
Rychlebské 
hory prověří 
chodce i běžce
Tradiční akce nabízí 
i trasu dlouhou
50 kilometrů
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Muzeum zve 
na cestu 
do pravěku
Výstava v Olomouci 
ukazuje realistické 
modely vyhynulých 
zvířat
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Ivo Mareš:
Kraj chce postavit 
alespoň jednu novou 
základnu záchranky 
ročně
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Nákupy dalších 
sanitek, placená 
podpora studen-

tů medicíny nebo nové 
základny zdravotnické 
záchranné služby. To je 
jen několik věcí, kterými 
hejtmanství zvyšuje úro-
veň zdravotnictví v  regi-
onu. Náklady na  rozvoj 
moderní medicíny a  zvý-
šení dostupnosti lékařské 
péče činí desítky miliónů 
korun. 

„Nejlepší samozřejmě je 
lékaře vůbec nepotřebovat. 
Když už ale člověk one-
mocní, musí mít možnost 
se k doktorovi co nejrych-
leji dostat a ten mu má po-

skytnout odbornou péči. 
A  právě to je jedna z  pri-
orit Olomouckého kraje,“ 
uvedl jeho hejtman Ladi-
slav Okleštěk.

Ještě letos tak začne kraj 
se stavbou nové základny 
záchranné služby v  Uni-
čově, další její stanice 
vzniknou v  Zábřehu, 
Jeseníku a  ve  Štern-
berku. Memoran-
dum podepsané mezi 
Lékařskou fakultou 
Univerzity Palacké-
ho a  Olomouckým 
krajem zase zajistí 
vzdělávání nových 
mediků, kterých je 
v regionu nedostatek. 

„Dohoda mezi krajem 
a  univerzitou počítá s  tím, 
že studenti medicíny, které 
kraj fi nančně podpoří, zů-
stanou po dokončení školy 
pracovat v  našem regionu 
a konkrétně v místech, kde 
je akutní nedostatek prak-

tických lékařů,“ vysvětluje 
náměstek hejtmana pro ob-
last zdravotnictví Dalibor 
Horák.

Mezi další podněty, kte-
rými hejtmanství zvyšuje 
dostupnost lékařské a zdra-
votnické péče patří napří-

klad dotování provozu 
lékáren, které by jinak 
zůstaly ve  svátcích za-
vřené. Z  krajských pe-
něz jsou také hrazeny 
kurzy první pomoci pro 
profesionální záchranáře 
i  veřejnost a  Olomouc-
ký kraj se rovněž podílí 
na  přípravách otevření 
nové střední zdravotnic-
ké školy v Přerově. (red)
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SLOVO HEJTMANA

O peníze, nebo i o knír? O peníze, nebo i o knír? 

Jestli mě dárci v rámci dobro-
činné sbírky Oholíme hejtmana 
připraví o peníze nebo dokon-
ce i o knír, o to vlastně vůbec 
nejde. A rozhodně ani o mou 
propagaci, jak budou možná 
tvrdit někteří rýpalové. Dosud 
jsem přispíval na různé chari-
tativní projekty, nikde jsem se 
tím nechlubil a nemám potřebu 
s tím právě teď začít.

Jde o úplně jinou věc. Jako 
hejtman se každý den setká-
vám s organizacemi, které se 
starají o děti, hendikepované 
nebo třeba seniory. Některé 
s přispěním státu, kraje či své 
obce, jiné shánějí peníze, kde 
se dá. Všechny mají společné 
dvě věci: přemíru nadšení a ne-
dostatek financí.

Často jsem přemýšlel, jak 
je to možné. „Erár“ včetně Olo-
mouckého kraje přece dává 
na všechny tyto dobročinné 
aktivity každý rok více peněz. 
Neziskovky šetří, kde můžou. 
Lidi v nich často berou mini-
mální mzdy, v mnoha spolcích 
působí jen dobrovolníci úplně 
zadarmo. 

K čemu jsem došel? Za vším 
je „pozitivní deviace“ našich 
lidí, kteří rádi dělají něco pro 
druhé. A my, kteří na tyto skvělé 
aktivity nemáme tolik času, by-
chom jim měli pomáhat – více 
než dosud.

Proto jsem šel do projektu 
Oholíme hejtmana. Peníze, kte-
ré díky němu získáme na zajiš-
tění dopravy hendikepovaných 
děti do mohelnické školy, bu-
dou jen kapkou v moři financí, 
které by se hodily na jiné po-
třebné aktivity. Ale díky této ini-
ciativě a propagaci se možná 
těch kapek podaří sehnat více. 
Věřím, že díky bitvě o můj knír 
se rozhodnou pomáhat i další.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Peníze dostanou 
medici, 

záchranáři 
i zájemci o kurzy 

první pomoci

Hejtmanství bavilo Hejtmanství bavilo 
děti i senioryděti i seniory

ČÍSLO MĚSÍCE 

900 000
Takovou částku se hejt-
manství rozhodlo ročně 
vynaložit na výuku budou-
cích lékařů na  Univerzitě 
Palackého v  Olomouci. 
Podmínkou je smluvní zá-
vazek pracovat po  studiu 
ve  zdravotnickém zařízení 
v  našem regionu. Podpora 
míří na  uchazeče progra-
mu Všeobecné lékařství, 
kteří nebyli přijati z  kapa-
citních důvodů a  využili 
možnost placeného studia 
v  Celoživotním vzdělávání. 
Roční náklady jsou 180 tisíc 
korun, kraj tedy podpoří až 
pět mediků.  (red)

MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

KRAJÁNEK

Olomoucký kraj vzkazuje: Na zdraví!

V rámci Týdne pro rodinu uspořádalo hejtmanství společně s olomouckým magistrátem Den pro rodiny a seniory. Téměř tisíc návštěvníků si tak druhou květnovou 
sobotu přišlo poměřit své dovednosti do Smetanových sadů v Olomouci. Rodinná a seniorská družstva se za podpory hejtmana Ladislava Oklešťka s chutí zapojila 
do připravených sportovních soutěží.  Foto: Olomoucký kraj

Finanční příspěvky mohou 
lidé posílat na účet 
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Dvanáct vlaků po-
sílí drážní do-
pravu v  regionu. 

Hejtmanství si dodávku 
moderních vlakových jed-
notek zakotvilo do  ujed-
nání s  Českými drahami, 
které je budou provozo-
vat. Smlouvu s  národním 
dopravcem podepsal Olo-
moucký kraj na  začátku 
května.

„Nová dohoda o zajištění 
vlakové dopravy na  Hané 
a  Jesenicku obsahuje ne-
jen ustanovení o  moder-
nizaci vozového parku, ale 
například i  přísné sankce 
za  zpoždění vlaků,“ uvedl 
hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk.

Smlouva s  ČD bude 
platit do  roku 2029. Hejt-
manství si přitom může 
diktovat rozsah vlakových 
spojů, jejich návaznost 
i nárůst kvality přepravy.

„Dvanáct repasovaných 
vlakových jednotek bude 
velkým kvalitativním sko-

kem. Půjde o moderní die-
selové stroje, které budou 
obsluhovat lokální neelek-
trifikované tratě,“ uvedl 
náměstek hejtmana Olo-

mouckého kraje pro oblast 
dopravy Jan Zahradníček.

Do  zajištění dopravní 
obslužnosti investuje Olo-
moucký kraj velké finanč-

ní prostředky. Každý rok 
ze svého rozpočtu uvolní 
půl miliardy korun. Dal-
ších 225 miliónů přispívá 
stát.  (red)

Náměstek uctil 
oběti Přerovského 
povstání
Náměstek hejtmana Da-
libor Horák se ve čtvrtek 
2. května spolu s  další-
mi představiteli veřejné 
správy, zástupci Armády 
České republiky a  odbo-
jářských spolků zúčastnil 
pietního aktu k 74. výro-
čí Přerovského povstání 
u  pomníku na  střelnici 
v Olomouci-Lazcích.

SMSKY 
Z KRAJE

Smlouvu s Českými drahami uzavřel kraj do roku 2029.  Foto: Olomoucký kraj

Hejtmanství vyjednalo s Českými 
drahami pro region moderní vlaky

Hejtmanství fandí 
trhům s místními 
produkty
Statisíce korun letos 
Olomoucký kraj uvolní 
na  propagaci regionál-
ních produktů i  na  po-
řádání oblíbených far-
mářských trhů. Seznam 
úspěšných žadatelů o do-
tace schválili krajští rad-
ní.  (red)

Sucho, senioři, knihovny. O tom 
všem diskutoval kraj se starosty

Sucho, financování 
sociálních služeb 
nebo kvalitnější 

knihovny - prostor k  dis-
kuzi o těchto tématech na-
bídla starostům z regionu 
už patnáctá konference 
samospráv. V  pondělí 
13. května ji v  prosto-
rách Regionálního cent-
ra v  Olomouci uspořádal 
Olomoucký kraj.

„Možnost vyslechnout 
podrobné názory k  aktu-
álním tématům, podělit 
se o  vlastní zkušenosti 
a  získat informace o  tom, 
co v  dané oblasti chystá 
kraj, dáváme starostům 
dvakrát ročně. Konferen-
ce samospráv je výbornou 
příležitostí, jak si vzá-
jemně můžeme pomoci 
při řešení každodenních 
problémů,“ řekl hejtman 
Ladislav Okleštěk.

Starostové se zajímali 
především o možnosti do-
tací na  investice v  oblasti 
sociálních služeb. Dotazy 
padaly i  v  rámci debaty 
o zamýšlené větší roli obcí 
při budování nových po-
bytových kapacit pro se-
niory.

„Olomoucký kraj v sou-
časné době finišuje s  pří-
pravou střednědobého 
plánu rozvoje sociálních 
služeb. Diskuze se sta-
rosty určitě celé věci 
prospěje, protože jsou to 
právě oni, kdo má největ-
ší povědomí, která služ-
ba v  jejich lokalitě chybí 
a přitom je třeba,“ uvedla 
vedoucí krajského odbo-
ru sociálních věcí Irena 
Sonntagová.

Zájem vzbudil také pří-
spěvek o  tom, jak mohou 
obce zkvalitnit služby 

knihoven. Kromě odbor-
né pomoci prostřednic-
tvím pověřených praco-
višť jim kraj nabízí také 
finanční podporu.

„Olomoucký kraj má 
dva dotační tituly, díky 
kterým mohou obce na-
koupit do  knihoven třeba 
nové regály nebo jiný ná-
bytek a  zařízení,“ sdělila 
ředitelka Vědecké knihov-
ny v  Olomouci Jitka Ho-
lásková.

Důležitým bodem kon-
ference bylo současné 
sucho a  s  ním spojená 
nutnost zadržení vody 
v  krajině. Nechyběly in-
formace o  dotacích ze 
Státního fondu životní-
ho prostředí nebo spo-
lupráci obcí s  hasičským 
záchranným sborem 
v  případě mimořádných 
událostí.  (red)

Zhruba šest set tisíc 
korun uvolnil v tom-
to roce Olomoucký 

kraj na  podporu environ-
mentálního vzdělávání. 
Školská zařízení mohla žá-
dat o  peníze na  projektové 
dny s  tématikou ekologie, 
vybavení přírodních učeben 
i vznik naučných stezek.

„Zájem o fi nance z tohoto 
dotačního programu se rok 
od roku zvyšuje. Letos pod-
poříme přes padesát žádos-
tí. V  příštím roce chceme 
celkovou částku ještě zvýšit, 
protože osvětu v oblasti ži-
votního prostředí považuje-
me za velmi důležitou,“ řekl 
náměstek hejtmana Ladi-
slav Hynek.

Díky podpoře kraje při-
budou moderní mikro-
skopy v  učebně Střediska 

volného času Atlas a  Bios 
v  Přerově, mateřská škola 
v  Bludově vybuduje smy-
slovou stezku zaměřenou 
na  získání informací o  pří-
rodninách a  například 
na  Slovanském gymnáziu 
v Olomouci rozšíří přírodní 
učebnu.

„Nám se během deseti let 
podařilo vytvořit přírodní 
učebnu s jezírkem. Studenti 
se tam nejen učí, ale také se 
o  celý prostor starají, čímž 
ještě prohlubují svůj zájem 
o  životní prostředí. Máme 
v  plánu tady vybudovat 
studnu, abychom moh-
li celý prostor zavlažovat. 
Pravidelně tu probíhají i ve-
řejnosti přístupné výstavy 
skalniček a  bonsají,“ uvedl 
ředitel gymnázia Radim 
Slouka.  (red)

Nové projekty sblíží děti 
s přírodou a ekologií

Náměstek hejtmana Petr Vrána u památníku obětem druhé světové vál-
ky v Javoříčku na Olomoucku.  Foto: Olomoucký kraj

Hendikepovaní sportovci dostanou víc peněz

Celkem 850 tisíc 
korun letos roz-
dělí Olomoucký 

kraj mezi žadatele o  do-
taci z  programu na  pod-
poru hendikepovaných 
sportovců. Ti mohou 
peníze použít na  zajiště-
ní účasti na  sportovních 
akcích nebo třeba údržbu 
a  provoz areálů a  jejich 
vybavení sportovními po-
třebami.

„Hejtmanství nepodpo-
ruje jen hráče hokeje, ko-

pané nebo kanoisty. Snaží 
se přispívat všem bez roz-
dílu a krajské dotace hen-
dikepovaným sportov-
cům to jenom dokazují,“ 
řekl náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje pro 
oblast sportu Petr Vrána.

Z  celkem šestnácti při-
jatých žádostí kraj plně 
nebo částečně vyhověl 
patnácti požadavkům. 

„Díky příspěvku kra-
je se tak hendikepovaní 
reprezentanti mohou zú-

častnit například mist-
rovství světa ve sportovní 
střelbě, které letos pro-
běhne v  Sydney,“ uvedl 
Vrána.

Další sportovci zamíří 
také na  mezinárodní atle-
tické závody nebo nakou-
pí sportovní vybavení ne-
zbytné například pro stolní 
tenis nebo hru boccia. Ta 
je podobná oblíbenému 
pétanque, ale přizpůsobe-
na hráčům na  invalidním 
vozíku.  (red) Kraj handicapovaným přispěje na závody i sportoviště. 

 Foto: Sportovní organizace handicapovaných Olomouc

Kraj podpoří 
včelaře 
miliónem korun
Jeden milión korun letos 
rozdělí Olomoucký kraj 
mezi včelaře v  regionu. 
Finanční podporu získají 
jak lidé, kteří s  chovem 
včel teprve začínají, tak ti, 
kteří potřebují například 
obnovit úly nebo si na-
koupit nová včelstva.

V Javoříčku a Zákřově
si připomněli tragédie války

Dvou pietních akcí, 
během nichž lidé 
vzpomínali na udá-

losti z  konce druhé světové 
války, se o uplynulém víken-
du zúčastnili náměstci hejt-
mana Olomouckého kraje 
Jiří Zemánek, Petr Vrána 
a  Ladislav Hynek. V  sobo-
tu 27. dubna položili věnec 
k památníku v Javoříčku.

„Historické prameny uvá-
dí, že po vypálení Javoříčka 
zůstal z kdysi početné obce 
jen jeden obytný dům, ško-
la, kaplička a stodola. Ačkoli 
se nemohu s  historiky přít, 
myslím, že ve  skutečnosti 
nám po  původní vsi zbylo 

mnohem víc – smutek, bo-
lest, ale také naděje a víra,“ 
řekl náměstek hejtmana 
Petr Vrána.

Smutnou událost, kdy 
5. května 1945 obsadil Ja-
voříčko oddíl SS z  Bouzo-
va, vojáci zastřelili 38 mužů 
starších 15 let a obec vypá-
lili, připomíná památník 
a expozice. Na její vybudo-
vání přispělo hejtmanství 
částkou 300 tisíc korun.

Podobná pietní akce se 
konala také v Zákřově, kde 
stejně jako v  Javoříčku za-
vraždili nacisté na  konci 
druhé světové války desítky 
nevinných lidí.  (red)
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Zlaté medaile profe-
sora Jana Janského 
za  čtyřicet odbě-

rů krve převzali v  pondělí 
6. května dárci z  celého re-
gionu. Slavnostní akt probě-
hl v Rytířské síni olomouc-
ké radnice. Ocenění předal 
hejtman Olomouckého kra-
je Ladislav Okleštěk.

„Zachraňovat lidské živo-
ty je asi to nejšlechetnější, co 
může člověk dělat. A já jsem 
rád, že v  našem kraji žije 
spousta dárců, kteří tak činí 
s  naprostou samozřejmostí 
a nezištně,“ uvedl hejtman.

V  regionu lze krev daro-
vat v  zařízeních transfúzní 
služby v  Jeseníku, Šumper-
ku, Olomouci, Prostějově 
a  Přerově. Ženy mohou 
darovat 3x ročně, muži 4x 
ročně. Minimální interval 
mezi odběry je deset týd-
nů. Standardně se odebírá 
450 mililitrů krve, odběr 
trvá 5 až 10 minut. (red)

Libor Žůrek, Kojetín
Sleduji dění v České republice, ve světě, 
i  politickou scénu. V  tomto tématu se 
ale příliš neorientuji. Když nad tím tak 
nicméně přemýšlím, proč ne. Kraji by to 
mohlo přinést prospěch. 

Marek Ošťádal, Náklo
Tato věc se asi odvíjí od společné dohody 
Olomouckého kraje a lékařské fakulty, kdy 
uvedených pět studentů musí s  podpi-
sem závazku souhlasit. Je to tedy na jejich 
rozhodnutí. Na  druhou stranu si myslím, 
že by měla být problematika vzdělávání 

lépe ošetřena, to zna-
mená, že když stát in-
vestuje do  vzdělává-
ní svých občanů, měl 
by z toho mít nějaký 
prospěch.

Zdeňka Frištenská, Litovel
Pokud to bude celorepublikově, pro 
všechny kraje – ano. Jinak je to disku-
tabilní. Protože spousta doktorů od-
chází, je to způsob, jak je udržet. To by 
se mělo týkat i zahraničních studentů. 
Pak ať zváží, zda peníze jsou to nejdů-

ležitější, za  čím jít 
do ciziny.

Tomáš Lázna, Prostějov
V  obecně rovině jsem proti omezo-
vání toho, kde člověk může pracovat. 
Ale vzhledem k  tomu, jak je vzdělává-
ní lékařů nesmírně drahé, tak v  tomto 
konkrétním případě bych byl pro, ať 
studenti buď platí školné, nebo ať odve-

dou nějakou práci 
tomu, kdo to platí 
za  ně. Jinak by to 
byly pro kraj v pod-
statě neúčelně vy-
hozené peníze.

Krajské zastupitelstvo 
na dubnovém zasedání 
schválilo vyhodnocení 
dotačního titulu Podpora 
významných aktivit v ob-
lasti zdravotnictví. Spek-
trum žadatelů bylo velmi 
pestré. Například Česká 
lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně obdr-
ží částku 300 tisíc korun 
na podporu VI. Kongresu 
praktických lékařů. Re-
žisérka Libuše Rudinská 
natočí na Urologické kli-
nice Fakultní nemocnice 
Olomouc s podporou 
350 tisíc korun časosběr-
ný dokument s názvem Mé 
jméno je prostata. Projek-
ty tří dalších žadatelů se 
zaměří na rehabilitační 
péči pro děti s mozkovou 
obrnou a jiným postiže-
ním. Tyto projekty získají 
z krajského rozpočtu cel-
kovou částku 1,2 milionu. 
Tradičním žadatelem je 
Český červený kříž, kraj-
ští zastupitelé podpořili 
bezpříspěvkové dárcov-
ství krve částkou 300 tisíc 
korun. Dalších 300 tisíc 
získá spolek Rallye Rejvíz, 
který pořádá soutěž zá-
chranářských posádek.

Dalibor Horák

náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví

ANKETA
Je podle vás správné, aby hejtmanství podmiňovalo fi nancování 
studia nových lékařů jejich budoucí praxí v Olomouckém kraji?

Hejtman ocenil dárce krve SLOVO 
ODBORNÍKA

V  jednom kole byli 
ve čtvrtek 16. květ-
na  zástupci Olo-

mouckého kraje, když 
společně s  hejtmanovou 
kanceláří vyrazili do  Hra-
nic. Podobně jako před 
měsícem ve  Šternberku 
tam na  hejtmana a  jeho 
náměstky čekala beseda 
s  podnikateli, studenty 
a hlavně s občany města.

„Hranice jsou skvělým 
místem, kde se lidé nebojí 

mobilní kancelář navštívit 
a  ptát se na  vše, co je za-
jímá. Mluvili jsme spolu 
třeba o  opravách silnic, 
rozšíření zdravotnické 
záchranné služby, a  pro-
tože je všude 
okolo nád-
herná pří-
roda, stočila 
se diskuze 
i  na  kůrovco-
vou kalami-
tu,“ přiblížil 

některá probíraná témata 
hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk.

O  lesích stejně jako 
o  podpoře učňovského 
vzdělávání se diskuto-

valo také 
ve  Střední 
lesnické ško-
le v  Hrani-
cích, kam 
hejtman za-
vítal společ-
ně se svými 
náměstky Ji-

řím Zemánkem a  Petrem 
Vránou. Ještě předtím ale 
zamířili do  firmy Elektro 
-Lumen, s. r. o., která patří 
mezi největší zaměstnava-
tele v regionu. V podniku, 
jenž se specializuje na vý-
robu svítidel, se zástupci 
kraje setkali také s dalšími 
místními podnikateli. 

„Firmy nejvíce trápí ne-
dostatek kvalifikovaných 
lidí, což řešíme třeba za-
váděním nových učňov-
ských oborů a  stipendii. 
Ročně na kapesné učňům 

rozdělíme milióny ko-
run,“ uvedl náměstek Jiří 
Zemánek. 

Příští zastávka hejtma-
novy mobilní kanceláře 
bude ve  středu 12. června 
v  centru Javorníku na  Je-
senicku.  (red)

Hejtmanova kancelář zaparkovala v Hranicích

Plakety dárcům předávali hejtman Ladislav Okleštěk a olomoucký primátor Miroslav Žbánek (v pozadí).  Foto: Olomoucký kraj 

Vedení kraje navštívilo při výjezdu i hranickou firmu Elektro-Lumen, 
s. r. o.. Foto: Olomoucký kraj 

Při druhém výjezdu mobilní kanceláře zastavil hejtman Ladislav Okleštěk svůj karavan na Masarykově 
náměstí v Hranicích.  Foto: Olomoucký kraj

Hejtman s lidmi 
mluvil o opravách 

silnic, rozšíření 
záchranky 

nebo kůrovcové 
kalamitě
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Srovnávací výzkum 
jednoznačně ukázal, 
že Prostějov je podni-

katelsky nejatraktivnějším 
městem nejen v Olomouc-
kém kraji, ale i v celé České 
republice. Zasloužil se o to 
vstřícný přístup magistrátu 
k podnikatelům i výhodné 
podmínky pro podnikání.

Prostějov si ze soutě-
že odnesl pozitivní ohla-
sy na  svou práci směrem 
k  podnikatelům. „Vyhla-
šovatelé mimo jiné ocenili 
i velmi kvalitní a rychlý po-
stup úřadu při vyřizování 
podnětů podnikatelů a živ-
nostníků. Hodnotící komi-
se osobně, coby mystery 
klient, úřady navštěvuje, 
takže má možnost situaci 
vyhodnotit přímo na  mís-
tě. Prostějov je výborné 

místo pro život a  podni-
katelské prostředí s  tím 
naprosto souvisí,“ uvedl 
primátor města Prostějova 
František Jura.

Ocenění Město pro byz-
nys si proto váží. „Jsme 
rádi za kvalitní podnikatel-
ské prostředí a  také za  to, 
že máme ocenění Přívětivý 
úřad. Je to úřad, který dává 
jasné informace v  dosta-
tečné rychlosti a  kvalitě. 
Náš magistrát pracuje, 
a to nejen pro podnikatele, 
rychle a kvalitně. Aktuálně 
přemýšlíme o  dalších po-
bídkách pro podnikatele 
v  malé průmyslové zóně,“ 
řekl primátor.

Do hodnocení se promít-
ly i  dobré výsledky města 
v aktuálním rozvoji podni-
katelského prostředí. Poro-

ta ocenila vysoký a rostou-
cí podíl právnických osob 
i malých a středních fi rem. 
Na výsledek měla vliv i níz-

ká nezaměstnanost, dobrá 
dopravní dostupnost měs-
ta a přístupu veřejné sprá-
vy k podnikatelům.  (red)

Vyzkoušet si střelbu 
z  paintballových 
pistolí nebo vi-

dět práci policejního psa 
mohli návštěvníci Dne 
s  integrovaným záchran-
ným systémem v  Brodku 
u Přerova.

Ještě před zahájením de-
sátého ročníku v  sobotu 
27. dubna překvapil pří-
tomné přílet vojenské he-
likoptéry z  Náměště nad 
Oslavou. Poté návštěvníky 
přivítal starosta městyse 
Roman Zbožínek spolu se 
zástupci krajských policis-
tů a hasičů.

Bohatý program dne se 
konal na  dvou hřištích. 
Nejdříve bylo vystou-
pení souboru Wuschu 
z  Olomouce, který vznikl 
z  tradičních čínských bo-
jových umění a  je oboha-
cen o  základy akrobacie. 
Vojáci předvedli ukázky 
bojového umění musado. 
Příslušníci Policie ČR Pře-
rov ukázali zákrok proti 

nebezpečným pachatelům 
pomocí psů a policejní zá-
sahová jednotka přiblížila, 
jak vypadá akce vedená 
proti dealerům drog.

Krajští hasiči, záchranáři 
i policisté provedli vyproš-
ťování osoby z  havarova-
ného vozidla a  brodečtí 
hasiči měli připravenou 
ukázku hašení hořícího 
vozidla. Velmi sledované 
bylo vystoupení místních 
malých hasičů, kteří za po-
mocí svých vedoucích ha-
sili malý dům.

Všechny přítomné ná-
vštěvníky asi nejvíce zau-
jala vojenská helikoptéra, 
kterou bylo možné si pro-
hlédnout i  zevnitř. K  vi-
dění byla také vojenská 
a  policejní technika. Děti 
měly možnost si vyzkoušet 
bezpečnou jízdu na kolech 
i  koloběžkách pod dohle-
dem vojáků z  Vyškova, 
dále simulaci při nárazu 
vozidla a  převrácení vozi-
dla při autonehodě.  (red)

Turisticko-běžecká 
akce Rychlebská 
vstupuje do  druhé 

desítky. Start jedenáctého 
ročníku je naplánovaný 
na  8. června na  Střelni-
ci v  Javorníku. Připraveny 
budou obvyklé čtyři trasy 
v délce 20, 30 , 40 a 50 ki-
lometrů pro turisty i běžce.

K  tomu se nabízí i  „ne-
běžecká“ sedmikilometrová 
naučná stezka Karlíka Di-
tterse z  Dittersdorfu vhod-
ná i  pro rodiče s  dětmi. 
Účastníci se na  ní dozvědí 
nejen příběhy vztahující se 
ke konkrétním místům Ry-
chlebských hor, ale budou 
mít možnost zapojit své 
děti do  kvízových otázek 
a plnění interaktivních úko-
lů, za které je v cíli nemine 
odměna. „Aby se vám lépe 

šlapalo, vezměte s  sebou 
rodinu, kamarády a  zná-
mé. Na konci pochodu vám 
pořadatelé vyhodnotí čas 
strávený na trati a změří ve-
likost vašeho nadšení a  zá-
žitků!“ zve za  pořadatele 
Martina Fafílková.  (red)

Rychlebské hory prověří chodce 
i běžce

Na  charitativní 
akci Den se zví-
řátky lze posled-

ní květnovou sobotu za-
mířit do  obce Jindřichov 
na  Šumpersku. Začátek 
druhého ročníku benefice 
je v 11 hodin v areálu bý-
valých papíren. „Během 
dne se mohou návštěvní-
ci těšit na  ukázku kyno-
logie, westernu, parkuru, 
přehlídku koní, šermířské 
vystoupení a  další. Bo-
hatý program pak doplní 

i prodej plyšáků, možnost 
projet se na koni, malová-
ní na obličej a živá hudba 
v podání kapely My Run,“ 
řekla za  pořádající Inici-
ativu děti dětem a  Spolek 
šikovných holek Petra 
Baborová. Od  18 hodin 
zahrají kapely Supyyča-
su, Pryor a  Corouhave. 
Výtěžek  z  akce bude po-
užit na  podporu rodin 
postižených dětí Verun-
ky Charvátové a  Petříka 
Fiedlera.  (red)

V Jindřichově podpoří 
hendikepované děti

Na  akci spolupraco-
valy partnerské fi r-
my (ARC-robotics, 

Chropyňská strojírna, OLC 
systems, Hella autotechnik, 
VanCo a  další), které před-
stavily aplikace z oblasti auto-
matizace, robotiky, optických 
komunikací nebo webových 

aplikací. „Tyto společnosti 
v rámci spolupráce se školou 
nabízejí studentům možnost 
konání externí praxe a  rea-
lizaci absolventské práce. 
Součástí prezentace studia 
na  vyšší odborné škole bylo 
i  představení činnosti fi ktiv-
ních fi rem a výuky odborné 
angličtiny,“ uvedl ředitel ško-
ly Josef Kolář.

V  závěru března se stu-
denti VOŠ zúčastnili Me-
zinárodního veletrhu fi k-
tivních fi rem, na  kterém si 
vyzkoušeli dovednosti v ob-
lasti obchodování a  komu-
nikace s fi ktivními fi rmami 
z  celého Česka, Slovenska, 
Ruska, Rumunska i jednání 
s veřejností. Na veletrhu se 

zástupci VOŠ a  SPŠE Olo-
mouc neztratili a  v  konku-
renci 35 stánků fi ktivních 
fi rem z  Moravy, Polska 
a Slovenska obsadili v kate-
gorii Nejhezčí stánek na ve-
letrhu krásné třetí místo.

Zájemci o  studium jsou 
v  Božetěchově ulici vítáni. 
„Pokud přemýšlí nad dalším 

studiem po  maturitě, naše 
VOŠ nabízí odborné tech-
nické vzdělání v  oborech 
zaměřených na telekomuni-
kace a ekonomiku. A pokud 
studenti u  jarních maturit 
neuspěli, připravíme je na ty 
podzimní. Naši absolventi 
na  úřadu práce nekončí!“ 
ubezpečil ředitel.  (red)

Prostějov se v celorepublikovém hodnocení 
stal Městem pro byznys

Absolventi VOŠ a SPŠE Olomouc mají 
práci jistou

Akce zavede chodce a běžce 
i do Račího údolí.  Foto: m-ARK

OLOMOUCKO

PROSTĚJOVSKO

ŠUMPERSKO

JESENICKO

Vyšší odborná škola 
a Střední průmyslová 
škola elektrotechnická 
Olomouc je škola, kde 
se pořád něco děje. 
Ve středu 27. března 
zde například proběhl 
Den moderních tech-
nologií zaměřený na in-
formatiku, automatiza-
ci a telekomunikace.

Den moderních technologií se věnoval informatice, automatizaci a teleko-
munikaci.  Foto: VOŠ a SPŠE

Prostějov má podle soutěže nejvstřícnější podnikatelské prostředí. 
Cenu převzal primátor města František Jura.  Foto: www.prostejov.eu

Hasiči, policie 
i záchranáři ukázali, 
co umějí PŘEROVSKO

Na Dni s integrovaným záchranným systémem se v Brodku u Přerova 
představili i malí místní hasiči.  Foto: Jan Teimer

Den se zvířátky nabídne dětem i projížďku na koni.  Foto: archiv pořadatele

Start/prezentace:
• trasa na 7 km od 9.30 do 11.00 hodin 
• trasy na 20 a 30 km od 7.00 do 9.30 hodin
• trasa na 40 km od 6.00 do 8.30 hodin (návrat do 18.00 hodin) 
• trasa na 50 km od 6.00 do 7.30 hodin (návrat do 19.00 hodin) 
• registrace běžců od 8.00 do 8.30 hodin, hromadný start 
 v 9.00 hodin

Startovné (zahrnuje občerstvení, tištěné 
propozice, pamětní list):
• běžci (trasy 20, 30, 40, 50 km) 150 Kč
• dospělí a děti nad 15 let 60 Kč
• děti od 7 do 15 let  40 Kč
• děti do 7 let  zdarma
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Naše obec Dolní Stu-
dénky leží na  seve-

ru Olomouckého kraje 
v  podhůří Jeseníků, kou-
sek od  Šumperka. Žije 
zde 1 400 obyvatel a první 
zmínka o  obci se datuje 
do  roku 1353. Jistou ra-
ritou je, že u  nás rostou 
jitrnice na  stromě a  ře-
těz starosty se dědí jako 
v  království z  generace 
na  generaci. Bylo tak pro 
mě zcela přirozené vrátit 
se ze studií v Praze a ze zahraničí zpět do rodné obce 
a od chvíle, kdy jsem se před 9 lety stal starostou, se 
snažíme dělat maximum, aby i ostatním mladým lidem 
připadalo automatické vracet se do rodného regionu. 

Důležité je nabídnout jim vedle zdravého životního 
prostředí i dobré zázemí, kvalitní infrastrukturu a vol-
nočasové vyžití. To jsou ostatně recepty, které fungují 
v Rakousku či Norsku. Automatickou součástí by měl 
být přístup k vysokorychlostnímu internetu a chytrým 
řešením, která umožňují například práci z  domova 
v  jakékoliv kvalifi kované profesi i  možnost vyřizovat 
veškeré záležitosti s úřady díky e-governmentu ze své-
ho obýváku, kvalitní školky a  školy, sportovní a kul-
turní vyžití, dostupnost služeb i  možnost zapojit se 
do rozvoje obce. 

Jsem rád, že Olomoucký kraj sdílí stejnou fi lozofi i 
a nám se i z řad opozičních zastupitelů daří prosazo-
vat řadu opatření, které podporují rozvoj chudších ob-
lastí kraje, třeba výrazným posílením krajského Pro-
gramu obnovy venkova či dotací na  sport a  kulturu. 
V naší obci tak i za přispění hejtmanství vznikla nová 
sportoviště, zeleň a zastávky a připravujeme výstavbu 
spolkového domu, který by měl být kulturákem i spor-
tovní halou v jednom. Rekonstruujeme také zámeček 
Třemešek, který jsme v roce 2010 získali od kraje jako 
přebytečný. Na podzim by naše obec měla být připoje-
na na vysokorychlostní internet, pomyslný elektrický 
proud a  dálnici 21.století. Rádi bychom, aby všech-
ny domácnosti mohly využívat špičkového připojení 
za nízkou cenu a stali jsme se tak obcí s nejrychlejším 
průměrným připojením na obyvatele v ČR. 

Nezbytnou součástí živé obce je v souladu s našim 
mottem „U  nás to žije…!!!“ také bohatý kulturní ži-
vot. I díky příspěvku kraje tak u nás již 15 let můžeme 
organizovat mezinárodní hudební festival Hudba bez 
hranic, na který každoročně zavítají tisíce návštěvní-
ků i přední hvězdy českého a slovenského hudebního 
nebe. Kéž by se náš region stal Tyrolskem ČR a mladí 
lidé se sem budou rádi vracet a pomáhat svůj rodný re-
gion rozvíjet tak jako mí kamarádi v Rakousku! Buď-
me stejně „chytří“, je to jen v našich rukách!

Radim Sršeň
starosta obce Dolní Studénky

OKÉNKO STAROSTY

Obec Dolní Studénky

Dobrý den, jmenuji se Eva. Narodila jsem 
se 24. 12. 1931 a  ještě ke  všemu se jmenuji 
Eva! Mám v  jeden den narozeniny, svátek 

a ještě i Vánoce.
Byla jsem vdaná, můj manžel byl námořní důstoj-

ník zaoceánských lodí a máme jednoho syna, kterému 
je 64 let. Vdávala jsem se, když mi bylo 21 let. S man-
želem jsme se seznámili v práci. Protože byl manžel 
námořní důstojník, několikrát jsem s ním objela svět. 

V  každém městě jsem si prohlédla památky, ale 
manžel musel pracovat, většinu času trávili opravami 
na  lodi nebo se vykládal náklad. Líbilo se mi všude, 
ale nejvíce ve Švédsku, Holandsku a v Číně, která pro 
nás představovala exotiku. V  Číně jsme byli měsíc, 
a protože město bylo daleko, bydleli jsme na českém 
velvyslanectví, kde jme dostali každý svůj byt. S mu-
žem jsme v  Číně hodně cestovali, chtěli jsme vidět 
různé památky. Viděli jsme Letní palác v  Pekingu, 
Velkou čínskou zeď a mnoho dalších památek. Prů-
vodce nám dělali kolegové od manžela, protože tam 
byli už delší dobu a znali to tam. 

Z Číny jsem jela sama domů, protože manžel musel 
pokračovat do  Austrálie, ale já už nechtěla jet. Ma-
minka, která doma hlídala syna, kterému tehdy bylo 
13 let, psala, že už to nezvládá sama. Tak jsem se mu-
sela vrátit. Víte, manžel chtěl, aby se syn učil anglicky, 
aby hrál na nějaký hudební nástroj, tak hrál na kla-

vír, později i na kytaru. 
Pak se začal věnovat 
také sportu. Byl oprav-
du šikovný na  školu, 
moc dobře se učil. 

Manžel zemřel 
na  leukémii, když mu 
bylo 41 let a  já zůsta-
la na  syna sama. Díky 
tomu, že byl manžel 
důstojník jsme měli 
pěkný, velký byt na ná-
městí. 

Jak léta ubíhala, 
vdala jsem se znovu. 
S  druhým manželem 
jsme spolu byli 20 let.

Co se týče mých koníčků, hodně jsem cvičila a cho-
dila jsem na  taneční konzervatoř, kde jsme nejvíce 
tančili společenské tance. Jsem sokolka, tak mám 
k  pohybu vřelý vztah. Mám také vystudovanou ob-
chodní školu, pracovala jsem jako účetní. Tanec jsem 
brala jako koníček.  

Ani teď nezahálím, chodím na rehabilitační cvičení 
se protáhnout. 

Jsem celý život v  pohybu, ať už prostřednictvím 
tance, cestováním nebo cvičením. 

Pořád v pohybu 

Zpracováno na základě rozhovoru paní E. S. dne 29. 10. 2018, který vedla Kateřina Fialová, studentka Katedry křes-
ťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným vedením 
Lucie Brlkové a Zlatice Dorkové v  rámci aktivity (Ne)zapomenuté příběhy Olomouckého kraje projektu „Podpora 
aktivního života seniorů v Olomouckém kraji“.

(NE)ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY 
Olomouckého kraje

Vážení čtenáři,

původně jsem začal poskytovatele sociálních služeb 
v Olomouckém kraji objíždět za jediným cílem – chtěl 
jsem zjistit, co jejich klientům chybí a jak bych jim jako 
hejtman mohl pomoci. Jenomže při každém dalším 
rozhovoru s nimi jsem zjišťoval, jak úžasné osudy naši 
senioři ukrývají. Jejich životní příběhy jsou často 
plné bolesti, ale také radosti, optimismu a víry v lás-
ku a život. 

Přišla mi velká škoda nechat jejich vzpomínky zapad-
nout, a proto jsem rád, že se Olomouckému kraji podařilo 
navázat úzkou spolupráci se šikovnými studenty Univer-

zity Palackého v Olomouci, kteří se za uživateli sociál-
ních služeb vydali, strávili s nimi čas a jejich vyprávění 
pro vás sepsali. Velmi jim za  to děkuji, stejně jako li-
dem, kteří se nestyděli poskytnout své příběhy ostatním.

Věřím, že osudy seniorů, které budeme v  krajském 
zpravodaji nově zveřejňovat, pro vás budou stejně in-
spirující a nezapomenutelné, jako pro mě. Jistě je bude-
te z hlavy dostávat jen obtížně. A právě o to jde – neza-
pomenout na lidi, od kterých se máme co naučit a jež si 
zaslouží naši úctu a podporu. 

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Radim Sršeň

Kdo znáte mě a Božkô, vite, že smê dêcky hrozně rádi 
jezdilê na kole. Né, že bêsmê bêlê nejaci velci sportovci, 
to né, ale na  kole se člověk dostane aji tam, kde au-
tem nemuže a pěškê je to daleko. A tak smê dalê před 
drahném časem dohromadê celó partijô kamarádu 
a kamarádek, kerém se véletničeni na piciglech takê lé-
bilo a společně vêrážime na všelêjaky kratši, ale ê delši 
vépravê. Za  mlada smê dokonce pojezdilê ê kôs ma-
tičkê Evropê a bêl to na nás sakra pohled! Karavana 
třeba třêceti lêdi - včetně děcek - naloženéch jak šerpi 
v  Himálajich, akorát, že smê si svy žêvobêti neneslê, 
ale vezlê. A jelê smê třeba na tédeň. Spávalê smê pod 
stanama, čê pod šêrákem, jak se kemô chtělo, a bêlo to 
hrozně fajn. Jak ale šlê leta, ta moja Božka začla bêt 
troško vic fortelná a přestávala mně ê ostatnim na tem 
kole stačêt. Mě to dosť mrzelo, zvlášť dêž sem viděl, že 
je nešťastná z teho, že na ňô mosimê čekat. Nakonec to 
došlo tak daleko, že jô ježděni s nama přestalo bavit. 
"Nejedô, bolijó  mě klóbê", řikala, dêž sem jo přemló-
val a slêboval, že na ňô zasé všeci počkámše. "Né a né, 
nestačim vám!" "Viš tê co?" najednó mě osvitěl dôch 
svaté, "tak tě kópim lepši picigl". Mámê v té partě ta-
kovyho moc šêkovnyho chlapca, s kerém sem se levko 
domlovil a on té mé Božce zestavil ze zehnanéch kom-
ponentu eletricky kolo. Tož řeknšo vám, že dêž sem si 
ho sám vêzkóšel, až sem se lekl, jak velké rozdil to mezê 

eletrickym a  normálnim kolem bêl. To je ono! Slav-
nostně sem Božce ten vênález předal a  ôkázal ji, jak 
ho má obslôhovat. Božka nasedla a jela jak šlak. "A viš 
co? Jedem na Pindô!" povidám, šak to je takové jeden 
moc jedlé kopec, na kerym si každy jaro ověřôjô, jak sô 
po zêmě na tem - ešlê to vêjedô naráz, čê na dvakrát. 
Božka sedla na eletrikô, já na to svy obêčény a vêjelše 
smše. Nô ja, ale včêl sem bêl v řêti já. Eště smê skoro 
ani nevêjelê a ta moja roba jôž bêla v pulce teho kopca 
- ôjela mně o pul kilometra. A dêž sem se na tô Pindô 
vêdrápal po pulhodině já, seděla v přikopě a řehtala se 
na cely kolo. "Kde seš? A co se tak potiš? Já sem se ani 
nezadéchala!" Vêfôněl sem ten kopec a dêž smê se pak 
vracelê dom, řekl sem si napřeď, že mosim vic tréno-
vat, abê na mě nečekala tak dlóho. Nô - nejakó dobô 
sem to vêdržel a kondica se mně tém ohromně zdvih-
la, ale sténě to nestačêlo. Tak sem jednyho dňa rozbil 
porcelánovyho vepřa a za vnitřnostě sem si tô eletrikô 
nechal postavit takê. Kurňa, to sem ôdělal dobře! Včêl 
to cyklistikováni bavi aji mně, aji Božkô a nebojimê se 
ani delšich véletu. A  dêž po  cestě donde šťáva, dámê 
si v hospodě jedno, přê tem dobijem baterkô a zas je-
dem dál. Značka Ideál! Takže až nekdê pojedete autem 
a ôvizete dva picigliste, jak tlampó tak rychlo, že je ne-
mužete předjet tak levko, a  te jejich velocipédê jaksê 
divno bzôčijó, tož to smše mê - Jôra a Božka.  Jôra

Jôra a Božka ovádijó: Eletrikáři
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Eva Sýkorová

Ôž delši dobô se chêstám poděkovat autorum humornéch 
přispěvku do našech krajskéch novin, autorum přiběhu 

ze žêvota Hanáku, Božkê a Jôrê.
Vážim si hlavně teho, že nezapominaji poôžévat „střiškê“ 

tam, kde mê Hanáci vêslovôjemê to naše divny „o“ a  „e“. 
Zetkala sem se ôž takê s názorem, že to néni potřeba a že se 
takové hanácké text bez střišek lepšê čte a to jak Hanákovi, 
tak ê človičkovi z  Čech. Podle mě to néni pravda. Sice ten, 
kdo neômi hanáckê, nevêslovi správně slovo ve kterym je „ê“, 
nebo „ô“, ale je mô jasny, že tam v  tym slově je ta jinakosť 
hanáckyho nářeči.

Takê bêch muhla ôvist nekolêk přikladu, jak hanácky slovo 
bez té našé střiškê má najednó uplně jiné vyznam. Pak mosi 
aji Hanák přeméšlet, co nám vlastně chtěl pisatel řict. Určitě 
ste se s tym ôž takê zetkalê. Napřiklad: soška (socha z kame-
ne, z hlíny) – sôška (zařízení kde něco sušíme), senátor (člen 
horní komory Parlamentu ČR) – sênátor (syn), kolek (ceni-
na) - kolêk (kolik něčeho) a tak podobně.

Mosim říct, že jediny, co je na  takovym psani bez střišek 
snazši, je právě jenom to psani, dêž nemosite vkládat pismen-
ka „ê“ čê „ô“. Dêž napišete slovo „žêvot“, hneď Vám ho počitač 
opravi na „život“ a vê se k takovymô slovô mosite vrátit. Ale 
de to a podle mě je to věc pravopisô.

Dêž pišemê českê, takê nevênechávámê háčkê a čárkê.
Děkôjô Vám Boženko a  Jôro, přejô pevny zdravi ê nervê 

a hodně zajimavéch nápadu ze žêvota na té našé Hané.
Eliška Dostálová, Senice na Hané

Poděkování Božce a Jôrovi
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Díky volnu se 
ve  čtvrtek a  pátek 
před Velikonoce-

mi mohlo devět dorostenců 
a dvacet dorostenek z růz-
ných sborů dobrovolných 
hasičů okresu Prostějov 
zúčastnit další části sou-
středění v hasičských disci-
plínách. Jarní část se kona-
la ve  Slatinkách. „Zázemí 
nám připravili místní dob-
rovolní hasiči ve spoluprá-
ci s  obcí Slatinky a  starali 
se o nás královsky po dobu 
celých tří dnů. Soustředění 
pořádalo Okresní sdruže-
ní hasičů Prostějov, které 
díky dotaci z  města Pros-
tějov a Olomouckého kraje 
mohlo zrealizovat poprvé 
takovou akci a  po  zimní 
části nutno říci, že s  klad-
ným ohlasem,“ řekl organi-
zátorka soustředění Marce-
la Vystrčilová.

Ve  čtvrtek odpoled-
ne přijela družstva a  ná-

sledovala seznámení se 
s  terénem, kterým bylo 
místní fotbalové hřiště. 
Pořadatelé složili a  při-
pravili překážky a  dráhu 
na  sobotní trénink, večer 
pak všichni museli zvlád-
nout testové otázky, kte-
ré má každý dorostenec 

znát. „V  pátek probíhal 
sekvenční trénink úse-
ků za  dohledu zkušených 
trenérů Zbyňka Hradila 
a  Petra Ježáka. Všichni 
zvládli trénink na dvojboj 
a  běh na  100 metrů pod 
vedením trenérů z  repre-
zentace včetně atletické 

abecedy a  cviků na  pro-
tažení,“ doplnila Marcela 
Vystrčilová. V sobotu do-
poledne byly na  progra-
mu závody v běhu na 100 
metrů. Zúčastnění obdr-
želi pamětní list a  závod-
níci mohli díky dotacím 
dostat i ocenění.  (red)

Dorostenci hasičů trénovali 
na závody ve Slatinkách

Letošní úspěch v pěta-
dvacátém ročníku 
soutěže studentů 

a  učitelů středních škol 
v  CAD programování byl 
pro olomoucké středo-
školáky potvrzením jejich 
kvalit. Střední průmyslová 
škola strojnická Olomouc 
se umisťuje mezi nejlepší-
mi třemi školami pravidel-
ně od roku 2013.

„Letos se soutěže zú-
častnili studenti třetích 
ročníků. Jejich výsledky 
byly velice solidní, i  když 
je škoda, že jako jednot-
livci zůstali těsně pod 
stupni vítězů. Já jsem ob-

hájil vítězství z  minulého 
ročníku, za což jsem velmi 
rád. Ačkoli je třetí místo 
úspěch, určitě je co zlepšo-
vat,“ zhodnotil svou účast 
v soutěži Adam Šiška. Pro-
stor ke zlepšení vidí v ka-
tegorii 3D tisku, na  které 
bude se studenty v dalším 
školního roku pracovat. 
Práci jim usnadní i  nové 
učebny a  modernizované 
vybavení školy.

Soutěž znamenala pro 
účastníky nové postřehy, 
které mohou později vy-
užít. „Jako téma jsme do-
stali most. Jeho konstruk-
ce nebyla jednoduchá, ale 

bylo fajn, že jsem se mohl 
podívat, jak konstruktéři 
pracují v  praxi a  vyzkou-
šet práci a  řešení problé-
mů pod tlakem. Určitě to 
jsou i  cenné zkušenosti 
do  budoucího zaměstná-
ní,“ hodnotil jeden ze zú-
častněných studentů Zby-
něk Seják.

„Celkové třetí místo 
mezi všemi technickými 
školami v  republice, kte-
rých bylo letos na  sou-
těži dvaadvacet, je velmi 
pěkný výsledek a  příslib 
do  příštího roku, že by 
to mohlo být ještě lep-
ší,“ poznamenal Adam 
Šiška.  (red)

Studenti SPŠS Olomouc potvrdili 
svou kvalitu v CAD programování

Soustředění připravilo mladé hasiče na dvojboj a běh na 100 metrů.  Foto: SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Prostějov

Krajská rada seniorů 
se představila 
na Tourism Expo

Svou práci prezentova-
la na olomouckém vý-
stavišti Flora Krajská 

rada seniorů Olomouckého 
kraje. Návštěvníci veletr-
hu Tourism Expo se mohli 
dozvědět například o dlou-
hodobě podporovaném 
projektu karet Senior Pas. 
„Jde o  ucelený a  jednotný 
systém slev od  pěti do  pa-
desáti procent na  výrobky 
a  služby poskytované drži-
telům těchto karet v  oblas-
tech zdravotnictví, lázeň-
ství, wellness, cestování, 
ubytování, vzdělání, muzea, 
galerie a  podobně,“ vyjme-
novala předsedkyně Krajské 
rady seniorů Olomouckého 
kraje (KRS) Milena Hesová.
Zájem o Senior Pasy 
stále roste
Držitelem Senior Pasu se 
může stát obyvatel regionu 
starší 55 let. Kartu může 
uplatnit na  celém území 
České republiky. O  obrov-
ském zájmu svědčí statis-
tická čísla. V celé republice 
bylo k  začátku roku evido-
váno téměř 340 tisíc karet, 
z toho přes 34 tisíc držitelů 
je právě z  Olomouckého 
kraje. Na  výstavišti přibylo 
dalších osmdesát. Zároveň 
se ve  spolupráci s  některý-

mi uživateli rozšířil seznam 
poskytovatelů slev.

„V  rámci prezentace spo-
lupráce KRS s  krajským 
vedením jsme představili 
a  rozdávali seniorům no-
vinku I.C.E. kartu neboli 
Seniorskou obálku. Tento 
‚chytrý‘ papír, který může 
zachránit lidský život, sta-
čí informovat širokou ve-
řejnost,“ ocenila Milena 
Hesová krajskou podporu 
novinky s obrovským poten-
ciálem. Finančně nenáročný 
projekt vznikl ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí a  krajských 
samospráv ve  společném 
projektu nazvaném Imple-
mentace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň.

Seniorská obálka je for-
mulář, do  kterého lidé vy-
plní aktuální informace 
o  svém zdravotním stavu, 
vloží jej do průsvitné obálky 
a uloží na viditelném místě, 
aby ji v případě potřeby zá-
chranáři rychle našli.

Na výstavišti měli přítomní 
příležitost mluvit o  různých 
tématech, která se dotýkají 
seniorské populace „Osobní-
mu kontaktu se seniory při-
kládáme nemalý význam,“ 
uvedla Milena Hesová.  (red)

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc se 
zúčastnila prestižní soutěže pro studenty střed-
ních škol Autodesk Academia Design a opět 
uspěla. V celorepublikovém klání 29. a 30. břez-
na v Praze se její studenti umístili ve 2D kreslení 
a 3D modelování celkově na třetím místě. V kate-
gorii učitelů Olomouc dokonce zvítězila, na prv-
ním místě se totiž ve své kategorii umístil učitel 
technických předmětů ze SPŠS Adam Šiška.

Oceněný učitel Adam Šiška s ředitelkou SPŠS Olomouc Martinou 
Zahnášovou.  Foto: archiv školy

Odborníci diskutovali o stárnutí populace

Projekt Ministerstva 
práce a  sociálních 
věcí nazvaný Imple-

mentace politiky stárnutí 
na  krajskou úroveň má 
za  sebou další kulatý stůl. 
Akce se konala 25. dubna 
v  pavilonu C krajského 
zařízení Domov seniorů 
POHODA v  olomouckých 
Chválkovicích. Na progra-
mu bylo představení psy-

chobiografického modelu 
dlouhodobé péče o  senio-
ry, který prezentovala Eva 
Procházková. Na  závěr 
akce vedoucí sociálního 
úseku Lubomír Vraj pro-
vedl účastníky kulatého 
stolu zařízením, které má 
v  současné době kapacitu 
domova pro seniory 334 
klientů a  dalších 49 žije 
v chráněném bydlení. (red)

Kulatý stůl se věnoval představení způsobu geriatrické péče využí-
vaném v německy mluvících zemích.  Foto: MPSV

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje prezentovala na veletrhu 
Tourism Expo projekt Seniorské cestování i formuláře Seniorská 
obálka.  Foto: KRS

Seniorské cestování
I letos se můžete těšit na společné cestování 

po Olomouckém kraji. Prodej byl zahájen 21. května
podmínky: senioři 60+ s bydlištěm v Olomouckém kraji; 

je možno absolvovat nejvýše jeden výlet
spoluúčast: 200 Kč
kapacita: 3 000 míst
výlety: www.seniorske-cestovani.cz/seznam-vyletu/
cestovní kancelář: Za sluncem s.r.o., Pekařská 12, Olomouc
otevírací doba: úterý, středa, čtvrtek 9–11 hodin; pondělí 

a pátek – zavřeno
www: www.seniorske-cestovani.cz
e-mail: senior1@zasluncem.cz
telefon: 733 678 817, 585 515 850

Kolektivy mohou zasílat požadavky na  senior1@za-
sluncem.cz (při počtu nejméně 20 osob je možné přista-
vit autobus na sjednané místo a připravit výlet na míru).

Novinkou je připojení Moravskoslezského kraje k pro-
jektu a  nově na  vás čeká 5 variant výletů k  sousedům 
(Zámek Hradec nad Moravicí + Arboretum Nový Dvůr, 
Landek Park, Zoo Ostrava, Štramberská Trúba + Mu-
zeum Tatra Kopřivnice a Hrad Sovinec). Všechny výle-
ty jsou rozděleny do tří kategorií podle fyzické a časové 
náročnosti. Dva výlety budou opět pro hendikepované.
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Vašek, Tereza, Vik-
tor, Katka, dvě 
Veroniky, Natka… 

To je jen několik žáků 
a  žákyň z  deváté třídy ZŠ 
Bedihošť na  Prostějovsku, 
kteří jsou pravidelnými 
návštěvníky Střední od-
borné školy na  náměstí 
Edmunda Husserla v Pros-
tějově. Spolu se svými uči-
teli se zde účastní sdílené 
výuky vaření a  poznávají 
prostředí střední školy. 
Bude to příští školní rok 
i  jejich škola? Pro některé 
ano. Jen v této skupince se 
sešli dva budoucí kuchaři, 
cukrářka, číšník.
Děti pracují v jejich 
přirozeném prostředí
V pátek 12. dubna se kluci 
a holky naučili připravovat 
omeletu se zeleninovou 
náplní a  šunkou, před Vá-
nocemi si upletli a  upek-
li vánočku, ještě tento 
školní rok budou míchat 
nealko nápoje a  naučí se 
dělat saláty. „Tito deváťá-
ci nejsou sami. Už druhý 
rok se v  rámci projektu 
IKAP naší školou prochá-
zejí děti z  různých roční-
ků pěti škol: ZŠ Bedihošť, 
ZŠ Kollárova Prostějov, 
ZŠ Určice, ZŠ Jana Že-
lezného Prostějov a  ZŠ 
Melantrichova. Samozřej-
mě pracovní týmy slože-
né z  učitelů a  studentů 
přijíždějí i  na  tyto školy 
a  pracují s  mladšími ‚ko-
legy‘ v  jejich přirozeném 
prostředí,“ řekla ředitel-
ka školy a  koordinátorka 
aktivit Centra kolegiální 

podpory v  projektu Im-
plementace krajského akč-
ního plánu Olomouckého 
kraje (IKAP) Mária Zá-
mostná. Ve  sdílené výuce 
se žáci učí vařit a  pozná-
vají profesi kuchaře. Učni - 
výrobci kožedělného zboží 
propagují svůj obor drob-
nými výrobky z kůže.

Ne každý hned ví, co 
bude chtít studovat, v  ja-
kém oboru se vyučí. „Pro-
to pro naše partnerské zá-
kladní školy připravujeme 
tvořivé dílny. Účastníkům 
se během jednoho do-
poledne představí i  další 
obory. Pod vedením učňů 
a  jejich učitelů tak při-
pravují punč, netradičně 
skládají ubrousky, učí se 
umění dárkového balení, 
pečou perníčky, připra-
vují pomazánky, vytvářejí 
drobné brašnářské výrob-
ky,“ vyjmenovala Mária 
Zámostná. V  odborných 
kurzech nechybějí zákla-
dy stolování a  společen-
ského chování, příprava 
dárkového balení, denní 
líčení, zdobení a  lakování 
nehtů.

Letošní náročnou prá-
ci hostitelské školy, hostů 
i zúčastněných žáků završí 
31. května akce profesních 
soutěží a  zábavy Gastro-
hrátky.  (red)

Základní umělecká 
škola Iši Krejčího 
v  Olomouci si letos 

připomíná kulaté výro-
čí svého vzniku a  rovněž 
115 let od  narození vý-
znamného českého sklada-
tele, po kterém nese od roku 
2000 jméno. Škola, která má 
hudební, taneční a  literár-
ně-dramatický obor, sídlí 
od roku 1986 v ulici Na Vo-
zovce, v  historické budově 
někdejší české obecné školy, 
jež byla, dle nedávného bá-
dání, slavnostně otevřena 
a  vysvěcena 10. července 
1904. Za  zmínku stojí, že 
ve stejný den a rok se v Pra-
ze narodil hudební sklada-
tel a  bývalý šéf opery Mo-
ravského divadla Olomouc 
Krejčí. Toto pojítko bylo až 
do letošního roku neznámé. 
Úspěšná práce 
s talenty
Počátky školy byly spjaty 
s  experimentální výukou 
hudební výchovy na  Zá-
kladní škole na  třídě Svor-
nosti, která probíhala pod 
patronací docenta Ladislava 
Daniela. Talentovaní žáci 
měli v  experimentu tři ho-
diny hudební výchovy týd-
ně a  povinnost navštěvovat 
hru na nástroj v lidové ško-
le umění. Provoz obou škol 
probíhal ve  školní budově 
na třídě Svornosti. Intenziv-

ní studium hudby přinášelo 
velmi rychlé výsledky. Řada 
absolventů se úspěšně účast-
nila celostátních i  meziná-
rodních soutěží a  koncertů 
a  mnoho z  nich se vydalo 
na profesionální uměleckou 
dráhu. K těm nejznámějším 
patří fl étnistka a  etnomuzi-
koložka Monika Streitová, 
první fl étnistka České fi lhar-
monie Andrea Pazderová, 
klarinetista a  šéfdirigent 
Hudby Hradní stráže a Poli-
cie ČR Václav Blahunek, kla-
rinetistka Jana Černohouzo-
vá, jazzový bubeník Kamil 
Slezák, klavíristka Andrea 
Mottlová-Vavrušová, zpě-
vačka Kateřina Chroboková 
nebo herečka Sandra Pogo-
dová. 

V  posledních dvou de-
kádách škola navázala 
a  rozvinula dlouhodobé 
výměnné zahraniční kon-
takty a vytvořila podmínky 
pro výuku jazzové, folklorní 
a  barokní interpretace. Pro 
tento účel postupně vzni-
kala nová studijní zaměření 
– hra na cimbál, hra na fa-
got, basová kytara, jazzový 
klavír nebo hra na  cemba-
lo. Nejvyspělejší žáci školy 
účinkovali s  fi lharmoniky 
na koncertech České fi lhar-
monie, Janáčkovy fi lhar-
monie Ostrava a  Morav-
ské fi lharmonie Olomouc. 
Škola připravovala společ-
né koncerty a  vystoupení 
základních uměleckých 
a  středních škol Olomouc-

kého kraje a  dalších umě-
leckých subjektů v  rámci 
Festivalu ZUŠ Olomouc-
kého kraje, později v rámci 
ZUŠ OPEN.
Koncerty 
k založení školy
Letošní oslavy se nesou 
v  duchu setkávání s  absol-
venty. Celkem se od května 
do  června potkají současní 
i bývalí žáci na pěti koncer-
tech a představeních. 

Zbývá jazzový koncert 
23. května v  olomouckém 
Jazz Tibet Clubu, kon-
cert souborů 27. května 
ve  Vlastivědném muzeu 
v Olomouci a závěrečné vy-
stoupení tanečního oboru 
8. června v Moravském di-
vadle Olomouc. (red)

ZUŠ Iši Krejčího slaví půl století

ZUŠ spolupracuje mimo jiné s Moravskou filharmonií Olomouc.  Foto: www.zus-ik.cz

Nejlepší je osobní zku-
šenost. Žáci základních 
škol proto dostávají pří-
ležitost přímo zažít, co 
by je čekalo po skonče-
ní deváté třídy. Účastní 
se tvořivých kurzů, kde 
kromě pedagogů vyu-
čují i učni a mohou tak 
budoucí „kolegy“ moti-
vovat.

Letošní již sedmnácté 
kolo jarní dvoudenní 
sbírky Zasukované 

tkaničky je minulostí. Sbír-
ka proběhla ve  dnech 24. 
a  25. dubna a  i  tentokrát 
byla spojena s  kulturním 
programem. Ten byl tento-
krát oproti předchozím roč-
níkům dvoudenní.

Ve středu proběhl na Hor-
ním náměstí v  Olomouci 
benefi ční koncert na podpo-
ru sbírky, kde se představili 
nevidomý zpěvák Radek Ža-
lud a kapely Jumping Drums 
a  Stracené Ráj. Koncertem 
provázel Jaroslav Irovský 

a o start sbírky se postarala 
náměstkyně olomouckého 
primátora Eva Kolářová. 
Ve  čtvrtek pak koncert po-
kračoval v Galerii Šantovka, 
kde opět vystoupil Radek 
Žalud a dále pak Martin Ša-
fařík a Matěj Plíhal.

Veliké dík patří garan-
tům, sponzorům a  také  
patří všem studentům, žá-
kům a  učitelům olomouc-
kých středních škol, kteří se 
do  sbírky zapojili. Pomoh-
li také herci Moravského 
divadla Olomouc MDO 
v čele s ředitelem Davidem 
Gernešem, klienti Trendu 

vozíčkářů Olomouc a jejich 
doprovod.

Dohromady sbírka vy-
nesla 107 506 korun.  (red)

Zasukované tkaničky vynesly přes 100 tisíc

Kurzy zvedají zájem 
o učňovské obory

Praktické dílny pomáhají v dě-
tem v rozhodování o své bu-
doucnosti.  Foto: IKAP

Na koncertech sbírky Zasukované tkaničky vystoupil v Olomouci i nevi-
domý zpěvák Radek Žalud.  Foto: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
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Olomoucký kraj se může pochlubit mnoha krasovými útvary. (Tajenka) je výjimečná tím, že je nejhlubší na světě. Řešení křížovky posílejte 
do 6. června na adresu krizovky@olkraj.cz.

KŘÍŽOVKA O CENY
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Olomoucký kraj mi-
nulý rok podepsal me-
morandum s  Lékařskou 
fakultou Univerzity Pa-
lackého. Zavázal se pří-
spěvkem 900 tisíc korun 
ročně dotovat výuku až 
pěti budoucích mediků 
v Celoživotním vzdělává-
ní. V dubnu částku schvá-
lilo zastupitelstvo. Jak 
konkrétně budou peníze 
využité?
Příslušná částka je urče-
na na  podporu zájemců 
o  studium medicíny, kteří 
první rok studia absolvují 
v rámci zpoplatněného re-
žimu celoživotního vzdě-
lávání. Pokud po  té pří-
jemce podpory studium 
úspěšně absolvuje a  na-
stoupí k  výkonu lékařské 
praxe ve  zdravotnickém 
zařízení podle dispozic 
kraje, nemusí poskytnutou 
částku vracet.

Mezi cíle memoranda 
patří i  zvýšení dostup-
nosti lékařské péče. Jak 
tento problém vyřešit?
Olomoucký kraj může 
v rámci smlouvy o poskyt-
nutí podpory umístit mla-
dého lékaře do  neobsaze-
ných ordinací v odlehlých 
a málo atraktivních oblas-
tech kraje.

Co nyní kraj kromě per-
sonálu potřebuje ve zdra-
votnictví nejvíce?
Dalšímu rozvoji zdravotní 
péče by jistě přispěl vět-
ší příliv finančních pro-
středků a  kraj by v  této 
oblasti potřeboval pomoc 
od státu. Tento požadavek 
na centrální orgány vznes-
li zástupci Olomouckého 
kraje mimo jiné prostřed-
nictvím Komise pro zdra-
votnictví Rady Asociace 
krajů České republiky.

Můžete představit har-
monogram výstavby no-
vých výjezdových zákla-
den v Uničově, Šternberku, 
Zábřehu a Jeseníku?
Výstavba výjezdové zá-
kladny v  Uničově bude 
zahájena ještě v  letošním 
roce. V  rámci rozpoč-
tu Olomouckého kraje je 
k  tomu účelu vyhrazena 
částka 18 miliónů korun. 
V  případě, že nebude vy-
hlášen vhodný dotační 
titul, je hejtmanství při-
praveno realizovat jednu 
novou základnu ročně 
z  vlastních prostředků. 
Jako druhá by měla být 
realizována výstavba zá-
kladny ve  Šternberku. To 
souvisí také s  výstavbou 
nového interního pavilonu 
ve  šternberské nemocnici. 
Další základny plánuje 
Olomoucký kraj vybudo-
vat v následujících letech.

Od  července posílí kraj 
záchranku v  Přerově 
o pět lidí. Co to bude pro 
provoz stanice zname-
nat?
Na  výjezdové základně 
v  Přerově dojde mimo 

personálního posílení 
o  5 zaměstnanců hlavně 
ke  zřízení nové posádky 
rychlé záchranné pomoci 
(RZP) pro denní provoz. 
Od  tohoto kroku si slibu-
jeme lepší pokrytí spá-
dové oblasti výjezdovými 
skupinami záchranky, což 
ve  svém důsledku bude 
znamenat lepší dostupnost 
péče pro občany Přerovska 
a Kojetínska. 

Letos na  jaře se mají 
na  olomouckém heli-
portu letecké záchranné 
služby kvůli majetko-
právním vztahům měnit 
letecké koridory. Co to 
bude znamenat pro pilo-
ty a  poskytování služby 
vůbec?
Jedná se pouze o technické 
opatření k podpoře potřeb-
ného vypořádání majetko-
právních vztahů k  pozem-
kům pod heliportem. Toto 
opatření nebude mít žádný 
dopad na  provoz letecké 
záchranné služby.

I  jako ředitel Zdravot-
nické záchranné služby 
Olomouckého kraje jste 

zůstával činný v  lékařské 
praxi. Stíháte to i  nyní, 
nebo už nikoli?
Po celou dobu, co jsem za-
městnancem záchranky, 
pracuji na plný úvazek včet-
ně doby, kdy jsem ředitelo-

val. I v současné době dělám 
vše pro to, abych zkušenosti 
získané vzděláním a  praxí 
mohl dále využívat ve pro-
spěch občanů Olomoucké-
ho kraje v přednemocniční 
péči.  (red)

Řešení ze strany 8

Kraj chce postavit alespoň jednu 
novou základnu záchranky ročně

…v pátek 24. a v sobotu 25. května 
můžete hlasovat v evropských volbách?
• V pátek budou volební místnosti otevřené 

od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin
• V České republice volíme v jednom 

volebním obvodu 21 z celkem 751 poslanců 
Evropského parlamentu

• Úspěšní kandidáti nás budou zastupovat až 
do roku 2024

• Na vybraném hlasovacím lístku může volič 
zakroužkovat pořadové číslo nanejvýš dvou 
kandidátů a tím je upřednostnit

• Více najdete na hlavní stránce krajského 
webu www.olkraj.cz pod odkazem Volby

i Víte, že...

Olomoucký kraj nedávno schválil peníze na pod-
poru studia medicíny. Cílem je udržet v regionu 
mladé lékaře a zároveň posílit péči v odlehlej-
ších oblastech. Nejen o tom mluví v rozhovoru 
krajský radní a bývalý dlouholetý ředitel Zdra-
votnické záchranné služby Olomouckého kraje 
Ivo Mareš.

Ivo Mareš
neuvolněný člen rady Olomouckého kraje
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palac-
kého, odborně je zaměřen na  anesteziologii a  ur-
gentní medicínu. Jedenáct let působil jako ředi-
tel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého 
kraje. Držitel Čestné plakety Vojenské nemocnice 
Olomouc za  vynikající spolupráci na  poli předne-
mocniční a urgentní nemocniční péče.

Dobrý den, v pátek 12. dubna jsem navštívila 
zubní ordinaci v Přerově ve Smetanově ulici 
s  narůstající bolestí kostnice. Ranní pohoto-
vost nebyla zajištěna, žádný lékař nebyl a ne-
bude v ordinaci, na dveřích jsme byli informo-
váni, že pacienti se mohou obrátit na fakultní 
nemocnici v  Olomouci, aniž by byl uveden 
kontakt či ordinační hodiny. Proč v okresním 
městě není ve všední den zubní lékař, proč zde 
není zajištěna pohotovost přes víkend? 
 Děkuji, Věra Benová

Vážená paní Benová,
děkuji za váš dotaz a  je mi líto, že jste měla v Přerově 
potíže při zajištění péče v oboru zubní lékařství. V této 
záležitosti je nutné hned v počátku zmínit, že za zajiš-
tění lékařské péče včetně zubního lékařství podle pří-
slušných zákonů České republiky nenesou odpověd-
nost kraje nebo města, ale zdravotní pojišťovny. Každý 
z  občanů České republiky je u  některé ze zdravotních 
pojišťoven registrován na základě své svobodné volby, 
stejně tak se na základě vlastní svobodné volby regist-
ruje u praktického a zubního lékaře. Mezi pojišťovnami 
a  lékaři existují smluvní vztahy, do  kterých nemohou 
města a kraje žádným způsobem zasahovat. Jestliže vám 
váš lékař a  vaše pojišťovna v  pracovní době běžného 
pracovního dne nezajistili odpovídající lékařskou péči, 
musíte se s žádostí o vysvětlení obrátit především na ně.

Na vašem případě mě zaráží skutečnost, že v uvedený 
den neordinoval v běžné provozní době nejen váš zubní 
lékař, ale ani žádný jiný z několika dalších zubních léka-
řů, kteří mají v dotčeném zdravotnickém zařízení podle 
vašich informací své ordinace. V akutních případech se 
totiž může pacient obrátit na jakéhokoli zubního lékaře, 
který mu poskytne nutnou péči. Běžná je praxe, že si 
lékaři ordinující ve stejných budovách navzájem v pří-
padě nepřítomnosti některého z  nich navzájem vypo-

máhají a je zvláštní, že v Přerově to tak podle vás není. 
Ovšem je to pouze na odpovědnosti lékařů. Ani kraje, 
ani města nemají v této oblasti žádné pravomoci.

Jinou záležitostí je zajištění lékařské pohotovostní 
služby včetně zubní pohotovosti mimo běžné provozní 
doby ordinací ve večerních a nočních hodinách a o vol-
ných dnech včetně svátků. Zajištění pohotovosti v této 
době je jedinou povinností, kterou naše zákony krajům 
dávají a Olomoucký kraj si své povinnosti v této oblasti 
plní vzorně a ve větším rozsahu, než většina ostatních 
krajů. 

Mimo běžné provozní doby zubních ordinací je v na-
šem kraji zajištěna lékařská pohotovostní služba pro 
okresy Přerov, Prostějov a  Olomouc na  Klinice úst-
ní, čelistní a  obličejové chirurgie Fakultní nemocnici 
Olomouc. Telefonní čísla na  kliniku jsou 588  445  153 
a  588  445  154. Pohotovostní služba je zde zajištěna 
ve všední dny od 15:00 hod. do 7:00 hod. následujícího 
dne, o sobotách a nedělích a o svátcích nepřetržitě. Jak 
už jsem uváděl, pohotovost máme zajištěnou ve větším 
rozsahu než mnohé další kraje, přesto se snažíme služ-
by ještě rozšířit a  vyhlašujeme pro zubní lékaře výbě-
rové řízení na zajištění pohotovostní služby v Přerově, 
Prostějově a Šternberku o státních svátcích přesto, že to 
bude znamenat zvýšené fi nanční náklady. Bohužel však 
nevíme, jestli o zajištění těchto služeb v uvedených měs-
tech budou mít zubní lékaři zájem.

Ve  své zprávě uvádíte, že Olomouc je pro seniory 
z Přerova obtížně sjízdná. K tomu vám sděluji, že pokud 
nemáte možnost vlastní dopravy, mezi oběma městy 
existuje řada vlakových a autobusových spojů a čas pře-
pravy z jednoho do druhého města představuje zhruba 
půl hodiny, což v případě bolesti zubů není fatální. Po-
kud byste však chtěla zajistit lepší dostupnost zdravotní 
péče pro vaše spoluobčany, jednou z možností je obrátit 
se na představitele samosprávy ve vašem městě s žádostí 
o rozšíření služby Senior TAXI o přepravu na zubní po-
hotovost do Fakultní nemocnice Olomouc.

Dalibor Horák, náměstek hejtmana

DOPISY ČTENÁŘŮ
Zajištění lékařské péče

Ivo Mareš (vlevo) při návštěvě olomoucké výjezdové zá-
kladny krajských záchranářů.  Foto: Olomoucký kraj
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    SLEVA 
NA VŠECHNY  
  MODELY ŠKODA

› Sleva za vůz na protiúčet až 50 000 Kč*
› Záruka 5 let ZDARMA**

*   25 000 Kč sleva za protiúčet nebo šrotaci  
jakéhokoliv vozu, 25 000 Kč sleva za financování  
vozu úvěrem od VWFS

** Prodloužená záruka 5 let/do 100 000 km  
na celý vůz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA: 
3,9-7,1 l/100 km, 96-162 g/km

Auto Hegr 197x135mm.indd   1 11.02.19   10:19
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DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás zdarma
 –  (Dostanete: parabolu, LNB, držák, koaxiální 
 kabel a technik u Vás vše zprovozní.) A máte 
 DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu servisní 
 poplatek? Přejděte, poradíme jak, 
 je to jednoduché a zdarma.
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koncerty 
výstavy

tanec
divadlo

workshopy

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Magistrát hl. m. Prahy, Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů
Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních uměleckých 

škol, Svaz měst a obcí
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

420 základních uměleckých škol
1000 akcí po celé ČR
350 měst

31. 5. - 1. 6.
zusopen.cz

OZ_inzerce_62x90mm_2019_Olomouc.indd   1 06.05.19   11:02
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Tekro, spol. s r.o., významný výrobce krmiv  
pro hospodářská a domácí zvířata v ČR přijme do výrobního závodu Nová Dědina u Uničova:

OPERÁTORA VÝROBY
POŽADUJEME 

SOU, ochotu práce na směny, dobrý zdravotní stav – práce vhodná jen pro muže
NABÍZÍME

náborový příspěvek 15 000 Kč a další benefity, zázemí stabilní české firmy

Profesní životopis zašlete  
na e-mail: j.duskova@tekro.cz nebo volejte na mobil: 732 962 514
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PODLAHOVÉ CENTRUM

OLOMOUC
T: 724 087 813

E: olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH 
T: 724 783 381 

E: kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK 
T: 724 978 161 

E: sumperk@jehla.cz

PVC
krátké role

-50 %

bytový 
KOBEREC

129 Kč

DVEŘE
990 Kč

kusové 
KOBERCE

-30 %

Laminát – 
podlaha

199 Kč/m2

VINYL
tl. 2,5 mm
359 Kč/m2
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ALEXANDROVCIALEXANDROVCIALEXAALEXA
TURNÉ K 90. V Ý ROČÍ

              POPRVÉ VYSTOUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU
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é

ZDARMA
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PŘEHLED AKCÍ 
KRAJSKÝCH MUZEÍ

Muzeum Komenského v Přerově
Horní náměstí 7, Přerov 

Otevírací doba:  úterý–pátek 8–17 hod., 
 sobota–neděle 9–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 581 250 531, www.prerovmuzeum.cz
• Přerov včera a dnes – Galerie přerovského zámku - výstava 

fotografi í představí různá zákoutí města Přerova a bude sle-
dovat jejich proměnu v uplynulém století. Historické snímky 
často zachycují dnes už neexistující, zmizelé nebo zcela pře-
stavěné části přerovských ulic a náměstí. 

• 7. - 8. června Folklorní festival v zámku a podzámčí. 13. roč-
ník představí veřejnosti lidovou kulturu na Hané, vystoupí 
folklorní soubory ze širokého okolí, nebude chybět ukázka 
hanáckých krojů a  cimbálová muzika. Horní náměstí, ná-
dvoří zámku a jeho blízké okolí.

Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zámecké náměstí 1, Jeseník 

Kontakt: 725 073 539, www.museum.jesenik.net
• V sobotu 1. června od 18.00 do 23.00 hodin otevře Vodní tvrz 

své brány nejen návštěvníkům výstav a expozic, ale také zájem-
cům o vědu, hudbu i divadlo. Vlastivědné muzeum Jesenicka 
připravilo pro návštěvníky bohatý kulturní program na  ná-
dvoří a parkánu Vodní tvrze. Nádvoří ovládnou opět po roce 
alchymisté z Pevnosti poznání se svou strhující science show, 
díky níž společně zabrouzdáme do tajů fyziky, chemie i bio-
logie. Řízené výbuchy olomouckých chemiků vystřídají libé 
tóny javornické hudební skupiny Darshan. Pro nejmenší divá-
ky je připravena pohádka Kvak a Žbluňk – Dva a na parkánu 
Vodní tvrze dílničky zručných řemeslníků, v nichž si budou 
moci malí i  větší zájemci pod vedením Šermířského spolku 
Jeseník vyzkoušet celou řadu takřka zapomenutých rukoděl-
ných technik. Vstup na veškeré doprovodné akce je zdarma.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám. Republiky 5, Olomouc

Otevírací doba: úterý–neděle 10–17 hod.
Kontakt: 585 515 111, www.vmo.cz
• Svatojánské zámecké hody v Čechách pod Kosířem. Milov-

níci dobrého jídla a pití jsou zváni v sobotu 22. 6. od 11 do 19 
hodin do kouzelného prostředí zámeckého areálu v Čechách 
pod Kosířem. Proběhne zde pilotní ročník Svatojánských 
zámeckých hodů, který v prostoru před zámeckou oranžérií 
nabídne svým hostům dobroty ze zámku i podzámčí. Kromě 
uspokojení chuťových pohárků se návštěvníci akce mohou 
těšit též na projížďky kočárem či vystoupení folklorního sou-
boru. Podrobné informace najdete na www.zamekcechy.cz.

Muzeum a galerie v Prostějově
nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov 

Otevírací doba: úterý–neděle 9.30–12 a 13–17 hod.
Kontakt: 582 330 991, www.muzeumpv.cz
• Fotbal to je hra od 7. června - Muzeum a galerie v Prostějově, 

p. o. ve spolupráci s Galerií umění Prostějov připravilo rozsáh-
lou a netradičně koncipovanou výstavu k 115. výročí založení 
fotbalového klubu SK Prostějov. Všichni příznivci tohoto ce-
losvětově nejoblíbenějšího sportu, ale současně i místní fan-
dové a patrioti se doví mnoho zajímavostí z historie kopané 
v Prostějově od období první republiky až do současnosti. Vý-
stava představí jednotlivé fotbalové kluby, které v Prostějově 
působily, nejvýraznější osobnosti, největší úspěchy klubu, ale 
také různé pikantnosti o hráčích a to nejen sportovní…

Vlastivědné muzeum v Šumperku
Muzeum Šumperk
Hlavní třída 22, Šumperk

Otevírací doba: úterý–neděle 9–17 hod.
Kontakt: 583 214 909, www.muzeum-sumperk.cz
• Muzejní noc 2019 – Noční cesta za  poznáním pro malé 

i velké - 8. června od 19 do 23 hod. Muzeum Šumperk bude 
i  letos součástí festivalu muzejních nocí. V pořadí třináctý 
ročník proběhne již tradičně v areálu Pavlínina dvora a ten-
tokrát bude připraven také program pro děti, neboť Velká 
prázdninová herna nabídne speciálně pro tuto příležitost 
nachystanou dobrodružnou cestu za  pokladem a  nebude 
chybět ani oblíbená virtuální realita. Zpřístupněna bude také 
stálá expozice a všechny krátkodobé výstavy – Příběhy apo-
štolů a evangelistů, České století v komiksu a V rukou restau-
rátora, které během večera oživí nejrůznější historické úkoly, 
hry a hádanky.

• Velká prázdninová herna. Na  letní měsíce připravilo Mu-
zejíčko další oblíbenou hernu. Děti i dospělí si mohou vy-
zkoušet svoji šikovnost i důvtip na zbrusu nových, ale i těch 
časem ověřených aktivitách. Velká letní herna je kombinací 
stolních her, skládaček a  hlavolamů. Novinkou je dobro-
družná cesta za pokladem.

Po  pěti letech se 
do  Vlastivědného 
muzea v  Olomouci 

vrací jedna z  nejúspěšněj-
ších výstav v jeho novodo-
bé historii, kterou si v roce 
2014 prohlédlo téměř 
25 tisíc návštěvníků. Gi-
ganti doby ledové přiblíží 
na cestě do minulosti staré 
deset tisíc let tehdejší nej-
větší a nejzajímavější oby-
vatele naší planety.

V plné kráse a životní ve-
likosti se představí patnáct 
vyhynulých tvorů z  doby 
ledové z  různých kou-
tů světa, jejichž modely 
byly vytvořeny v  souladu 
s  nejnovějšími vědeckými 
poznatky. Vědci se spojili 
s umělci a sestavili unikát-
ní expozici, v  níž všechny 

modely vynikají reálným 
zpracováním. Jsou zde 
zastoupeny druhy, které 
vyhynuly před deseti tisíci 
lety vlivem klimatických 
změn, ale i  ty, které vyhy-
nuly před „pár staletími” 
rukou člověka.

„Návštěvníci výstavy bu-
dou mít jedinečnou mož-
nost prohlédnout si zvířata 
zblízka, uvědomit si jejich 
ohromující velikost a  se-
známit se nejenom s jejich 
skutečnou podobou, ale 
i  způsobem jejich života,“ 
uvedl ředitel Vlastivědné-
ho muzea v Olomouci Bře-
tislav Holásek. 

„Věříme, že zájem o  vý-
stavu bude obrovský, pře-
devším ze strany škol. Pro 
ty je připraven edukační 

lektorovaný program Jak 
se žilo v  době ledové. Ka-
pacita tohoto programu je 
již nyní z 80 procent napl-
něna,“ sdělil Holásek.

Výstava Giganti doby le-
dové 2, kterou Vlastivědné 

muzeum v  Olomouci po-
řádá ve spolupráci se spo-
lečností Giganti, je v  mu-
zeu k vidění do 23. června. 
Více o  výstavě lze najít 
na www.vmo.cz a www.gi-
ganti.cz.  (red)

Muzeum zve na cestu do pravěku

Olomouc hostila pátý 
ročník multižán-
rového festivalu 

Olmützer Kulturtage. Akci 
ve  dnech 3. až 13. dubna 
pořádala Vědecká knihovna 
v  Olomouci ve  spoluprá-
ci s  Univerzitou Palackého 
v Olomouci. 

Na  své si během festi-
valu přišli žáci základních 
a  středních škol, pro které 
festival již tradičně uspo-
řádal řadu přednášek, 
projekcí a  her v  dopoled-
ních hodinách, i  veřejnost. 
Účastníci se těšili z bohaté-
ho programu plného fi lmů, 
tance, autorských čtení, 
divadla i  komentovaných 
procházek. 

Letošní ročník se pro-
střednictvím svého tématu 
„Svoboda bez hranic“ vrátil 
do  historie. K  výročí dvou 
výrazných milníků, jubileí 
ztráty a  znovunabytí svobo-
dy, letům 1939 a 1989.  

Na  návštěvníky čekala 
dobová swingová tančír-
na inspirovaná tančírnami 
z  konce třicátých let. Mohli 
se zúčastnit literárních čtení, 
která se tematicky vztahovala 
k období Protektorátu Čechy 
a  Morava či nutnosti útěku 
z rodné země. 

Stěžejní linií programu 
však byly události věnované 
vzpomínkám na  oblast ně-
kdejších Sudet. Festival přiví-
tal členy spolku Alte Heimat, 

potomky Němců vysídlených 
z oblasti  Libavska a Kravař-
ska. Ve spolupráci se spolkem 
Lubavia se uskutečnila pro-
jekce dokumentárního fi lmu 
Stíny nad Libavou, doplněná 
o besedu s tvůrci i pamětníky 
či vernisáž fotografi í předse-
dy spolku Jindřicha Machaly, 
která je v prostorách Knihov-
ny Univerzity Palackého k vi-
dění ještě do  konce května. 
Závěrečným bodem festivalu 
pak byl komentovaný výlet 
do  Vojenského újezdu Liba-
vá, který přinesl jedinečnou 
možnost navštívit zaniklé 
obce Zigartice, Keprtovice 
či Vojnovice, které nejsou 
běžnému návštěvníkovi  
přístupné. Účastníky mezi 

místy přemísťoval historický 
autobus a doprovázela je také 
sněhová kalamita. I přes ne-
hostinné podmínky si však 
všichni zúčastnění mohli 
vychutnat přítomnost pa-
mětníků, jejich vzpomínky 
na daná místa a také odborný 
výklad historika Jiřího Glon-
ka a  Jindřicha Machaly. Vý-
prava zakončila své putování 
v kostele ve Staré Vodě, kde 
zazněla poděkování a  proje-
vy obou zastoupených náro-
dů, jejichž hlavním smyslem 
byla především myšlenka 
vzájemného smíření. Festival 
se konal za podpory Česko-
-německého fondu budouc-
nosti a  Ministerstva Kultury 
ČR.  (red)

Festival zavzpomínal na Sudety

Hanácké Benátky 
slibují den plný 
hudby a  zábavy 

pro malé i velké. I na letoš-
ním ročníku se zabaví celá 
rodina.

„Začínáme dopoledním 
programem, a to výukovou 
taneční show pro děti. Ta 
nese název Taneční hrátky 
s Honzou Onderem a děti si 
tak mohou zatančit s Hon-
zou nejen prostřednictvím 
televizních obrazovek, ale 
i  naživo!“ uvedla Pavlína 
Vařeková z  pořádajícího 
Městského klubu Litovel.

První polovina dne bude 
věnována spíše mladšímu 
publiku. Nejprve vystoupí 
zpěvák, textař a  kytarista, 

který patří aktuálně k  nej-
uznávanějším mladým 
muzikantům české hudeb-
ní scény Th om Artway & 
Band, následovat bude ka-
pela Th e Gardeners a  vy-
stoupení česko-německé 
zpěvačky Debbi, vlastním 
jménem Deborah Kahl, 
která se do povědomí širo-
ké veřejnosti zapsala díky 
účasti v  prvním ročníku 
Česko-Slovenské Superstar. 

„V  polovině odpoledne 
si užijeme koncert zpěváka 
Petra Koláře, určitě nebu-
dou chybět hity jako Ještě, 
že tě lásko mám, Navzdory 
hříchům nebo Vyznání.

Pomyslnou třešničkou 
na  dortu bude vystoupení 

rockové kapely Traktor a vše 
završí metalová kapela Dy-
mytry se svým jedinečným 
‚psy-core‘ hudebním sty-
lem a  v  charakteristických 
maskách s  motivy hmyzu 
z dílny Národního divadla,“ 
dodala Vařeková.

Připraven bude také 

bohatý doprovodný pro-
gram nejen na náměstí, ale 
i  v  parku Míru a  na  jiných 
místech v  Litovli. Nebu-
de chybět jarmark, atrakce 
a zábavné soutěže pro děti, 
dobrodružná projížďka 
na  pramici pod náměstím, 
nebo ohňostroj.  (red)

Hanácké Benátky slibují Debbi i Dymytry

Patnáct vyhynulých tvorů z doby ledové z různých koutů světa se ná-
vštěvníkům Vlastivědného muzea v Olomouci představí v plné kráse 
a životní velikosti.  Foto: VMO

Dar získaný ze 
soukromé sbír-
ky z  německého 

Baden-Badenu předsta-
vuje na  výstavě Víc než 
orloj Vlastivědné muze-
um v  Olomouci. Jedná se 

o  pětadvacet děl českého 
malíře a  ilustrátora Kar-
la Svolinského, rodáka ze 
Svatého Kopečku u  Olo-
mouce. Jeho práce jsou 
k  vidění od  24. května až 
28. srpna.

Výstava návštěvníky se-
znamuje především s  gra-
fi kami a  kresbami ilustru-
jícími autorovu námětovou 
různorodost, ale ukazuje 
i jeho práce z jiných oblas-
tí, zejména z knižní kultury 

a fi latelie. Kromě daru jsou 
vystavena také další Svolin-
ského díla z majetku Vlas-
tivědného muzea, pro které 
je dar významným oboha-
cením sbírky prací tohoto 
umělce.  (red)

Vlastivědné muzeum dostalo darem Svolinského díla

Festival končí tradičně ohňostrojem. 
 Foto: hanackebenatky.eu/Vladimír Urban
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Na  prostějovské 
prostředí budou 
české tenistky 

vzpomínat rády. Mini-
málně co se týče letošní 
baráže Fed Cupu. Kanadu 
v  tenisovém centru Mora-
va porazily jednoznačně 
4:0 na  zápasy a  udržely se 
v  elitní světové skupině. 

Ve  skvělém světle se uká-
zala debutantka Muchová, 
legenda Šafářová se loučila 
s reprezentací.

O udržení se mezi elitou 
bojoval český fedcupový 
tým předposlední dubno-
vý víkend. Dvaadvaceti-
letá Karolína Muchová, 
rodačka z Olomouce, zdo-

lala v  zahajovacím utkání 
baráže Rebeccu Marino-
vou 6:3 a  6:0. Komplika-
ce nepřipustila ani česká 
jednička v  sérii Markéta 
Vondroušová, s  Leylah 
Fernandezovou si pora-
dila 6:4 a  6:1. Po  prvním 
hracím dnu vedla Česká 
republika 2:0. 

O  zisk záchranářského 
mečbolu a stvrzení českého 
triumfu se postarala Vond-
roušová. Na Marinovou ale 
před zraky prostějovského 
publika nevyzrála snadno. 
V prvním setu těžila z brej-
ků, první ji poslal do vede-
ní 3:2, druhý přišel na  zá-
věr sady. Ve  druhém setu 

ale v úvodu ztratila podání 
a Kanaďanka si vypracova-
la náskok 4:2. 

Pak nastal zlom. Vond-
roušová vybojovala čtyři 
gamy za  sebou a  dovedla 
zápas do  zdárného konce. 
Ve  světové skupině Fed 
Cupu tak Češky nebudou 
chybět ani v  příští sezo-

ně. Pojistku ještě ve  čtyř-
hře přidaly Lucie Šafářová 
s  Barborou Krejčíkovou. 
Duo Dabrowská – Fis-
chmanová pokořily 7:6 
(7:4) a  7:5. Šafářová, čtyř-
násobná vítězka Fed Cupu, 
se navíc na Hané za potles-
ku tribun loučila s  repre-
zentační kariérou.  (red)

Letošní ročník Závodu 
míru U23 Grand Prix 
Priessnitz spa 2019 

bude mít 6. až 9. června své 
sedmé pokračování. Na sil-
nice Jesenicka přijedou 
bojovat o  body do  pořadí 
Světového poháru nejlep-
ší jezdci světa kategorie do 
23 let v  podniku seriálu 
Nations´ Cupu Mezinárod-
ní cyklistické unie (UCI).

„Jako by to bylo včera, 
kdy jsme se rozhodli ob-
novit Závod míru. Ne však 
pro jezdce elitní kategorie, 
ale pro kategorii do  23 let. 
Bylo mnoho lidí, kteří nám 
to rozmlouvali, ale šli jsme 
za  svým cílem. Zrazovali 
nás, že na Jesenicku nebude 
zájem. Opak je ale pravdou. 
Úžasný kraj, skvělá podpo-
ra měst a obcí, všichni vzali 
Závod míru za  svůj. Prostě 
tento podnik patří do Jese-
níků a na Moravu,“ je hrdý 
Jaroslav Vašíček ze spolku 
Jesenická cyklistická.

„Mrtvolu jsme vykopa-
li ze země, oživili a  naučili 
běhat. Ano, Závod míru 
je zde a  v  plné síle. Dnes 
bez jakýchkoliv debat pat-
ří mezi dva největší závo-
dy v  kategorii cyklistů do 
23 let na  světě. Tour de 
l‘Avenir a Závod míru v Je-
seníkách diktují tempo svě-
tové cyklistiky do  23 let,“ 
pokračuje Vašíček.

Že nemluví do  větru, je 
jasné z pohledu na některá 
jména, která se na  tomto 
podniku v  minulosti obje-
vila. Jen namátkou - Tadej 
Pogačar, Bjorg Lambrecht, 
David Gaudu, Tams Sku-
jinš, Tao Geoghegan Hart, 
Enric Mas, ale také Julian 
Alaphilippe. To jsou cyklis-
té, kteří dnes tvrdí muziku 
na závodech WorldTour.  

Letošní rok přináší mno-
ho novinek. „Trošku jsme 
přitvrdili a musím říci, že to 
bude ku prospěchu. Máme 
nové horské prémie Třeme-
šek, Jelení a  Kostelní vrch, 
které spolu s  těmi z  minu-
lých let dostatečně prověří 

letošní pelo-
ton. Podařilo se 
nám ve  spolu-

práci s UCI vyřešit možnost 
startu ještě jednoho našeho 
reprezentačního výběru, 
který pojede pod hlavičkou 
Výběr Čech a Moravy,“ při-
bližuje Vašíček.

Co naši reprezentan-
ti? „Dorůstají nám skvělí 
jezdci a  budou potřebovat 
diváckou podporu. Jeden 
z  nejlepších světových ju-
niorů Karel Vacek přestou-
pil do mužů a v Jeseníkách 
bude již od 2. června a dru-
há česká naděje, v podstatě 
domácí, je Jakub Otruba. 
Letos je ten správný rok, 
kdy by měli vše prodat 
a  bojovat o  podium,“ je si 
vědom pořadatel.

Startovní listina je jako 
vždy nabitá, ze světové špič-
ky neschází prakticky ni-
kdo. Dorazí i druhý tým Af-
rica Tour Maroko, uvidíme, 
jak jeho jezdcům budou Je-
seníky chutnat.

V  cílových městech se 
ve  spolupráci s  místní sa-
mosprávou chystá bohatý 
program. Dětský den, sou-
těže pro děti o  hodnotné 
ceny, vystoupí rocková sku-
pina Premier a  ve  startov-
ních i cílových městech bu-
dou zdarma další atrakce.

O  prestiži Závodu míru 
svědčí, že Mezinárodní cyk-
listická unie již v předstihu 
přidělila statut závodu Na-
tions, Cup i  pro rok 2020 
a to v termínu 4. až 7. červ-
na 2020.  (red)

Vítězný Prostějov! Češky zdolaly Kanadu a udržely se mezi elitou

Šťastná sedmička Závodu 
míru je tady

Po silnicích Jesenicka se letos 6. až 9. června pojede 
už sedmé pokračování Závodu míru U23 Grand Prix 
Priessnitz spa 2019.  Foto: Jan Brychta

Tradiční Velkou cenu 
města Olomouce 
hostil 8. května sta-

dion TJ Lokomotiva. Závo-
dy celý den provázel silný 
vítr, který ovlivňoval výko-
ny zúčastněných atletů.

V  závodě na  100 met-
rů, který závodníci běželi 
za  výrazného protivětru, 
zvítězil slovenský Denis 
Danáč v čase 11,30 sekun-
dy. Druhý skončil Jan Vá-
cha z Vítkovic v čase 11,43 s
a  třetí místo obsadil Jiří 
Štípek ze Zlína za  11,48 s. 
Z  olomouckých závodní-
ků dopadl nejlépe Vojtěch 
Horák, který ve  fi nálovém 
běhu zaběhl 11,88 s.

Mezi ženami zvítězila 
v  běhu na  100 metrů do-

mácí závodnice Eva Ku-
bíčková v  čase 12,55 s. 
Druhé místo obsadila vít-
kovická Štěpánka Kolá-
řová za  čas 12,68 s  a  třetí 
skončila Lucie Mičunková 
z Olomouce.

Dálkařům hrál naopak 
silný vítr do  karet. Brněn-
ský Ondřej Vodák skočil 
7,15 metru a  Slovák Jan 
Šuba 7,02 m. Třetí skončil 
Matyáš Dalecký za  výkon 
6,96 m. Z domácích dopadl 
nejlépe Matěj Namyslo 
s výkonem 6,83 m.

Už druhým rokem je 
součástí mítinku také me-
moriál Pavla Čecháka 
na  110 metrů překážek. 
Vítězem memoriálu se stal 
Vilém Stránský z VSK Uni-

verzity Brno, když překáž-
ky přeběhl za  15,00 s. Jen 
o  tři setiny za ním skončil 
na druhém místě olomouc-
ký Martin Pokorný a bronz 
si z  Olomouce odvezl br-
něnský Martin Schmöger 
za čas 15,95 s. 

Ve  vrhu koulí skončil 
první olomoucký odcho-
vanec Martin Novák za vý-
kon za 18,93 m a druhý byl 
Slovák Matúš Olej výko-
nem 18,86 m.

V  oštěpařském sekto-
ru bral zlato Jaroslav Jílek 
z Dukly Praha za 79,07 m. 
Stříbrný pak skončil kro-
měřížský Dominik So-
kola, který oštěp poslal 
na  71,85 m a  bronz získal 
Patrik Žeňúch ze Sloven-

ska za  70,96 m. V  žen-
ském oštěpu si Nikol Ta-
bačková z  Poruby zajistila 
účast na  Mistrovství Ev-
ropy do  22 let výkonem 
54,41 m. Třinecká závod-
nice Barbora Sajdoková 
splnila limit na  Mistrov-
ství Evropy do 19 let, když 
ve  skoku vysokém překo-
nala laťku ve výšce 185 cm. 
Stříbro si z  Olomouce 
odvezla Tatiana Dunajská 
a  bronz získala Kristína 
Bošková.

Mezi kladiváři zvítězil 
domácí Michal Maier, který 
kladivo hodil na  51,28 m. 
Skok o tyči vyhrál olomouc-
ký vícebojař Filip Samuel 
a  vylepšil si osobní maxi-
mum na 4,42 m.  (red)

Sváteční den patřil v Olomouci atletickým disciplínám

Součástí Velké ceny města Olomouce byl podruhé memoriál Pavla 
Čecháka na 110 metrů překážek. Foto: Martin Javorský

Na  start jubilej-
ního dvacátého 
ročníku české 

cyklistické maratonské 
klasiky Author Šela Ma-
rathon se první květ-
novou sobotu postavilo 
v  Týnu nad Bečvou do-
hromady přes tisíc závod-
níků.

Trať MTB Profi  dlouhou 
101 kilometrů vyhráli Jana 
Pichlíková (4:42:52) a  Mar-
tin Stošek (3:53:57). Jely se 
i závody MTB Expert v délce 
53 kilometrů, MTB Hobby 
vzala jezdce na 35 kilometrů 
měřící výjezd a na děti čeka-
lo na  trase MTB Profi  Kids 
28 kilometrů.  (red)

Author Šela 
Marathon vyhráli 
Stošek a Pichlíková

Jana Pichlíková ujela 101 kilometrů v čase 4:42:52.
 Foto: Petr Tvaróg/www.selasport.cz

Program Závodu míru U23 
Grand Prix Priessnitz spa 2019:
6. června:  prolog v Krnově
7. června:  Jeseník - Rýmařov
8. června:  Krnov - Dlouhé Stráně
9. června:  Jeseník - Jeseník
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PETROTRANS, s.r.o., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE  
PRO PRACOVIŠTĚ LOUKOV U BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
• Rozvoz zboží (pohonné hmoty) převážně POUZE v rámci ČR

NABÍZÍME:
• MZDA až 52 000 Kč +stravné • Příspěvky na penzijní připojištění • Roční odměny
• Poukázky na odběr pohonných hmot • 5 týdnů dovolené • Moderní vozový park

• Karta MULTISPORT pro zaměstnance i rodinné příslušníky
POŽADAVKY:

• ŘP sk. CE (praxe min. 3 roky) • Školení ADR
  KONTAKT: 

• telefon: 736 507 517; 736 507 706 • e-mail: personalni@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz

SPOLEHLIVÝ A FÉROVÝ SERVIS
PRO VAŠE VOZY ŠKODA,
VOLKSWAGEN A SEAT
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Příprava vozidel na STK
Měření emisí

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44, Přerov
Tel: +420 581 211 223
www.autocentrumprerov.cz

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ
DO RUKOU ODBORNÍKŮ

SPOLEHLIVÝ A FÉROVÝ SERVIS
PRO VAŠE VOZY ŠKODA,
VOLKSWAGEN A SEAT
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Příprava vozidel na STK
Měření emisí

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44, Přerov
Tel: +420 581 211 223
www.autocentrumprerov.cz

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ
DO RUKOU ODBORNÍKŮ

SPOLEHLIVÝ A FÉROVÝ SERVIS
PRO VAŠE VOZY ŠKODA,
VOLKSWAGEN A SEAT
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Příprava vozidel na STK
Měření emisí

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44, Přerov
Tel: +420 581 211 223
www.autocentrumprerov.cz

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ
DO RUKOU ODBORNÍKŮ

SPOLEHLIVÝ A FÉROVÝ SERVIS
PRO VAŠE VOZY ŠKODA,
VOLKSWAGEN A SEAT
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Příprava vozidel na STK
Měření emisí

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44, Přerov
Tel: +420 581 211 223
www.autocentrumprerov.cz

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ
DO RUKOU ODBORNÍKŮ
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DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás zdarma
 –  (Dostanete: parabolu, LNB, držák, koaxiální 
 kabel a technik u Vás vše zprovozní.) A máte 
 DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu servisní 
 poplatek? Přejděte, poradíme jak, 
 je to jednoduché a zdarma.
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koncerty 
výstavy

tanec
divadlo

workshopy

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Magistrát hl. m. Prahy, Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů
Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních uměleckých 

škol, Svaz měst a obcí
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

420 základních uměleckých škol
1000 akcí po celé ČR
350 měst

31. 5. - 1. 6.
zusopen.cz

OZ_inzerce_62x90mm_2019_Olomouc.indd   1 06.05.19   11:02
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PODLAHOVÉ CENTRUM

OLOMOUC
T: 724 087 813

E: olomouc@jehla.cz
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T: 724 978 161 

E: sumperk@jehla.cz
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ALEXANDROVCIALEXANDROVCIALEXAALEXA
TURNÉ K 90. V Ý ROČÍ

              POPRVÉ VYSTOUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU
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é

ZDARMA

V ÍCE INFORMACÍ:  W W W.ALEX ANDROVCI.CZVSTUPENK Y V SÍ T I

13 KONCERTŮ  · 8 MĚST ČR  ·  KVĚTEN 2019
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DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás zdarma
 –  (Dostanete: parabolu, LNB, držák, koaxiální 
 kabel a technik u Vás vše zprovozní.) A máte 
 DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu servisní 
 poplatek? Přejděte, poradíme jak, 
 je to jednoduché a zdarma.
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Záruka výrobce 2 + 3 roky s limitem 200 000 km. 
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Crafter: 7,5–9,1 l/100 km, 196–237 g/km. 
* Akce platí pro vozy objednané do 31. 5., nebo do vyčerpání kvót, podle toho, co nastane dříve.

Autorizovaný prodejce Volkswagen FORTEX-AGS, a.s.
Jílová 1550/1, 787 92  Šumperk, tel.: 583 301 511 
www.fortexauto.cz, e-mail: autosalon@fortex-ags.czVěci, které umíme

Crafter s 5letou zárukou.

Zaplatit méně 
za více.
Moje cesta.

Pracant, který vás nebude stát moc a k němuž získáte 2 + 3 roky záruky s limitem 200 000 km. 
Je to neúnavný dříč, který díky prostornosti a všestrannosti přiveze cokoliv. Maximálně hospodárný 
obr s vysokou střechou, moderními asistenty a nízkou cenou. Nenechte si tuto jedinečnou, časově 
omezenou nabídku* Volkswagen Užitkové vozy ujít a objednejte se na předváděcí jízdu už dnes. 
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    SLEVA 
NA VŠECHNY  
  MODELY ŠKODA

› Sleva za vůz na protiúčet až 50 000 Kč*
› Záruka 5 let ZDARMA**

*   25 000 Kč sleva za protiúčet nebo šrotaci  
jakéhokoliv vozu, 25 000 Kč sleva za financování  
vozu úvěrem od VWFS

** Prodloužená záruka 5 let/do 100 000 km  
na celý vůz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Auto Hégr, a. s., provozovna Šumperk
Jesenická 2839/1b
Tel.: 583 301 007, e-mail: prodej@sumperk.auto-hegr.cz
www.auto-hegr.cz       

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA: 
3,9-7,1 l/100 km, 96-162 g/km

Auto Hegr 197x135mm.indd   2 11.02.19   10:19
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PODLAHOVÉ 
CENTRUM

OLOMOUC
T: 724 087 813

E: olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH 
T: 724 783 381 

E: kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK 
T: 724 978 161 

E: sumperk@jehla.cz

PVC
krátké role

-50 %

bytový 
KOBEREC

129 Kč DVEŘE
990 Kč

kusové 
KOBERCE

-30 %
Laminát – 
podlaha

199 Kč/m2

VINYL
tl. 2,5 mm
359 Kč/m2
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DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás zdarma
 –  (Dostanete: parabolu, LNB, držák, koaxiální 
 kabel a technik u Vás vše zprovozní.) A máte 
 DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu servisní 
 poplatek? Přejděte, poradíme jak, 
 je to jednoduché a zdarma.
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