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Vážené čtenářky a čtenáři,
další vydání krajského zpravodaje bude 

opět z  velké části o  dopadech válečného 
konfliktu na Ukrajině. Význam a aktuálnost 
tématu neklesá, ale naopak posiluje. Proto 
mu přikládáme tak velkou váhu, abychom 
celou situaci mohli úspěšně řešit na úrovni 
státu, kraje, měst a  obcí. Dnes bych chtěl 
hlavně děkovat.

Moje poděkování míří ke všem lidem, 
kteří se rozhodli pomoci a podpořit ty, kte-
ří prchají před válkou. Do našeho regionu 
přišly už tisíce uprchlíků z Ukrajiny a v na-
prosté většině případů se jedná o  matky 
s  dětmi nebo seniory. Obrovský kus práce 
odvádí v  celém Olomouckém kraji všichni 
ti, kteří pomáhají s  provozem asistenčních 
center, mají na starosti pořádání materiál-
ních sbírek, poskytují zdravotní péči, psy-
chologickou péči, sociální podporu, nabízejí 
ubytování, uprchlíkům pomáhají se zaměst-
náním, zajišťují logistiku procesů a další. 

Velké uznání si zaslouží studenti Univer-
zity Palackého v Olomouci, kteří působí jako 
neocenitelní tlumočníci, skvěle funguje ha-
sičský záchranný sbor, na jedničku zvládají 
současnou krizi také starostky, starostové, 
primátoři a  všichni další, kteří se na řešení 
uprchlické krize aktivně podílí. 

Čeká nás ještě řada náročných měsíců. 
Leckde se budeme muset uskromnit – zdra-
žují pohonné hmoty, energie, jídlo, služby… 
Měli bychom se ale srovnávat s  lidmi, kteří 
uprchli před válkou. Na rozdíl od nich nebo-
jujeme o život, ale často jen o své pohodlí. 
A to někdy musíme na čas oželet, obzvláště 
jsou-li v  sázce lidské životy, lidská důstoj-
nost a  mír. Nejen na Ukrajině, ale i  u  nás 
a v celé Evropě.

Josef Suchánek, 
hejtman Olomouckého kraje

SLOVO HEJTMANA

ČÍSLO MĚSÍCE

Krajská asistenční centra se osvědčila, 
pomohla už osmi tisícům uprchlíků 

15 000 000
O tolik korun navýšil Olomoucký kraj 
položku krizového řízení, aby lépe 
zvládl současnou uprchlickou krizi.

Olomoucký kraj byl jedním 
z prvních, který zřídil asistenční 
centrum pomoci Ukrajině 
(KACPU). To nejprve působilo 
v prostorách krajského úřadu, po 
několika dnech se přestěhovalo 
do areálu nevyužívaných 
Hanáckých kasáren v centru 
Olomouce. Další asistenční 
středisko bylo otevřeno 
21. března v Šumperku. I tam si 
mohou uprchlíci vyřídit potřebné 
záležitosti a nemusí tak cestovat 
až do krajského města.

Z Ukrajiny ke konci března odešly více 
než čtyři milióny  lidí, část z nich (uvádí 
se  300  tisíc)  zamířila  do České  republi-
ky. Většina jsou ženy a děti, částečně také 
senioři. V uplynulém období krajská asi-
stenční centra pomáhala například s re-
gistrací, vyřizováním víz nebo zprostřed-
kovávala zdravotní pojištění a materiální 
pomoc pro osm tisíc lidí. Ti využili i zdra-
votnickou nebo psychologickou podporu 
přímo  v  centru.  „Olomoucký  kraj  spo-
lupracuje  na  řešení  současné  uprchlic-
ké  krize  s  mnoha  organizacemi.  Už  od 
začátku  je  to  například  Charita,  další 
neziskovky,  města,  obce,  poskytovatelé 
různých  terénních  služeb  a  podobně,“ 
uvedla Alena Hložková, vedoucí odděle-
ní  krizového  řízení Olomouckého  kraje. 
Ukrajincům je k dispozici i tlumočník.

V kraji fungují dvě centra
Olomoucké  asistenční  centrum  kvůli 

klesajícímu počtu uprchlíků upravilo na 

konci  března  provozní  dobu.  „Centrum 
v  Olomouci  poskytuje  kompletní  služ-
by od začátku dubna od 7 do 19 hodin, 
tuto dobu dále upravujeme. I mimo tuto 

dobu je centrum samozřejmě otevřené – 
uprchlíkům nabízí ubytování i jídlo. Re-
gistraci  si  ale  vyřídí  až  ráno  od  sedmi,” 
upřesnil  Josef  Suchánek,  hejtman  Olo-
mouckého kraje.
Šumperská pobočka asistenčního cen-

tra působí v budově Střední školy řeme-
sel v areálu zámečku. V provozu je nyní 
v pondělí, ve středu a v pátek od 8:00 do 
16:00  hodin.  „Na  Šumperk  padla  volba 
proto, že právě z tohoto regionu se hlásí 
ukrajinští uprchlíci, kteří museli dojíždět 
do asistenčního centra v Olomouci. Veš-
keré  důležité  věci  tak  lidé  zasažení  vál-
kou  vyřídí  přímo  v  severní  části  kraje,“ 
dodala Alena Hložková.

Humanitární sbírka pokračuje
Kraj  navíc  ve  spolupráci  s  charitou 

vyhlásil  dlouhodobou  materiální  sbír-
ku.  Lidé  mohou  přímo  do  Hanáckých 
kasáren  přinášet  trvanlivé  potraviny 
a  hygienické  potřeby.  Na  webových 
stránkách  krajpomaha.cz  jsou  zve-
řejněny  aktuální  informace  o  tom,  co 
v KACPU chybí.

 Juraj AláčŠumperské centrum působí v budově krajské Střední školy řemesel. Foto | Olomoucký kraj 

Asistenční centrum v Šumperku začalo uprchlíky z Ukrajiny přijímat 21. března.  Foto | Olomoucký kraj
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JESENÍK | Městští policisté v Jeseníku budou měřit rychlost vozidel 
vlastním  laserovým  radarem.  Místa  pro  měření  jsou  vytipována 
a schválena Policií České republiky. Hlídky se budou pravidelně od 
května objevovat například na ulici Dukelská či Šumperská. 

PŘEROV | Město Přerov zřídilo pracovní skupinu, která se bude za-
bývat zlepšením parkování ve městě. Má například vytipovat lokality 
pro zřízení parkovišť, parkovacích domů, parkovacích zón, ale vyřešit 
i úhradu poplatků za krátkodobé a dlouhodobé parkování. Město evi-
duje zhruba 3 300 nelegálních stání. 

ŠUMPERK | Městská knihovna T. G. Masaryka v Šumperku nabízí ve 
všech svých prostorách veřejný internet. Knihovnice na požádání vy-
dají zájemcům heslo. Jedno místo u počítače je vyčleněno cíleně pro 
ukrajinské občany s klávesnicí v azbuce.

ŠTERNBERK | Na zkušební dobu zahájilo město Šternberk sběr ku-
chyňských zbytků živočišného původu z domácností. Celkem 13 ná-
dob je umístěno na sídlišti v ulicích Jiráskově, Jívavské, Nádražní, 
Uničovské a dále ulice Havlíčkova, Jesenická, Světlov a Za zahrada-
mi. Odpad skončí v bioplynové stanici v Rapotíně. 

Pedagogové převzali 
ocenění svojí práce 

Vyhlašování nejlepších pedagogů se uskutečnilo v den narození J.A. Komenského.  Foto | Olomoucký kraj

Kraj podpoří školství 
na několika úrovních 
Krajští  radní  dali  zelenou 

podpoře  ekologické  výchovy 
i  stipendiím při  studiu  v  zahra-
ničí a z rozpočtu půjdou do této 
oblasti  téměř  tři miliony korun. 
Do  programu  na  podporu  en-
vironmentálního  vzdělávání, 
výchovy  a  osvěty  se  přihlásilo 
celkem 45 zájemců o poskytnutí 
dotace,  uspělo  38  žádostí  v  cel-
kové  částce  2  300  250  korun. 
„Cílem  dotačního  programu  je 
podpora  aktivit  škol,  školských 
zařízení  a  středisek  ekologické 
výchovy  v  Olomouckém  kraji, 
které  se  věnují  oblastem  envi-
ronmentálního vzdělávání a udr-
žitelného rozvoje,“ vysvětlil radní 
pro oblast školství Aleš Jakubec.
Na  podporu  mezinárodních 

výměnných  pobytů  mládeže 
a  mezinárodních  vzdělávacích 
programů  kraj  ve  svém  rozpoč-
tu  pro  letošní  rok  uvolnil  půl 
milionu korun. V  rámci progra-
mu  Studijní  stipendium  Olo-
mouckého  kraje  hejtmanství 

podpořilo  14  žádostí  v  celkové 
výši 192 500 korun. „Jde o pod-
poru  zahraničních  studijních 
pobytů  žáků  denního  studia 
středních škol a studentů vyšších 
odborných  škol  v  Olomouckém 
kraji  nebo  studentů  vybraných 
studijních  oborů  vysokých  škol 
na celém území ČR s trvalým byd- 
lištěm v našem regionu. Chceme 
tím  zlepšit  možnosti  uplatnění 
na trhu práce a podpořit hospo-
dářský  růst  v  našem  regionu,“ 
doplnil Aleš Jakubec.

Vysoké školy získají 
16 milionů korun
Celkem  čtyři  vysoké  školy 

v  regionu  letos  dostanou  kraj-
skou  podporu.  Univerzita  Pa-
lackého, Moravská vysoká škola 
Olomouc, Vysoká škola logistiky 
a  Technická  univerzita  Ostrava 
obdrží  zhruba  šestnáct  milionů 
korun. Peníze poslouží k podpo-
ře výuky a vědeckého výzkumu. 
„Vzdělávání  je  jednou  z  priorit 

našeho  kraje,  a  to  nejen  na  zá-
kladních a středních školách, ale 
právě  i  na  univerzitách.  Proto 
jsme  se  s hejtmanem Olomouc-
kého  kraje  sešli  se  zástupci  vy-
sokých  škol  a  probrali  využití 
krajských  dotací  na  jednotlivé 
projekty,”  uvedl  Aleš  Jakubec, 
radní  Olomouckého  kraje  pro 
oblast školství.
Univerzita  Palackého  použije 

peníze  například  na  usnadnění 
vzdělávacích aktivit pro osoby se 
specifickými  potřebami,  tvorbu 
nových  vzdělávacích  programů, 
dobrovolnické centrum a na roz-
voj knihovního fondu. Moravská 
vysoká  škola  investuje  třeba  do 
digitalizace a inovace profesního 
vzdělávání,  logistici  půjdou  ces-
tou  rozvoje  vztahů  se  středními 
školami.  Vysoká  škola  Báňská 
–  Technická  univerzita  Ostrava 
využije  krajské  dotace  k  rozvoji 
výuky  detašovaných  pracovišť 
v Šumperku.

 Juraj Aláč

Titul  Učitel  roku  Olomouc-
kého kraje 2022 má své čerstvé 
majitele.  Slavnostní  předávání 
ocenění  se  uskutečnilo  v  pon-
dělí  28.  března,  v  den  naroze-
ní  Jana  Amose  Komenského, 
který v Česku slavíme jako Den 
učitelů. 
Ocenění si odnesli pracovníci 

spojení  se  školstvím,  které  no-
minovali jejich kolegové, rodiče 
nebo  žáci  prostřednictvím  no-
minační listiny. 
Olomoucký  kraj  pedagogy 

oceňuje  už  od  roku 2011,  letos 
ale přišly změny. Nový je název 
Učitel  roku Olomouckého kraje 
a  možnost  nominovat  na  pres-
tižní ocenění dostali i lidé mimo 
školní katedry. 
„Zaměřili  jsme  se  zejména 

na  otevření  akce  žákům,  rodi-
čům i široké veřejnosti a rovněž 
na zasloužené zviditelnění oce-
něných pedagogů. Hlavní smy-
sl  akce  ale  zůstal  stejný,  a  to 

OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ

Petr Doležal – Střední škola řemesel, Šumperk
Dana Dýmalová – Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Lenka Hetová – Pedagogicko–psychologická poradna a Speciálně pedagogické cen-
trum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a
Jan Kvapil – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
Eva Kvapilová – Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
Lenka Metlíková – Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5
Kateřina Ondráčková – Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
Alena Palarčíková – Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6
Hana Peškarová – Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody15
Lucie Pokorná – Církevní gymnázium německého řádu
Lenka Pospíšilová – Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
Jindřich Šlézar – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Josef Urban – Střední průmyslová škola Hranice
Hana Vacková – Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45
Daniela Vrajová – Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc

Cena radního pro oblast školství:
František Havelka – ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
Petr Konečný – ředitel Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Hana Vyhlídalová – ředitelka Střední průmyslové školy, Přerov, Havlíčkova 2

poděkování  pedagogům  za  je-
jich práci  a připomenutí úlohy 
této  profese  ve  společnosti,“ 

přiblížil  radní  pro  oblast  škol-
ství Aleš Jakubec.

 Juraj Aláč

Bílé značky na silnicích 
patří zeměměřičům
Na  silnicích  II.  a  III.  tří-

dy  v  celém  Olomouckém  kraji 
se  od  března  začaly  objevovat 
namalované  bílé  značky.  Dva 
malé čtverce, někde s uvedeným 
číslem  uprostřed  silnice,  jsou 
tzv.  vlícovací  a  kontrolní  body. 
Geodeti  si  tím  připravují  ozna-
čení  pro mobilní  a  letecké ma-
pování  na  území  Olomouckého 

rozvoje kraje. Digitální technic-
ká mapa  přesně  zobrazí  reálný 
stav území a dopravní i technic-
kou  infrastrukturu včetně  inže-
nýrských sítí. 
Po několika  dnech po nama-

lování  vlícovacích  bodů  se  geo-
deti  setkali  s  několika  případy, 
kdy značky na silnicích byly po-
škozené,  respektive  zastříkané 
černou  barvou.  Znemožňuje  to 
jejich  plnohodnotné  využití  pro 
zpřesňování  mapování  a  geo-
deti  je  musí  znovu  namalovat 
a zaměřit. 
„Pro projekt je to nepříjemná 

situace,  která  je  spojená  s  ča-
sovým  zdržením  a  samozřejmě 
i  s  finančními  náklady.  Naším 
cílem je, aby tyto značky na sil-
nicích vydržely několik následu-
jících měsíců, kdy bude probíhat 
samotné  mobilní  mapování  na 
území celého Olomouckého kra-
je,“  dodala  koordinátorka DTM 
Eva Sztwioroková. 
V  následujících  měsících 

proto  budou  region  křižovat 
speciální  automobily  osaze-
né kamerami a budou provádět 
mapování.  Digitální  technické 
mapy  by  měly  být  veřejnosti 
a obcím zpřístupněny v polovině 
příštího roku. 

 Juraj Aláč

Značky geodeti potřebují, 
jejich poškozování 
zdržuje mapování

kraje.  Digitální  technická mapa 
(DTM),  která  z  tohoto  snímko-
vání  vznikne,  bude  zaznamená-
vat  území  s  vysokou  přesností. 
Krajům a obcím to ukládá nove-
la zákona o zeměměřictví. 
„V  rámci  digitální  technické 

mapy je pořizována také základ-
ní polohová situace komunikací 
II.  a  III.  třídy  v majetku  kraje. 
Vytvořené  vlícovací  a  kontrolní 
body  pro  zajištění  větší  přes-
nosti umožní mapovat ve 3. tří-
dě přesnosti,  to znamená, že se 
můžeme  vychýlit  max.  14  cm 
od  skutečné  polohy,“  vysvětlila 
Eva Sztwioroková, koordinátor-
ka DTM z odboru strategického 

Bílé čtverce na komunikacích potřebují geodeti k vytvoření digitální technické mapy.  Foto | Juraj Aláč
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V  Krajském asistenčním centru po-
moci Ukrajině působím jako koordiná-
tor stanoviště psychosociální pomoci. 
Jsme sice poslední v  řadě při přijímání 
uprchlíků, ale naše stanoviště je velmi 
důležité. K  nám už přicházejí lidé s  vy-
řízeným vízem, zdravotním pojištěním, 
mají zažádáno o  humanitární dávku. 
My jim dáváme praktické informace, jak 
vlastně v  České republice žít, dostávají 
informace o  právní pomoci, psycholo-
gické podpoře, o  různých komunitních 
a  volnočasových aktivitách v  Olomouc-
kém kraji. Ujišťujeme se, že porozuměli 
informacím, které v  centru dostali. Mají 
možnost se doptávat na cokoliv, co je 
teď trápí. Velmi je zajímá školní a  před-
školní docházka a  pracovní uplatnění. 
Snažíme se pomoci i se specifickými pro-
blémy, jako třeba v  případě rodinného 
příslušníka s  duševním nebo tělesným 
onemocněním, prožitého domácího ná-
silí, chovu zvířat apod. Mluvíme s  nimi 
o psychohygieně – o důležitosti denního 
režimu, uspokojování základních potřeb 
jako je jídlo, pití, spánek, odpočinek, dále 
o dělání si drobných radostí jen pro sebe 
nebo o  omezení sledování zpráv z  do-
mova. Občas se na stanovišti objeví lidé 
s psychickými problémy nebo posttrau-
matickými reakcemi. V takovém případě 
je stabilizujeme, a  pokud je to vhodné, 
doporučujeme následnou péči. Na na-
šem stanovišti se střídají psychologové, 
krizoví interventi a členové posttrauma-
tických týmů z  různých organizací. Pro 
následnou péči se nám podařilo vytvořit 
tým lidí, kteří metodou krizové interven-
ce ASSYST© pomáhají zasaženým lidem 
velmi účinně redukovat prožívaný stres 
a jeho projevy.

David Dohnal 
psycholog HZS OK

Ukrajinci chtějí pracovat 
a respektovat naše pravidla
Do Olomouckého kraje přišlo 
z válkou zasažené Ukrajiny už více 
než osm tisíc lidí. Část z nich ale 
v kraji nezůstala a pokračovala 
do jiných částí republiky nebo 
i za svými rodinami do jiných 
koutů Evropy. Ti, kteří našli 
zázemí v našem regionu, se podle 
náměstka hejtmana pro sociální 
věci Ivo Slavotínka zajímali hned 
po příjezdu o zaměstnání, školy 
pro svoje děti i o volnočasové 
aktivity. Jejich snahou je začlenit 
se do české společnosti a doufají 
v brzký návrat do vlasti. 

SLOVO ODBORNÍKA

Jakým způsobem se mohou pří-
chozí uprchlíci začlenit do naší 
společnosti? 
Spektrum  integračních  aktivit,  které 

nabízejí  neziskové  organizace  či  muni-
cipality,  je velké. V tuto chvíli  je ale klí-
čové, aby se naši noví ukrajinští sousedé 
naučili český jazyk, aby děti začaly chodit 
do školních adaptačních kurzů a z mého 
pohledu nejlépe od září začaly chodit do 
školy  a  dospělí,  kteří  nemusí  pečovat 
o  nejmenší  děti,  aby  si  našli  práci.  Ve 

z Ukrajiny? Pokud ano, jaké profe-
se jsou nejžádanější?
Nabídka práce je solidní, protože mno-

ho  pracovních  pozic  naše  firmy  nebyly 
schopné  dlouhodobě  obsadit.  Je  skvělé, 
že pracovní trh se jim otevřel tak jako čes-
kým  občanům.  Musíme  je  ale  edukovat 
k větší asertivitě při obhajobě jejich pra-
covních práv,  protože  kolem nich krouží 
mnoho rádoby agentur, které je ale chtě-
jí do  značné míry  zotročovat. Tuto praxi 
nedávné  minulosti  musíme  zásadně  eli-
minovat. Ukrajinci musí pracovat na své 
jméno,  nesmí  nikomu  odevzdávat  svůj 
pas a odvádět výpalné. V tom budeme mít 
i na poli integrace hodně práce. 

Jak dlouho může tato uprchlická 
situace trvat a jak dlouho bude kraj 
a dobrovolníci schopni a ochotni 
pomáhat? 
Budu  zcela  úpřímný  –  nevlastním 

křišťálovou  kouli  –  takže  nevím…  Ale 
jsem přesvědčen, že i kdyby brutální rus-
ká agrese vůči bratrskému národu skon-
čila  záhy,  s  následky  se  bude  Ukrajina 
potýkat  ještě  desítky  let.  Mnozí  váleční 
uprchlíci  se  nemají  kam  vrátit.  Takže 
fáze adaptace nebo přímo integrace bude 
podle mého názoru otázkou několika let. 
Pokud ji ale zvládneme úspěšně, jako spo-
lečnost na tom z dlouhodobého hlediska 
získáme. Všichni – Češi i čeští Ukrajinci. 
V  Krajském  asistenčním  centru  pomoci 
Ukrajině  (KACPU)  pracují  velmi  moti-
vovaní lidé – profíci i dobrovolníci, kteří 

odvádí skvělou práci. Moc  jim za  to dě-
kuji.  Pokud  Rusko  znovu  nevyeskaluje 
barbarskou agresi, pak by se v horizontu 
týdnů  či  nižších  měsíců  mohla  činnost 
KACPU vrátit zpátky na jednotlivé složky 
– Cizineckou policii, Odbor azylové a mi-
grační politiky, Úřad práce, VZP a další. 
Pak by se práce dobrovolníků mohla pře-
nést  především  do  integračních  aktivit. 
Na druhou stranu – jsme lidé a únavová 
křivka se musí projevit. Tak věřím, že na-
jdeme efektivní formy práce v následné, 
integrační péči. 

Část veřejnosti odmítá pomáhat 
a vůbec uvěřit, že je pomoc potřeba 
– co byste jim vzkázal? 
Že  při  válečném  konfliktu  nehledíme, 

jaký měl válečný uprchlík společenský sta-
tus před vynuceným útěkem. Před válkou 
potřebuje  zachránit  každý.  A  jestli  někdo 
nepochopí ani po zhlédnutí záběrů z Buči 
nebo Mariupolu, pak je mi ho líto. Ale jestli 
se rozhodne pomáhat Čechům postiženým 
energetickou  či  inflační  chudobou, má  to 
stejnou hodnotu, pak se nemá za co stydět. 
Pomoc potřebuje či bude potřebovat i řada 
našich spoluobčanů. Zásadní je, aby nikdo 
nikomu  nic  nevyčítal.  Ani  Ukrajinci,  ani 
naprostá  většina  Čechů  postižených  chu-
dobou  za  svoji  situaci  nemohou.  Je  zou-
falé a skličující, když si uvědomíte, že toto 
všechno musíme řešit kvůli ďábelské zlo-
vůli jednoho jediného člověka! Přesto vím, 
že lidskost a dobrá vůle překoná všechno! 

 Juraj Aláč

Zajištění lékárenské pohotovostní služby ve dnech 18. 4. a 8. 5. 2022

Okres Otevírací doba 18. 4. 2022 8. 5. 2022

Olomouc Nonstop  
pohotovost*

Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc

Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc

Prostějov 9:00–13:00 hodin Lékárna Centrum zdraví s. r. o. 
Vodní 4545/25, Prostějov

Lékárna Centrum zdraví s. r. o. 
Vodní 4545/25, Prostějov

Přerov 9:00–13:00 hodin Lékárna MD
Boh. Němce 371/7a, Přerov

Lékárna Media
Jiráskova 157/20, Přerov

Šumperk 9:00–13:00 hodin Lékárna Nemocnice Šumperk  
Nerudova 640/41, Šumperk

Lékárna Nemocnice Šumperk  
Nerudova 640/41, Šumperk

Jeseník 9:00–13:00 hodin Lékárna Jesenia s. r. o. 
Fučíkova 1238/16, Jeseník

Lékárna Jesenia s. r. o. 
Fučíkova 1238/16, Jeseník

 

Kraj zajišťuje sváteční provoz lékáren
Olomoucký kraj zajišťuje ve dnech státních svátků, kdy jsou zavřená i velká obchodní centra a jejich lékárny, pohotovostní 

lékárenskou službu. Hejtmanství na sváteční provoz lékáren přispívá ze svého rozpočtu a ročně vyjde na statisíce korun.

* Mimo běžnou otevírací dobu lékárny je k dispozici pohotovostní okénko. 
Služby lékárny jsou tedy dostupné 24 hodin 7 dní v týdnu.

Je zásadní, že naprostá 
většina těch, kteří chtějí 

zůstat, nechce žít ze sociální 
podpory, ale chce se  

živit vlastní prací. 
Ivo Slavotínek, 

náměstek hejtmana

druhém  sledu  pak  začínáme  koordino-
vat  systém sociálního  začleňování,  inte-
grace,  komunitního  života.  Nabídka  je 
veliká. Pro ukrajinské sousedy je klíčová 
dostupnost duchovního života, setkávání 
s  českou  společností  při  volnočasových 
aktivitách  a  propojování  samotné  ukra-
jinské komunity. 

Je mezi firmami z Olomoucké-
ho kraje zájem o pracovníky 
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Na cyklostezky jde 
letos deset miliónů

O kotlíkové dotace 
je stále obrovský zájem

Hejtmanství  letos  podpoří 
stavbu šesti nových cyklostezek, 
dalších čtrnáct projektů zůstává 
v  kategorii  náhradníků.  Ti mo-
hou uspět, pokud někdo z pod-
pořených odstoupí. 
„O  dotace  na  cyklostezky  je 

tradičně  obrovský  zájem.  Pro-
jekty,  které  neuspějí  jeden  rok, 
mají  šanci  zabodovat  v  dalším 
roce.  Všem  nám  jde  o  to  samé 
– aby cyklisté mohli v Olomouc-
kém kraji jezdit bezpečně,“ uve-
dl Michal Zácha, krajský náměs-
tek pro dopravu. 
Mezi podpořené projekty pa-

tří například cyklostezka ze Zá-
břehu  do  Postřelmova,  stezka 
Hvězdná u Štarnova, Bohuňovic 
a  Hlušovic  nebo  trasa  z  Trou-
belic na Uničov. Zhruba jedním 
a  půl  miliónem  korun  podpoří 
kraj  cyklostezku  Ke  Kapličce 
u Postřelmova. Celkem kraj vy-
členil na stavbu cyklostezek více 
než 10 miliónů korun. 
Žadatele  o  dotace  bodově 

hodnotila  krajská  komise  pro 
dopravu.  Body  se  udělova-
ly  s  přihlédnutím  k  tomu,  jak 
bude cyklostezka využívaná, zda 
navazuje  na  koncepci  krajské 

cyklodopravy,  a  zohledňovala 
se  také  nehodovost  cyklistů  na 
konkrétních  silnicích.  Konečné 
rozhodnutí  bude  mít  krajské 
zastupitelstvo.

 Juraj Aláč

Jaké problematice se jako poslanec 
věnujete? 
Celý život jsem aktivním lékařem sloužícím na 

zdravotnické záchranné službě Olomouckého kra-
je, z toho nejvíce jsem odsloužil na letecké záchrance. V poslanecké sně-
movně jsem členem výborů pro bezpečnost, pro zdravotnictví a místo-
předsedou podvýboru pro zdravotnické záchranné služby. Tím je moje 
agenda, které se především věnuji,  jasně určena. Je pro mě důležité, 
abychom žili v bezpečném světě a aby perfektně fungovalo naše zdra-
votnictví a přednemocniční neodkladná péče. Aby se investovalo jak do 
vybavení, které zachraňuje životy, tak do lidí, kteří pomáhají. O co dlou-
hodobě usiluji, je transformace zdravotnické záchranné služby z krajů 
pod stát, tak jako to mají další dvě složky IZS – policie a hasiči. Dnes 
máme čtrnáct krajů, a tedy čtrnáct různých záchranných služeb. Sjed-
nocená záchranka by přispěla k zefektivnění vynakládaných prostřed-
ků a hlavně ke sjednocení veškeré péče o lidi při ohrožení jejich zdraví 
a života.

Co považujete za největší problém Olomouckého kraje 
a jak se dá podle vás řešit? 
Takovým  evergreenem  je  dopravní  zátěž.  Například  v  Olomouci 

stále chybí východní obchvat, tzv. východní tangenta, mezi Olomoucí 
a Přerovem obchvat Kokor a Krčmaně, na Šumpersku obchvat Bludova 
a samozřejmě dálnice kolem Přerova od Říkovic směrem na Ostravu, ta 
už snad bude zahájena co nejdříve. Jsou to projekty ŘSD, připravené za 
minulé vlády nebo vlád. Této vládě, resp. ministerstvu dopravy, už jen 
stačí, aby je spustilo. Druhý problém je nezaměstnanost především na 
severu našeho kraje. V době pandemie a války na Ukrajině by stát měl 
podporovat podniky, aby nebyly nuceny omezovat výrobu nebo pro-
pouštět. Obávám se ale, že výsledek bude opačný a bude to znamenat 
spíše růst nezaměstnanosti.

Co chcete pro Olomoucký kraj udělat ve svém funkčním 
období?
Nejen  pro  Olomoucký  kraj,  ale  v  době  bezprecedentní  krize  pro 

všechny občany ČR podpořím ve sněmovně jakýkoli návrh, který po-
může lidem zvládat tohle krizové období, které charakterizuje vysoký 
růst inflace a všech nákladů (energie, pohonné hmoty, potraviny atd). 
Bohužel,  při  pomoci Ukrajině  tahle  vláda  trestuhodně  zapomíná  na 
české občany. 

Jaké místo v Olomouckém kraji máte nejraději? 
Snad se nikoho nedotknu, ale Olomouc je moje srdcovka. Samozřej-

mě, protože zde žiji. Miluju Olomouc a s ní celou Moravu. Ale miluju 
také hory, takže vlastně Jeseníky jsou mým druhým domovem. V Olo-
mouckém kraji máme nádhernou přírodu. Pro mě, nadšeného lyžaře 
a cyklistu, je prostě náš kraj ten nejkrásnější.

Kam za odpočinkem a zdravím v Olomouckém kraji

S historií více než 450 let pat-
ří LÁZNĚ VELKÉ LOSINY mezi 
nejstarší  lázně  na  Moravě.  Na 
jejich  území  vyvěrá  pět  přírod-
ních  pramenů,  teplých  i  stude-
ných. Nejvýznamnějším léčivým 
prvkem je hydrogensulfid HS – 
v množství 4,507 mg/l, což řadí 
sirné vody v Termálních lázních 
mezi  nejkvalitnější  v  České  re-
publice.  Teplota  termálních 
vod  u  vývěru  se  pohybuje  ko-
lem 36 °C. Historicky se užívají 
především  k  léčbě  pohybového 
a  neurologického  ústrojí,  včet-
ně  pooperačních  rehabilitací. 
Velmi  příznivě  působí  také  na 
kožní nemoci, jako např. lupén-
ku nebo ekzém. Stejně tak mají 
lázně  pozitivní  vliv  na  léčbu 
onemocnění srdce a cév. 
Malé,  ale  významné  morav-

ské lázně přivítají ročně několik 
tisíc návštěvníků, a to jak klien-
tů pojišťoven, tak hostů, kteří si 
hradí lázeňskou péči sami nebo 
si přijedou na kratší dobu odpo-
činout  a  načerpat  energii.  Lá-
zeňská péče byla a  je specifická 
pro svůj celostní přístup, snoubí 

v  sobě  účinky moderní medicí-
ny,  profesionální  rehabilitace 
a  přírodních  léčivých  zdrojů. 
Mezi nejpopulárnější procedury 
patří  bezesporu minerální  kou-
pele v proslulé sirné vodě.
Blahodárný  efekt  termální 

vody si mohou užít nejen lázeň- 
ští hosté, ale také veřejnost, a to 
v  unikátním  termálním  parku 
TERMÁLY  LOSINY.  Areál  se 

MUDr. Milan Brázdil
ANO 2011

Představujeme poslance Olomouckého kraje 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY – místo pro harmonii, zdraví i zábavu 

nachází  v  lázeňském  lesoparku 
a  celoročně  nabízí  zábavu  pro 
všechny  věkové  kategorie.  Tě-
šit  se můžete na komplex deví-
ti  vnitřních  a  vnějších  bazénů 
s termální vodou o teplotě 36 °C, 
sauny a širokou nabídku masáží. 
V  letní sezóně  je pro hosty ote-
vřený venkovní areál s termální-
mi bazény,  teplotou vody okolo 
33 °C, součástí venkovního are-
álu je relaxační bazén s průpla-
vem  do  vnitřní  části,  který  je 
otevřen  celoročně.  Samozřejmě 
nechybí  ani  vodní  atrakce  jako 
tobogány, skluzavky nebo trysky 
vodního pramene a brouzdaliště 
pro nejmenší návštěvníky. 
Jedinečná  poloha  lázní 

v podhůří Jeseníků, účinky ter-
málních pramenů a profesionál-
ní  lázeňská  léčba  ve  spojení  se 
sportovním  vyžitím  Vás  doká-
žou doslova postavit na nohy. 

 Libuše Padevětová, 
 obchodní a marketingová 
 ředitelka Royal Spa

www.lazne-losiny.cz

Od  loňského  prosince  do 
konce března přijímal Olomouc- 
ký kraj předběžné žádosti o kot-
líkové  dotace.  Za  tu  dobu  se 
přihlásilo do takzvaného dotač-
ního  zásobníku 1 801  zájemců. 
Hejtmanství  už  podalo  žádost 
o dotaci z Operačního programu 
Životní  prostředí  (OPŽP),  jejíž 
pomocí  bude  kotlíkové  dotace 
proplácet. 
„V  součtu  jsme  v  zásobníku 

nashromáždili  požadavky  na 
dotace  v  hodnotě  265  milionů 
korun, o které jsme už z Operač-
ního  programu  žádali,“  uvedla 
radní  Olomouckého  kraje  pro 
oblast investic Zdeňka Dvořáko-
vá Kocourková. 

Zájem je hlavně o kotle 
na biomasu, žádosti bude 
kraj přijímat od června
Zhruba  60  procent  domác-

ností  chce  dotaci  na  kotle  na 
biomasu,  23  procent  plánuje 
pořízení  tepeleného  čerpadla 
a zbytek bude investovat do ply-
nového  zdroje  vytápění.  U  ply-
nového  vytápění  však  budou 

podporovány  pouze  výměny  už 
realizované,  případně  výměny 
realizované  na  základě  závazné 
objednávky  uzavřené  nejpoz-
ději  do  30.  dubna  2022.  „Jak-
mile  bude  Olomouckému  kraji 
dotace  schválena,  vypíšeme vý-
zvu  k  podávání  žádostí.  Jejich 
příjem  plánujeme  na  počátek 

letošního června,“ doplnila rad-
ní  Dvořáková  Kocourková.  Žá-
dost si budou moci podávat  i  ti 
zájemci,  kteří  se  nestihli  zare-
gistrovat do zásobníku. Kraj na 
finanční  pokrytí  takových  do-
tací bude následně znovu žádat 
o další dotaci z OPŽP.

 Juraj Aláč
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My jsme věděli, že jsme tam na vymření, 
říká o Bílé Vodě Anna Dobromila Šťastná 

V rámci tzv. Akce R, namířené 
proti  řádovým  sestrám,  zde  byla 
internována  i  řeholnice  Anna 
Dobromila Šťastná. 

v  Přerově.  V  devatenácti  letech 
odešla jako novicka do Kroměříže 
a i přes počínající represi komuni-
stického  režimu  vůči  duchoven-
stvu se Anně podařilo v roce 1948 
složit slib řádové sestry a přijmout 
řeholní  jméno  Dobromila.  „My 
jsme byly poslední a pak už se sli-
by složit nesměly. Sestry nechtěly 
odejít,  a  tak  byly  novicky  až  do 
roku 1961.“

Když jsme odjížděly, celé náměstí 
se zaplnilo modlícími se lidmi 
Do roku 1950 pracovala sestra 

Dobromila  v  domově pro  osiřelé 
děti ve Strážnici. Sestry z Kongre-
gace Milosrdných  sester  sv.  Vin-
cence de Paul se tam staraly při-
bližně o 60 dětí, a to až do 28. září, 
kdy  do  kláštera  přijelo  čtrnáct 
estébáků. „Bylo pondělí a řekli, že 
nám dají jeden den na sbalení a ve 
středu ráno pojedeme. Tři dny nás 
nepřetržitě  hlídalo  čtrnáct  lidí.“ 
Všechny  mladší  sestry  dostaly 
nabídku, aby zůstaly ve Strážnici, 
ale jen s podmínkou, že vystoupí 
z řádu. Na to však ani jedna nepři-
stoupila. Večer před deportací  se 
strážnické náměstí zaplnilo lidmi 

modlícími  se  za  osud  jeptišek. 
„Celou noc až do rána se modlili 
růžence a zpívali. My jsme v šest 
hodin odjížděly a všichni plakali,“ 
vzpomíná Dobromila Šťastná.

Zlomit je měl  
opuštěný klášter 
Jako místo deportace pro ses-

try určili komunisti 120 let opuš-
těný  a  zpustlý  piaristický  kláš-
ter  v  Bílé  Vodě,  odlehlé  vesnici 
v  Rychlebských  horách.  Chybělo 
v  něm  jakékoli  vybavení.  Blížila 
se zima, většina místností bez to-
pení  a  okna  vymlácená.  „V  těch 
místnostech  nebylo  nic.  Jenom 
v  jedné  byl  sporák.  Tak  jsme  si 
montovaly alespoň na noc poste-
le. Nebyla tam zavedená voda, jen 
studna s pumpou na dvoře.“ 

Přemlouvali je, aby 
vystoupily z řádu 
Řeholnice byly pod neustálým 

dozorem  zmocněnkyně.  Hlídala 
každý jejich krok a pročítala jejich 
korespondenci. „Když jsme vyjíž-
děly mimo Bílou Vodu,  tak  jsme 
musely nahlásit, kam jedeme, ke 
komu a kdy se vrátíme. Tu nesvo-
bodu jsme velice cítily. I návštěvy 
se  kontrolovaly,  pozorovaly.  Me-
zitím  k  nám  jezdili  z  Prahy  a  ty 
nejmladší  z  nás  po  jedné  volali 
a přemlouvali nás, abychom ode-
šly  do  služby  k  vysokým  církev-
ním hodnostářům. Že tam bude-
me mít dobré platy, dobré bývání. 

Paměť národa existuje díky Vám | Hrdinové 20. století odcházejí. Nesmíme zapomenout. Dokumentujeme a vyprávíme jejich příběhy. Znáte ve svém okolí někoho, jehož příběh bychom měli 
zaznamenat? Kontaktujte nás telefonicky na 777 763 388. Záleží vám na odkazu minulých generací, na občanských postojích, demokracii a vzdělávání? Pomozte nám!
Při pravidelné podpoře se stáváte členy Klubu přátel Paměti národa. Vaše příspěvky nám pomáhají udržovat kontinuitu naší práce a umožňují nezávislost. https://podporte.pametnaroda.cz
Děkujeme statutárnímu městu Olomouc a Olomouckému kraji za podporu při natáčení příběhů pamětníků.

Ale nesmíme jít zpátky k sestrám. 
Nešly  jsme  žádná,  protože  jsme 
nevěděly, jaká je v tom zase léčka,“ 
popsala sestra Dobromila.

Přespávala v domě se 
zatlučenými okny a dveřmi
V roce 1951 sestry rozdělili do 

soustřeďovacích  klášterů  podle 
věku  a  mladší  sestry  zařadili  do 
různých pracovních oborů. Sestru 
Dobromilu  spolu  s  dalšími  mla-
dými  sestrami  poslali  na  práci 
do  punčochárny  Elite  v  Krásné 
Lípě u Varnsdorfu. I  tam je neu-
stále  kontrolovala  zmocněnkyně. 
V domě, ve kterém bydlely, měly 
zatlučená okna a dveře, aby náho-
dou  svou  neochvějnou  vůlí  neo-
vlivňovaly ostatní. V práci jim na-
sadili  vysoké normy, které žádná 

z  nich  nezvládala  splnit.  Později 
sestra Dobromila pracovala v prá-
delně v Trutnově a v domově dů-
chodců ve Zborovicích a Kroměří-
ži. V roce 1986 se vrátila zpět do 
Bílé  Vody.  Kongregace  Milosrd-
ných sester sv. Vincence de Paul si 
tam postavila vlastní dům a v něm 
sestry žily až do roku 1990. Poté 
se  sestra  Dobromila  vrátila  do 
kláštera v Kroměříži.
Bílá Voda se proměnila v jeden 

z  největších  internačních  táborů 
v zemi. Za 40 let tu bylo uvězněno 
na dva tisíce řeholních sester z asi 
15 řádů a kongregací. Na přileh-
lém hřbitově odpočívá asi třetina 
z nich. To z něj činí jedno z největ-
ších církevních pohřebišť u nás.

 Barbora Čandová, 
 spolupracovník Paměť národa

Obec  Cholina  se  řadí  mezi 
typicky  hanácké  obce  s  boha-
tou  historií,  stále  ještě  aktivní 
hanáčtinou  místních  obyvatel 
a perspektivní budoucností. Jsme 
součástí  mikroregionu  Litovel-
sko,  členy  Místní  akční  skupiny 
MAS Moravská cesta i Dobrovol-
ného svazku obcí Region Morav-
ská cesta. Jsme hrdými obyvateli 
Olomouckého  kraje,  kteří  v  od-
kazu  na  své  kořeny  mají  přes- 
polním  co  nabídnout.  Pyšníme 
se  jedinečnou  sbírkou  předmě-
tů  každodenního  života  našich 
předků,  kterou  lze  od  června  do 
konce  září  obdivovat  v  našem 
Hanáckém muzeu. Tradice u nás 
uchovává  i  Národopisný  soubor 
Cholinka.  Dominantou  obce  je 
kostel  Nanebevzetí  Panny  Ma-
rie, který ukrývá nejen nádherné 
prostory,  ale  i mediálně  známou 
Cholinskou madonu. Letošní jaro 
je pro nás startem v budování ka-
nalizace a čistírny odpadních vod. 
Tato součást infrastruktury u nás 

zatím  chyběla.  Přestože  je  doba 
ohledně financí, zdražení  i dopa-
du pandemie koronaviru do všech 
oblastí  života ne zcela optimální, 
daří se nám, i díky spolupráci za-
stupitelů  a místních  spolků,  roz-
víjet  zásadní  strategické  záměry. 
Koupili jsme poslední dochovaný 
dům v obci,  který  se  časem pro-
mění v Informační turistické cen-
trum  či  v  kavárnu.  Tento  měsíc 
otevřeme ve dvoře obecního úřa-
du novou knihovnu. To, co zatím 
zůstává očím veřejnosti skryto, je 
náročná administrativní příprava 
a jednání s architekty nad projekty 
modernizace mateřské školy, cen-
tra  obce  u  autobusové  zastávky 
nebo  kolumbária.  Po masopustu 
a  dětském maškarním  karnevale 
se těším na dubnový Rej čaroděj-
nic v režii našich hasičů. V červnu 
se po dvouleté pauze konečně po-
tkáme  i  se  sousedy na  tradičním 
posezení. Letos to bude o mnoho 
důležitější akce, protože ji věnuje-
me (kromě obce akci spolupořádá 
i T.J. Sokol Cholina) malému Ká-
jovi Vitáskovi. Pro „našeho“ Káju 
obec založila i veřejnou sbírku. Pe-
níze půjdou např. na financování 
terapií, kompenzačních pomůcek, 
na  speciální  výživu,  na  asisten- 
ční  služby  či  na  zajištění mobili-
ty.  Účinkující  vystoupí  zadarmo, 
zahraje  například  Stracené  ráj  či 

OKÉNKO STAROSTY

Kamila Navrátilová,
starostka obce Cholina
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Sestra Dobromila v klášteře Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži – duben 2011

duben 2022

Krápník.  Radost  mi  dělá  odezva 
občanů na možnost nechat  si  od 
obce  proplatit  polovinu  nákla-
dů na  kastraci  kočky  či  kocoura. 
I  na  vesnici  je  důležitý  humánní 
přístup  a  zodpovědnost  ke  zví-
řatům. To, co je mojí vráskou na 

čele v jinak pestré práci pro obec, 
je  soud  se  státem  kvůli  hasičské 
zbrojnici.  Přestože  je  v  katastru 
psaná na obec a postavili ji občané 
Choliny v minulém století v rámci 
brigád, Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových ČR má 

jiný názor. Pro nás  je  to důležitá 
součást  vesnice,  pro  stát  pouze 
jedna z položek na papíře. Nelze 
to pochopit rozumově, natož v ro-
vině morální. Ale jak se říká u nás 
na Hané: Me Hanáci, me sme me 
a me se nedáme! 

Po převratu v roce 1948 začal komunistický režim 
pronásledovat církevní řády. V září 1950 byly v českých 
zemích zrušeny všechny ženské kláštery a více 
než deset tisíc řeholnic různých řádů a kongregací 
bylo násilně svezeno do sběrných klášterů. Jedním 
z vybraných míst byla i Bílá Voda na Jesenicku. 

Anna Šťastná, sestra Dobromila v roce 1951

Narodila se v roce 1928 ve Va-
cenovicích na Dolňácku a ve dva-
nácti letech se rozhodla pro služ-
bu Bohu a vstoupila do klášterní 
školy vincentek ve Strážnici. Jako 
přípravu na službu v klášteře vy-
studovala Rodinnou školu ve Ve-
selí nad Moravou a těsně po válce 
ještě Střední pedagogickou školu 
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Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Jan Zatloukal
ředitel Sportcentra – DDM Prostějov

Radomír Habáň,
ředitel Zoo Olomouc

Jan Hegar,
ředitel Charita Hranice

Kateřina Kosková,
ředitelka Dům dětí a mládeže Olomouc

Na farách a  v  dalších církevních budovách arcidiecéze našlo během 
prvního měsíce od vypuknutí války přístřeší na čtyři sta ukrajinských 
běženců. Další stovky získaly díky pomoci věřících ubytování v rodinách 
a na dvě stě uprchlíků využilo církevních kapacit krátkodobě, než se pře-

sunuli jinam. Další pomoc nabídli věřící i jinak: na řadě míst se konají peněžní i hmotné sbírky, 
dobrovolníci nabízejí pomoc s vyřizováním dokladů a návštěvou úřadů, tlumočením, výukou 
češtiny nebo při hledání zaměstnání. A lidem prchajícím z Ukrajiny pochopitelně pomáhá také 
Arcidiecézní charita Olomouc.

Naše organizace se bezprostředně po neomluvitelné invazi ruských 
vojsk na Ukrajinu rozhodla pomáhat a zřizovatel město Prostějov souhla-
silo se zvýšenými náklady za aktivity zejména pro ukrajinské děti z naší 
strany. Rovněž nám zprostředkoval komunikační kanál s Člověkem v tísni, 

který v našem prostoru našel zázemí pro bezprostřední pomoc ukrajinským rodinám.
V současné chvíli máme pro ukrajinské děti připravené aktivity v podobě pravidelných pá-

tečních odpolední, kdy si mohou vyzkoušet různé naše činnosti (rukodělné aktivity, sportovní 
aktivity atp.). Jakmile se otevřou brány Dětského dopravního centra, máme pro děti uprchlíků 
připravený volný vstup. Děti se rovněž mohou přihlásit do našich zájmových útvarů, zvažu-
jeme i možnosti přihlášení na naše tábory. Nicméně zde je již třeba dodržet zákonný postup 
spočívající ve splnění podmínek pro přijetí k zájmovému vzdělávání. Navíc byť se během války 
napáchalo neskutečné množství hrůz, je to teprve měsíc, těžko říct, co bude probíhat o prázd-
ninách. Situace může být stabilizovanější, což bych si přál, nebo ještě divočejší. V případě hu-
manitární katastrofy ještě větších rozměrů by se musely řešit jiné problémy.

Díky vstupu za 1 korunu do Zoo Olomouc pro ženy, děti do 18 let 
a seniory nad 60 let, kteří museli uprchnout z Ukrajiny kvůli válečnému 
konfliktu, chceme těmto lidem aspoň na chvíli zpřístupnit místo, kde se 
budou cítit lépe. Pomáháme ale i ukrajinským zoo a nejsme sami. S ostat-

ními zahradami v republice z řad Unie českých a slovenských zoologických zahrad reagujeme 
na aktuální dění válkou zasažených zoologických zahrad na Ukrajině. Prostřednictvím Zoo Pra-
ha je zřízen sbírkový účet, na který lze směřovat veškeré finanční prostředky na pomoc. Do 
30. března se na speciálním podúčtu sešlo 3 787 831,67 Kč od 2 240 přispěvatelů. Z  těchto 
finančních prostředků se pořizuje krmivo, veterinární přípravky a další. Zoo Olomouc byla ná-
pomocna při zprostředkování pomoci v podobě zaslání finančního příspěvku okupované Zoo 
Berďansk.

Díky spolupráci dobrovolníků, místních firem a Charity Hranice vzniklo 
bezprostředně po začátku konfliktu na Ukrajině v Hranicích Centrum po-
moci Ukrajině. Je umístěno v budově bývalého Bonveru. Hlavním cílem je 
zasílat humanitární pomoc na Ukrajinu a pomáhat příchozím Ukrajincům 

v našem regionu. Připravili jsme pro příchozí například pravidelnou výuku češtiny, tlumočíme, 
mají k dispozici dětský koutek, shromažďujeme informace o dění na Ukrajině a jsme v kontaktu 
s městy Lvov a Turka. Na Ukrajinu jsme také odvezli několik dodávek humanitární pomoci. 

Naše školské zařízení velmi pružně zareagovalo na vzniklou situaci. Ve 
spolupráci s KACPU a hejtmanstvím jsme už v prvním březnovém týdnu 
zabezpečovali ubytování ukrajinských uprchlíků na naší ubytovně. Ihned 
jsme připravili nabídku volnočasových aktivit, abychom dětem vyplnili 

volný čas a začlenili je do kolektivu vrstevníků. Na každý den jsme připravili dopolední program 
pro děti do 6 let s rodiči i pro děti od 7 do 15 let. Jedná se především o sportovní a pohybové 
aktivity, výtvarné tvoření a přírodovědné činnosti. Kompletní nabídku jsme zveřejnili na našem 
webu v ukrajinském jazyce. Vzhledem k tomu, že se řada dětí už začlenila do olomouckých zá-
kladních a mateřských škol, nabídneme po velikonočních prázdninách aktivity v odpoledních 
hodinách. Kromě toho nabízíme volně přístupná dětská hřiště, a to na ulici Janského 1 a ulici 
17. listopadu, která jsou otevřena v  době našeho běžného provozu. Připravili jsme i  několik 
jednorázových akcí, jako například „Herní klub“ a „Poznáváme město Olomouc“. Do budoucna 
počítáme se začleněním ukrajinských dětí do pravidelného zájmového vzdělávání. A že je o ta-
kové vzdělávání zájem, nás přesvědčili už samotní rodiče, kteří si nás vyhledali a přišli své děti 
zapsat do zájmových kroužků, včetně úhrady zápisného.

JAKÝM ZPŮSOBEM POMÁHÁTE UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY K ZAČLENĚNÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA A NAŠÍ SPOLEČNOSTI? 
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Městská policie Uničov pomohla 
partnerskému městu

duben 2022

SBÍRKA

KACPU
KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ

KAM MŮŽETE PŘIVÉZT?

HANÁCKÁ KASÁRNA - 1. MÁJE 803/1, OLOMOUC
VJEZD Z ULICE KOŽELUŽSKÁ

SKLAD HYGIENICKÉHO A OSTATNÍHO MATERIÁLU
PŘÍJEM MATERIÁLU: PO - PÁ: 1400 – 1700

(TEL.: 705 866 940, pomoc@olkraj.cz)

SKLAD POTRAVINOVÉ BANKY
PŘÍJEM POTRAVIN: PO – PÁ: 1400 – 1700

(TEL.: 605 563 563, sklad.ukrajina@pbolomouc.cz)
DARY VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ (PALETA A VÍCE) PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

CO JE POTŘEBA?
POTRAVINY

masová konzerva, zeleninová a ovocná konzerva, paštika, instantní polévka, sladkosti, sušenky
OSTATNÍ POTRAVINY 

suchary, krupicová kaše, piškoty, dětská výživa, přesnídávka, Sunar
HYGIENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ 

zubní pasta, zubní kartáček, tuhé mýdlo, šampon, papírové kapesníčky (balíčky), 
vlhčené ubrousky, toaletní papír

OSTATNÍ HYGIENA 
 ručník (jen nový), dámské vložky, dětské pleny, pleny pro seniory, krémy na ruce a opruzeniny

OSTATNÍ MATERIÁL 
karimatka, spacák, deka, prací prostředek, papuče (nové zabalené - hotelový typ)

Zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a další humanitární pomoc z Uničova jsme předali do rukou Vasila Antonjuka, starosty partnerského 
města Dubno na ukrajinské Volyni, které je partnerským městem Uničova už deset let. Naše posádka ve složení Jiří Hübner a Tomáš Hejtmánek vyzvedla na zpáteční 
cestě na polsko-ukrajinské hranici skupinku pěti žen, které byly na útěku z oblastí zasažených válkou již několik dní. Rády přijaly naši nabídku na převoz do Olomouce, 
kde se o ně postarali v KACPU, kam jsme všech pět úspěšně dopravili. Autor a foto | Jiří Hübner, zastupitel Olomouckého kraje, velitel MP Uničov

Martin Procházka,
rektor Univerzity Palackého Olomouc

Univerzita Palackého se do pomoci uprchlíkům zapojila hned od prv-
ních dnů. Naše Dobrovolnické centrum nyní pracuje s přibližně sedmi stov-
kami lidí, kteří nabízejí tlumočnické služby, psychologickou pomoc, právní 
poradenství, výuku češtiny, hlídání dětí a řadu dalších nezbytných činností. 

Od počátku jsou naši dobrovolníci jednou z hlavních součástí týmu KACPU, pomáhají ale i v rámci 
adaptačních skupin pro děti směřující do základních škol nebo se podílejí na péči o uprchlíky ve 
Fakultní nemocnici Olomouc. Vedle toho přijímáme studenty a akademiky z partnerských univer-
zit na Ukrajině a zapojujeme je do univerzitního života. Do této chvíle už zájem projevilo více než 
osm desítek lidí, někteří z nich už působí na našich fakultách. Řadu aktivit vyvíjejí i fakulty samot-
né, zejména v oblasti jazykového vzdělávání a volnočasových aktivit pro uprchlíky, zásadně tím 
přispívají k snadnějšímu začlenění dospělých i dětí z Ukrajiny do české společnosti.
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Pomáhají vykřesat jiskry 
lidství, teď převzali ocenění

|

S lidmi za mřížemi může 
rodina komunikovat

Cestování zrakově postižených má svá úskalí, o kte-
rých ale olomoucké TyfloCentrum informuje nejen 
prostřednictvím workshopů, ale i videospotů.
  Foto | Jana K. Kudrnová

TyfloCentrum ukazuje, 
jak cestují nevidomí 

duben 2022

V Olomouci vzniklo kontakt-
ní  místo  pro  online  návštěvy 
odsouzených.  Nachází  se  v  po-
bočce  partnerské  organizace 
Asociace organizací v oblasti vě-
zeňství (AOOV), v olomouckém 
středisku  Společnosti  Podané 
ruce.  Cílem  služby  je  udržení 
a  posílení  rodinných  vazeb  od-
souzených, což je jedním z před-
pokladů  pro  úspěšné  začlenění 
osob  po  propuštění  z  výkonu 
trestu zpět do společnosti. Pro-
jekt  tím přispívá ke  snížení  vy-
soké recidivy v České republice, 
která je dlouhodobě velmi vyso-
ká. Až 70 procent odsouzených 
se do věznice znovu vrací.

S vězni mluví rodina a blízcí
Už  doba  pandemie  ukázala 

zvýšenou potřebu online komu-
nikace  ve  vězeňství.  Z  důvodu 
zákazu osobních návštěv odsou-
zených  přešla  Vězeňská  služba 
na skypové hovory odsouzených 
s  jejich  blízkými. Mnoho  rodin 
však  nemá  potřebné  vybave-
ní  či  znalosti,  aby  se  mohly  se 
svým blízkým spojit samy. Právě 
jim mohou  posloužit  kontaktní 

místa  s  potřebným  vybavením, 
kde  jim  školení  pracovníci  po-
mohou  hovor  uskutečnit.  Kon-
taktní místa se také ukázala jako 
vhodná  i  pro  lidi,  kteří  např. 
z důvodu nemoci, věku či nedo-
statku financí nemohou jezdit na 
osobní návštěvy do věznic. „Ně-
kteří vězni své rodiny prakticky 

nevidí.  Jejich  příbuzní  buď ne-
mají  prostředky na  cestu,  nebo 
počítač a  internetové připojení, 
aby uskutečnili hovor sami. Prá-
vě  pro  tyto  rodiny,  a  nejen  pro 
ně,  jsou  zde  kontaktní  místa, 
kde  je  zajištěno  potřebné  záze-
mí  a  podpora  našich  pracovní-
ků,“ uvedla Jana Smiggels Kav-
ková  z  AOOV.  Kontaktní  místa 
využijí  také  lidé  s  dětmi,  pro 
které bývá často návštěva vězení 
traumatizující. 
Podle  průzkumu  Českého 

statistického úřadu z roku 2021 
je  54  procent  domácností  dů-
chodců  dosud  bez  přístupu  na 
internet.  V  pětině  nejchudších 
domácností  má  pak  přístup  na 
internet  pouze  přibližně  polo-
vina  z  nich.  Právě  pro  ně  jsou 
určena  kontaktní  místa,  která 
mohou  využít  všichni  odsouze-
ní muži  a  ženy  ze  všech  věznic 
a  vazebních  věznic  v ČR.  Stačí, 
když si odsouzený rezervuje ter-
mín pro Skype hovor v kontakt-
ním místě u svého vychovatele. 
Projekt  je  realizován  ve  spolu-
práci s GŘ VS.

 Juraj Aláč

Kontaktní místo pro online návštěvu osob ve výko-
nu trestu je otevřeno každý pátek od 13:00 do 15:00 
hodin na adrese Opletalova 1, Olomouc. 
 Foto | AOOV

Odstraňování  architektonic-
kých  a  informačních  bariér  je 
jednou  z  několika  služeb  nejen 
pro  zrakově  postižené,  které 
TyfloCentrum  Olomouc,  o.p.s. 
poskytuje  v  Olomouckém  kra-
ji.  O  bariérách,  ale  i  osvětové 
činnosti,  své uživatele, ale  i  ve-
řejnost,  pravidelně  informuje 
prostřednictvím  sociálních  sítí, 
info kanálu Majáček a přes  své 
sociální  pracovníky.  V  dubnu 
vyrazili pracovníci centra přímo 
na  olomoucké  hlavní  nádraží, 
aby  veřejnosti  ukázali,  jak  se 
lidé  se  zrakovým  postižením 
orientují v neznámém prostředí 
a jak jim mohou být při cestová-
ní nápomocni. 
„Ve  dvou  termínech  jsme 

připravili  workshopy,  kdy  ve-
řejnosti  i  lidem  se  zrakovým 
postižením praktickou  ukázkou 
s komentářem přiblížíme pohyb 
lidí s bílou holí a hlavně, jak má 
správně  vypadat  pomoc  těmto 
lidem při cestování,“ uvedla ře-
ditelka  TyfloCentrum  Olomouc 
Věra Jurečková. 
Součástí těchto akcí je i nově 

vytvořený  video  spot,  ten  upo-
zorňuje na důležitost vodící linie 
při  cestování  vlakem. Další  po-
dobná  osvětová  videa  by  orga-
nizace chtěla natočit a následně 
zveřejnit během tohoto roku.

Sami nevidí, ale jejich 
práce je vidět
TyfloCentrum Olomouc spus-

tilo  také  dárcovskou  výzvu  na 
portálu Donio s cílem vybrat fi-
nance na podporu zaměstnávání 
zrakově  postižených  v  Ergones 
–  sociální  firma,  jejich  rozvoj, 
vzdělání  a  zkvalitnění  pracov-
ního  prostředí.  „Uvědomuje-
me si, že je nynější doba složitá 

a potřeba finanční podpory růz-
ných  projektů  u  nás  i  ve  světě 
roste  a  naše načasování  nebylo 
ideální. Ale i nás čas od času něco 
tíží, něco potřebujeme dofinan-
covat  či  podpořit.  Proto  jsme 
se  rozhodli  využít  další  online 
platformy  zrovna  teď,  kdy  jsou 
naše  prosby  aktuální,“  dodala 
Věra Jurečková. Veškeré peníze 
půjdou třeba na vzdělávací kur-
zy točení na hrnčířském kruhu, 
dekorování  a  na  novou  tech-
nologii  výroby  keramiky  nebo 
na  dovybavení  kanceláří,  kde 
pracují  zrakově  postižení.  Sbír-
ku  najdete  na  www.donio.cz/ 
nevidime-ale-nase-prace-videt-
-je.

 Juraj Aláč

Celkem  jedenáct dobrovolní-
ků  v  šesti  kategoriích  převzalo 
v pondělí 21. března  cenu Kře-
sadlo 2021. 
Jde o symbolické poděkování 

těm,  kteří  nezištně  věnují  svůj 
čas a dovednosti na pomoc dru-
hým.  Slavnostní  předávání  cen 
se  konalo už pojedenácté,  letos 
v  prostorách  Arcibiskupského 
paláce  v  Olomouci,  za  účasti 

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍCI

Petra Kolčavová (oblast zdravotnictví)
Hana Polišenská (sociální služby)
Dana Michailidisová (dobrovolní hasiči)
Jana Janíková (zdravotnická oblast)
Ivana Rohlederová (děti, mládež a volnočasové aktivity)
Aneta Zavadilová (sociální služby)
Jindřich Machala (spolková a komunitní činnost)
Lukáš Kohout, František Nabenkogel, Jan Borovka 
a Patrik Kotek (humanitární a rozvojová činnost)

zástupců hejtmanství. „Hlavním 
smyslem  je  ocenit  práci  dobro-
volníků,  upozornit  na  přínos 
dobrovolnických  činností  a  zvi-
ditelnit příběhy nezištné pomo-
ci. Ostatně mottem tohoto oce-
nění je: ‚Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci.‘  Je 
rozhodně na místě těmto lidem 
poděkovat,“  uvedl  hejtman  Jo-
sef Suchánek.

Ocenění jsou ze sociální, 
spolkové a zdravotnické oblasti
Mezi oceněnými jsou osoby po-

máhající  v  sociální  oblasti,  spol-
kové  oblasti  či  ve  zdravotnictví. 
Nechybí  ani  kategorie  dobrovol-
ných hasičů nebo rozvojové a hu-
manitární  pomoci.  „Například 
v  kategorii  rozvojové  a  huma-
nitární  pomoci  byla  Křesadlem 
oceněna  skupina  mladých  lidí, 
kteří se zapojili do pomoci během 
předloňského  uzavření  Litovle 
a Uničova,“ sdělil Michal Umlauf, 
vedoucí olomoucké pobočky Mal-
tézské  pomoci.  „Bez  nároku  na 
odměnu okolo nás pracuje obrov-
ské množství lidí a mnohdy si to 
ani neuvědomujeme. Bez nich by 
byl  svět mnohem  chudší,“  uvedl 
při předávání ocenění Ivo Slavotí-
nek, náměstek hejtmana pro soci-
ální oblast.

 Juraj Aláč

Ocenění Křesadlo 2021 si převzali nominovaní dobrovolníci v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci.  Foto | Maltézská pomoc

www.donio.cz
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KŘÍŽOVKA PRO VÁS
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka láká na novou výstavu o unikátní železobetonové stavbě (znění v tajence). Jedná se o ocelový obloukový silniční most, pojmenovaný po zatopené osadě na trase silnice Plzeň – Tábor, 
který překlenul hladinu Orlické přehrady. Když byl po devítiletém budování v roce 1967 dokončen, svým obloukem o rozpětí 330 m byl v té době největším prostým plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem 
na světě. V současné době je na 27. místě na světě, v rámci České republiky si své prvenství drží dodnes. V roce 2001 získal v rámci sympozia Mosty 2001 v Brně titul MOST STOLETÍ.
Tajenku křížovky zasílejte včetně kontaktních údajů (jméno a adresa) do 6. května 2022 na e-mailovou adresu: tajenky.olkraj@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle novin a od Olo-
mouckého kraje získají věcné ceny.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

VÍTE, ŽE…

• Portál KrajPomaha.cz má svoje vlastní facebookové 
stránky? Najdete tam všechny aktuality k současné 
krizi na Ukrajině i k tomu, jakým způsobem se může 
kdokoli zapojit do pomoci válečným uprchlíkům.

• Bez pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti, škol 
nebo neziskových organizací by se současná 
krizová situace nedala zvládnout?

• V Olomouckém kraji fungují hned dvě 
asistenční centra pro pomoc Ukrajině? Jedno 
je v Olomouci a druhé v Šumperku.

• Organizátoři materiálních sbírek 
v Olomouckém kraji nejvíce poptávají 
trvanlivé potraviny a hygienické potřeby? 

MĚSÍČNÍK OLOMOUCKÝ KRAJ
■ Periodický tisk ■ Vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se společností Regionální vydavatelství s.r.o.
■ Adresa vydavatele: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460 ■ Registrováno pod číslem MK ČR E 13609 
■ Redakční rada: Andrea Hanáčková, Ivo Slavotínek, Dalibor Horák, Luděk Niče, Eva Knajblová, Jaroslav Kropáč, Petra Pášová, Juraj Aláč
■ Redakce: Mgr. Juraj Aláč, olkraj@regvyd.cz
■ Distribuci do všech schránek v kraji zajišťuje Česká Pošta s.p., reklamace na dodávku novin na čísle 773 617 353 nebo e-mail: jurakova@regvyd.cz 
■ Inzerce: Jana Juráková – jurakova@regvyd.cz, Michal Novák – novak@regvyd.cz, Tomáš Karal – karal@regvyd.cz, Margita Šutovská – sutovska@regvyd.cz
■ Číslo 4, ročník 21. Olomoucký kraj – periodický tisk Olomouckého kraje. ■ Toto číslo vychází 20. dubna 2022 v nákladu 291 300 kusů
■ Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 28. dubna 2022

|duben 2022

SUDOKU
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Hejtman Suchánek – pořád  
máme kapacity pomáhat
Od začátku napadení Ukrajiny ruskými vojsky přijímají 
ukrajinské uprchlíky zaměstnanci a dobrovolníci 
v asistenčním centru. Olomoucký kraj byl jedním 
z prvních v Česku, který takové centrum zřídil. Teď 
už fungují v regionu přijímací střediska v Olomouci 
a Šumperku a do konce března jimi prošlo více 
než osm tisíc uprchlíků. Denně přichází nejen 
zkontrolovat činnost, ale i povzbudit personál 
asistenčního centra také hejtman Josef Suchánek. 

|

Jistota v nejisté době. Kariéra u Policie ČR

S překvapením 
a obdivem sleduji 

neuvěřitelně statečnou 
a účinnou obranu 

Ukrajiny proti agresi 
válečného zločince 

Putina a jeho 
okupační armádě.

Část veřejnosti odmítá po-
máhat a vůbec uvěřit, že je 
pomoc potřeba – co byste 
jim vzkázal? 
Přijďte  se  podívat  na  někte-

ré  asistenční  centrum,  máme 
je  v  každém  kraji,  resp.  kraj-
ském městě.  A  pomozte  našim 
pracovníkům  (profesionálům 
a dobrovolníkům) v jejich práci. 
Jednu,  dvě  směny  na  KACPU. 
Uvidíte  uprchlíky-uprchlice 
a  jejich  děti. Můžete  jim  podat 
bagetu  nebo  mandarinku.  Do-
stávají  je zdarma. A oběd zdar-
ma dostanete i vy.

Hlavní uprchlická vlna 
zhruba po měsíci od napa-
dení Ukrajiny ustala – jak 
se daří pomáhat přícho-
zím, jak fungují krizové 
složky kraje? 
Myslím si, že Olomoucký kraj 

pomáhá opravdu dobře. Uprch-
lická vlna neustala, stále je tady, 
je ale výrazně mírnější, než tomu 
bylo na začátku. Odhadem nyní 
může  být  třetinová.  Tým,  který 
celou  tuto  situaci  řídí,  má  vel-
ké zkušenosti, je sehraný a jeho 
jednotlivé části kooperují velmi 
uspokojivě.

Má kraj dostatečné fi-
nanční rezervy na pomoc 

uprchlíkům? Bylo kvůli 
tomu nutné upravit výdajo-
vé položky rozpočtu – ne-
budou chybět peníze jinde? 
V této fázi peníze máme. Po-

ložku krizového řízení  jsme na-
výšili o 15 milionů korun a tato 
částka nyní postačuje. Navíc její 
větší  část  nám  financuje  stát. 

Jak to vypadá s ubytova-
cími kapacitami v kraji? 
O kolik lidí je kraj ještě 
schopný se postarat? 
Z pohledu ubytovacích kapa-

cit  je  na  tom  Olomoucký  kraj 
lépe  než  3-4  exponované  kra-
je.  Je  to  dáno menším  zájmem 
ukrajinských  uprchlíků  o  uby-
tování právě v našem kraji. Ka-
pacita ubytování je dynamickou 
položkou  a  mění  se  průběžně. 
K  dnešnímu  dni můžeme  počí-
tat s volnou kapacitou přes tisíc 
lůžek  ve  všech  typech  ubytová-
ní. Včetně typu tzv. „nouzového 
ubytovacího  přístřešku“  (tělo-
cvičny,  kulturní  domy,  apod.), 
který  ale  reálně  využívat  ne-
chceme, pokud nás k  tomu ne-
donutí vývoj situace.

Jakým způsobem mají 
váleční uprchlíci zajiště-
nou lékařskou péči a třeba 
i psychologickou pomoc? 
Pokud se týká procesu příjez-

du  uprchlíků,  jejich  registrace 
v asistenčních centrech (KACPU 
v  Olomouci  a  UACPU  v  Šum-
perku),  máme  proces  nastave-
ný  a  pod  kontrolou.  Základní 
lékařskou  péči  umíme  poskyt-
nout přímo v centru a další péči 
v  blízké  nemocnici.  V Olomou-
ci  je  to  Fakultní  nemocnice, 
v Šumperku pak místní nemoc-
nice.  Stejně  tak  psychosociální 
péči poskytujeme přímo v cent-
rech.  Podstatným  faktem  je,  že 
součástí registrace na KACPU / 
UACPU je také vyřízení zdravot-
ního  pojištění,  které  opravňuje 
uprchlíky čerpat stejnou základ-
ní  lékařskou  péči  jako  českým 
občanům.  Tzn.  uprchlík  může 
navštívit  nejen  praktického  lé-
kaře, ale také nemocnice. Jinou 

otázkou ale je, zda má ten který 
praktický  lékař nebo zubař vol-
nou  kapacitu.  Tady  je  situace 
různá,  to  ale  znají  i  čeští  paci-
enti. Poskytování  lékařské péče 
nebo psychologické pomoci ob-
čanům  Ukrajiny  v  rámci  jejich 
dočasného  pobytu  v  Česku  je 
jedním  z  důležitých  témat,  se 
kterými  se  musíme  jako  země 
teprve vypořádat.

Jak hodnotíte práci dob-
rovolníků? Setkal jste se 
s uprchlíky osobně? Pokud 
ano, jak na vás setkání 
zapůsobilo? 
Od  začátku  uprchlické  krize 

si já osobně pomoc dobrovolní-
ků  nemohu  vynachválit.  Jsem 
moc rád, že  je máme, a  je  jisté, 
že  bez  nich  bychom  nemohli 
fungovat. S uprchlíky se já osob-
ně  setkávám  denně.  Jsem  totiž 
na KACPU každý den 1x až 2x. 
Moje osobní komunikace s nimi 
se nicméně omezuje na pozdrav, 
k  nějaké  konverzaci  jsem  se 
s nimi dostal 2x. Působí na mě 
úplně  normálně.  Ženy  a  dívky, 
muže tam vidím opravdu velmi 

zřídka,  jsou  vážné,  některé  pů-
sobí unaveně, děti si hrají. Děti 
vídávám  nejvíc  v  některém 
z  našich  dětských  koutků,  kde 
se  jim  v  podstatě  pořád  věnují 
dobrovolníci z řad ukrajinských 
studentů  Univerzity  Palackého 
v Olomouci. Občas se i smějí, to 
je fajn.

Co vás na současné situaci 
nejvíce překvapilo, ať už 
příjemně, nebo negativně? 
S  radostí  sleduji  obrovskou 

vlnu  solidarity  všech  možných 
lidí  v  Česku,  kterou  projevují 
všemi možnými  způsoby. A ne-
bývale  jednotný  „tah  na  bran-
ku“ při vytváření systému, který 
pomohl  uprchlickou  situaci  na 
území  Česka  zvládnout.  S  pře-
kvapením a obdivem sleduji ne-
uvěřitelně  statečnou  a  účinnou 
obranu Ukrajiny proti agresi vá-
lečného  zločince  Putina  a  jeho 
okupační  armádě,  dopouštějí-
cí  se  genocidy  na  ukrajinských 
obyvatelích.

 Juraj Aláč
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www.krajpomaha.cz

Ostatní  rozpočtové  položky, 
mimo  krizové  řízení,  dotčeny 
nebyly,  peníze  by  tedy  chybět 
neměly. Pokud se něco drama-
ticky nezmění, i po téhle strán-
ce udržíme situaci pod kontro-
lou.  Konečné  vyúčtování  celé 
této  operace  nicméně  teprve 
přijde.

V  řadách  Policie  ČR  slouží 
v Olomouckém kraji už více než 
devatenáct  set  policistů  a  poli-
cistek. Jejich počet v posledních 
letech neustále  narůstá. A není 
se  čemu  divit.  Služba  u  policie 
nabízí  jistotu  v  nejisté  době  – 
rostoucí  mzdy,  profesní  růst, 
prestiž  a  práci  s  nejmodernější 
technikou.  Dveře  k  Policii  ČR 
zůstávají  zájemcům  dokořán. 
Hlásit  se  mohou  na  e-mailu:  
nabor.olomouc@pcr.cz  nebo 
prostřednictvím webových strá-
nek nabor.policie.cz. 
„Rozhodně  máme  co  nabíd-

nout.  Práce  u  policie  je  dnes 
atraktivním  zaměstnáním  s  jis-
totou platu, které má smysl a bu-
doucnost.  Naši  policisté  jsou 
součástí velké a silné organizace, 
která jde s dobou. Rychlým tem-
pem  modernizujeme  techniku 
i  vozový  park.  Využíváme  mo-
derní technologie 21. století. Od 
automobilů,  motorek,  čtyřkolek 
přes střelné zbraně, tasery a pro-
středky balistické ochrany až po 
komunikační  a  IT  prostředky 
jako  smartphony,  tablety,  note-
booky, vysílačky a další,” vysvět-
luje ředitel Krajského ředitelství 

policie  Olomouckého  kraje  plu-
kovník Tomáš Landsfeld.
Jen  vloni  přijala  policie 

v Olomouckém kraji 160 nových 
adeptů.  Všichni  získali  jistotu 
platu  a  místa,  jednorázový  ná-
borový příspěvek 75 tisíc korun, 
šest týdnů dovolené, pravidelné 
automatické  navyšování  platu, 
plat v plné výši v době pracovní 

příjem  a  spoustu  dalších  jistot 
a benefitů. V okrese Jeseník no-
váčci  kromě  práce  získají  i  by-
dlení  –  přednostní  pronájem 
městských a obecních bytů. Prů-
měrný služební příjem policistů 
v Olomouckém kraji v roce 2021 
byl 47 576 korun. 
Díky náborové kampani bylo 

od  jara  2020  přijato  mnoho 
nových  policistů,  kteří  opustili 
dnes  nejisté  pozice  například 
v gastronomii, cestovním ruchu 
nebo  dopravě  a  dali  přednost 
jistotě státního zaměstnavatele. 
Policie  České  republiky  nabízí 
uplatnění  všem,  kteří mají ma-
turitu  z  různých  oborů  studia. 
Po  nástupu  do  služebního  po-
měru  se  noví  policisté  během 
zhruba 12 měsíců naučí vše, co 
musí  znát.  Do  služebního  po-
měru  se  hlásí  i  ti,  kteří  nedáv-
no ukončili  studium na  střední 
škole,  středním  odborném  uči-
lišti s maturitou nebo na vysoké 
škole.
„Snažíme  se  policejní  práci 

přiblížit  také  dětem,  studentům 
a  veřejnosti  a  vždy  to  děláme 
atraktivní  a  interaktivní  for-
mou  tak,  aby  se  účastníci  akce 

setkávali  s  policisty  z  terénu, 
aby  si  například mohli  sednout 
do  služebního  auta,  na  služeb-
ní  čtyřkolku,  obléknout  neprů-
střelnou  vestu,  zblízka  si  pro-
hlédnout služební zbraně, aby to 
zažili  takříkajíc  na  vlastní  kůži. 
V rámci akcí tohoto typu se také 
dostanou do prostor policejních 
oddělení včetně stálé služby, cely 
pro  umístění  zadržených  osob, 
prostor  služební  kynologie,  do 
služebních  garáží  a  podobně. 
Získají  tak  reálnou  představu, 
jak  vypadá  prostředí,  kde  by 

třeba v budoucnu mohli najít své 
pracovní uplatnění. Akce tohoto 
typu  jsou  vždy  velmi  podnětné 
pro  obě  strany.  Studenti  se  do-
zvědí spoustu informací o reálné 
policejní práci a zároveň naši po-
licisté  vítají  možnost  představit 
svoji činnost mladým lidem. Byť 
jsme kvůli pandemii museli do-
časně tyto aktivity přesunout do 
online prostředí, běží dál,“ ujistil 
Tomáš Landsfeld.

 Jaroslav Kropáč

Po nástupu do 
služebního poměru 

se noví policisté během 
zhruba 12 měsíců naučí 

vše, co musí znát.

Tomáš Landsfeld 
ředitel Krajského ředitelství policie 

neschopnosti  kratší  30  dnů 
a v době ošetřování dítěte mlad-
šího 10 let, příspěvky na dovole-
nou nebo na sportovní aktivity, 
možnost  využívat  zvýhodněné 
ubytování v  rekreačních zaříze-
ních Ministerstva vnitra, kariér-
ní růst a možnost studia s náro-
kem na služební volno a služební  nabor.policie.cz

Hejtman Josef Suchánek (vlevo) a ředitel HZS OK Karel Kolářík. Foto | Olomoucký kraj
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Zelený internet
na Olomoucku

od 245 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz

T E R M Í N  P Ř I H L Á Š E K  D O
2 5 . 0 5 . 2 0 2 2

V Y R Á B Í T E  S R D C E M ?
 P Ř I H L A S T E  S E  D O  S O U T Ě Ž E  A  Z Í S K E J T E  O C E N Ě N Í

R E G I O N Á L N Í  P O T R A V I N A
O L O M O U C K É H O  K R A J E

K O N T A K T U J T E  K R A J S K É H O  K O O R D I N Á T O R A  

V Í C E  N A  R E G I O N A L N I P O T R A V I N A . C Z

Jana Neradilová 

oakpr@volny.cz
+420 728 730 428

Agrární komora Olomouckého kraje

KOUPÍM DŮM  
NA VENKOVĚ

STAV NEROZHODUJE
PLATBA V HOTOVOSTI

TEL.: 774 414 525

KOUPÍM BYT  
1+1 nebo 2+1

PLATBA IHNED  
A V HOTOVOSTI
TEL.: 774 739 539

RV2200526/03

RV2200437/08 RV2200486/01

RV2200699/01

RV2200365/04

VÝKUP  VÝKUP  
AUTOVRAKŮ AUTOVRAKŮ 
A DODÁVEKA DODÁVEK
• nejvyšší možná cena  

za váš vrak
• odvoz ZDARMA

• doklad o eko likvidaci
vykupvozu1@seznam.cz vykupvozu1@seznam.cz 

775 499 731775 499 731

HOBBY–ROBI
Zahradní a modelová 
železnice
www.hobby-robi.cz

PRACOVNÍ AGENTURA
PAVLÍNA DUJKOVÁ

PRACOVNÍ AGENTURA 
agentura s dlouholetou tradicí

Dujková Pavlína, MBA

Tel.: 603 218 526
přijímáme zaměstnance, 
zajišťujeme práci a brigády

NAJDETE NÁS JIŽ NA NOVÉ 
ADRESE: 
Svatoplukova 60a, Prostějov

RV2200701/01

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

Zuzana TOMASCHKOVÁ

605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz

773 617 353
jurakova@regvyd.cz

Jana JURÁKOVÁ

739 724 774
novak@regvyd.cz

Michal NOVÁK

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

Inzerci v těchto novinách  
pro vás zajistí:

Zuzana TOMASCHKOVÁ

605 405 799
tomaschkova@regvyd.cz
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Komenský znovu v Přerově

Cesty do pravěku aneb  
Ve stopách Zdeňka Buriana

World Wild Wald

Pavel Kopp: Paralely

Pernštejnské ženy a Evropa 

Po stopách stužkonosky modré

Chlapi od milířů.  
Uhlířství v Jeseníkách i obecně 

do 26. června
Muzeum Komenského v Přerově 
U příležitosti 430. výročí narození J. A. Komenského připravilo mu-
zeum  výstavy,  workshopy,  edukační  programy,  lektorovanou  pro-
cházku městem, divadlo, komentované prohlídky či muzejní noc. 

8. dubna – 24. července
Muzeum Komenského v Přerově
Petr Modlitba, Jiří Svoboda, Jiří Teichmann, Pavel Dvorský a Jaro-
slav  Bažant  dohromady  tvoří  volné  sdružení  výtvarníků  s  názvem 
PAS (Paleoart – Art and Science / Paleoart – umění a věda). Právě 
díky jejich tvorbě ožívá svět známých i méně známých živočichů obý-
vajících naši planetu před miliony let, stejně jako v dobách nedlouho 
před příchodem člověka.

20. dubna – 16. května
Vlastivědné muzeum v Olomouci
V centru projektu World Wild Wald stojí umělecko-vědecká obser-
vatoř Silva, vytvořená audiovizuálním umělcem Marcusem Maede-
rem. Dílo kombinuje vědecké metody a estetické přístupy. Instalace 
pracuje s aktuálními daty, shromažďovanými měřicí stanicí o lese, 
která jsou poté přeměněna na virtuální les v instalaci.

do 28. dubna
Vědecká knihovna v Olomouci
Výstava fotografií Pavla Koppa představí jeho zaslíbenou zemi, Itá-
lii, kterou začal vážně fotografovat v r. 1972, kdy tam přijel na svůj 
první  čtyřletý pobyt.  Itálie  a Česká  republika, dva  různé  scénáře, 
které ale mají i společné jmenovatele - veduty, krajiny i okamžiky 
každodenního života.

do 26. června
Muzeum a galerie v Prostějově
Zapůjčená výstava z Východočeského muzea v Pardubicích, která 
vznikla ve spolupráci s Univerzitou Pardubice k výročí připomínají-
címu 500 let renesance v Čechách. Autoři se snaží ukázat roli novo-
věkých šlechtičen v procesu formování evropské kulturní identity na 
příkladu příslušnic významného rodu Pernštejnů. Pardubický pern- 
štejnský  rok se  stal  inspirací pro Město Prostějov, které podobné 
oslavy uspořádá také. Vždyť Pernštejnové jako majitelé Prostějova 
v 15. a 16. století dali městu nebývalý lesk a Prostějov vynesli do 
popředí moravských poddanských měst té doby.

23. dubna
Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané
V dubnu začala  třetí návštěvnická sezóna v Bezručově tzv. Červe-
ném domku. Po celý rok jsou připraveny zajímavé akce, školy a sku-
piny se mohou hlásit na komentované prohlídky. Akce 23. dubna 
Po  stopách  stužkonosky modré  odhalí,  jakou  přezdívku  používal 
Petr Bezruč, kolik dopisů denně dostával od svých ctitelů nebo na-
příklad to, jaká byla jeho oblíbená barva. 

6. dubna – 19. června
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Výstava o řemesle, které stálo u počátků naší civilizace. Výstavu ve-
dle bohatého textového a obrazového materiálu doplní i působivé 
dioráma, zobrazující výrobu uhlí v tichu nočního lesa.

Benefiční výstava na pomoc Ukrajině 
2. dubna – 1. května
Muzeum Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Městská knihovna T. G. Masa-
ryka Šumperk  a Charita  Šumperk  se  rozhodly  spojit  a  uspořádat 
společně s umělci se vztahem k regionu a spřátelenými umělci be-
nefiční výstavu, jejíž celkový výtěžek bude využit pro přímou pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Šumperku a okolí, na 
nákup školních potřeb pro jejich děti, zaplacení obědů ve škole aj. 
Peníze nebudou poslány na konto žádné nadace, ale ve spolupráci 
s Charitou Šumperk pomohou na Šumpersku konkrétním rodinám. 
Dobročinnou akci  se  rozhodlo podpořit  a  svá díla bez nároku na 
honorář daruje  více než  třicet  umělců.  Jejich díla  si můžete pro-
hlédnout, zakoupit, a tak pomoci.

www.afo.cz 

www.divadelniflora.cz

duben 2022

Naděje – to je hlavní téma le-
tošního  festivalu Academia  Film 
Olomouc.  Po  dvou  letech  jsou 
pro  diváky  připraveny  špičkové 
vědecké  dokumenty,  inspirativní 
přednášky,  filmové  workshopy, 
hudební  produkce,  exkurze,  vý-
stavy  i program pro děti.  Svátek 
všech filmových fanoušků a tvůr-
ců Academia Film Olomouc, kte-
rý  pořádá  Univerzita  Palackého 
v  Olomouci,  se  letos  koná  26. 
dubna až 1. května.
Město se tak letos opět promě-

ní v tepající místo, kde se budou 
potkávat hosté a návštěvníci  fes-
tivalu, diskutovat, objevovat nové 
perspektivy,  užívat  si  koncerty 
a především sledovat výběr  toho 
nejlepšího,  co  v  oblasti  populár-
ně-vědecké  filmové  produkce 
v posledních  letech vzniklo. Fes-
tival  prezentuje  vědu,  výzkum 
a  technologie  jako  fascinující 

Mezinárodní  přehlídka  na-
bídne na  třinácti  scénách od 9. 
do 21. května zhruba sedm desí-
tek kulturních akcí. 
Obyvatelé i návštěvníci měs-

ta  se  mohou  těšit  na  žánrově 
mimořádně  pestrý  program. 
Vedle činoherních  titulů české, 
slovenské  a  německé  proveni-
ence  zvou  pořadatelé  jednoho 
z  největších  tuzemských  festi-
valů na nejnovější počiny stře-
doevropské taneční scény a také 
řadu  doprovodných  aktivit  – 
besedy  s  tvůrci  a  inscenátory, 

prezentace  úspěšných  divadel-
níků  nebo  spoustu  koncertů 
a workshopů. 

Festival odstartuje 
Divadlo na cucky
Společnou  premiérou  olo-

mouckého  Divadla  na  cucky, 
A studia Rubín a spolku Kolonie 
odstartuje  festival  hra  Pravidla 
úklidu  v  režii  Lucie  Ferenzové. 
O slavnostní zahájení Divadelní 
Flory se pak postará Schauspiel 
Köln. Z Kolína nad Rýnem dora-
zí  na  jeviště  Moravského  diva-
dla bolestně  aktuální  inscenace 
Stefko Hanushevsky představu-
je Diktátora inspirovaná Chapli-
novým  slavným  protiválečným 
filmem  i  moderní  rakouskou 
a německou historií,  která byla 
v  loňském roce nominována na 
Kölner Kulturpreis 2021. 
Pětadvacátý  ročník  láká  kro-

mě  výjimečných  představení 
také na unikátní atmosféru,  jež 
každý  den  propojuje  hostující 
umělce  s  divadelními  příznivci 

i  návštěvníky pozdně večerních 
hudebních produkcí v legendár-
ním  festivalovém  šapitó  v  pro-
středí  parkánu  univerzitního 
Konviktu. Pro seniory a studen-
ty  připravili  pořadatelé  25.  Di-
vadelní Flory výrazné slevy, při-
čemž na řadu akcí nechali vstup 
volný.

 Juraj Aláč

Představení Diktátor je inspirované Chaplinovým 
legendárním protiválečným filmem i  moderní ra-
kouskou a německou historií.  Foto | Krafft Angerer

Svět očima autisty 
Podívat se na svět očima autis-

ty si mohly vyzkoušet některé děti 
navštěvující  výtvarný  obor  Zá-
kladní umělecké školy Miloslava 
Stibora v Olomouci. Pomocí her 
přibližujících  autismus  nakres-
lily  obrázky,  které  jsou  po  celý 
duben k vidění na výstavě v olo-
moucké Pevnosti poznání. Cílem 
akce,  kterou  organizuje  olomo-
ucký  spolek  MODRÝ  KRUH, 
je  upozornit  na  tuto  vývojovou 
poruchu.  „Se  Základní  umělec-
kou  školou  Miloslava  Stibora 
v Olomouci jsme se domluvili na 
spolupráci  a  děti  se  v  hodinách 
výtvarné výchovy pokusily ztvár-
nit to, jak si představují člověka, 
který má problém s komunikací 
nebo který vůbec nemluví. Je  to 
jeden ze způsobů edukace, osvě-
ty, předávání informací o proble-
matice autismu a také o činnosti 

Festival AFO opět v ulicích Olomouce

našeho  spolku,“  uvedl  Tomáš 
Nábělek  z  olomouckého  spolku 
MODRÝ  KRUH,  který  pomáhá 
dětem s autismem.

Prostřednictvím zážitkových 
her děti zažily svět autisty
Děti  si  vyzkoušely  několik 

zážitkových  her,  díky  kterým  si 
mohly  představit,  co  autistické 
děti prožívají. „U autismu jsou tři 
základní problémy: komunikace, 
sociální  dovednosti  a  omezená 
schopnost hry. Zkusili jsme ostat-
ním předat vzkaz pomocí vybra-
ných  piktogramů  a  děti  zjistily, 
jak těžké je pracovat s omezenou 
slovní  zásobou.  Pomocí  kvízu 
jsme  navodili  atmosféru,  kdy  se 
děti ocitly v Číně a snažily se co 
nejlépe řešit situaci,  jenže tamní 
sociální pravidla  jsou úplně  jiná 
než u nás. Narazili jsme tak na to, 

že bychom věci řešili jinak, než by 
to bylo správné,“ popsala činnost 
lektorka Věra Lukášová s tím, že 
děti  téma  zaujalo,  doptávaly  se 
na  řadu  informací a  současně si 
uvědomily,  že  život  s  autismem 
není jednoduchý. „V jejich dílech 
se  pak  často  objevuje  téma  po-
moci nebo nepochopení,“ dodala.
Práce  malých  výtvarníků  teď 

budou k vidění na výstavě s pod-
titulem  Výstava  ke  Světovému 
dni  porozumění  autismu  a  pod-
poře vzdělávání Tobíka a Matýs-
ka.  2.  duben  je  Světovým dnem 
porozumění  autismu  a  řada 
významných  budov  se  v  tento 
den  po  celém  světe  oblékla  do 
modré  barvy,  která  onemocnění 
symbolizuje.

 Juraj Aláč

a nesmírně důležité obory  lidské 
činnosti  a  pevné  součásti  naší 
kultury a společnosti. 
Motivací  realizačního  týmu 

festivalu je přilákat publikum zpět 
do kinosálů. Projekce  jsou proto 
na  AFO  neodmyslitelně  spojeny 
s odbornými úvody a následnými 
diskuzemi o vědeckých tématech, 

kladením  otázek  a  kolektivním 
hledáním  odpovědí.  Dokumen-
ty  poběží  zdarma  v  Uměleckém 
centru UP – Konvikt, v kině Me-
tropol, Vlastivědném muzeu a na 
dalších místech ve městě. 

 Juraj Aláč

V polovině května ožije 
Olomouc pravidelným 
festivalem Divadelní 
Flora. Kvůli covidovým 
omezením se loňský 
ročník přesunul na 
podzim, letos se ale po 
třech letech pětadvacátá 
Flora vrací do tradičního 
jarního módu. 

www.modry-kruh.cz
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Automotoklub  
připravuje novou sezonu

|

Hráči ze Žulové porazili tým ze Zlatých Hor 4:1. Podruhé v historii turnaje si odvezli putovní pohár. 
 Foto | formelacup.cz

V loňském roce byl znovu překonán traťový rekord Italem Merlim a v absolutní TOP 3 se objevil šternberský Petr Trnka. Ten také bojoval o český rekord s velmi rychlým 
Milošem Benešem.  Foto | eccehomo.cz

Malí fotbalisté po dvou 
letech opět změřili síly

duben 2022

V  polovině  března  se  v  Ja-
vorníku  uskutečnil  27.  ročník 
Formela Cupu – Memoriálu Ro-
mana Mroska,  tradičního  fotba-
lového turnaje pro žáky 1. stupně 
základních škol z Jesenicka. Tur-
naj se koná každoročně od roku 
1994,  v  posledních  dvou  letech 
se ale kvůli pandemii nekonal.
Za  dobu,  kdy  se  turnaj  koná, 

se  jej zúčastnilo mnoho talento-
vaných mladých  sportovců,  kte-
ří byli nejlepšími hráči  či  střelci 
turnaje a dnes to dotáhli do nej-
vyšších  pater  fotbalu.  Aktuál-
ně  tak  můžeme  vidět  například 
Petra  Ševčíka  a  bratry  Pudilovy 

hrát  za  pražskou  Slavii  či  Jana 
Kadlece  a  Ladislava  Krobota 
v  druhé  nejvyšší  soutěži.  „Uka-
zuje se tak, že Jesenicko dokáže 
produkovat  velké  množství  ta-
lentů.  Perličkou  turnaje  je  fakt, 
že  v  roce  2003  vyhrál  Formela 
Cup Vladimír Coufal,  což  je  ak-
tuálně hráč West Hamu United. 
Na jubilejním 10. ročníku se to-
tiž  výjimečně  představila  jako 
host ZŠ Ostrava J. Šoupala,“ uve-
dl  za  organizátory  Jan  Mrosek. 
Letošního  ročníku  se  zúčastnilo 
13 týmů, ve finále spolu bojovaly 
týmy ze Žulové a Zlatých Hor. 

 Juraj Aláč

Stěžejní  závod  pro místní  au-
tomotoklub  a  město  Šternberk 
vůbec je Mistrovství Evropy v zá-
vodech  automobilů  do  vrchu. 
V  pořadí  41.  ročník  mistrovství 
Evropy  se  pojede  poslední  květ-
nový víkend, tedy 27.–29. května.
Organizační  výbor  po  několi-

ka  jednáních  vyřešil  nejdůleži-
tější  otázky  týkající  se  hlavního 
závodu Ecce Homo a nic nebrá-
ní  v  jeho  realizaci.  „Jednáme 
také  s  jezdci  o  jejich  účasti  na 
šternberském podniku a již nyní 

AMK Ecce Homo Šternberk 
v ÚAMK připravuje své 
hlavní závody i menší 
akce, které jsou v plánu 
pro letošní rok. 

můžeme  přislíbit  pěknou  podí-
vanou  v  podobě  stálic místního 
klání, nových  tváří  i  legend. Di-
váky  jistě  potěší  informace,  že 
i přes nemalé finanční starosti, se 
kterými se automotoklub v době 
krize  potýká,  neplánujeme  na-
výšit vstupné na Mistrovství Ev-
ropy Ecce Homo,“ uvedla mluv-
čí  AMK  Ecce  Homo  Šternberk 
v ÚAMK Milena Schärferová.

Akce pro veřejnost 
začínají v dubnu
První  letošní  akcí  je  Jarní 

Liška  pro  motoristické  nadšen-
ce  i  veřejnost.  „Jedná  se o oblí-
benou  mototuristickou  soutěž, 
která začíná v Autokempu Dolní 
Žleb. Soutěží dvou-, tří-, čtyř- či 
vícečlenné  posádky,  vítány  jsou 

posádky  dámské,  dětské  i  smí-
šené. Jedinou podmínkou je po-
jízdné  vozidlo  a  dobrá  nálada,“ 
láká na akci v sobotu 23. dubna 
Milena Schärferová.
Sportovní a zároveň společen-

ská událost Ecce Homo Historic 
je naplánovaná na druhý zářijo-
vý víkend. I tato akce přinese pár 
novinek, například bude mít po 
více  než  třiceti  letech  svoji  pa-
tronku. I v letošním roce budou 
připuštěni  na  start  veteráni  vy-
robení před 31. prosincem 1980. 
Souběžně s akcí Ecce Homo His-
toric  proběhnou  tradiční  Štern-
berské slavnosti. 

 Juraj Aláč

www.eccehomo.cz 

Nejúspěšnějším sportovcem 
Přerova je ploutvařka 

Přerov vybral v anketě novou sportovní královnu. Stala se jí plavkyně s ploutvemi Kateřina Padalíková, která zvítězila v kategorii jednotlivců. Před sedminásobnou 
mistryní republiky musela smeknout i úřadující šampionka Lenka Červená-Bořutová. „Je to obrovský úspěch. Nečekala jsem vůbec něco takového. Možná třetí místo, 
ale první? Bylo to opravdu velké překvapení,“ usmívala se při předávání ocenění teprve devatenáctiletá závodnice klubu Fast Fins CZ, která na republikovém šampi-
onátu proměnila sedm ze svých osmi startů ve zlato v otevřené kategorii. Jednou byla „až“ bronzová. Na čtvrtém místě skončila na Světovém poháru v maďarském 
Egeru.  Foto | město Přerov

Tanečníci Kyjevského 
baletu se představili na 
benefičním galavečeru 

Moravské  divadlo  Olomouc 
hostí  od  poloviny  března  členy 
Kyjevského  městského  baletu. 
Souboru,  který  se  kvůli  napa-
dení  Ukrajiny  Ruskem  nemohl 
vrátit z evropského turné domů, 
nabídlo vedení divadla umělecký 
azyl a možnost trénovat a zkou-
šet  v  budově  divadla.  Současně 
vznikl  nápad  uspořádat  na  olo-
mouckém  jevišti  česko-ukrajin-
ský  galavečer.  Během  rekordně 

krátkého času byl připraven pro-
gram  představení,  které  nabíd-
lo  nejen  vystoupení  kyjevských 
tanečníků  a  domácího  souboru 
Moravského divadla, ale  i hostů 
z  Národního  divadla  Brno,  Ná-
rodního  divadla  Moravskoslez-
ského  v Ostravě  a Divadla  J. K. 
Tyla  v Plzni. Výtěžek  z  akce byl 
předán  kyjevskému  souboru  na 
jeho další činnost.

 Juraj Aláč

Městský balet v Kyjevě byl v době napadení Ukrajiny na turné ve Francii, domů se už dostat nemohou. Azyl členům 
poskytlo Moravské divadlo Olomouc, s ubytováním souboru pomohlo hejtmanství.   Foto | Olomoucký kraj 


