské knihovny Prostějov,
Skálovo náměstí 6.
V nutném případě lze volat
i na poradenskou linku:
900 10 10 10, a to od pondělí do
pátku v době od 9 do 18 hodin.
| KR

Hejtman Jiří Rozbořil navštívil
v Bělotíně Stolařství Zapalač, s.r.o.
Bělotín • Na možnosti podpory podnikání a prezentaci
významných firem se v úterý
27. srpna na pozvání starosty
Eduarda Kavaly přijel do Bělotína podívat hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Zhlédl firmy zaměřené na kovovýrobu, stolařství nebo výrobu
součástek pro automobilový
průmysl. Podniky se v oblasti
zasloužily o nová pracovní místa a využily k podnikání opuštěné brownfieldy. Hejtman zamířil do společnosti Tigemma
Bělotín, která v současné době
zaměstnává 140 lidí v kovovýrobě. Prohlédl si Stolařství
Zapalač, s.r.o., jenž na zakázku
vyrábí pro obec vrata a lavice
do smuteční síně. Zavítal také
do firmy MGL, která dodává
součástky pro automobilový
průmysl. Ta začínala s dvaceti
zaměstnanci, v dnešní době
jich má třicet. Součástí programu návštěvy byla diskuze o
možnostech účasti venkovské
samosprávy na tvorbě nových
pracovních míst.
| KR

Příspěvkové
organizace čeká audit
Olomoucký kraj • Příspěvkové organizace Olomouckého
kraje budou v následujících
šesti měsících procházet auditem, jehož účelem je najít
úspory v jejich provozu. Audit
se zaměří na řízení organizací,
jejich ekonomiku a personální
záležitosti. Jedním z očekávaných výstupů budou doporučení v oblasti centralizace
nákupů zboží a služeb.
„Olomoucký kraj má zhruba
170 příspěvkových organizací,
kterým poskytuje na 1,55 miliardy korun,“ konstatoval hejtman Jiří Rozbořil. Připravovaná
opatření podle něj nepovedou
k redukci poskytovaných služeb. „Naším cílem není omezovat činnost našich organizací, ale najít úspory. I nadále
chceme rozvíjet například sociální služby, chceme opravovat naše silnice, nicméně musíme na to mít dostatek peněz,“ řekl hejtman. První výstupy z auditu by se měly projevit
již při sestavování krajského
rozpočtu pro rok 2014.
| IH

Co je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce?

i odborně způsobilý. Různá odborná příprava, cvičení, pravidelné preventivní lékařské prohlídky, údržba techniky atd. zaberou spoustu volného času.
O všem je vedena dokumentace,
takže i administrativa velitele
jednotky není malá. Z výše uvedeného plyne, že je opravdu obtížné sehnat vhodného kandidáta. Když k tomu přidáme největší problém dnešní doby, a to
uvolňování ze zaměstnání pro
zásahy nebo odbornou přípravu, je až s podivem, jak dobře
některé jednotky fungují. Na-

prosto není namístě srovnávat
práci členů jednotky s prací
členů občanských sdružení a
spolků. Zjednodušeně řečeno,
pokud koupí obec takzvaně „hasičům“ nové čerpadlo, pak pořídila především majetek sama
sobě, který může sloužit všem
občanům, což se o příspěvcích
na potřeby občanských sdružení
říci nedá. Nikdo nezpochybňuje
nutnost podpory sportu a kultury na obcích, jde jen o srovnání nesrovnatelného. Fungující jednotka je výsledkem dobré
spolupráce orgánů a zaměstnanců obce se členy jednotky,
především pak s jejím velitelem.
Velitele jmenuje starosta obce,

kterému velitel odpovídá za
akceschopnost (připravenost)
k zásahu.
Dobrovolnými hasiči jsou i členové občanských sdružení (tradičně se užívá oslovení sestry
a bratři). Občanská sdružení
působící na úseku požární ochrany, jak o nich v § 75 hovoří
zákon o požární ochraně, se řídí
stejnými pravidly jako jiná občanská sdružení, mají své volené orgány a funkcionáře, své
hospodaření, pořádají kulturní
a sportovní akce. Mají nezastupitelnou roli při výchově mládeže, včetně budoucích členů jednotek. Obvykle jsou nejvytíženějšími lidmi vedoucími mlá-

dež. Zde musím zmínit skutečnost, že místní sdružení hasičů
zůstává často ve stínu jednotky.
Je vnímáno jako její součást, ale
není tomu tak. Jde o dva samostatné subjekty. Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje spolupracuje s výše uvedenými sdruženími, kdežto jednotky po odborné stránce řídí,
kontroluje a připravuje. Jednotka i občanské sdružení jsou
samostatné subjekty, které se
navzájem prolínají. Jeden bez
druhého může fungovat, ale
jemně řečeno, jde o velmi nepřirozený stav.
| Ing. Karel Kotek, oddělení IZS a služeb
HZS Olomouckého kraje
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PLOTOVÉ CENTRUM Frgály, kyselice i český
Čtyřhranná pletiva pletená
Lesnická pletiva
Chovatelská pletiva
Svařovaná pletiva
Svařované plotové panely
Sloupky a vzpěry

navštivte náš ESHOP

ME
PROVÁDÍ E
MONTÁŽ

„Michelin“:
navštivte Karlovský gastrofestival

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

To nejlepší z valašské kuchyně, ale také soutěž frgálů, frgálovou
manufakturu, mezinárodní farmářský trh, kuchařské show, ochutnávky
vín předních tuzemských vinařů či galavečeři s českým držitelem
michelinské hvězdy – to vše letos nabídne tradiční Karlovský gastrofestival, který se uskuteční 4. až 6. října ve Velkých Karlovicích.
Dopřejte si příjemný den na čerstvém horském vzduchu (nejen) s valašskou kuchyní, k níž neodmyslitelně patří kyselice, halušky, frgál či
slivovice. Hlavní program – takzvaná Gastro tour – se koná v sobotu 5.
a neděli 6. října. Vždy od 10 do 18 hodin můžete navštěvovat místní
hospody, ale i další gastro zastávky a ochutnávat různé speciality
a krajové produkty. Do Gastro tour se zapojuje většina hospod a hotelů v
karlovickém údolí Léskové, nechybí ale ani hostující kuchaři z předních
regionálních restaurací. Mezi jednotlivými zastávkami, které jsou
rozprostřeny ve vzdálenosti do 3,5 km, se můžete projít po cyklostezce
Bečva, nebo se svézt vláčkem, koňským povozem a historickým autobusem. Vstup je zdarma, čímž je Karlovský gastrofestival mezi podobnými akcemi v ČR ojedinělý. Pro případ
počasí jsou připraveny stany.
Součástí gastrofestivalu jsou i populární
Galavečeře, na nichž představují svůj um
místní šéfkuchaři a renomovaní hosté.
Letošní hvězdou bude Oldřich Sahajdák z
pražské restaurace La Degustation Boheme
Bourgeoise, který letos získal prestižní

michelinskou
hvězdu, jednu
z pouhých dvou v ČR. „Jsme nadšení, že přijal naše pozvání, protože se
obvykle soustředí na práci ve vlastním podniku a mimo Prahu
nehostuje. Myšlenka Karlovského gastrofestivalu ho ale nadchla, takže
pro tentokrát změnil názor. Všem milovníkům zážitkové gastronomie
doporučujeme v sobotu 5. října využít tuto jedinečnou příležitost,“ říká
Tomáš Blabla, ředitel hotelů Resortu Valachy Velké Karlovice, který je
hlavním pořadatelem gastrofestivalu.
Během gastrofestivalu se také můžete těšit na populární soutěž
o nejlepší valašský frgál,
při které může ochutnávat
i veřejnost, na řemeslný
jarmark, výstavu Ilji Hartingera, hudební vystoupení,
barmanské večery a nechybí ani zábava pro děti.
Více na www.karlovskygastrofestival.cz
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HLEDÁM KE
KOUPI
dům se zahradou
nebo
pěkný stavební pozemek

tel.: 774 414 525

BYTEK
KUCHYNĚ A NÁ
NČNÍ
RE
KU
ON
ZA BEZK
NY
ZAVÁDĚCÍ CE

Pobočky v Olomouckém kraji

INTEA nova s.r.o.

Olomouc – Wellnerova 3B,
vedle „Ušatého domu”

Šumperk – Slovanská 13,

Panty BLUM s dotlumením
Cenová kalkulace a návrh ve 3D
Tiskové chyby vyhrazeny. Bližší info o probíhajících akcích na prodejnách.

ZADARMO

naproti bývalému kinu Svět
tel.: 775 575 820, info@interiery-centrum.cz
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K U LT U R A
VE ZKRATCE

Nová publikace mapuje
průmyslové dědictví

Olomouc přivítá finalisty festivalu
Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou

Džemfest apeluje
na mladé dárce krve

hlavním porotcem bude Michal David

Olomouc • Olomouckým krajem pokračuje systematické
mapování průmyslové architektury a technických staveb
jednotlivých regionů ČR. Publikace vychází jako pátý díl v rámci Industriální topografie ČR,
která představuje průmyslové
dědictví na našem území. Kniha na 306 stranách lokalizuje
a identifikuje 757 objektů ve
402 heslech, obsahuje 8 map
a 453 černobílých vyobrazení.
Publikaci letos vydalo při příležitosti Dnů evropského dědictví Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, ve spolupráci a s podporou
ČKAIT & ČSSI a Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. Olomoucký kraj
přispěl na její vydání částkou
100 tisíc korun.
| KR

V Zábřehu lze
putovat středověkem

Foto | Michaela Stuchlá

Výstava se zaměřuje
na středověk.
Zábřeh • Vznešenou paní,
rytířem nebo pážetem se může
stát každý, kdo navštíví jedinečnou výstavu o středověku
nazvanou Putování středověkem. Její vernišáž proběhne
v pátek 20. září v 17 hodin v zábřežském muzeu. Je určena všem
věkovým kategoriím žáků i studentů a může být vhodným
doplněním látky z dějepisu.
„Výstava je zaměřena zejména
na středověk vrcholný a je
rozdělena do čtyř tematických
částí – hrnčířství, hrady, zbraně
a církev. Oblast hrnčířství
upozorňuje na celou vývojovou řadu hrnčířských předmětů, a to od 10. do 16. století.
Nechybí ani proslulé loštické
poháry, naše krajová specialita.
Symbolem vrcholného středověku jsou bezpochyby hrady
a rytíři. Pozornost jsme věnovali hradům Úsov, Brníčko a Novému hradu u Hanušovic,“
uvedla tisková mluvčí muzea
Miluše Berková. Zájem návštěvníků vzbuzují podle ní středověké zbraně, které se zachovaly však jen velmi vzácně,
častěji se lze setkat s kopiemi
z 19. století. „Již ve 13. století
byly stavěny kostely a kláštery,
a tak na výstavě nechybí ani
církevní umění,“ doplnila Miluše Berková. Výstava potrvá
do 12. ledna příštího roku.
Komentovanou prohlídku si lze
objednat u pana Karla Jedonka, správce Muzea v Zábřehu,
na tel. čísle 583 413 646 nebo
u paní Ivy Tylové na tel. čísle
583 363 090.
| KR

Festival má v Olomouci již svou tradici.

Olomouc • Koncert finalistů
celostátního pěveckého festivalu
pro handicapované talenty Nad
oblaky aneb Každý může být
hvězdou se uskuteční 19. září
v Olomouci. O přízeň publika a
poroty budou usilovat tři kapely,
dvě dua a třináct jednotlivců.
Roli hlavního porotce přijal letos
Michal David. V prostorách Moravské filharmonie Olomouc bude vystaveno přes sto třicet obrázků, v rámci slavnostní vernisáže budou osobně předány ceny dvacítce nejlepších výtvarníků

z republiky. Festival Nad oblaky
aneb Každý může být hvězdou
má záštitu Asociace krajů ČR
a hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila.
„Výběr není nikdy snadný. Je
nesmírně těžké odmítnout dobré zpěváky, protože jim například nesedl výběr písně. Pravidla
však umožňují, aby na sobě
člověk zapracoval a zkusil štěstí
příště. V tom tkví výjimečnost
festivalu Nad oblaky – dokáže
motivovat, povzbudit a dát naději,“ uvedla patronka Monika

Koncert zve na staré české šlágry
Pantůčka a na Karla Deyla,
který pozve přítomné do
své hudební kuchyně – a to
doslova – a předvede, co
všechno se dá použít jako
hudební nástroj. V programu zazní známé melodie
také v podání olomouckých interpretů – Dany
Foto | Archiv
Chytilové a Jana Šulisty.
Dana Chytilová a Richard Adam
Solisty bude opět doprovázet bigband Letohrad pod
Olomouc • V úterý 15. října
vedením Rostislava Zábrahy,
v 17 hodin se po roční pauze ve
jehož součást, dívčí oktet, i letos
velkém sále Reduty v Olomouci
obohatí koncert sborovým zpěopět uskuteční jedinečný
vem. Moderátorského postu se
koncert, který je určen všem
ujme Miloš Skalka, kterého pomilovníkům starých českých
sluchači znají např. z vysílání
šlágrů a dobré zábavy nazvaný To
pořadu Noční proud Českého
jsou naše melodie a trochu staré
rozhlasu Regina.
dobré estrády. Posluchači se
Vstupenky budou v prodeji
mohou těšit nejen na legendy
v Českém rozhlase Olomouc na
populární hudby – Zorku KoHorním náměstí a v prostorách
houtovou, Josefa Zímu a Richarinformačního centra Českých
da Adama, ale také na legendy
drah v Olomouci na hlavním
našeho zábavního umění – bavinádraží od 26. září.
| KR
če, imitátora a zpěváka Libora

Foto | Archiv

Absolonová.
Přihlášky přišly podle ní z osmi
krajů, z nichž některé mají velmi
kvalitní zpěváky a muzikanty.
„Většina z nich žije v ústavech
sociální péče. Je u nich patrná
pečlivá práce pedagogů a sociálních pracovníků, kteří se jim
dlouhodobě věnují. I když je náš
festival prioritně určen pro sociální zařízení, přihlásili se i
jednotlivci, kteří mají to štěstí,
že se o ně starají rodiče nebo
opatrovníci v rodinách. Zpívání
je jejich velkým koníčkem a

docházejí pravidelně na hodiny
zpěvu. Diváci se mohou těšit na
celou řadu hitů tuzemských i
zahraničních zpěváků, ale také
na známé lidovky,“ přiblížila
ředitelka pořádající společnosti
ProMancus Simona Součková.
„Bez ohledu na to, jakou cenu
nakonec získají, je pro všechny
obrovský úspěch, že se dostali
až do velkého finále,“ podotkl
Michal David. „Porota bude
vlídná, posuzovat budeme především celkový dojem, výběr
písně nebo způsob interpretace.
Všichni si odnesou pěkné ceny,“
potvrdila kmotra a porotkyně
Kateřina Kornová, která přijede
do Olomouce jako každý rok se
synem Filipem.
Patron výtvarné soutěže, malíř
a sochař, profesor Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze
Kurt Gebauer ocení osobně nejlepší dvacítku výtvarníků. V Top
20 jsou letos zajímavá díla,
nejmladší autorce je dokonce
14 let. „Mimořádná účast – téměř 140 kreseb – svědčí o oblíbenosti festivalu, z čehož mám
obrovskou radost. Na vernisáži
se představí úplně všichni, kteří
poslali obrázky. Novinkou jsou i
kolektivní práce, které vznikly
v rámci výtvarné dílny. Poděkování a pomyslnou odměnu si
zaslouží úplně všichni,“ potvrdil
Kurt Gebauer.
| KR

Rodný dům V. Priessnitze
nabízí ukázky procedur
Jeseník-lázně • Figurína geniálního zakladatele moderní vodoléčby
Vincenze Priessnitze v životní velikosti, ukázka
jeho rukopisu, maketa
lázeňské procedury nebo rehabilitační přístroj
známý z filmu Postřižiny. Součástí výstavy je i maketa lázeňské
Foto | DJ
To vše mohou zájemci procedury.
spatřit v rodném domě Vincen(zápis v matrice o narození a křtu
ze Priessnitze, někdejším prvním
Vincenze Priessnitze, jeho cestovvodoléčebném ústavu na světě.
ní pas, část rukopisu V. P.), rodinDnes je součástí Vlastivědného
né šperky, obrazy z muzejní sbírmuzea Jesenicka. Stálá výstava je
ky nebo ojedinělá vodoléčebná
věnovaná nejen tomuto géniovi,
literatura.
ale také vývoji jesenických lázní.
Expozice není přístupná pro voK vidění jsou osobní předměty
zíčkáře. Od září do 17. listopadu
patřící Priessnitzovi a jeho rodině,
je muzeum otevřeno od úterý do
a také dokumenty, které zájemsoboty, od 14 do 17 hodin. Plné
cům přibližují vývoj lázní po zaklavstupné stojí 40 Kč, zlevněné
datelově smrti až do současnosti.
20 Kč, držitelé Olomouc region
K nejcennějším exponátům
Card mají vstup zdarma, slevu
bezesporu patří originály i věro20 % mohou uplatnit držitelé kahodné kopie vzácných archiválií
ret Rodinné pasy a Seniorpas.| DD

Kampaň podpořil i hejtman Jiří
Rozbořil.

Šumperk • Festival Džemfest,
který se koná 18. října v Šumperku, apeluje na mladé lidi, aby
se začali zajímat o možnost stát
se dárcem krve a tím pomohli
zachraňovat lidské životy.
Džemfest nachystal k tématu
kampaň, která má stejně jako
v minulých letech svéráznou
grafiku. Originálními plakáty,
které se objeví vždy v létě, je
totiž festival známý. Předloni
šokoval lesbickým motivem, loni vyfotil nejlepšího českého lyžaře Ondřeje Banka s obličejem
pomazaným od džemu. Letos se
z plakátu směje bývalý zaměstnanec fakultní nemocnice a současný hejtman Jiří Rozbořil.
Texty na vizuálu pak odkazují
na spolupráci festivalu a šumperské transfúzní služby v kampani „Džemfest podporuje dárcovství krve“.
„Olomoucký kraj dlouhodobě
spolupracuje s Džemfestem,
proto jsme požádali Jiřího Rozbořila, aby se do kampaně zapojil tím, že se stane modelem pro
chystaný plakát. Hejtman má ke
zdravotnictví blízko, a snad proto s naším nápadem bez váhání
souhlasil. Při focení navíc ukázal, že v jeho těle bije srdce
rockera,“ dodává s úsměvem
Ondřej Polák.
Více na www.dzemfest.cz. | KR

Noc vědců přinese
nevídané zážitky
Olomouc • Noc vědců mohou
zájemci prožít v pátek 27. září
v Olomouci. Pod rouškou tmy
lze zažít nevšední setkání s odborníky, kteří návštěvníky zavedou do jindy nepřístupných
laboratoří nebo předvedou nevídané pokusy.
Chybět nebude ani zkoumání
rostlin pod mikroskopem, nahlédnutí do světa netopýrů
nebo luštění obřích hlavolamů.
Vědecký rej začíná v 18 hodin
a končí o půlnoci. Více na
www.pevnostpoznani.cz. | MV

Podzimní FLORA zprostředkuje barvy, vůně a chutě podzimu
Olomouc • Špičkovou produkci
domácích i zahraničních pěstitelů ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků představí podzimní zahradnická výstava
FLORA OLOMOUC 2013.
Největší zahradnická akce svého
druhu v ČR se uskuteční ve
dnech 3.–6. října na Výstavišti
Flora Olomouc .
V hlavní expozici se pod záštitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy
představí přehlídkou letošních
nejkvalitnějších výpěstků ovoce
a zeleniny nejlepší čeští a moravští pěstitelé a producenti.
Součástí výstavy bude už tra-

K vidění budou nejkvalitnější výpěstky ovoce a zeleniny.

dičně podzimní soutěž floristů
v aranžování květin a velká spo-

Foto | DP

lečná expozice Českého zahrádkářského svazu s expozicí krajo-

vých odrůd ovoce, různých druhů zelenin, včelařskými produkty, zahrádkářskou a mykologickou poradnou a prodejem skvělých moravských vín a burčáku.
Ovocným školkařským výpěstkům, specialitě podzimní Flory
Olomouc, budou vyhrazeny volné plochy výstaviště.
Velkou podzimní přehlídku ovoce, zeleniny a podzimních květin tradičně doplní festival gastronomie a nápojů OLIMA s nabídkou krajových specialit
a zdravých potravin. Jeho oblíbenou součástí jsou Dny moravských vín s ochutnávkami vín ze
všech moravských vinných pod-

oblastí. Dalším hitem festivalu
bude jubilejní 10. ročník soutěže
o nejlepší ovocnou pálenku Flora košt. A to vše s ochutnávkami.
Zahrádkáře, chalupáře a kutily
určitě zaujmou prodejní zahradnické trhy s pestrým sortimentem květin, ovoce, zeleniny,
okrasných, ovocných dřevin,
drobné zahradní mechanizace,
pomůcek a potřeb. Volné chvíle
si mohou návštěvníci zpestřit
návštěvou sbírkových skleníků a
botanické zahrady výstaviště
Flora, které jim budou otevřeny
zdarma.
| ZS
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Josef Chytil: Záchrannou stanicí projdou ročně až dvě stovky zvířat
Záchranná stanice pro živočichy, unikátní sbírky a expozice, výukové programy, exkurze do přírody i mykologická poradna. To jsou jen některé aktivity a služby přírodovědného
oddělení přerovského muzea (příspěvkové organizace Olomouckého kraje), zaměřeného na ornitologii, které je mezi lidmi známo pod názvem ORNIS. Nachází se v Bezručově
ulici v Přerově a jeho historické kořeny spadají do 30. let minulého století. Vedoucího ORNIS Josefa Chytila jsme se zeptali:

V čem je vaše sbírková činnost
unikátní?
Sbírky jsou díky dlouholetému
vedení dr. Sitka na skutečně vysoké úrovni, jsou srovnatelné
s národními muzei v Praze, Brně
a Opavě. V některých aspektech
je dokonce převyšují. Například
oologická sbírka (sbírka ptačích
vajec, pozn. redakce) je druhá
nejrozsáhlejší v republice a z hlediska své evidence nemá konkurenci. Mezi unikáty patří určitě
vejce potáplice malé ze Špicberk.

Další sbírkou je ornitologická
sbírka, soubor dermoplastických
preparátů, kožek a prsních kostí,
představující jednu z největších
kolekcí v celé republice. Naprosto ojedinělou sbírkou je pak sbírka vnitřních parazitů ptáků,
která obsahuje okolo 40 tisíc kusů parazitů. Jediné dvě zhruba
srovnatelné sbírky se nachází
v Londýně a ve Vídni.
Na co dalšího může ORNIS
pozvat zájemce?
Kromě sbírek máme jedinečnou
stálou expozici ptáků ČR, která
je budována systematicky a obsahuje téměř všechny druhy zastižené na našem území. Pokud
existují nějaké rozdíly, najdou
zde zájemci exponát jak samce,
tak samice, případně starého nebo mladého ptáka. Toho využívají zejména studenti, kteří k nám
jezdí na exkurze. Každým rokem
pořádáme také sezónní výstavy,

ty dlouhodobější bývají tradičně
doplněny o výukové programy
pro školy a školky. Mezi naše
další aktivity patří i přednáškové
cykly, ekoporadna a mykologická
poradna. Lidé mohou houby přinést osobně, poslat jejich snímek
nebo zavolat a zeptat se na radu
odborníka.
Součástí ORNIS je záchranná
stanice pro živočichy, komu
slouží?
Za rok se v záchranné stanici
ocitne 100 až 200 zvířat. Dostávají se k nám ptáci poranění po
nárazu do elektrického vedení,
po srážce s autem nebo mláďata
vypadlá z hnízd. Na podzim bývá
větší invaze mláďat ježků a letos
jsme měli i hodně netopýrů, což
mohlo souviset s počasím. Řada
ptáků se do záchranné stanice
dostává ve stavu, kdy jejich záchrana není možná. Když má zlomené křídlo některý z větších

ptáků, třeba dravců, není operace problém, neboť jsou známé
veterinární postupy, ale třeba u
rorýse spravit křídlo tak, aby byl
schopen letu, nikdo neumí.
Které druhy ptactva patří
k nejohroženějším?
Jsou to každopádně druhy zemědělské krajiny, tedy např. skřivan
polní či čejka chocholatá. Skřivan polní u nás v minulosti žil
v milionových počtech, v současné době je jich mezi 10 a 20 procenty původního stavu, který se
navíc stále snižuje. Z evropských
druhů, který u nás již vymizel, je
to největší z létajících ptáků na
světě drop velký. V jednu chvíli
byl velice silně ohrožen i sokol
stěhovavý a orel mořský. Přirozenou cestou se však podařilo tento stav změnit. U sokola jen zákaz chemikálií v zemědělství
(nejvíce DDT) spolu s legislativní
ochranou způsobily, že sokol už
nepatří mezi ohrožené druhy. Totéž platí v případě mořského orla.
Jak hodnotíte letošní průběh
počasí – ovlivnil nějakým
způsobem hnízdění ptactva?
Průběh jarního počasí způsobil

u řady ptáků uhynutí mláďat na
hnízdech, řada jich také posunula hnízdění do pozdějšího termínu. Velmi katastroficky u nás
dopadli čápi. Přívalové deště zasáhly první várku mláďat a
spousta mláďat uhynula na hnízdech kvůli chladným teplotám a
dešťům. Na Vysočině hlásili kolegové úmrtnost mláďat na 80 procentech míst, v Olomouckém
kraji odhadem na 50 procentech.
To jsou smutná čísla, zaznamenali jste naopak něco pozitivního?
Mezi příběhy se šťastným nebo
alespoň relativně šťastným koncem patří příhoda s ledňáčky.
Nedávno majitelé rozestavěného
objektu na břehu Bečvy narazili
po odkrytí jedné ze stěn budovy
na 7 malých ledňáčků. V záchranné stanici jsme jim z uzavřené krabice s vyříznutým otvorem vytvořili pomyslnou noru
a vykrmili je. Nastala otázka co
dál, neboť vrátit je zpět na původní místo nepřicházelo v úvahu. Řešením bylo vypustit je
někde, kde jsou stejně stará mláďata, leč takové místo jsme na
Moravě nenašli. Jediná možnost

byla nechat to na přírodě a vypustit je na ideálním místě pro
ledňáčky, což je řeka Bečva. Je
výborná z hlediska zarybnění, je
čistá a ledňáčci zde pravidelně
hnízdí. Mláďata jsme zde umístili a sledovali jejich aktivitu – za
pár dní jsme pozorovali jak zkoušejí lovit rybky, takže je velká
šance, že alespoň některá z nich
přežijí.
Může laik ornitologům nějak
pomoci?
Lidé nám pomáhají běžnými informacemi o výskytech ptactva, zcela
náhodně nám tak mohou zprostředkovat nějakou zajímavost, která
je pro nás důležitá. Pokud nám
chce někdo dlouhodoběji pomáhat, je nejjednodušší cesta vstoupit do České společnosti ornitologické, kde je každý člen vítán.
| DD

Kontakt na záchrannou
stanici pro zraněné živočichy, tel.: 581 219 910,
724 947 543, e-mail:
ornis@prerovmuzeum.cz.
Houbařská poradna: Jiří
Polčák, tel.: 581 219 910.

Letní škola AER – příležitost k výměně zkušeností z celé Evropy
Nyköping • Ve dnech 19.–23.
srpna se ve švédském Nyköpingu,
hlavním městě regionu Sörmland
uskutečnila Letní škola AER
(Assembly of European Regions –
Sdružení evropských regionů).
Letní škola je pořádána každoročně v některém z evropských
regionů a je jednou z největších
pravidelných akcí pořádaných
tímto sdružením. Letošním tématem byl „Zelený růst – Evropské
regiony a efektivní využívání zdrojů“. Workshop, jehož přípravu a
VE ZKRATCE

Krejčiřík získal
na MS bronz

Radek Krejčiřík

Foto | Archiv

Leszno • V polském městě
Leszně proběhlo 8. mistrovství
světa juniorů v bezmotorovém
létání. Celkem 84 pilotů z 23 zemí světa soutěžilo o tituly mistrů
světa ve dvou třídách, a to v klubové 48 pilotů a ve standardní
36 pilotů. ČR reprezentovalo šest
pilotů, po třech v každé třídě.
V šestici juniorů do 25 let byli i
dva zástupci Aeroklubu Hranice.
V klubové třídě bojovala Petra
Papežíková, která obsadila
32. místo, a ve standardní třídě
soutěžil Radek Kejčiřík. V této
standardní třídě obsadili naši
piloti dvě medailová místa, z čehož Radek Krejčiřík získal bronzovou medaili za svým týmovým
kolegou Petrem Svobodou z Plzně. Během čtrnácti dnů závodu
se letělo celkem sedm bodovaných letových dnů, v nichž
Radek Krejčiřík jednou zvítězil
a jednou obsadil druhé místo.
Celkově se český tým umístil na
druhém místě za vítězným
Polskem a stal se vicemistrem
světa družstev.
| PK

organizaci garantoval Olomoucký
kraj, měl název „Globální výzvy,
lokální aktivity“. Marta Novotná,
vedoucí oddělení regionálního
rozvoje, na něm přednesla příspěvek, kterým účastníkům představila projekt regionálních značek
jako způsob podpory rozvoje venkova. Dále se Letní školy zúčastnila Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana, a Jitka Brabcová,
vedoucí oddělení vnějších vztahů.
„Těší mne, že jsme opět přispěli k
pozitivnímu zviditelnění Olomouc-

Mažoretky budou soutěžit o pohár hejtmana
Olomouc • II. ročník Memoriálu J. Necida – soutěže mažoretkových skupin O pohár hejtmana Olomouckého kraje, se
uskuteční v sobotu 21. září ve
sportovní hale UP v Olomouci.
K účasti se přihlásilo 13 mažoretkových týmů z ČR, 4 týmy ze
Slovenska a 1 tým z Polska.
Celkem se uskuteční 55 soutěžních vystoupení za účasti
550 mažoretek.
Podle propozic se dopoledne
bude konat soutěž skupin
SHOW, MIX a sóloformace mix.
Odpoledne proběhnou soutěže
skupin POM-POM a BATON.

Soutěže se zúčastní celkem 550 mažoretek.

Foto | Archiv

Soutěžit se bude v kategoriích
kadetky, juniorky a seniorky.
Skupina s náčiním BATON,
která získá od rozhodčích nejvíce bodů, si odveze velký Putovní pohár hejtmana Olomouckého kraje.
Po slavnostním zahájení vystoupí v doprovodném programu
děti z Baletního studia Moravského divadla Olomouc a po
skončení soutěží zazpívá mažoretkám Ben Cristovao.
Akce bude probíhat od 10 hodin, vstupné na dopolední část
je 50 Kč, odpolední program
150 Kč.
| KR

Pradědova stovka startuje z Jeseníku
Jeseník • Druhý ročník dálkového pochodu nazvaný Pradědova stovka odstartuje z Jeseníku v sobotu 5. října v 6 hodin.
Letošní závod je součástí Česko-Slovenské Tisícovky, Československého poháru v ultratrailu a byl zařazen na prestižní
listinu kvalifikačních závodů
pro nejnáročnější závod v Evropě, tzv. UTMB, za 3 body.
Vzhledem k napojení závodu na
tyto mezinárodní aktivity očekávají organizátoři zhruba

padesát závodníků z minimálně
tří zemí: Slovenska, Maďarska
a Česka. Trasa zahrnuje Jeseník
– lázně Jeseník – Horní Lipová –
Smrk – Ramzová – Šerák – Vozka – Červená hora – Červenohorské sedlo – Praděd – sedlo
Skřítek – Rabštejn – Libina –
Bradlo – Brníčko – Postřelmov –
Zábřeh. „Účastníci ujdou 114
km a celkově vystoupají 4 500
metrů. Po cestě bude několik
občerstvovacích stanic, kde bude možné doplnit tekutiny, ob-

čerstvit se, případně si odpočinout. Na chatě Ovčárna je připraveno teplé jídlo v podobě
svačinové polévky a pečiva. Cíl
je naplánován v Zábřehu. Časový limit pro pochod je 30 hodin,
tj. do neděle 6. 10. do 12.00,”
upřesnil za organizátory Kamil
Zágoršek.
Těžiště pochodu je podle něj na
Jesenickém hřebeni, tj. úsek
Ramzová – Červenohorské sedlo
– Praděd – sedlo Skřítek.
„Vzhledem ke kráse tohoto hře-

benu jsme se rozhodli, že se bude startovat v ranních hodinách, aby měli všichni účastníci
možnost užít si hřeben za světla, a ne ve večerních hodinách.
Aktuální informace jsou k dispozici na Facebooku Pradědova
1 0 0 , n e b o w e b
http://pradedova-100.webnode.cz. Případní
zájemci se mohou přihlásit na
zmiňovaných webových stránkách pochodu,” dodal Zágoršek.
| KR

OLOMOUCKÝ KRAJ – měsíčník občanů Olomouckého kraje | V nákladu 256 000 výtisků vydává Olomoucký kraj ve spolupráci – Miloslav Kyjevský – F.G.P. studio.
Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460. Registrováno pod číslem MK ČR E 13609. DTP: F.G.P. studio, Táboritů 1, 771 00 Olomouc.
Distribuci zajišťuje: Česká distribuční, a.s., www.distribucni.cz. Adresa redakce: AB Centrum, tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc, tel.: 585 208 408. Šefredaktor:
Mgr. Dagmar Pěničková – tel.: 725 404 030, e-mail: redakce.kraj@fgp-studio.cz. Inzerce: Marcela Plachá – tel.: 724 899 700, e-mail: inzerce.kraj@fgp-studio.cz.
V případě problémů s doručováním novin Olomouckého kraje volejte na bezplatnou ZELENOU LINKU 800 888 558. Toto číslo vychází: 10. 9. 2013.

kého kraje, protože koncept regionálních značek byl pro řadu účastníků úplnou novinkou,“ uvedla
náměstkyně Kubjátová. „Vedle toho naše účast v letošním roce má
tu přidanou hodnotu, že jsme
významně podpořili kandidaturu
našeho partnerského regionu, autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko), na pořádání příštího ročníku a že jim budeme moci předat
naše zkušenosti z členství v organizačním výboru,” dodala. | KR

SPORT

Střelec Marčan
dovezl bronz

Vladimír Marčan obsadil třetí
Foto | Archiv
příčku.

Bangkok • Olomoucký tělesně postižený střelec Vladimír
Marčan přivezl ze SP v Bangkoku bronzovou medaili a limit
k účasti na ME 2013 ve sportovní střelbě. SP probíhal
v Thajsku od 11. do 20. srpna
a zúčastnilo se ho 125 střelců
z 21 států celého světa.
Vladimír Marčan vycestoval na
tento světový pohár s cílem
splnit limit na ME 2013 v disciplíně P3 – sportovní pistole
30 + 30 ran na 25 metrů.
V nelehkých klimatických podmínkách, hned třetí den po
příletu startoval v této disciplíně a s celkovým nástřelem
534 bodů splnil limit na ME,
skončil v první půli startovního
pole a obsadil celkové 17. místo.
Třešničkou na dortu byl start
v disciplíně P5 – standardní
vzduchová pistole 40 ran na
10 metrů, kde po zisku 306 bodů obsadil medailové 3. místo.
| KR
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Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Dobrý den, před půl rokem jsem u vás
objednala dvě plechovky minerálů. Jednu
pro sebe, druhou pro mamku. Obě jsme s
nimi velice spokojené. Mně pomohly na
migrénu a na bolavá kolena a mamce
hlavně na klouby, zlobily ji lokty, ramena a
kyčle, a teď se cítí výborně. Výsledky se
začaly dostavovat po dvou měsících
užívání. Minerály jsme doporučily i svým
známým, a tak bych ráda objednala 4 nové
plechovky. Velice děkuji.
Kateřina Skácelová, Sloup

Minerály beru půl roku každý den. O vlasech a nehtech se tady toho píše dost, ale
překvapuje mě účinek na menstruační
bolesti. Mám 35 let, po dvou porodech.
Po týdnu užívání jsem ani nevěděla, že
mám menstruaci. Proto jsem ho
doporučila i mým kamarádkám a všechny
to cítí stejně. Bolívala mě i během cyklu
hlava, tento problém ustoupil také.
Všechna další zlepšení jsou pro mne
bonusem. Zdravím.
Renata Graciková, Svatobořice-Mistřín
Vážení, musím se vám svěřit, jak jsem trpěla
bolestí kloubů, zad a štítné žlázy. Chodila
jsem na rehabilitace i pravidelné kontroly a
nic nepomáhalo. Před rokem a půl jsem
dostala radu, abych vyzkoušela vaše minerály. Je to již 16 měsíců co je poctivě užívám. Po nějakém čase užívání jsem se začala cítit mnohem lépe. I pravidelné kontroly
u paní doktorky ukazují na výrazné zlepšení
mého zdravotního
stavu, což mělo za
následek přerušení užívání léků.
Paní doktorka se
mě ptala, co je za
zlepšením. Řekla
jsem jí, že jsem začala pravidelně užívat Schindeleho minerály. Tento stav
mě přesvědčil a doporučila jsem vaše
minerály i mým kamarádkám.
Jana Králová, Brno

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

Schindeleho minerály jsem poprvé koupila
pro svého manžela (53) v srpnu 2012.
Zaujaly mne příznivé ohlasy lidí, kteří trpí
dnou. Tento problém má i manžel, obvykle
1x za rok měl akutní problém s klouby,
protože dietu nedržel úplně přísně. Po
roce pravidelného užívání ještě záchvat
nepřišel a celkově se manžel cítí lépe,
nebolí ho ani lokty a zvýšený cholesterol se
mu upravil na normál. Také lehce zhubnul
na břiše, i když tlustý nebyl. Já užívám
minerály od ledna 2013, žádné potíže jsem
neměla, ale chtěla jsem to zkusit. Je mi fajn
a mírně zvýšený cholesterol se mi po 3
měsících snížil na normál. Ranní „koktejl” s
minerály je již náš rituál.
Marie Veselá, Chotěboř

Nebo snad podvod?
Po užívání Schindeleho minerálů mi zcela
vymizely migrény, ucpávaly se mi karpály a
brněly prsty. Tyto problémy zcela vymizely.
Taktéž se mi upravilo trávení. Vřele jsem
tento produkt doporučila svým kolegyním,
proto nyní objednávám 10 ks balení.
Marie Rákosová, Kralupy n. Vl., 61 let

Složení na 100 g
prášku

Může tohle být náhoda?
Minerály užívám od dubna a jsem mile
překvapen jejich účinkem, i když jsem
tomu nevěřil. Hlavní důvod užívání byl
vysoký krevní tlak a dna. Tlak mi klesl ze
150-160/90-100 na 130/80 a o dně už
taky nevím. Ještě mi zmizely zažívací potíže
jako pálení žáhy, která mě obtěžovala
každý den a jiné problémy, o kterých dnes
už taky nevím. Dále zmizely drobné kožní
výrůstky, které mi sice nevadily, ale na škodu to není. Je mi 68 let a jsem rád, že jsem
to zkusil. V užívání budu i nadále pokraovat, děkuji za tenhle objev a doporučuji
každému, kdo má zdravotní problémy.
Miroslav Janačík, Jeseník

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

