
Krajskou 
vesnicí roku 
je Šumvald
V soutěži zvítězil 
napoprvé a získal 
Zlatou stuhu
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Hejtman 
Ladislav Okleštěk:
Turisté do našeho 
kraje jezdí rádi. 
Nabízí jim relax 
i adrenalin

Lidé na Jesenicku 
si zasportují 
v nové hale
Vyrostla díky krajské 
dotaci na místě 
původního sportoviště
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SLOVO HEJTMANA

ČÍSLO MĚSÍCE Do  Olomouckého 
kraje vloni zamířil 
rekordní počet ná-

vštěvníků. Vyplývá to z  dat 
Českého statistického úřa-
du (ČSÚ). A k výjimečné se-
zoně má region našlápnuto 
i  letos. Hejtmanství cestovní 
ruch podporuje mnoha způ-
soby. Investuje třeba do oprav 
muzeí, stavby rozhleden, po-
kračuje v  úspěšném projek-
tu Seniorské cestování a při-
spívá na  obnovu turistické-
ho značení. Finančně se po-
dílí na  slevových systémech 
v  kraji, díky kterým mohou 
výletníci čerpat zajímavé sle-
vy v mnoha penzionech, láz-
ních nebo restauracích.

„Největší zásluhy na  tom, 
že k  nám přijíždí stále více 

turistů, mají lidé, kteří v ces-
tovním ruchu pracují. Jen 
díky jejich pracovitosti do-
padá snaha Olomoucké-
ho kraje o  přilákání dalších 
návštěvníků na  úrodnou 
půdu,“ řekl hejtman Olo-
mouckého kraje Ladislav 
Okleštěk.

Ze statistik ČSÚ vy-
plývá, že počet hostů, 
kteří v  kraji přenoco-
vali, vloni dosáhl 658 
tisíc lidí, což je o  té-
měř deset procent více 
než předloni. Roste 
také návštěvnost hra-
dů, zámků a  stále více 
lidí míří do  Jeseníků 
nebo na  Hanou. Kro-
mě tuzemských hos-
tů k nám nejraději vy-

ráží turisté z Polska, Sloven-
ska a  Německa. Velký eko-
nomický přínos znamenají 
zdejší lázeňská zařízení, kte-
rá se těší oblibě mezi domá-
cími i zahraničními návštěv-
níky. „V  počtu přenocová-
ní lázeňských klientů drží 
náš kraj druhou pozici hned 
za Karlovarskem, a to je vel-

ký úspěch,“ doplnil první 
náměstek hejtmana Jiří Ze-
mánek.

Turisté mají možnost vy-
brat si trasu na výlet či dovo-
lenou prostřednictvím we-
bových stránek www.ok-tou-
rism.cz. V  prázdninových 
měsících spustí hejtmanství 
anketu, ve které lidé rozhod-

nou o  tom, kdo le-
tos získá Cenu ces-
tovního ruchu Olo-
mouckého kra-
je. Prestižní oceně-
ní začal kraj udělo-
vat jako první v Čes-
ké republice, aby tak 
poděkoval za  práci 
úspěšným provozo-
vatelům turistických 
zařízení. (red)

800 000
Tolik peněz letos rozdělí Olo-
moucký kraj mezi hendike-
pované sportovce. „V kraji je 
řada sportovců, kteří i  přes 
svůj hendikep dlouhodobě 
dosahují vynikajících výsled-
ků. Účastní se významných 
akcí, kde skvěle reprezen-
tují náš region, proto jsme 
je podpořili,“ řekl náměstek 
hejtmana pro oblast sportu 
František Jura. Díky příspěv-
ku se sportovci zúčastní Svě-
tových pohárů ve  sportov-
ní střelbě, mezinárodních at-
letických závodů nebo mi-
strovství Evropy ve  vzpírání 
v Rumunsku.  (red)

Proč si nekupovat mapu 
Počet návštěvníků Olomouc-
kého kraje, kteří se ubytovali 
v hotelech, horských chatách 
nebo kempech, vloni vzrostl 
o deset procent. To už je sluš-
né číslo. Nechci ho prezen-
tovat jako úspěch naší nové 
Rady Olomouckého kraje, 
která si stanovila jako jeden 
z prioritních cílů rozvoj turis-
tického ruchu – vždyť rada 
začala naplno pracovat až 
v půli loňského roku – ale je 
to slušný základ pro naši dal-
ší práci.  

Zároveň je to jasný sig-
nál, že Olomoucký kraj není 
žádná „pralesní liga“. To, že 
k nám turisté přijíždějí a vra-
cejí se, říká mnohé nejen 
o našich pamětihodnostech 
a přírodě, ale hlavně o tom, 
že i služby pro turisty se u nás 
rychle zlepšují a dostávají se 
na úroveň běžnou v jiných 
částech republiky i Evropy. 

Takže, pokud ještě nemá-
te plán na dovolenou, nemu-
síte si kupovat mapu Česka 
ani letenky do ciziny. Stačí 
se podívat na Turistický infor-
mační portál Olomouckého 
kraje ok-tourism.cz, který na-
bízí spoustu tipů na zajímavé 
výlety včetně nepřeberného 
množství ubytování v Jesení-
kách, na Hané i v dalších čás-
tech našeho kraje. K tomu při-
dává více než 40 virtuálních 
procházek po nejzajímavěj-
ších hradech, zámcích, muze-
ích nebo krásných přírodních 
lokalitách.

I já se těším, že si o prázd-
ninách udělám čas na výlety 
po okolí, tak se třeba někde 
potkáme. A když ne, budu se 
těšit na vaše fotky z dovolené 
v kraji – ty nejzajímavější zve-
řejníme a autory odměníme.

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

MĚSÍČNÍK OBČANŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

ké 

V loňském roce Olomoucký kraj poprvé uděloval ceny cestovního ruchu. Absolutním vítězem s největším počtem hlasů a zároveň jedničkou v oblasti turistických cílů se stal Les-
ní bar v Horní Lipové. Pokračování ankety spustí hejtmanství v létě, výsledky vyhlásí 6. září. Foto: Olomoucký kraj

Počet hostů, kteří 
v kraji přenocovali, 

vloni podle statistiků 
dosáhl 658 tisíc lidí, 

což je o téměř 
deset procent více 

než předloni.

str. 4

Kraj se lidem líbí, 
turistů přibývá
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Olomoucký kraj navštívila vláda. 
Řešila dopravu, sucho i kůrovce

Na  výjezdní zasedá-
ní přijela ve  středu 
20. června do Olo-

mouckého kraje vláda v čele 
s  premiérem Andrejem Ba-
bišem. Ministři se dopoled-
ne setkali s  krajskými rad-
ními a se starosty sto třiceti 
měst a vesnic. Společně řešili 
nejpalčivější problémy, které 
kraj trápí.

„Chceme, aby se na  roz-
voji regionu podílel také stát 
a jeho ministerstva. Před ča-
sem jsme rozeslali dotazníky, 
ve kterých se mohli starosto-
vé vyjádřit k tomu, co je nej-
více trápí a  na  jaké projekty 
jim chybí peníze. Jejich poža-
davkům jsme pak přizpůso-
bili krajské dotace a teď jsme 
je navíc předali také vládě," 
uvedl hejtman Olomoucké-
ho kraje Ladislav Okleštěk.

Obce ve zmiňovaném prů-
zkumu požadovaly šestatři-
cet miliard korun na desítky 
různých projektů. Vůbec nej-
častěji upozorňovaly na špat-
ný stav infrastruktury a chy-
bějící rychlostní silnice. „Do-
tazníkové šetření Olomouc-
kého kraje je pro nás cenným 
zdrojem informací. Jeho vý-

sledky zahrneme do  našeho 
desetiletého investičního plá-
nu. Podle mě je pro region 
stěžejní dostavba dálnice D1, 
která uleví Přerovu i okolním 
obcím,“ uvedl během setká-
ní s hejtmanem premiér An-
drej Babiš.

Starostové se zajíma-
li také o opatření, která mi-
nisterstva životního prostře-
dí a  zemědělství připravu-
jí v  souvislosti se suchem, 
jež v posledních letech Olo-
moucký kraj sužuje. Řeč 
byla i  o  kůrovcové kalami-
tě. „Nejdůležitějším úkolem 
při boji s kůrovcem je co nej-
rychleji nalézt, vytěžit a asa-

novat napadené stromy a za-
jistit k  tomu dostatek pra-
covních sil. Budeme muset 
také najít skladovací prosto-
ry pro uložení vytěženého 
dřeva,“ informoval o zamýš-
leném postupu státu ministr 
zemědělství Jiří Milek.

Jednotliví ministři měli 
v Olomouckém kraji vlastní 
program, který souvisel s je-
jich resortním zaměřením. 
Navštívili například Litovel-
ské Pomoraví, krajské ředi-
telství hasičského záchran-
ného sboru, místo plánova-
né východní tangenty v Olo-
mouci nebo šternberskou 
nemocnici.  (red)

Leží v  severní čás-
ti Hornomoravské-
ho úvalu na  Uničov-

sku. Vesnici a její místní část 
Břevenec obývá přes šest-
náct set lidí. Mají tu něko-
lik kulturních památek, vel-
ký rybník a za sebou inves-
tice do oprav školy nebo ve-
řejných prostranství. Obec 
Šumvald se nově může pyš-
nit i  titulem Vesnice Olo-
mouckého kraje roku 2018.

„Do  soutěže jsme se při-
hlásili poprvé. Je to vítěz-
ství všech našich občanů, 
kteří se maximálně podíle-
jí na životě v obci,“ neskrý-
val radost z úspěchu staros-
ta Šumvaldu Josef Šenk.

Kromě Zlaté stuhy za  ví-
tězství v  krajském kole se 
Šumvaldští mohou těšit také 
na  odměnu od  hejtmanství 
v podobě tří set tisíc korun. 
Druhý Bělotín získá dvě stě 
tisíc a  Svésedlice, které ob-
sadily třetí příčku, pak sto 
tisíc korun.

„Za  sedmnáct let svého 
trvání si tato soutěž vydo-
byla místo mezi význam-
nými akcemi Olomouckého 
kraje. Letos se do ní přihlá-
silo jedenáct obcí. Všech-
ny se měly čím pochlu-
bit a vybrat tu nejlepší bylo 
velmi těžké,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro regionální 
rozvoj Pavel Šoltys.

Oranžovou stuhou 
za  spolupráci obce a země-
dělského subjektu byla oce-
něna obec Býškovice, mod-
rou stuhu za společenský ži-
vot získaly Troubky.

„Všechny zapojené obce si 
zaslouží uznání. Chtěl bych, 
aby byly inspirací pro ostat-
ní. V kraji není žádná vesni-
ce, jež by něčím nebyla za-
jímavá a  kde by nežili lidé, 
kteří s  nadšením pracují 
ve  prospěch všech. A  prá-
vě takové budeme do  dal-
šího ročníku soutěže znovu 
potřebovat,“ uvedl hejtman 
Ladislav Okleštěk.  (red)

Hasiči z  Bělé pod 
Pradědem, Opa-
tovic a  Bernar-

tic si 19. června v Olomou-
ci převzali zánovní požár-
ní cisterny. Ty dříve slouži-
ly u krajských profesionálů, 
auta jsou stále v  perfektní 
kondici a výrazně zvýší ak-
ceschopnost dobrovolných 
jednotek. Jejich dosavadní 
vozy totiž zažily ještě celo-
státní spartakiády.

První tři cisterny profe-
sionální hasiči předali už 
v  únoru a  v  iniciativě po-
kračují. „Jednotkám z Bělé, 
Opatovic a  Bernartic pře-
ji, aby jim moderní techni-
ka, kterou dostali, spolehli-
vě a dlouho sloužila,“ uvedl 
hejtman Ladislav Okleštěk.

Nové vybavení zásadně 
pozvedne kvalitativní úro-
veň požárních jednotek. 

Například hasiči z Bělé pod 
Pradědem dosud používa-
li vůz z  roku 1980, třiatři-
cet let letos oslavila cisterna 
v  Bernarticích a  jen o  rok 
mladší je automobil využí-
vaný sborem z Opatovic.

Modernizace se ale ne-
týká jen vozidel. „Hasičům 
z  Radslavic byl dodán mo-
derní kontejner na  jímání 
ropy, který doplní technické 
vybavení tamní jednotky,“ 
řekla mluvčí krajských ha-
sičů Vladimíra Hacsiková.

Hejtmanství přispívá 
na  činnost profesionálních 
i  dobrovolných hasičů de-
sítkami milionů korun roč-
ně. Peníze slouží na  ná-
kup nového vybavení nebo 
na  správu požárních zbroj-
nic, ale třeba i na pořádání 
soutěží v  požárním sportu 
a práci s mládeží.  (red)

zpravodajství

Pětadevadesát milio-
nů korun zamíří ješ-
tě letos na  podporu 

sportu v  Olomouckém kra-
ji. Peníze poslouží napří-
klad na  opravu současných 
a  stavbu nových hřišť nebo 
tribun. Radost udělají tře-
ba v Libině nebo Němčicích 
na Hané. Celkem bude z do-
tačního programu čerpat té-
měř stovka měst a obcí.

„Některé vesnice si 
za krajskou podporu vybu-
dují nová antuková sporto-
viště, jiné se rozhodly in-
vestovat do moderních po-
vrchů hřišť a další do závla-
hového systému trávníků,“ 
přiblížil účel krajské pod-
pory hejtman Olomoucké-
ho kraje Ladislav Okleštěk.

Původně hejtmanství vlo-
žilo do  dotačního progra-
mu na  opravy a  výstavbu 
sportovního zázemí 56 mi-

lionů korun. Kvůli velkému 
zájmu žadatelů ale přida-
lo ještě dalších devětatřicet 
milionů navíc.

„Věřím, že díky krajské 
podpoře se klubům poda-
ří zlepšit zázemí pro amatér-
ské i profesionální sportovce,“ 

uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast sportu František Jura.

Rozdělení peněz na  jed-
notlivé projekty schválili 
krajští zastupitelé na  svém 
posledním jednání 25. červ-
na. Už předtím návrh prošel 
přes krajskou radu.

Olomoucký kraj neinves-
tuje jen do obnovy sporto-
višť, ale přispívá také na sa-
motnou činnost sportov-
ních celků. Další kraj-
ské peníze jdou například 
na  pořádání významných 
turnajů.  (red)

Hejtmanství myslí na aktivní život seniorů

Téměř milion korun 
plánuje letos investo-
vat Olomoucký kraj 

do podpory aktivního živo-
ta seniorů. Peníze poslouží 
například na  pořádání spe-
ciálních poznávacích akcí, 
oslavy svátku seniorů nebo 
vzdělávací projekty.

„Chceme, aby senioři trá-
vili podzim života aktivně 
a ne, aby žili v odloučení. To 
je hlavním cílem krajského 

dotačního programu,“ uvedl 
hejtman Olomouckého kra-
je Ladislav Okleštěk.

Hejtmanství se starším li-
dem a podpoře rodin věnuje 
dlouhodobě. Právě propoje-
ní generací je dalším zámě-
rem Olomouckého kraje.

„V rámci nového projektu 
chceme například vybudo-
vat naučnou stezku, po které 
se společně projdou senio-
ři, jejich děti i vnuci a vnuč-

ky. Plánujeme také uspořá-
dat seminář s výživovou po-
radkyní zaměřený na stravo-
vání seniorů,“ dodal náměs-
tek hejtmana Jiří Zemánek.

Olomoucký kraj chce vyu-
žít fi nanční podporu od mi-
nisterstva práce a sociálních 
věcí. První etapa podobného 
projektu, kterou hejtman-
ství organizovalo vloni, měla 
velký ohlas. Zapojily se do ní 
stovky lidí.  (red)

Další tři obce dostaly 
požární cisterny

Hejtmanství 
přispělo na film 
i na rozhlednu
Radní Olomouckého 
kraje odsouhlasili další 
dva projekty, které mají 
zvýšit atraktivitu regionu 
pro turisty. Ještě letos by 
tak měl vzniknout nový 
fi lm o  rodu průmyslní-
ků Kleinů ze Šumperska 
a  kraj také podpořil do-
stavbu rozhledny Kopa-
ninka na Prostějovsku.

Publikace 
pomůže při 
investicích 
Publikaci s  názvem So-
cioekonomický roz-
voj regionů v  Olomouc-
kém kraji vydalo nedáv-
no hejtmanství. Patnác-
tistránková brožura hod-
notí situaci v  našem re-
gionu a  bude jedním 
z podkladů pro rozhodo-
vání například o  dotač-
ních titulech nebo pláno-
vaných projektech.  (red)

Cenu kraje 
dostal fotograf 
Jindřich Štreit
Fotograf Jindřich Štreit 
obdržel Cenu hejtma-
na Olomouckého kraje 
za práci ve prospěch osob 
se zdravotním postiže-
ním za rok 2017. Ocenění 
převzal při zahájení červ-
nového zasedání krajské-
ho zastupitelstva.

Krajskou vesnicí 
roku je Šumvald

Zastupitelé podpořili sportovce

SMSKY 
Z KRAJE

Téměř sto měst a obcí získalo pro své sportovce od kraje 95 milionů korun.  Ilustrační foto: Olomoucký kraj

Premiéra Babiše (vpravo) provázel hejtman Okleštěk. Foto: Olomoucký kraj

Obce Bělá, Opatovice a Bernartice dostaly starší techniku od krajských 
hasičů. Byl u toho i hejtman Ladislav Okleštěk.  Foto: Olomoucký kraj

Na snímku Základní škola Šumvald.  Foto: archiv Olomouckého kraje
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Už přibližně dvě stě 
míst mohou letos 
zdarma nebo s vý-

raznými slevami navštívit 
turisté v Olomouckém kraji. 
Stačí, když si na začátku vý-
letu pořídí Olomouc region 
Card. Rodinám s  dětmi se 
může hodit právě o začína-
jících letních prázdninách.

„Tento projekt, na  němž 
se podílíme s  městem Olo-
mouc, má jasný cíl, a  tím je 
podpora turistických regionů 
Střední Morava a  Jeseníky. 
Díky kartě mohou návštěv-
níci poznat řadu zajímavých 
lokalit a přitom ušetřit tisíce 
korun,“ řekl Ladislav Okleš-
těk. Hejtman Olomoucké-
ho kraje zároveň dodal, že le-
tos se do projektu nově zapo-
jilo hned osmnáct míst, kam 
se turisté s  kartou dostanou 
úplně zdarma. Většina z nich 
je na Jesenicku.

„Kromě autobusové do-
pravy z  Jeseníku do Priess-

nitzových lázní mohou tu-
risté bezplatně také do  lá-
zeňského Muzea kostek 
nebo do Parku her. Nově se 
zapojilo i  Muzeum veterá-
nů v České Vsi, Fauna park 
v  Lipové – lázních a  řada 
dalších atraktivních míst,“ 

doplnil vedoucí krajského 
oddělení cestovního ruchu 
Radek Stojan.

Karta Olomouc region 
Card funguje od roku 2005 
ve dvou a pětidenní varian-
tě. Její držitelé zdarma na-
vštíví hrady, zámky, mu-

zea a  jiné památky. Nemu-
sí shánět lístky na  měst-
skou dopravu v  Olomouci, 
ušetří v  aquaparcích i  dal-
ších sportovních a  relaxač-
ních zařízeních. Výrazně 
méně utratí v  restauracích 
a za ubytování.

Ke  každé kartě dostanou 
turisté navíc stostránkové-
ho průvodce s podrobnými 
informacemi o  výhodách 
i místech a zařízeních, kte-
rá slevy poskytují. Více na 
www.olomoucregioncard.
cz.  (red)

Jan Malík, Mohelnice
Souhlasím, v  Olomouckém kraji se 
nachází hezká příroda, ale  i  další 
věci. Pro lidi je atraktivní. Z památek 
zaujme rozhodně hrad Bouzov, ten 
je známý po celé republice i v zahra-

ničí.

Martina Marková, Prostějov
Prostředí, přírodu a  památky Olo-
mouckého kraje mám ráda. Mojí 
srdcovou záležitostí je Vojtěchov, 
tamní hospoda U  Posledního Mo-
hykána a okolí. Miluji také procház-

ky údolím potoka 
Špraněk směrem 
k hradu Bouzov.

David Kapsia, Olomouc
Olomoucký kraj má podle mě v  oblasti 
turistického ruchu velký potenciál. Zatím 
ho všechen ještě nevyužil, takže se může 
do  budoucna stále zlepšovat. Pochlubit 
se může řadou krásných míst a zajímavos-

tí, osobně bych zná-
mé vzal na  Bouzov 
a  předtím bychom 
se zastavili v  muzeu 
Olomouckých tva-
růžků v Lošticích. 

Šarlota Šínová, Prostějov
Ano, myslím si, že v  Olomouckém 
kraji je dostatečné vyžití. Ať už jsou 
to třeba krásné parky, muzea, zoo, 
jeskyně, festivaly či památky. Urči-
tě bych doporučila Svatý Kopeček 

a  hrad Bouzov, je 
to taková klasika, 
kterou by měl na-
vštívit každý.

téma

SLOVO ODBORNÍKA

Olomoucký kraj přikládá 
podpoře cestovního ru-
chu velký význam a vě-
řím, že i díky našim aktivi-
tám zájem o náš kraj v po-
slední době neustále ros-
te. Jezdí k nám mnohem 
více domácích i zahranič-
ních turistů. Ve spolupráci 
se sdruženími cestovního 
ruchu Jeseníky a Střední 
Morava realizujeme mar-
ketingové projekty, kte-
ré v sobě zahrnují vhod-
né marketingové nástro-
je zacílené na domácího 
i zahraničního návštěvní-
ka, ať už v podobě kam-
paní na sociálních sítích 
nebo každoroční road-
show Olomouckého kra-
je, která láká turisty k ná-
vštěvě Olomouckého kra-
je před letní i zimní sezó-
nou. Podporujeme uni-
kátní slevovou kartu „Olo-
mouc region Card“, čin-
nost turistických informač-
ních center v kraji, přispí-
váme na významné nad-
regionální akce cestovní-
ho ruchu a podporujeme 
rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu prostřed-
nictvím dotačních titulů. 
Ty nejlepší počiny v oblas-
ti cestovního ruchu jako je-
diný kraj v České republi-
ce představujeme a zvidi-
telňujeme prostřednictvím 
Cen cestovního ruchu Olo-
mouckého kraje.

Radek Stojan
vedoucí oddělení

Odbor kancelář hejtmana
oddělení cestovního 

ruchu a vnějších vztahů

Ceny cestovního ruchu 
lákají na novinky

Narostl počet míst, kam mohou turisté 
zdarma. Díky Olomouc region Card

ANKETA
Souhlasíte s tím, že Olomoucký kraj nabízí ideální podmínky pro trávení 
volného času? Kterou památku či zajímavost byste známým doporučili?

Už v  létě spus-
tí hejtmanství dru-
hý ročník prestiž-

ní ankety Ceny cestovního 
ruchu Olomouckého kra-
je. V  internetovém hlasová-
ní na  webových stránkách 
www.cenykraje.cz rozhod-
nou lidé například o  tom, 
jaká zařízení myslí nejvíce 
na rodiny s dětmi nebo kde 
si nejvíce užijí cyklisté.

„Stejně jako vloni i  letos 
budou mít hlasující na  vý-

běr z  pěti kategorií. Opro-
ti loňsku mohou nově hla-
sovat třeba o  nejlepší gast-
ro akci nebo zvolit novinku 
v oblasti cestovního ruchu,“ 
řekl hejtman Olomouckého 
kraje Ladislav Okleštěk.

Finalisty ankety vybrala 
odborná porota z  nomina-
cí turistických informačních 
center. Tři medailisté v kaž-
dé kategorii budou vyhláše-
ni 6. září v  Arcibiskupském 
paláci v Olomouci.  (red)

Šternberský hrad je jednou z památek, kde lze uplatnit slevovou kartu Olomouc region Card.  Foto: archiv Olomouckého kraje

Kraj zve v letošním roce na výlet 
tři tisíce cestovatelů - seniorů

Mezi výlety je na-
příklad návštěva 
lázeňského par-

ku ve  Velkých Losinách, 
prohlídka rodného domu 
Vincenze Priessnitze a dal-
ších atrakcí Jeseníku nebo 
cesta do Náměště na Hané 
včetně zastávky u zahradní 
železnice ve Střížově.

Na  první zájezdy auto-
busem se letos senioři vy-
pravili koncem června, vět-
šina cest je ovšem naplá-
novaná na  červenec, srpen 
a září. Přihlásit se na vyjížď-
ku může kdokoli z  obyva-
tel Olomouckého kraje, kte-
rému je alespoň šedesát let. 
Za  účast zaplatí 200 korun, 
každý se může zúčastnit jed-
noho výletu. V ceně je kro-
mě dopravy také oběd, vstu-

py a další poplatky a služby 
průvodce. „Na seniorské pu-
tování po Olomouckém kra-
ji se také letos muže vydat až 
tři tisíce lidí. Aby o ně bylo 
dobře postaráno, vybra-
li jsme za  garanta projektu 
ověřenou cestovní kancelář 
Za sluncem,“ uvedl hejtman 
Olomouckého kraje Ladi-
slav Okleštěk. Podle předpo-
kladů tedy letos vyjede zhru-
ba sedmdesát klimatizova-
ných autobusů. 

U  každého výletu je 
omezený počet účastníků. 
Na ty nejoblíbenější se pro-
to vyjíždí opakovaně, často 
z  různých nástupních míst 
v  celém kraji. Mezi vyti-
povanými cíli jsou i  mís-
ta hůře dostupná veřejnou 
dopravou.

Výlety lze objednat 
na  webu www.seniorske-
cestovani.cz, zájemci mo-
hou také zamířit do  po-
bočky cestovní kancelá-
ře, kde se dozvědí vše po-
třebné. Sídlí v  Olomou-
ci na  adrese Ztracená 33. 
V  červenci a  srpnu má 
otevřeno v úterý a čtvrtek 
mezi 9 a  11 a  13 a  15 ho-
dinou. V  září budou otví-

rací hodiny vždy v  úterý 
ve  stejných časech. K  dis-
pozici jsou i webové strán-
ky www.seniorske-cesto-
vani.cz. Informace poskyt-
ne CK Za  sluncem také 
na telefonech 733 678 817 
a  731  620  768. Prodej vý-
letů pro skupiny od deseti 
osob je potřeba domlouvat 
na  e-mailové adrese seni-
or1@zasluncem.cz.  (red)

Senioři z Olomouckého kraje i letos vyrážejí 
na výlety určené jen pro ně. V letošním desá-
tém ročníku Seniorského cestování mohou zá-
jemci zamířit na poznávací i aktivní zájezdy.

Jedním z cílů Seniorského cestování je i Velké mechové jezírko neda-
leko osady Rejvíz na Jesenicku.  Foto: Seniorské cestování

Nominovaní finalisté:
Novinka v cestovním ruchu
Poštovní štola Zlaté Hory
Bike park Kareš v Koutech nad Desnou
Schrothovy léčebné lázně Dolní Lipová
Půjčovna lodiček a šlapadel v Hranicích
Plavby Přerov – poznávací plavby
Místo s faktorem „genius loci“
Kostelíček Božího těla u Bludova
Zámek Čechy pod Kosířem
Parkánové zahrady Olomouc
Tančírna v Račím údolí
Andělárium Rejchartice
Family friendly zařízení
Park Sportu Hrubá Voda
SKILAND Ostružná

Sport & Relax areál Bozeňov
Krokodýlek Olomouc
Půjčovna lodí In life Morava
Gastro akce
Olomoucký tvarůžkový festival
Bio Slavnosti Staré Město
Garden Food Festival Olomouc
Čokoládové lázně ve Velkých Losinách
Extrem food festival Olomouc
Cyklo destinace
Jescyklo - jesenické cyklotrasy
Kolovna Kraličák
Litovelské Pomoraví
Rychlebské stezky
Cyklostezka Bečva
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Ačkoli Keltská noc 
dosáhne plnole-
tosti až příští rok, 

už letos s  ní návštěvní-
ci budou moci zažít skvě-
lé hudební chvilky plné zá-
bavy a  rozkoše. Letos se-
dmnáctiletá hudební akce 
nabídne výborný program, 
který bude bavit po  dva 
dny. Přípravy festivalu 
jsou v plném proudu, prv-
ní tóny Keltské noci zazní 
už 20. července.

„Na  přípravě letošního 
ročníku jsme začali praco-
vat hned poté, co skončil ten 
minulý. Podařilo se nám za-
jistit špičkové hudební sku-
piny z tuzemska, ale také ze 
zahraničí, takže lidé budou 
moci porovnat úroveň a styl 
keltské hudby napříč Evro-
pou,“ uvedl Tomáš Somr, 
jeden z  pořadatelů keltské-
ho hudebního festivalu, kte-
rý se v Plumlově uskuteční 
20. a 21. července.

Keltská noc letos lidem 
nabídne více než dvě de-

sítky hudebních skupin. 
Na své si přijdou například 
fanoušci Tomáše Kočka 
nebo Českého srdce, hvěz-
dy ze zahraničí bude repre-
zentovat třeba irská sesta-
va Sliotar a  dánští Tradish 
a  hlavně slavná francouz-
ská skupina Celkilt.

Kromě hudebních vy-
stoupení nabídne festival 
i zajímavý bohatý program. 
Zájemci dostanou příleži-
tost naučit se keltské tance, 
odvážnější návštěvníci se 
mohou zúčastnit semináře 
čarodějky. 

Celý program i novinky 
z  festivalu nabízí webové 
stránky www.keltska-noc.
cz. Kdo nechce riskovat, 
že se na „fesťák“ kvůli vy-
prodaným lístkům nedo-
stane, může si vstupenky 
opatřit již teď. Druhá vlna 
předprodeje právě odstar-
tovala.  (red)

Sedmnácti miliony ko-
run přispěl Olomouc-
ký kraj na stavbu nové 

sportovní haly v  Jeseníku. 
Ta stojí na  místě původní-
ho sportoviště, které bylo 
loni v  únoru zdemolová-
no. V  nové budově mohou 
sportovat lidé z celého Jese-
nicka.

„Moderní prostor, kde by 
si mohl zasportovat oprav-
du každý, v Jeseníku a jeho 
okolí chyběl. I  proto kraj 
přispěl na stavbu haly větší 
částkou, než obvykle na po-
dobné projekty poskytuje. 
Určitě jde o  smysluplnou 
investici, která přinese uži-
tek všem lidem, kteří chtě-
jí trávit čas aktivně,“ řekl 
hejtman Olomouckého kra-
je Ladislav Okleštěk.

Část pro sportovce tvo-
ří hrací plocha o rozměrech 
20 krát 40 metrů a  výšce 
minimálně 7,5 metru s  ví-
ceúčelovým umělým povr-
chem. Velikost sportoviš-
tě umožňuje umístění hřišť 
například pro futsal, fl or-
bal, volejbal, basketbal, te-
nis a házenou. Nechybí ani 
velká horolezecká stěna.

„Nová hala je zadostiu-
činěním především pro ty 
sportovce z  Jeseníku, kte-
ří v  minulých letech pod-
stupovali značné nepohod-
lí a  domácí zápasy museli 
hrát na cizí půdě bez vlast-
ního publika. Věřím, že 
nová hala bude sloužit všem 
zájemcům a že se z ní stane 
nejen hojně využívané, ale 
také divácky úspěšné cen-

trum sportu,“ uvedla sta-
rostka Jeseníku Jana Kon-
vičková.

Zázemí sportovců a  tre-
nérů tvoří celkem šest ša-
ten. Prostory se našly také 
pro nářaďovny, místnost 
první pomoci a  klubovnu. 
Kromě sportovců budou 
halu využívat i  žáci sou-
sední střední školy, kteří 
se na sportoviště dostanou 

suchou nohou díky spo-
jovacímu krčku s  přímým 
vstupem do  šaten. Sledo-
vat dění na  hřišti může až 
490 diváků.

Součástí investiční akce 
za  65 miliónů korun bylo 
také vybudování přípojek 
inženýrských sítí, parko-
vacích míst, přístupových 
cest, osazení mobiliáře a ze-
leně.  (red)

Lidé na Jesenicku sportují v nové 
hale. Vyrostla díky krajské dotaci

Po  první vlně kon-
certů nabídne jedi-
ný letní přerovský 

open air festival Hudební 
léto na  hradbách ještě ně-
kolik skvělých kapel. 

Na prázdniny organizáto-
ři pozvali celkem deset sou-
borů, koncerty jsou každé 
úterý od 19 hodin. Na par-
kánu hradeb „u  Neptuna“ 
se představí například ještě 
24. července dlouholetý bas-
kytarista Lou Reeda Fer-
nando Saunders s  kapelou, 
21. srpna band Duende ba-
lancující na  pomezí fl amen-
ca, latinsko-americké a afric-
ké hudby, jazzových kompo-
zic a  popu a  28. srpna slav-
nosti uzavře hendrixovskými 
songy česko-americký Th e 
Dani Robinson Concept.

Ani letos organizáto-
ři nezapomínají podporo-

vat dárcovství krve 
a motivují k odběrům pod 
heslem „Ráno krev, večer 
zpěv“. „Každý prvodár-
ce, který jakékoliv úterý 
až do  konce prázdnin při-
jde darovat krev na Hema-
tologicko-transfúzní oddě-
lení přerovské nemocnice, 
obdrží vstupenky pro dvě 
osoby na  podzimní před-
stavení v  Městském domě 
dle vlastního výběru,“ vy-
zývá autor nápadu na  da-
rování krve s  hudebními 
festivaly v  Přerově Pavel 
Ondrůj. 

Vstupné na  koncer-
ty je dobrovolné, v  přípa-
dě trvalého deště pořada-
telé vystoupení přesouvají 
do Městského domu v Pře-
rově.  (red)

PŘEROVSKO

Keltská noc nabídne 
pořádnou dávku 
hudební rozkoše

Hudební léto: koncert 
na hradbách každé úterý

Letos poprvé moh-
li sportovci spojit 
Welzlův kvadriatlon 

s Welzlovým MTB marato-
nem. Organizátoři závodů 
v  Zábřehu totiž spojili po-
pulární závody do  jednoho 
víkendu.

Z  zařazení obou akcí 
na  14. a  15. července pořa-
datele vedly četné žádos-
ti účastníků startujících 
na  obou závodech a  také 
těch, kteří přijíždějí z daleka.

Co vlastně Welzlův kvad-
riaton zahrnuje? „Je to uni-
kátní forma závodu určená 
pro nejširší veřejnost i  pro 
sportovní špičku. Od  stan-
dartních triatlonů ho odli-

šuje jeden moderní prvek – 
jeho součástí je in-line tra-
sa. To zvyšuje nejen nároč-
nost závodu, ale i  jeho di-
váckou atraktivitu, proto-
že tuto disciplínu v  mno-
ha závodech nenajdete,“ 
řekl za realizační tým Pavel 
Bruštík. 

Zazávodit si v  okolí Zá-
břehu vyráží každoročně víc 
lidí. Loni se účastnilo 220 zá-
vodníků. Kromě domácích 
přijíždějí i  sportovci z  Pol-
ska, Slovenska nebo Velké 
Británie. Kvadriatlon se ode-
hrává na venkovním koupa-
lišti v  Zábřehu, kde se také 
odehrává divácky atraktivní 
výměna kol a  bruslí. První 

ročník se konal v  létě 2010. 
O dva roky později se přida-
lo Welzlovo kolo. Na  MTB 
maratonu měli letos jezdci 
na horských kolech na výběr 

z okruhů dlouhých 25 nebo 
50 kilometrů.

Nad závody přezval zášti-
tu hejtman Ladislav Okleš-
těk.  (red)

Na  neopakovatel-
nou jízdu po Čes-
ké a Slovenské re-

publice vyrazil před kon-
cem června speciální Pre-
zidentský vlak. Soupravu, 
kterou připravilo Národ-
ní technické muzeum, si 
mohou zájemci prohléd-
nout 19. a 20. července také 
v Olomouci.

Vlak bude složen z želez-
ničních vozů, které v  růz-
ných etapách sloužily čes-

kosloven-
ským pre-
zidentům. Zprovozněním 
historického „Prezident-
ského vlaku“ se Národní 
technické muzeum a České 
dráhy připojují k  oslavám 
100. výročí založení Čes-
koslovenské republiky.

K  návštěvě komfortních 
salonních vozů našich pre-
zidentů zve také Olomouc-
ký kraj a  Vlastivědné mu-
zeum v Olomouci.  (red)

Prezidentský vlak zastaví v Olomouci

Zprávy z Olomouckého kraje 
sledu jte ve vysílání ZZIP TV, 

Televize Přerov a TV Morava.

ŠUMPERSKO

Na horském kole se závodníci v Zábřehu letos projeli ve dvou dnech 
za sebou. Při kvadriatlonu i MTB maratonu.  Foto: Welzlův kvadriatlon

Welzův kvadriatlon i kolo premiérově 
v jednom víkendu

JESENICKO

V moderní hale se dá hrát futsal, florbal, basketbal nebo tenis.  Foto: Městský úřad Jeseník

OLOMOUCKO

Salónní vůz F. F. d´Este Aza 1-0086 interiér, Ringhofferovy závody, 1909. 
 Foto: www.ntm.cz

PROSTĚJOVSKO

Na Keltské noci zahraje i rakouská kapela Celtica Pipes Rock. 
 Foto: archiv pořadatele
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To mě zas jednó ten muj chlap do-
stal. Teda né, že bê po mně tak 

tóžel, to zas jôž máme za sebó a jak 
jenom mužem, tož neblbnem. Ale 
nekdê přêndó chvilkê, kdê mě Jora 
překvapi. A minôlé štvrtek řiká: „Tê, 
Božka, co dêbêsmê v sobotô odpoled-
ne grilovalê?“ „Nô tê sê blbé,“ na to 
já, „šak nemámê gril. To ses pomá-
tl nebo co?“ „Jak - nemámê? Mámê. 
Před chviló sem ho objednal po tem 
internetě. Božka, to bôde Amerika!“ 
A  ôkázal mně na  tem svym kompô, 
co to objednal. Tož - chvilô sem hle-
děla, jak tele na novy vrata. Ten ob-
chod, co tê grilê nabizel, se tvářêl, jak 
dêž nikdo na  světě nedělá celé boži 
čas nic inyho, než že grilôje maso, ale 
ê zeleninô a  všecko možny. A  hlav-
ně - ten gril, co Jôra vêbral a jôž ê za-

platil tém interfernetovém bankov-
nictvim, bêl ve slevě. V akcê!!! Tož to 
mosel za tê prachê vzit. Nô dêbêch já 
ô teho počálô seděla, tož objednám 
snaď třê, ja to bêla véhodná kópě! 
Jak sem mô chtěla nédřiv vênadat, že 
ôtráci za  hlóposti, tož sem nakonec 
mosêla ôznat, že takové gril se doma 
muže náramně hodit. A  navic: Do-
prava zadarmo a  do  drôhyho dňa! 
Jak sem jôž řekla, bêl štvrtek, co mně 
to Jôra oznámil. Tož já celá řičná 
hneď kalupem k  řeznikovi. To vite, 
na slôšny maso mosite takê přêjit co 
nédřiv, ináč máte plátkê samó flaksô. 
Nô a podařêlo se mně kópit ale fakt 
krásnó krkovičkô. Tož sem teho vza-
la radš vic, protože sem čšola, že to 
bôde z teho ohňa takovy lepši a sni se 
teho dvakrát tolik. Pak sem letěla pro 

nejakó zeleninô. Přece kvulê temô 
nebôdô vařêt zemsky. Nšo a  Jôrovi 
jakysše to pivo, to bšelo takê v  akcê 
za  šesnást korôn flaša - tož nekôpte 
to! Vzala sem mô hneď štêrê, šak aji 
já si dám loka. Po masenkô bôde ži-
žeň. Nô ja, já přendô dom a tam boži 
dopôštěni. Cirkula pôštěná, ô ni Jôra 
a  řeže jak o  žêvot. „Co zas blbneš? 
Máš na  rôkách moc prstu, čê co?“ 
„Nô co bech blbl. Kdepak si k temšo 
grilováňó sedneš? Na zem? Vêrábim 
lavečkê a stul na zehradô.“ Nô já sô 
přece hlópá, to je jasny. Tož - prčêl se 
s  tém eště celé pátek a  v  sobotô do-
poledne. Kurňa, ale co ten gril? Dêť 
eště nepřêšil! Letim na  počtô. Tam 
nic nevijó. Nô šak tam nikdá nic ne-
vijó. Ôtěkám dom a řikám to Jôrovi. 
„Co?“ zařval ten muj a zapiná kom-

pjutr. Hledá tô stránkô s  grilama, 
kontakt, volá a  - nic. Akorát v  ele-
trické poště má novó zprávô: „Vaša 
objednávka bêla přejatá, zboži bôde-
me expedovat do  14 dni.“ Tož to je 
pěkny. Co včêl? Jôra celé zôřêvé jim 
cose napsal a  modré vztekem to aji 
hneď odeslal. Zavřel počétač a ôdělal 
tê svy psi očeska. „Tož promiň, Boži, 
netšošel sem, že tše kecê o  brzkym 
dodáňó só skšotečně jenom kece.“ 
„Nô co, tož k  temô masô ôdělám tê 
zemsky a  snime to normálně,“ po-
vidám a  takê sem to hneď ôdělala. 
A po obědě smê sedlê na tê novy lav-
kê, vesliklê smê se do plavek, otevřelê 
smê si piviska a  grilovalê smê se až 
do večera. Beztak nésmê žádni Ame-
ričani.

Božka

Zájemci přišli na nové 
komentované pro-
hlídky doplněné his-

torickými scénkami či zpě-
vem hanáckých písní. 

S  minulostí zámku 
a  jeho architekturou se-
známili návštěvníky stu-
denti cestovního ruchu 
ze Střední odborné ško-
ly podnikání a  obchodu. 
Ta prohlídky zorganizova-
la ve  spolupráci s  městem 
Prostějov. 

V komnatách téměř 500 
let staré renesanční pa-

mátky se mluvilo mimo 
jiné o  vzácných freskách. 
Objevit se je podařilo až 
při nedávné rekonstrukci 
a  v  regionu prakticky ne-
mají obdoby. Připomně-
li se i  někdejší majitelé 
a  zároveň stavitelé zámku 
z  moravského rodu Pern-
štejnů. V  humorných pó-
zách, jež patřily ke  kaž-
dodennímu životu nosite-
lů modré krve, je ztvárni-
li herci a  herečky obleče-
ní do dobových kostýmů. 

„Jsem moc rád, že se 
naši studenti do  prohlí-
dek zapojili. Patří jim vel-
ké poděkování, stejně jako 
našemu absolventovi Jir-
kovi Trundovi. Se svými 
přáteli ze zámku v  Plum-
lově připravil povedené 
divadelní vstupy,“ vyzdvi-
hl ředitel SOŠ podnikání 
a  obchodu Marek Moud-
rý dlouhodobě pečující 
o  rozvoj turismu v  Pros-
tějově.

Kromě zajímavých he-
reckých výkonů zpest-
řil průvodcovský výklad 
také umělec Karel Keke-
ši. Své hudební vystoupe-
ní spojil s hanáckým folk-
lórem. Zazpíval několik 
lidových písní a  předvedl 
tradiční mužský kroj, jenž 
se na  Prostějovsku stále 
nosí. 

Mezi třemi stovkami 
lidí, kteří si opravenou 
stavbu na  Perštýnském 
náměstí prohlédli, nechy-
běla ani prostějovská pri-
mátorka Alena Rašková. 
Nad prohlídkami s  teč-
kou v  podobě prezentace 
budoucího využití zám-
ku ve  Ptení dokonce pře-
vzala záštitu. „Bylo milé 
sledovat rozzářené tvá-
ře řady účastníků prohlí-
dek. Potěšilo je, že se mo-
hou podívat do  míst, kde 
to předtím prakticky ne-
bylo možné,“ podotkl Ma-
rek Moudrý.  (red)

Jôra a Božka ovádijó: Suprgrilovačka
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Co budeme potřebovat?
25 dkg hladké mouky, 12,5 dkg tuku, 12,5 dkg strouhané 
mrkve, na obalení moučkový cukr smíchaný se skořicí

Mrkvové krucánky
TRADIČNÍ JÍDLA Z NAŠEHO KRAJE

Příprava
Z  mouky, tuku a  mrkve 
vypracujeme hladké těs-
to a  necháme uležet. Po-
tom ho rozválíme, nakrájí-

me na  proužky, které sto-
číme a  pečeme dozlatova. 
Ještě teplé obalíme v  cuk-
ru se skořicí.

Prohlídky zámku v Prostějově 
přilákaly za odpoledne přes 300 lidí
Jeho prostory zůstá-
valy pro veřejnost 
dlouho nepřístupné. 
Po rozsáhlé opravě se 
ale do zámku na Per-
štýnském náměstí 
v centru Prostějova 
postupně vrací život. 
Kromě působení zá-
kladní umělecké ško-
ly se sem v odpoled-
ních hodinách v polo-
vině června nahrnuly 
více než tři stovky tu-
ristů. 

Prohlídky zámku v Prostějově vedli studenti cestovního ruchu. Foto: SOŠ podnikání a obchodu

Historie zámku v Prostějově
Zámek v  Prostějově nechal ve  20. letech 
16. století postavit v  renesančním slohu teh-
dejší majitel města a  celého plumlovského 
panství Jan z  Pernštejna. Zámeckým komna-
tám musela ustoupit věžovitá Kostelecká brá-
na, místo ní si měšťané o  kousek dál vymoh-
li zřízení menšího vstupu pro pěší, tzv. fortny. 
Další Pernštejn, Vratislav, mimo jiné královský 
kancléř, zámek honosně přestavěl. Jeho vý-
znam ale začal postupně upadat, sloužil jako 
sýpka nebo židovské vězení. V  19. století mu 
zašlý lesk vrátila rodina Chmelařových, která 
z něj udělala kulturní centrum. O století pozdě-
ji však znovu přišel ústup ze slávy. Momentál-
ně je zámek v majetku Statutárního města Pro-
stějova a opět nachází důstojné a plnohodnot-
né využití. Studenti ze Základní umělecké školy 
Vladimíra Ambrose v  něm pilně cvičí, studen-
ti SOŠPO zase příležitostně provádějí. Sídlí zde 
také regionálním infocentrum.  (red)

OLOMOUCKÝ KRAJ NABÍZÍ K ODPRODEJI 
TENTO NEMOVITÝ MAJETEK:

pozemek parc. č. st. 818 zast. pl. o  výměře 40 m2, jehož součás-
tí je stavba bez č.p./č.e., tech. vyb., pozemek parc. č. st. 819 zast. 
pl. o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stav-
ba, a část pozemku parc. č. 973/2 ost. pl. o výměře 757 m2, dle geo-
metrického plánu č. 2047–10213/2015 ze dne 30. 9. 2015 pozemek 
parc. č. 973/4 ost. pl. o výměře 757 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, vše 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy řez-
bářské, Tovačov, Nádražní 146, za minimální kupní cenu ve výši 
680  000 Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v  uzavře-
ných obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s  pře-
vodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Cenové nabídky s  uvedením případného účelu využití předmět-
ných nemovitostí prosím zašlete nebo osobně doručte v termínu 
od 3. 7. 2018 do 31. 8. 2018 do 13.00 hod. na adresu: Olomouc-
ký kraj, komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomoucké-
ho kraje, Jeremenkova 40a, 779  11 Olomouc. Nabídku je nutno 
zaslat ve dvou uzavřených obálkách* a v levém horním rohu obá-
lek výrazně uvést slova „neotvírat – cenová nabídka – Tovačov“. 
Na  obálce musí být rovněž uvedena doručovací adresa zájemce. 
Za včas doručené se považují nabídky, které byly Olomouckému 
kraji na uvedenou adresu v uvedeném termínu doručeny.

Žádosti, podněty a připomínky k  tomuto záměru Olomouckého 
kraje se přijímají do 31. 8. 2018 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad 
Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a  správních činností, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Doba zveřejnění záměru: od 3. 7. 2018 do 31. 8. 2018 
Zveřejněno: 3. 7. 2018

Kontakty:  regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 508 423, 
v.jurenova@kr-olomoucky.cz, tel. 585 506 130  

* Nabídku vložte do  jedné obálky s  označením nabídky 
a tuto obálku poté vložte do druhé obálky a opět uveďte ná-
zev nabídky. Pro další jednání v předmětné záležitosti pro-
sím uveďte do  nabídky Vaši přesnou adresu a  telefonický 
kontakt, popřípadě e-mailovou adresu.
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I  já jsem členem sboru 
dobrovolných hasičů,“ 
říká oblečený do  tma-

vomodrého kabátu a  s  če-
picí stejné barvy na  hlavě 
určický farář Leszek Adam 
Rackowiak. Za  sebe a  své 
kolegy sloužil v den svátku 
svatých Cyrila a  Metodě-
je v  kostele slavnostní mši. 
Na  jejím konci požehnal 
nový přírůstek do  sboru, 
sošku patrona hasičů svaté-
ho Floriána. 

Jeden z  Rackowiakových 
předchůdců stál u  zrodu 
hasičství v Určicích. V roce 
1888 vzešel od  tehdejšího 
kaplana Františka Svobody 
dokonce samotný podnět 
ke  vzniku sboru. Svou roli 
navíc sehrál obrovský po-
žár, který postihl celou sou-
sední ves Alojzov.

Udržují tradici předků
Svoboda svým zaujetím zís-
kal pro ochranu před oh-
něm více než pět desítek ur-
čických občanů. Ti uspo-
řádali zakládající schůzi, 
na které si zvolili své vedou-
cí funkcionáře. V jejich čele 
stál jako starosta Matěj So-
sík. Pozor, tohle jméno bys-
te si měli zapamatovat. 

Ze sboru totiž nevymi-
zelo ani dnes. Velí mu pra-
pravnuk Matěje Sosíka Ja-
romír, jeho manželka Len-
ka zase „obstarává kasu“. 
Do toho ještě zvládá úlohu 
neofi ciální tiskové mluvčí. 
„S novináři mluvím v pod-
statě na  všech akcích, kde 
se angažujeme,“ přizná-
vá s  tím, že členy sboru 
jsou rovněž její syn Michal 
a snacha Eva. 

Sosíkovi pochopitel-
ně nemohli chybět na  vel-
ké oslavě, kterou si Určičtí 
130. narozeniny svého ha-
sičského sboru připomněli. 
Pozvání rozeslali i do okolí. 
V sále sokolovny, kde se ko-
nalo slavnostní zahájení, se 
tak sešli hosté z  Dětkovic, 
Vranovic-Kelčic nebo Pěn-
čína. A  protože ke  každým 
správným narozeninám pa-
tří dárky, nepřijeli s prázd-
nou. Vranovickokelčičtí to 
na  pódiu rozjeli se svými 
zábavnými tanečními čís-
ly, Pěnčínští předvedli svo-
ji skoro sto let starou stří-
kačku. 

Součástí oslav byl také 
průvod, při kterém hasiči 
položili věnce u  sochy sva-
tého Floriána a  u  pomní-

ku padlým. „Tradici předků 
chceme udržovat a  předá-
vat ji dál. Být dobrovolným 
hasičem je úžasné poslání. 
Lidé pomáhají lidem, aby 
všichni byli šťastní,“ pozna-
menal Leszek Rackowiak. 

Kromě hašení požárů 
organizují divadlo
Určický sbor momentál-
ně sdružuje 65 hasičských 
nadšenců. Nejstaršímu 

z nich je 86 let, k nejmlad-
ším patří čtrnáctiletý Aleš 
Kořínek. K helmě a stříkač-
kám ho přivedl otec Radek, 
jenž sám dělá strojníka. 
„Na  věku nezáleží. I  jako 
mladí kluci můžeme po-
máhat starším lidem a  na-
učit se věci, které bychom 
se jinde nenaučili,“ odpo-
věděl chlapec na otázku, co 
ho na činnosti dobrovolné-
ho hasiče nejvíce baví.

Na určické oslavy přispěl 
Olomoucký kraj i  obec-
ní úřad. Starosta Petr Kou-
řil se setkání s hasiči osob-
ně zúčastnil. „Jejich jednot-
ka zasahuje při požárech, 
je velice činná. Pro Urči-
ce toho ale odvádějí daleko 
víc. Pomáhají pořádat desít-
ky společenských a  kultur-
ních akcí,“ vyzdvihl a  po-
přál sboru dalších minimál-
ně stejně úspěšných 130 let. 

Do  pestré palety hasič-
ských aktivit patří i ochot-
nická divadelní předsta-
vení. „Paní Sosíková píše 
scénáře. Hry mají vel-
ký úspěch, hlediště je při 
nich vždy zaplněné,“ po-
dotkl starosta sboru dob-
rovolných hasičů v  Urči-
cích Alois Mlčoch. Mimo-
chodem, starostuje už přes 
pětadvacet let – od  roku 
1991.  (red)

Hasičský průvod s věnci na cestě z určického kostela k soše svatého Floriána. Druhý věnec položil u pomníku padlým.  Foto: redakce

Jedno století a tři dekády k tomu. Tak dlouho 
existuje sbor dobrovolných hasičů v Určicích 
na Prostějovsku. Hasičská uniforma se v obci 
s více než 1 300 obyvateli dědí v rodinách, pří-
padně ji nosí lidé působící v důležitých funkcích.

Hasiči z Určic oslavili 130 let, organizují 
i desítky kulturních akcí

Zvířata jsou oblíbe-
ným turistickým lá-
kadlem. I  proto je 

olomoucká zoologická za-
hrada jedním z  nejnavště-
vovanějších míst v  Olo-
mouckém kraji.

Návštěvnost zoo se v  po-
sledních letech pohybuje ko-
lem 350 tisíc lidí za rok. Po-
souvat ji výš mají nové atrak-
ce. V květnu zoo otevřela ji-
hoafrický pavilon Kalahari, 
kde jsou k vidění i méně běž-
ná zvířata, například hrabáč 
kapský. Připravuje se dal-
ší etapa safari – vláček ten-
tokrát zaveze pasažéry mezi 
americké bílé vlky. Průcho-
zí bude po opravě také roz-
měrná voliéra. 

Exotika na Hané
Safari má nyní zprovozně-
né dvě etapy. První je Afri-
ka s oryxi a žirafami a dru-
hou Euroasie, kde se ná-
vštěvníci potkají se sed-
mi druhů kopytníků. Bílí 
vlci čekají v  připravované 
Americe, která otevře le-
tos. Následovat má Aus-

trálie s  klokany a  pštrosy 
a  Arktida se soby. Cestu-
jící v  safari vláčku se do-
stanou do míst, kam pěšky 
nemohou. 

Na co se těší děti?
„Největší koncentra-
ce dětí je při procházce 
naší zahradou vždy u  vý-
běhu koz kamerunských, 
kam si mohou vlézt,“ řek-
la mluvčí zoo Karla Břeč-
ková. Zamířit lze také 
do  průchozích výběhů 

klokanů, psounů, pštrosů 
emu a makaků.

Děti si rády zvířata hladí. 
S tím je to ale trochu složi-
tější. Zoo se snaží chovat je 
co nejpřirozenějším způso-
bem – a k tomu hlazení ne-
patří. „Zvířata jsou divoká, 
ne ochočená. Ovšem s ohle-
dem na  obrovskou oblíbe-
nost osobního kontaktu se 
zvířaty připravujeme kromě 
koz ještě stejným způsobem 
fungující výběh s  králíky,“ 
prozradila mluvčí. (red)

Olomoucká zoo patří v kraji 
mezi nejvyhledávanější místa

Žirafy Rothschildovy chová olomoucká chová od roku 1976.
  Foto: archiv zoo
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Začínající Základ-
ní umělecká ško-
la Pamfi lia z  Vel-

kých Losin na  Šumpersku 
má za  sebou křtiny. Udá-
lost nahradila slavnostní 
otevření školy, na které ne-
zbyl čas. Rozjezd nové ZUŠ 
nebyl snadný, ale nako-
nec bylo posunutí termínu 
slavnostního dne na sobotu 
16. června přínosem. Pamfi -
lia se už totiž mohla zařadit 
mezi školy úspěšně prově-
řené Českou školní inspek-
cí, a  tak byl tento den ještě 
o něco více slavnostnější. 

Žáci nejprve absolvovali 
happening v ulicích, kam si 
vzali kromě hudebních ná-
strojů například originální 
mávátka s  čísly, která roz-
dávali kolemjdoucím dě-
tem. Čísla byla slosovatelná 
v  soutěži o  bezplatnou ho-
dinu hry na nástroj u učite-
lů ze ZUŠ. Pro veřejnost byl 
po  celou dobu volně pří-
stupný dětský koutek s hu-
debními hrami, soutěžemi 
o hudební ceny nebo origi-
nálním hudebním malová-
ním na tělo.

Klavír, housle, flétna 
a bicí
Při koncertu zazněly ne-
jen známé fi lmové melodie 
v podání orchestru, ale také 
sóla všech studijních zamě-
ření. Pro první školní rok 
byla otevřena studijní za-

měření hra na  klavír, hous-
le, zobcovou fl étnu a bicí ná-
stroje s  tím, že od  dalšího 
školního roku se ZUŠ roz-
růstá o sólový zpěv. Zazněla 
i  společná komorní vystou-
pení, celé odpoledne zpest-
řily dramatické scénky žáků 
i učitelů. Nechybělo ani ori-
ginální minipředstavení 
s názvem Klavír na kreditku.

„Akce měla jako jeden 
z  cílů přiblížit dětem, mlá-
deži i  starším generacím 
klasickou hudbu a dokázat, 
že umění není jen záleži-
tost starších vysokoškolsky 
vzdělaných vrstev. Jedná se 
o živou entitu, která oboha-
cuje v  každém věku a  roz-
položení. V nové ZUŠ Pam-
fi lia se pedagogický sbor 

snaží o  otevírání nových 
obzorů v  oblasti hudební-
ho vzdělávání pomocí efek-
tivních a inovátorských me-
tod mimo jiné formou her,“ 
uvedla ředitelka školy Petra 
Akritidu.

Všemi oblíbená škola
Akademický malíř Mono-
gramista T. D věnoval ško-
le maketu loga vyrobenou 
sklářskou dílnou z  Rapotí-
na, která byla posléze po-
křtěna vodou ze Zelených 
kamenů jesenického po-
hoří. Škola dostala jméno 
Pamfi lia, což v překladu ze 
starořečtiny znamená vše-
mi oblíbená. Název kore-
sponduje i  s  mottem ško-
ly „Tradice, inovace, radost 

a sebevyjádření“ a částečně 
s výrokem J. A. Komenské-
ho „Více, než učením, měly 
by se děti zabývati umě-
ním,“ které je druhým mot-
tem školy.

Po  ukončení programu 
na  náměstí ve  Velkých Lo-
sinách proběhl ještě dru-
hý koncert na nádvoří míst-
ních lázní.

Kromě žáků nové základ-
ní umělecké školy se před-
vedl hostující sbor Loučňá-
ček z  Loučné nad Desnou 
a  několik hostujících hrá-
čů v orchestru, kteří zajistili 
program pro veřejnost. Lidé 
přišli v hojném počtu. Akci 
zaštítil hejtman Olomouc-
kého kraje Ladislav Okleš-
těk.  (red)

Hned pět zaměst-
navatelů z  Olo-
mouckého kraje 

letos získalo prestižní cer-
tifi kát Společnost přátelská 
rodině, který je udělován 
na  dobu tří let. Pořadate-
lem projektu je Síť pro rodi-
nu a  podporovatelem Olo-
moucký kraj.

„Hejtmanství podporuje 
rodinný život v regionu vel-
mi aktivně. Máme webové 
stránky určené pro rodiny, 
časopis, který je informu-
je o  důležitých novinkách 
a  zajímavých akcích a  vy-
dáváme také rodinné pasy. 
Projekt Společnost přátel-
ská rodině má stejný cíl, 
proto ho považuji za  důle-
žitý,“ uvedl hejtman Olo-
mouckého kraje Ladislav 
Okleštěk.

Přihlášené organizace 
prošly auditem, který se za-
měřil na čtyři základní ob-
lasti. Hodnotily se napří-
klad zaměstnavatelské pod-
mínky, a  především 
prorodinné ak-
tivity. Zájem-
ci o titul Spo-
lečnost přá-
telská rodi-
ně museli 
úspěšně pro-
jít dotazníko-
vým šetřením, 
obstát při kontrolní 
návštěvě i  před závěreč-
nou čtyřčlennou porotou.

„Svoji výhru z  minulé-
ho ročníku obhájila spo-
lečnost Hella Autotechnik 
Nova z  Mohelnice. Certi-
fi kát obdržely také společ-
nosti Středomoravská Ne-
mocniční, Koyo Bearings 

Česká republika, Rodinné 
centrum Provázek a  Wal-
dorfská základní a mateřská 
škola Olomouc,“ řekla Lu-
cie Brlková z krajského od-
boru sociálních věcí.

Slavnostní vyhlášení oce-
něných organizací proběhlo 
v pondělí 18. června v are-
álu Korunní pevnůstky 
v  Olomouci. Zúčastnily se 
ho také rodiny s dětmi, pro 
něž byl připraven program 
v  podobě soutěží a  nejrůz-
nějších atrakcí.

Tradiční kampaň Sítě pro 
rodinu Společnost přátel-

ská rodině běží již 
od  roku 2004. 

Zaměřuje se 
na  podporu 
rodiny v kaž-
dé život-
ní fázi, tzn. 
na  všechny 

generace a  je-
jich potřeby. 

Aktivity kampaně 
v posledních letech smě-

řují především k zaměstna-
vatelům. Důraz je kladen 
na motivaci zaměstnavatelů 
k  uplatňování rovných pří-
ležitostí a  zavádění opatře-
ní pro slaďování rodinného 
a  pracovního života jejich 
zaměstnanců.  (red)

Titulem Společnost 
přátelská rodině 
se pyšní další firmy

V podhůří Jeseníků zahájila činnost nová základní umělecká škola.  Foto: ZUŠ Pamfilia

Ne všechny dětí 
mají to štěs-
tí, že mohou žít 

ve  vlastní rodině. O  ně-
které děti se bohužel jejich 
rodiče nemohou, nechtě-
jí nebo nedokáží posta-
rat. Přestože v současnosti 
v Olomouckém kraji peču-
je o  děti formou náhrad-
ní rodinné péče kolem 
700 pěstounů a  celkem se 
jedná přibližně o 1 000 dětí, 
stále hledáme náhradní 
rodiče pro okolo 450 dětí 
žijících mimo svou vlastní 
rodinu.   

V  letošním roce Olo-
moucký kraj ve  spoluprá-
ci s  Ministerstvem práce 

a  sociálních věcí, orgány 
sociálně-právní ochrany 
dětí na  území Olomouc-
kého kraje a  neziskovými 
organizacemi působící-
mi v  oblasti náhradní ro-
dinné péče poprvé pořá-
dá setkání nejen pro pěs-
touny, ale také pro širokou 
veřejnost, s  názvem Den 
(pro) pěstounství. Reali-
zací Dne (pro) pěstoun-
ství chce pěstounským ro-
dinám poděkovat za  je-
jich ne vždy snadnou péči 
o děti jim svěřené, a záro-
veň chce poskytnout pro-
stor pro setkání pěstou-
nů navzájem, jejich dětí 
a  všech těch z  řad veřej-

nosti, které téma náhrad-
ního rodičovství zajímá. 
Pro návštěvníky budou 
na místě k dispozici infor-
mační materiály a  na  je-
jich otázky budou připra-
veni odpovídat také od-
borníci z oblasti náhradní 
rodinné péče. 

V  areálu bude možno 
zakoupit občerstvení.

Program bude probí-
hat ve venkovních i vnitř-
ních prostorách, nemusí-
te se tedy bát ani špatné-
ho počasí. 

Celý odborný i  dopro-
vodný program je pro ná-
vštěvníky zdarma, navíc 
během konání akce mají 
všichni návštěvníci ná-

rok na zvýhodněné vstup-
né do  Pevnosti poznání, 
v  rámci nějž bude možné 
zdarma vyzkoušet i  gyro-
skop nebo navštívit plane-
tárium!

Přesvědčte se, že 
pěstounství má smysl
Akce se koná pod záštitou 
hejtmana Olomouckého 
kraje Ladislava Oklešťka. 
„Pořádání Dne (pro) pěs-
tounství je pro nás vel-
kou ctí a  jedinečnou pří-
ležitostí poděkovat li-
dem, kteří se snaží vytvo-
řit dětem úplnou rodinu. 
Tuším, že to někdy není 
snadné, ale také vím, že to 
stojí za to.," řekl hejtman. 
Olomoucký kraj se sna-
ží rodinný život podporo-
vat dlouhodobě. Nespo-
juje jen děti a  rodiče, ale 
také seniory s  jejich vnu-
ky nebo dokonce pravnu-
ky. „Proč to všechno dě-
láme? Chceme, aby celý 
Olomoucký kraj byl jed-
nou velkou rodinou. Pěs-
tounská péče je nám vel-
kou inspirací,“ dodal 
Okleštěk. (red)

Den (pro) pěstounství
Kdy a kde

16. září 
10-18 hodin

Pevnost poznání 
Olomouc 

(areál Korunní pevnůstky), 
tř. 17. listopadu 7

Těšit se můžete na bohatý doprovodný 
program:
 zábavné a soutěžní aktivity pro rodiny 

 hudební vystoupení

 filmy a divadelní představení

 besedu s pěstouny 

 výstavu Jsem pěstoun

 konzultace s odborníky na náhradní 
rodinnou péči

Umění je pro všechny, 
ukazuje nová ZUŠ Pamfilia
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Jako v pohádce si mohou připadat návštěvníci muzea kočárů v (tajenka). Tamní expozice nabízí světové unikáty, 
které byly po důkladné renovaci poprvé zpřístupněny v roce 2009. Některé kočáry vozily princezny a krále, jiné 
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KŘÍŽOVKA O CENY

SUDOKU  LEHKÉ STŘEDNÍ TĚŽKÉ

KOMIKS

třeba vysoké církevní hodnostáře. Milovníky starých časů potěší i vkusně rekonstruova-
ný interiér muzea. Řešení zašlete do 2. září na adresu krizovky@kr-olomoucky.cz.
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Do  Olomouckého kraje 
podle údajů statistiků za-
mířilo loni přes 650 tisíc 
návštěvníků. Čemu to při-
čítáte?
Nárůst turistů je samozřej-
mě pozitivní zpráva. Mě 
osobně velmi těší, že se 
každý rok zvedá počet hos-
tů, kteří v  našem regionu 
přenocují. Loni to byly re-
kordní dva miliony nocle-
hů. Olomoucký kraj nabí-
zí vše, od  úrodných nížin 
až po  hory, spoustu hra-
dů, zámků a  jeskyní, také 
množství lázeňských kom-
plexů a  kvalitních wellne-
ss služeb... Na  své si při-
jdou milovníci kulturních 
i  technických památek. 
Myslím, že lidé přišli na to, 
že nemusí projet celé Čes-
ko, aby tohle všechno vidě-
li, ale stačí jim navštívit náš 
region. 

Jak turistům dáváte vě-
dět, že Olomoucký kraj je 
pro ně tím nejlepším mís-
tem, kde mohou trávit 
volný čas?
Kraj vydal řadu příru-
ček pro cestovatele i  turis-
tických průvodců. Máme 
také turistický informač-
ní portál, kde najdou vše, 
co pro cestování po  regio-
nu potřebují. Hejtmanství 
se navíc prezentuje na me-
zinárodních veletrzích ces-

tovního ruchu, pravidel-
ně jezdí lákat turisty přímo 
do Polska nebo na Sloven-
sko. Hejtmanství podpo-
ruje růst cestovního ruchu 
také přímými investicemi.

Od  roku 2005 mají tu-
risté možnost využít sle-
vou kartu Olomouc regi-
on Card. Jaké s  ní máte 
do budoucna plány?
Hlavním cílem bude dál 
rozšiřovat počet míst, kde 
ji mohou lidé využít. Už 
teď jich jsou zhruba dvě 
stovky. Pokud si turisté 
dovolenou dobře naplá-
nují a  zaměří se na  místa, 
kde díky této kartě mohou 
čerpat různé slevy, klidně 
za  dovolenou ušetří tisíce 
korun.

Kraj se mimo jiné zamě-
řuje na  podporu lázeň-
ství, které táhne turisty 
také do  odlehlejších částí 
regionu. Jak jste spokojen 
se současným stavem lá-
zeňských pobytů?
Provozovatelé lázní rych-
le zareagovali nejen na ros-
toucí počet lázeňských hos-
tů z  Česka, ale především 
ze zahraničí. V  souvislosti 
s tím výrazně narostla kva-
lita poskytované péče, kte-
rá se s minulostí nedá srov-
nat. Takže spokojený jsem, 
i když stále je co zlepšovat. 

Máte ohlasy na  fi lmo-
vý turismus, tedy výlety 
do  lokací, kde se natáčely 
fi lmy a seriály? 
Kraj podporuje fi lma-
ře a motivuje je k natáčení 
v našem regionu prostřed-
nictvím fi lmové kancelá-
ře Jeseníky Film Offi  ce. Te-
levizní diváci i  návštěvní-
ci kin se tak mohli dově-
dět třeba o přehradě Krás-
né u Šumperka, poznat pů-
vabnou přírodu na  Hanu-

šovicku nebo obdivovat 
historické budovy v  Šum-
perku a  Olomouci. Tohle 
všechno mělo na turistický 
ruch pozitivní dopad, což 
nám potvrdili přímo pra-
covníci regionálních infor-
mačních center.  

Jak podporujete pod-
nikatele, kteří turistický 
ruch v kraji rozvíjí?
Olomoucký kraj nabí-
zí několik dotačních titu-

lů, které jsou určeny právě 
na  rozvoj turistiky a  pod-
poru cestování. Dobře vím, 
jak těžké je v  této oblasti 
podnikat, a  proto náš kraj 
jako první začal vloni udě-
lovat Ceny cestovního ru-
chu. Chceme tak poděko-
vat lidem, kteří provozu-
jí třeba hotely, lázně nebo 
jiná atraktivní zařízení, 
za  to, že hlavně díky nim 
je turistický ruch na  vze-
stupu. 

Začalo léto. Co vaše do-
volená?
Žádné dlouhé volno mít 
nebudu, což manželku asi 
opět nepotěší. Chtěl bych  
ale najít v  diáři alespoň 
tři dny a  vyrazit někam 
do  okolí. Už léta jsem  
například nebyl na  Pra-
dědu a  dlouho se chys-
tám také na  Hranickou 
propast. Je to celosvětový 
unikát, který mám skoro 
za humny.  (red)

Řešení ze strany 8

Hejtman Ladislav Okleštěk: „Turisté do našeho 
kraje jezdí rádi. Nabízí jim relax i adrenalin.“

Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje
Narodil se v Prostějově, je mu 57 let. Dvacet let starostoval ve Výšovicích na Prostějovsku. Od roku 2013 je poslan-
cem. Život ale zná i z druhé strany, pracoval v zemědělském družstvu a v době starostování podnikal. V roce 2016 
se stal krajským zastupitelem. Minulý rok v únoru byl členy zastupitelstva zvolen hejtmanem. Kromě cestovního ru-
chu má za kraj na starosti krizové řízení, sociální věci a vnější vztahy. Ladislav Okleštěk je ženatý, má dceru a syna.

Olomoucký kraj provozuje internetový 
turistický informační portál?
• Na webu www.ok-tourism.cz představuje hejtmanství kraj skrze 

dva turistické regiony: Jeseníky a střední Moravu. Jeseníky 
nabízejí mimořádné klimatické podmínky a širokou škálu 
sportovního vyžití, střední Morava relaxaci, bohatství památek 
a kulturní tradice. 

• Návštěvníci stránek se dozvědí novinky z obou oblastí. Aktuálně 
například, že na Bouzov jezdí z Mohelnice nová autobusová 
linka nebo že rozhledna na Biskupské kupě ve Zlatých Horách je 
po rekonstrukci opět přístupná.

• Součástí webu je také bohatý kalendář akcí, mezi kterými je 
možné vyhledávat podle názvu, místa, času, typu nebo charakteru 
(mezinárodní, národní, regionální, místní).

• Jazyk portálu lze 
volit mezi češtinou, 
angličtinou, němčinou 
a polštinou.

i Víte, že...

Čísla mluví jasně, turisté mají Olomoucký kraj 
čím dál víc v oblibě. Kromě přírodních a historic-
kých krás regionu je to i výsledek snah hejtman-
ství, které například podporuje podnikatele 
v cestovním ruchu. „Dobře vím, jak těžké je v této 
oblasti podnikat, a proto náš kraj jako první za-
čal vloni udělovat Ceny cestovního ruchu,“ říká 
hejtman Ladislav Okleštěk, který má ve vedení 
kraje na starosti mimo jiné právě cestovní ruch.

FOTOSOUTĚŽ
Z DOVOLENÉ 

V OLOMOUCKÉM KRAJI
Strávili jste příjemnou 

dovolenou v Olomouckém kraji? 

Měli jste s sebou fotoaparát? 

Podělte se o své nejlepší snímky 
a pošlete je do letní fotosoutěže. 

Příspěvky posílejte do 2. září 
na adresu soutez@kr-olomoucky.cz. 

Nejzajímavější z nich zveřejníme 
a odměníme.

* Zasláním fotografie soutěžící souhlasí s dalším 
užitím fotografie pro potřeby Olomouckého kraje.
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Velkolepé oslavy 
100. výročí vzni-
ku Českosloven-

ska připravuje Olomouc-
ký kraj. V sobotu 1. září se 
prostranství před sídlem 
Olomouckého kraje v Olo-
mouci promění v  koncert-
ní sál. Na pódiu se až čty-
řem tisícovkám diváků 
představí například Státní 
fi lharmonie Košice, oper-
ní pěvec Miroslav Dvorský 
nebo multiinstrumentalis-
ta Felix Slováček. Vystoupí 
také houslista Jaroslav Svě-
cený, který si zahraje se slo-
venským houslistou a diri-
gentem Marošem Potoká-
rem. „Těším se i na setkání 
s  olomouckým publikem,“ 
říká v  krátkém rozhovoru 
Jaroslav Svěcený.

Olomoucký kraj vás po-
zval k  oslavám 100. výro-
čí vzniku Českosloven-
ska. Co k  této příležitosti 
pro návštěvníky koncertu 
chystáte?
Velice se na  tento kon-
cert těším, neboť si zahra-
ju slavný koncert pro dvo-
je housle a orchestr d-moll 
Johanna Sebastiana Ba-
cha se slovenským hous-
listou a  dirigentem Maro-
šem Potokárem. Vytvoříme 

tak česko-slovenský sólis-
tický tandem. Zajímavé je, 
že s Marošem již několikrát 
spolupracovala moje dce-
ra Julie, já se s ním v Olo-
mouci na pódiu naopak se-
jdu poprvé.

Na  vystoupení v  Olo-
mouci se představí umělci 
z České republiky i Sloven-
ska. Na  setkání se kterými 
z nich se těšíte nejvíc?
Těším se na viděnou s mým 
spolužákem Leošem Svá-
rovským, Andrejkou Kali-
vodovou, která už zpívala 

i  na  mnou založeném veli-
konočním festivalu Smiřické 
svátky hudby a právě s Ma-
rošem Potokárem, kterého 
bych rád oslovil i k další spo-
lupráci. Těším se i na setká-
ní s olomouckým publikem, 
moje maminka totiž kdy-
si studovala na  tamní Uni-
verzitě Palackého, takže zde 
mám i přátele.

Připomínáte si i  vy 
osobně nějak letošních 
sto let od vyhlášení samo-
statného československé-
ho státu?

Připomínám si 28. říjen kaž-
dý rok. Například vloni jsem 
hrál ve  Washingtonu u  této 
příležitosti českou i  sloven-
skou hymnu u  pomníku T. 
G. Masaryka. Letos chys-
tám i  samostatné recitálo-
vé koncerty s  touto temati-
kou u nás i v zahraničí. Mám 
na Slovensku spoustu přátel 
a  mezi kolegy hudebníky 
také, spolupracuji například 
s  mými kamarády Mirosla-
vem Žbirkou nebo bratislav-
ským orchestrem Cigánski 
diabli, se kterým mám spo-
lečný projekt.  (red)

Houslista Jaroslav Svěcený chystá 
k oslavám známý Bachův koncert

Pořádáte akci? 
Máte tip na zajímavou událost? 

Posílejte nám své pozvánky, 
pomůžeme vám oslovit široké publikum.

noviny@kr-olomoucky.cz

Na  hlavní turistic-
kou sezonu při-
pravilo Vlastivěd-

né muzeum Jesenicka vý-
stavu s názvem Ovce a krá-
vy pod Pradědem aneb Dě-
jiny a  současnost pastevec-
tví v Jeseníkách. Jejím cílem 
bude seznámit veřejnost 
s nepříliš známým tématem 
regionálních dějin a  záro-
veň zavzpomínat na  „staré 
dobré časy“, kdy se na vyso-
kohorských salaších u žejd-
líků poctivé syrovátky po-
tkávali lesníci, později i  tu-
risté a přírodovědci.

Chov skotu a  ovcí je 
na  alpínských holích Hru-
bého Jeseníku prokazatel-
ně doložen již od 16. století, 
skutečný rozmach pastevec-
tví však nastal o dvě století 
později, o  čemž svědčí ne-
jen staré mapy, ale i dodnes 
viditelné zbytky kamenných 
stájí a salaší na svazích Pra-
dědu či Vysoké hole. Vždyť 
i  zřejmě nejznámější jese-
nické turistické chaty, Ov-
čárna a  Švýcárna, sloužily 
původně jako příbytky pro 
pastýře a jeho stáda. Byliny 

a  trávy zde dobytek spásal 
ještě za  druhé světové vál-
ky. S příchodem nového ti-
síciletí se v těchto oblastech 
opět rozezněly zvonce a  ze 
svahů se po  desítkách let 
znovu nese spokojené beče-
ní a bučení. 

Na výstavě provoněné se-
nem a  bylinkami mohou 
kromě mnoha zajímavých 
faktů o minulosti a přítom-
nosti jesenického pastevec-
tví návštěvníci vidět i před-
měty sloužící ke  zpracová-
ní vlny a mléka nebo boha-
tý obrazový materiál. Zá-
roveň se seznámí s životem 
pastevců obecně a  vrcho-
lem pak může být procház-
ka do  těch místních pověs-
tí, v nichž se postava pastý-
ře vyskytuje.

Na výstavě muzeum spo-
lupracuje mimo jiné se 
Správou CHKO Jeseníky, 
právě ona totiž stojí za  ná-
vratem krav a  ovcí do  nej-
vyšších pater našich hor. 
Ofi ciální zahájení je 17. čer-
vence v hlavním sále Vodní 
tvrze, výstava potrvá do po-
čátku října.  (red)

Výstava o dějinách 
pastvy připomene 
staré dobré časy

Matadoři čes-
ké hudební scé-
ny Olympic za-

míří po  letních prázdni-
nách do zámeckého parku 
v  Čechách pod Kosířem 
na  Prostějovsku. V  pátek  
7. září zazní známé songy 
jako Slzy tvý mámy nebo 
Dej mi víc své lásky. Divá-
ci se mohou těšit na všech-

ny členy této legendární 
skupiny – Petra Jandu, Mi-
lana Brouma, Jiřího Valen-
tu a Martina Vajgla.

Vstupenky je mož-
né za  360 korun zakoupit 
v  předprodeji v  olomouc-
kém informačním cent-
ru, v  cestovní kanceláři 
FTL Prostějov, na poklad-
ně Vlastivědného muzea 

v  Olomouci, v  zámku Če-
chy pod Kosířem, v kance-
láři společnosti ARKS Plus 
nebo na internetových ad-
resách www.arks-plus.cz, 
www.arks-vstupenky.cz 
a na portále Ticket Pro. 

Vystoupení Olympicu 
uzavře letošní sérii open 
air akcí v  zámeckém par-
ku.  (red)

Zámeckým parkem se ponese 
hitovka Dej mi víc své lásky

Skot pasoucí se letos na svahu Pradědu.  Foto: redakce

N e n a š l i  j s t e  ve  s vé  s c h r á n c e 
M ě s í č n í k  O l o m o u c k é h o  k r a j e ? 

Nebo nepřišel vašim sousedům a přátelům? 
Napište nám a my sjednáme nápravu. noviny@kr-olomoucky.cz

Jaroslav Svěcený v Olomouci zahraje se Slovákem Marošem Potokárem.  Foto: facebook.com/jsveceny 
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Konkurence byla 
i  letos obrovská, 
silné ročníky byly 

v  některých závodech za-
stoupeny i  čtyřiceti lodě-
mi. Změna počasí a  vítr 
prověřily technickou při-
pravenost posádek, sys-
tém rozjížděk a  semifiná-
le potom jejich fyzickou 
odolnost.

Na  stupeň 
nejvyšší se vy-
švihly hned tři 
posádky. Zla-
to a  mistrov-
ský titul bral 
Ondřej Lan-
ger ve  skifu 
mladších žáků jedenác-
tiletých. Další dva titu-
ly spolu s  medailemi při-
daly nepárové čtyřky star-
ších žáků ve  složení Mar-
tin Bradáč, Adam Pospí-
šil, Vojtěch Hoskovec, Jan 
Řezáč, kormidelník Pa-
vel Pochobradský a  star-
ších žaček v  sestavě Ven-
dula Petrželová, Daniela 
Hlavatá, Jana Slepičková, 
Nikola Langerová a  kor-
midelník Jan Holčák, kte-
ré předvedly skvělou jízdu 

a  nedaly soupeřům sebe-
menší šanci.

Kluci z nepárovky se po-
stavili i  na  start v  párové 
disciplíně. Tam našli jedi-
ného soupeře a zaslouženě 
brali stříbro. Stejný kov si 
vyjela také Eva Slepičková 
na skifu žaček mladších.

Jedinou bronzovou me-
daili si na  krk pověsi-

la Sabrina 
H o r á k o v á 
ve  skifu nej-
mladších ža-
ček.

Na  šampi-
onátu se jel 
také vložený 

závod mixovaných osem 
mladšího žactva a ani tady 
olomoučtí veslaři nezůsta-
li v  poli poražených. Se-
stava Manová, Holčáko-
vá, Uličná, Eva Slepičko-
vá, Mikeš, Bubniak, We-
inlich, Ilida a kormidelni-
ce Prchalová brala medaili 
za třetí příčku.

Mladí závodníci si však 
připsali i řadu dalších vel-
mi hodnotných finálových 
umístění a také důležitých 
zkušeností.  (red)

Svěřenci trenéra Ol-
dřicha Machaly si ná-
vrat do  Fortuna ná-

rodní ligy zajistili praktic-
ky v nejrychlejším možném 
čase. Ve  třetí lize zvítězili 
v celkem 22 utkáních, doma 
i venku přitom porazili své-
ho největšího konkurenta 
z Velkého Meziříčí. Na Vy-
sočině Prostějov na  kon-
ci října brankami Šteigla 
a  matadora Kroupy uspěl 

2:1. Útočník Karel Krou-
pa se trefi l i ve druhém vzá-
jemném duelu na  začátku 
června. To navázal na Kou-
delku a  zrodil se příznivý 
výsledek 2:0.

Poražení odcházeli Pro-
stějované ze hřiště pou-
ze ve  čtyřech případech. 
Na podzim nestačili na Hu-
lín a  v  přestřelce na  Ha-
náckou Slavii z  Kroměří-
že. Na  jaře si slabší chvil-

ku vybrali dvakrát v  květ-
nu, kdy podlehli Otrokovi-
cím a Líšni. Do kompletní-
ho výčtu třiceti soutěžních 
zápasů zbývá doplnit ještě 
čtyři remízy. 

V  sezoně 2017/18 Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy 
nasbíral tým Prostějova 
rovných sedmdesát bodů, 
vstřelil 79 branek a inkaso-
val jich pouze 33. V  obou 
případech si vedl nejlépe 
ze všech účastníků soutě-
že. Druhý tým tabulky, Vel-
ké Meziříčí, nechal za sebou 
o deset bodů. 

Po mistrovské jízdě se tak 
na  prostějovském stadionu 

Za Místním nádražím bude 
znovu hrát druhá liga. Ma-
chalův výběr v  jejím prv-
ním kole hostí Vlašim, pak 
zajíždí na půdu Třince.

Na stejné soutěžní úrovni 
startoval Prostějov naposle-
dy v sezoně 2016/17. Tehdy 
na svém hřišti přivítal mimo 
jiné divácky velmi atraktiv-
ní soupeře v podobě Sigmy 
Olomouc a Baníku Ostrava. 
Proti oběma týmům podal 
statečný výkon, další výsled-
ky však nebyly dobré a klub 
se nevyhnul sestupu. Svou 
další druholigovou anabázi 
chce teď natáhnout na  více 
než jeden hrací ročník. (red)

sport

Němec Timo Boll, 
evropský šampion 
Emmanuel Leb-

besson nebo obhájce titu-
lu z  loňského roku, talen-
tovaný mladík Tomoka-
zu Harimota z  Japonska. 
Na  olomouckém Czech 
Open se představí hvězdy 
světového měřítka. 

Na  turnaji půjde o  do-
taci ve výši 160 tisíc dola-
rů. Olomoucký kraj s  jeho 
podporou neváhal, pod-
le slov hejtmana Ladislava 
Oklešťka je to samozřej-
most. „Nejde jen o  spor-
tovní rozměr události, ale 
také o  to, že na  špičkové 
hráče se do Olomouce při-
jedou podívat lidé z celého 
světa, kteří tak dostanou 
příležitost poznat náš regi-
on,“ uvedl. 

Prestižní zápasy stolních 
tenistů v  Olomouci jsou 

pod drobnohledem veřej-
nosti. Jejich vyvrcholení se 
loni prostřednictvím jede-
nácti televizních stanic vy-
sílalo téměř do celého svě-
ta. Střetnutí o  medaile si 
nenechalo ujít půl miliar-
dy diváků. 

Z  českých zástupců se 
na  Hané předvede napří-
klad úřadující mistr Ev-
ropy do  21 let Tomáš Po-
lanský nebo členové druž-
stva, které obsadilo na ne-
dávném mistrovství světa 
ve Švédsku 13. místo. Kon-
krétně Tomáš Konečný, 
Pavel Širuček, Tomáš Tre-
gler a Lubomír Jančařík.

Czech Open ve  stolním 
tenise proběhne od  úte-
rý 21. do  neděle 26. srp-
na. V  první dva dny jsou 
na programu duely kvalifi-
kace, poté dojde na hlavní 
soutěž.  (red)

Olomouc hostí Czech Open. Přijedou 
světové špičky stolního tenisu

Zlato získaly obě 
nepárové čtyřky 

žáků i žaček 
a nejmladší skifař

Na Czech Open do Olomouce přijede i český reprezentant Lubomír 
Jančařík. Foto: Česká asociace stolního tenisu

Pouze rok chyběli fotbalisté 1. SK Prostějov 
ve druhé nejvyšší české soutěži. V Moravsko-
slezské fotbalové lize vyhráli více než dvě třeti-
ny zápasů a mohou se znovu radovat z postupu. 
Druhé Velké Meziříčí předčili o deset bodů.

Mladí olomoučtí veslaři 
se blýskli na domácím 
mistrovství na dráze

Keňan Kiprop zaběhl olomoucký 
půlmaraton v novém nejlepším čase

Devátý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc přinesl několik rekordů. O nové maximum závodu se 23. června postaral člen RunCzech Racing týmu Stephen Kiprop (na snímku), když na Hané zvítě-zil díky času 1:00:15. Pozici největší favoritky po-tvrdila etiopská reprezentantka Netsanet Gudeta (1:07:30), souboji českých mužů kraloval Jiří Ho-moláč (01:06:18). Fantastický výkon v Olomouci předvedla Eva Vrabcová – Nývltová (1:11:10), kte-rá zaostala devět vteřin za svým absolutním čes-kým půlmaratonským maximem a to olomoucké vylepšila o více než padesát vteřin. Keňan Kiprop rozhodl o svém prvenství zrychlením na 18. kilo-metru. Olomoucký půlmaraton běželo 6 165 zá-vodníků, doprovodného rodinného běhu se zú-častnilo 3 591 závodníků.  (red)

Pozornost všech hráčů a příznivců stolního teni-
su se bude znovu poutat na Olomouc. Na Hané 
se uskuteční tradiční Czech Open, které podpo-
řil také Olomoucký kraj. V druhé polovině srpna 
na něm bude startovat absolutní světová špička. 

Prostějovští fotbalisté se po roční pauze vrátili do druhé ligy

Fotbalisté Prostějova se radují z postupu do druhé ligy, vrátili se do ní 
po roční odmlce.  Foto: 1skprostejov.cz

Tři zlaté medaile, dvě stříbrné a jedna bronzová. 
Tolik cenných kovů vyválčili na mistrovství Čes-
ké republiky ve veslování žákovské kategorie 
Veslařského klubu Olomouc. Závodilo se o víken-
du 23. a 24. června na umělé dráze v Račicích. 

Starší žačky Veslařského klubu Olomouc mají republikové zlato. 
 Foto: Veslařský klub Olomouc

Foto: RunCzech
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