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Stihneme poděkovat?
Konec dubna a  začátek května je neodmysli-
telně spojen s  událostmi, které se staly před 
koncem druhé světové války. V  tuto pohnutou 
dobu byl Olomoucký kraj místem nevídaného 
násilí proti civilnímu obyvatelstvu. Tragické zá-
sahy v obcích Zákřov, Javoříčko a další smutné 
události v  našem kraji navždy ovlivnily životy 
všech, kteří akce nacistů přečkali. Odkaz vy-
pálených obcí, zavražděných obětí i  těch, co 
zůstali naživu, je stále živý. Velmi si vážím lidí, 
kteří věnují obrovské úsilí tomu, aby obce s po-
dobným osudem nebyly zapomenuty. Memen-
to těchto památných míst je silné i dnes, kdy od 
tragických událostí uplynulo již 70 let.
Právě 70. výročí osvobození naší země od na-
cistických okupantů a  konec druhé světové 
války přináší chvíle, kdy je potřeba se zastavit 
a vyjádřit soustrast, vděk i obdiv. Uctít památku 
občanů, kteří museli strpět zvůli gestapa, ale 
připomenout si také obyčejná malá hrdinství, 
která tuto neklidnou dobu provázela. 
V květnu je však třeba nejen smutně vzpomínat, 
ale také slavit Den vítězství. Všem organizátorům 
pietních vzpomínek a  oslav konce druhé světové 
války velice děkuji za to, že se snaží touto formou 
připomenout boj za svobodu. Při letošním kulatém 
výročí je také nesmírně důležité vzdát poctu žijícím 
veteránům druhé svě-
tové války. Čas, který 
k  tomu máme vyme-
zený, se nám krátí.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

RV 1500006/01

Vypálené Javoříčko připomíná nová expozice
Premiér Bohuslav Sobotka společně 
s  hejtmanem Jiřím Rozbořilem otevřeli 
v neděli 26. dubna v bývalé škole v Javoříč-
ku, místní části Luké, novou expozici při-
pomínající tragickou historii obce. Součás-
tí expozice je i trojrozměrný model vesnice 
před vypálením. Zástupci Parlamentu, Se-
nátu, kraje i  okolních obcí se zúčastnili 
také pietní vzpomínkové akce k 70. výročí 
od vypálení vesnice a vysadili do aleje pa-
mátných stromů  lípu. Prostranství mezi 
školou a pietním územím doplnilo celkem 
devět lip věnovaných jednotlivým part-
nerským obcím, které utrpěly podobně 
jako Javoříčko: Lidicím, Ležákům, České-
mu Malínu, Ploštině, Leskovci, Vařáko-
vým Pasekám, Prlovu a Zákřovu.
Původní obec Javoříčko srovnalo 5. května 
1945 se zemí přepadové komando SS jako 

pomstu za vraždu německých občanů 
na hájovně v Javoříčku. Tato vražda byla 
provedena členy partyzánské skupiny Jer-
mak-Fursenko, za což byly v obci vypále-
ny všechny budovy kromě kapličky a ško-
ly. Zároveň členové SS popravili všechny 
muže starší 15 let, které dopadli. »red

Prezident Miloš Zeman na návštěvě kraje
Právě ve dnech, kdy se do vašich schrá-
nek dostává květnové číslo magazínu 
Olomoucký kraj, naším regionem projíž-
dí prezident Miloš Zeman. Při svojí dru-
hé návštěvě regionu zamíří na sever kraje. 
V  programu návštěvy je naplánováno 

setkání prezidenta se zástupci kraje, ředi-
teli příspěvkových organizací a s poslanci 
a senátory za Olomoucký kraj. Prezident 
navštíví strojírenskou fi rmu v  Lutíně 
a cestou do Jeseníku se zastaví v Hanu-
šovicích. Navštíví Jesenickou nemocnici, 
střední školu gastronomie a  farmářství 
a v plánu jsou i setkání s občany v Jese-
níku a Zlatých Horách. Poslední den své 
ofi ciální návštěvy kraje zavítá prezident 
do termálních lázní ve Velkých Losinách 
a cestu ukončí závěrečnou tiskovou kon-
ferencí a  setkání s  občany v  Šumperku. 
Podrobnější informace o  jeho cestě při-
neseme v  červnovém vydání magazínu 
Olomoucký kraj. »red

 Expozici si prohlédl i premiér Bohuslav Sobotka. | Foto: archiv

 Pietní akce k 70. výročí od vypálení obce, památník v Javoříčku. | Foto: archiv
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VYBERTE SI
TAKOVOU, 
NA KTEROU JE 
SPOLEHNUTÍ!

Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz

REGISTRUJTE SE 
K ČPZP ON-LINE NEBO 
NA KTERÉKOLI POBOČCE
3. NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA V ČR
VÍCE NEŽ 1,2 MIL. SPOKOJENÝCH KLIENTŮ
VÍCE NEŽ 100 POBOČEK PO CELÉ ČR

14376_inzerce vyberte si 188x86_fin.indd   1 04.05.15   14:01

Dopravní obslužnost je sjednocena
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
v dubnu minulého roku schválilo sjedno-
cení dopravní obslužnosti Olomouckého 
kraje do jednoho celku za příspěvku obcí 
70  korun na každého obyvatele. Tomu-
to zásadnímu rozhodnutí předcházelo 
mnoho jednání nejen v  Komisi pro do-
pravu Rady Olomouckého kraje. Na do-
pravní obslužnost, která je jednou z na-
šich priorit, každoročně vynakládáme 
zhruba 1 miliardu korun.
Jsem velmi rád, že tento náročný úkol se 
nám podařilo během roku úspěšně zre-
alizovat. Pro  informaci uvedu, že Olo-
moucký kraj uzavírá 399 příslušných 
smluv s  jednotlivými obcemi. Dříve za-
jišťovali tzv. ostatní dopravní obslužnost 
obce a  kraj tzv. základní dopravní ob-
služnost. Po zdárné realizaci této zásadní 
problematiky můžeme cíleně pokračovat 
v  dokončení tarifní integrace. Naši ob-
čané tak mohou na  jeden jízdní doklad 
cestovat po území celého kraje s využitím 

vlaků nebo autobusů, 
ale i  městské hromad-
né dopravy, čímž šetří 
svůj čas i  peníze. Úče-
lem sjednocení bylo 
především zkvalitňo-
vat veřejnou dopravu 
pro naše občany, začít 
postupně soutěžit veš-
keré smluvní výkony 

dopravců a  sejmout administrativní zá-
těž výběrových řízení z vedení obcí. Jsou 
kraje, které se ke sjednocení dopravní ob-
služnosti doposud neodhodlaly.
Dovolte mi, abych využil i této možnosti 
a  poděkoval zastupitelům kraje, zástup-
cům samospráv, vedení kraje a  všem 
svým kolegům za spolupráci a konstruk-
tivní přístup. Nemusím snad již nikoho 
přesvědčovat, že kvalitní dopravní infra-
struktura a  dobře fungující veřejná do-
prava je základním předpokladem eko-
nomické prosperity kraje.

Olomoucký kraj v letech 2014–15 podporu-
je oblast cestovního ruchu díky projektu fi -
nancovaného z ROP „Marketingové aktivity 
Olomouckého kraje II“, jehož celkové nákla-
dy činí 4,7 mil. Kč. K jeho aktivitám patří: 
• propagace na veletrzích – Slovensko, Polsko, 

Německo, Rakousko,
• roadshow na podporu zimní a  letní turistické 

sezony – obchodní centra, nádraží apod. u nás 
i v zahraničí,

• inzerce, letáky, propagace prostřednictvím so-
ciálních sítí,

• publikace Cesty krásy a pohody propagující nej-
větší turistické aktivity kraje.

Z krajského rozpočtu jsou zajištěny vlastní komu-
nikační kampaně – prezentace turistické nabídky 
v  tisku, internetu nebo TV, vydání publikace Fil-
mový průvodce Olomouckým krajem, provozo-
vání turistického informačního portálu Jeseníky 
a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.
372 tis. Kč podpora slevové karty Olomouc 

region Card.
1,5 mil. Kč podpora projektu Seniorské cestování
400 tis. Kč podpora Klubu českých turistů – 

značení a obnova tras
800 tis. Kč podpora Sdružení cestovního ruchu 

Jeseníky – zabezpečení a  údržba 
lyžařských tras

1,5 mil. Kč podpora nadregionálních akcí, v roce 
2014 celkem 14 akcí 

800 tis. Kč podpora činnosti turistických a  in-
formačních center

250 tis. Kč náklady na spolupráci s ostatními mo-
ravskými kraji – vydávání propagač-
ních materiálů a společné prezentace

aktuality aktuality

Jesenické muzeum patří ke špičce v republice
Ve čtvrtek 14. května vyhlásilo mi-
nisterstvo kultury a  Asociace muzeí 
a  galerií ČR vítěze cen muzeí Gloria 
musaealis. Ve třináctém ročníku ná-
rodní soutěže se utkalo 62 muzeí a ga-
lerií z  celé České republiky se svými 
87 projekty. Bylo mezi nimi i  Vlasti-
vědné muzeum Jesenicka s  nomina-
cí na hlavní cenu v  kategorii Muzejní 
výstava roku 2014 za výstavu Spirála 
času Země. Cílem soutěže je upozornit 

veřejnost na špičkové výkony institu-
cí i  jednotlivých pracovníků v  oboru 
muzejnictví a obecně na přínos muzeí 
a galerií ke zpřístupňování a využívání 
kulturního dědictví i  k  jeho ochraně. 
Národní soutěž muzeí Gloria musaea-
lis je vyhlašována ve třech hlavních ka-
tegoriích – Muzejní výstava roku, Mu-
zejní publikace roku a  Muzejní počin 
roku. Více informací včetně výsledků 
na www.cz-museums.cz. »red

Sdružení varuje před 
praktikami energetických 

společností
Sdružení obrany 
spotřebitelů Mora-
vy a  Slezska, z. s., 
v  poslední době 
řeší více případů v  oblasti praktik používaných 
společnostmi dodávající energie. Již tradičně jsou 
největší problémy se společnostmi, které jako 
způsob uzavírání smluv o dodávkách energií využí-
vají podomní prodej. Nejohroženější skupinou jsou 
přitom senioři. Řada těchto společností využívá 
nekalých obchodních praktik. Jejich obchodní zá-
stupci se vydávají za pracovníky jiných společností 
či zaměstnance státních úřadů, než ve skutečnosti 
jsou, klamou zákazníky o povaze smlouvy, která je 
jim předkládána či si vymýšlejí různé další zámin-
ky, tak aby se dostali k údajům svých potenciálních 
obětí, které poté zneužijí k podvodnému uzavření 
smlouvy. Často také obcházejí zákaz podomního 
prodeje, který přijala jako reakci na výše uvedené 
problémy již řada měst a  obcí v  České republice. 
Kontakty na jednotlivé poradny v  kraji na-
jdete na straně 14. »red

Krajské ředitelství přijímá 
nové policisty

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 
doplňuje v  současné době početní stavy. Do 
služebního poměru může být přijat občan České 
republiky starší 18 let, bezúhonný, s ukončeným 
středoškolským vzděláním s  maturitou, zdra-
votně, osobnostně a  fyzicky zůsobilý k  výkonu 
služby. Kontakt na pracoviště výběru nových 
policistů: Mgr. Sylva Šálková, tel.: 974 761 406, 
e-mail: sylva.salkova@pcr.cz. »red

 Alois Mačák, 1.  ná-

městek hejtmana Olo-

mouckého kraje
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V Olomouckém kraji lidé nejlépe třídí odpady
Obyvatelé kraje mohou být na sebe po 
právu pyšní. V rámci regionů v České 
republice patří mezi nejlepší ve třídění 
odpadů. V minulém roce každý z nás 
vytřídil průměrně téměř 80 kilogra-
mů papíru, plastu, skla, nápojových 
kartonů a kovů. 
Olomoucký kraj patří co do množství 
vytříděného odpadu na jednoho obča-
na dlouhodobě mezi nejlepší v  zemi. 
„V roce 2014 na jednoho obyvatele kra-
je připadalo v průměru 20,4 kilogramu 
vytříděného papíru, 10,9 kilogramu 
plastu, téměř 11 kilogramů skla, ne-
celého půl kilogramu nápojového kar-
tonu a  bezmála 37 kilogramů kovů,“ 
popsal náměstek hejtmana pro oblast 
životního prostředí Michal Symerský. 
„Oproti roku 2013 se výtěžnost papí-
ru, plastů, skla a nápojového kartonu, 
tedy množství odpadů přepočtených 
na jednoho obyvatele a  rok, meziroč-
ně zvýšila o další 2,3 kilogramu. Růst 
jsme zaznamenali ve všech komodi-
tách,“ doplnil náměstek Symerský.
Olomoucký kraj spolupracuje na roz-

voji tříděného sběru odpadů s  au-
torizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, a. s., řadu let a spolupráce 
je přínosná. Za období trvání spolu-
práce se podařilo zvýšit množství vy-
tříděných odpadů na jednoho občana 
už téměř dvaapůlkrát – z  18 kilogra-
mů v  roce 2004 na loňských 42,7 ki-
logramu. Do systému EKO-KOM je 
v  Olomouckém kraji zapojena drtivá 
většina obcí – celkem 389. Na třídění 
odpadů má tedy možnost se podílet 
99 procent obyvatel regionu. »red

Jeseníky jsou k fi lmařům nejvstřícnější z celé republiky
Prvním držitelem ocenění Film Friend-
ly určeného regionálním subjektům, 
které jsou nejvstřícnější fi lmařům, se 
stala fi lmová kancelář Jeseníky (Jesení-
ky Film Offi  ce). Kancelář zvítězila díky 
aktivní komunikaci s fi lmaři, efektivní 
koncepci získávání fi lmových projektů 
pro region a  následnému zužitkování 
audiovizuálních děl k propagaci Jesení-
ků. Cenu si převzal předseda správní 
rady JFF Jan Závěšický při zakonče-
ní fi lmového festivalu Finále Plzeň. 
„Máme z ocenění velkou radost a dou-

fáme, že vítězství v soutěži na náš kraj 
upozorní další fi lmaře. Snažíme se 
aktivně pracovat s fi lmovým průmys-
lem, protože přináší do regionu peníze 
i  návštěvníky. Doufáme, že nám vy-
drží podpora našich členů a partnerů, 
Olomouckého kraje a  dalších veřej-
ných i  soukromých hráčů, za kterou 
moc děkujeme,“ uvedl Závěšický. Je-
seníky Film Offi  ce se podílela napří-
klad na natáčení snímků Krásno, Díra 
u Hanušovic nebo aktuálně na doku-
mentu Krajina. »red

 Lenka Dusová a Jan Závěšický s cenou Film Friendly Re-

gion. | Foto: archiv

Německý spolek opraví léčebný pramen
O  rekonstrukci Slovanského pramene 
v  jesenických lázních se sám přihlásil 
největší německý spolek přírodního léči-
telství Deutscher Naturheilbund. Zbrusu 
nový vzhled získá během května. První 
zmínka o pramenu pochází z roku 1845, 
kdy se jmenoval Silber-Quelle (Stříbrný 
pramen). Po roce 1945 byl, podobně jako 
většina zdejších pramenů, přejmenován. 
Jeho současná podoba pochází z  roku 

1961 a  podle odborníků není esteticky 
příliš zdařilá. »red
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Pro studenty i nezaměstnané jsou připraveny stáže ve fi rmách
Lepší uplatnění na trhu práce, nové pra-
covní kontakty či rovnou zaměstnání 
nabízí dva právě probíhající projekty – 
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 
a Stáže ve fi rmách – vzdělávání s praxí 2. 
Jejich cílem je zprostředkovat pracovní 
zkušenosti u  soukromých fi rem působí-
cích na českém trhu. Poskytovatelům stá-
že jsou po ukončení propláceny předem 
stanovené náklady. 
Prostřednictvím stáží, které trvají obvyk-
le dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel 
možnost vyzkoušet si potenciálního za-
městnance, a  pokud se stážista osvědčí, 
může s ním fi rma po skončení stáže navá-
zat další spolupráci. Poskytovateli jsou za 

realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující 
práci mentora, náklady spojené s adminis-
trací stáže, opotřebení majetku a podobně. 
V nabídce stáží jsou desítky oborů a výběr 
je široký. Stážovat lze například pozice 
sociálního pracovníka, specialisty marke-
tingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, 
ale i veterinárního lékaře či soustružníka 
kovů. Studentům posledních a  předpo-
sledních ročníků je určen projekt Stáže 
pro mladé 2, kde si zájemci vybírají stáže 
dle zaměření svého studia. Více informa-
cí na www.stazepromlade.cz. Projekt 
Stáže ve fi rmách 2 je pak určen pro neza-
městnané absolventy a rodiče na nebo po 
rodičovské dovolené, ale i pro osoby neza-

městnané déle než tři měsíce a osoby star-
ší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním, stá-
žista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně 
účastí v projektu není ovlivněno pobírání 
podpory v nezaměstnanosti a stážistům je 
v průběhu stáže propláceno stravné, ces-
tovné, případně ubytování v místě stáže. 
Podrobné informace o fungování projek-
tu včetně aktuální nabídky stáží naleznete 
na www.stazevefi rmach.cz. Realizáto-
rem obou projektů je Fond dalšího vzdělá-
vání, příspěvková organizace Ministerstva 
práce a sociálních věcí. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu Konicko:
zámek Konice – expozice místních řemesel a sbírka seker, kostel Narození Panny Marie s barokní kazatelnou | Stražisko – koupaliště | Suchdol-Jednov, 

Hačky, Hvozd – větrné mlýny | přírodní park Kladecko | Jesenec – kostel sv. Libora, barokní zámek | Suchdol-Jednov – poutní kostel Navštívení Panny 

Marie, Mariánská zahrada | Stražisko – barokní kostel Andělů strážných | Kladky – sjezdovka | Ludmírov – přírodní rezervace Průchodnice

Pravidelné akce mikroregionu:
Konice – Žváčkův festival dechových hudeb – 14. 6. 2015 | Konice – sbírka seker – představení největší sekery 15. 5. 2015 v 15:55 hodin | 

Konice – divadla na zámku – 2. 8. 2015 | Konice – Vánoční trhy – 12. 12. 2015 | Pohádkový les ve Dzbeli – 6. 6. 2015 | Military fest Skřípov

Obce mikroregionu:
Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hačky, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, 

Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám – mikroregion Konicko
Svazek dvaceti obcí mikroregionu Konicko se rozkládá na ploše 

175 km2 a  v  jeho obcích žije okolo 10 900 obyvatel. Mikrore-
gion Konicko leží v  severozápadní části okresu Prostějov a  sou-
sedí s  okresy Olomouc, Blansko a  Svitavy. Region je bohatý pře-

devším na přírodní zajímavosti. Podrobnosti o  mikroregionu shrnuje jeho předseda 
a místostarosta města Konice Jaroslav Procházka.

Co bylo impulzem pro vznik mik-
roregionu Konicko a jaké byly jeho 
cíle?
Mikroregion Konicko vznikl 4. listo-
padu 1999. Impulzem pro jeho vznik 
byl zájem obcí spolupracovat na ně-

kterých aktivitách společně. Všechny 
sdružené obce zároveň patří pod obec 
s rozšířenou působností Konice. 
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Pro obce je velkým přínosem možnost 
pravidelného setkávání starostů obcí 
a  vzájemná výměna zkušeností. Na 
pravidelná měsíční setkání starostů 
bývají zároveň zváni hosté z  řad zá-
stupců státní správy, fi rem apod.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Mikroregion Konicko realizoval ně-
kolik společných projektů. Mezi nejú-
spěšnější počítáme například projekt 
na rozvoj cestovního ruchu, stavby 
dětských hřišť, která vznikla v  něko-
lika obcích, rekonstrukce obecních 
rozhlasů ve vybraných obcích nebo 
nákup majetku pro pořádání kultur-
ně-společenských akcí v  jednotlivých 
obcích. Díky podpoře Olomouckého 
kraje jsme v  minulosti pořídili vyba-
vení pro kulturně-společenské akce 
– velkoplošný stan, skákací hrad, ská-
kací skluzavku, ozvučení, osvětlení. 
Toto vybavení slouží pravidelně od 
května až do září pro řadu akcí, které 
pořádají obce ve spolupráci s místními 
spolky. Mikroregion Konicko je záro-
veň smluvním partnerem Svazu měst 

a obcí ČR v realizaci projektu Podpora 
meziobecní spolupráce.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
V současné době připravujeme projekt 
Bezpečný mikroregion Konicko, v  je-
hož rámci by měly být v  obcích mik-
roregionu instalovány bezpečnostní 
kamery, které budou mít za úkol snížit 
kriminalitu v regionu a zvýšit objasně-
nost trestných činů. »red

Připravujte magazín s námi 
V červnovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Olomoucko. 

Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu,
dejte nám vědět nejpozději do 5. června 2015 na e-mail redaktor@profi tisk.cz.

 Větrný mlýn v Suchdole-Jednově. | Foto: archiv obce

 Koupaliště na Stražisku. | Foto: archiv obce

 Zámek v Konici. | Foto: archiv města

 Sjezdovka v Kladkách. | Foto: archiv obce

POZVÁNKA na seminář
„Jak na přeshraniční projekty 

s Polskem v období 2014–2020”
Termín konání: Středa 3. června 2015, 10:00 hodin
 prezence od 9:30 hodin, 
 předpokládaný konec ve 14:00 hodin
Místo konání: Kongresový sál Krajského úřadu 

Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 
1. patro, Olomouc, parkování v podzemních 
garážích nebo parkovišti vedle krajského 
úřadu

Registrace: m.safarova@kr-olomoucky.cz 
do 29. 5. 2015

Seminář je pro přihlášené účastníky zdarma. Realizováno 
v  rámci Projektu technické pomoci Olomouckého kraje 
spolufi nancovaného z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce ČR-PR 2007–2013.

Příručka dobré praxe ukazuje úspěšné 
grantové projekty

Olomoucký kraj jako 
tzv. zprostředkující sub-
jekt v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost (dále jen OP VK) realizu-
jící tzv. globální granty (dále GG) vydal 
v březnu 2015 Příručku dobré praxe, kte-
rá má za cíl informovat odbornou i laic-
kou veřejnost o  vybraných grantových 
projektech (dále jen GP) realizovaných 
v rámci těchto GG. V Příručce dobré pra-
xe je prezentováno celkem 16 projektů 
spolufi nancovaných Evropským sociál-

ním fondem a státním rozpočtem České 
republiky z celkem sedmi GG realizova-
ných v programovém období 2007–2013. 
Příručku dobré praxe je možné získat 
v  elektronické podobě na www.kr-olo-
moucky.cz/opvk nebo v tištěné podobě 
na oddělení grantových schémat Odboru 
strategického rozvoje kraje, územního 
plánování a  stavebního řádu Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. »red

Přerov
26. 5. 2015

Registrujte se nejpozději
do středy 20. 5. zde:

www.InovacePrakticky.cz

Organizuje:

Konference INOVACE PRAKTICKY
Sdružení OK4Inovace vás zve na konferenci zaměřenou na praktickou realizaci inovací ve firmách. 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
• Pavel Bělobrádek – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace • Vlastimil Cech – senior ředitel Výroba 
a Supply Chain Management, Meopta – optika • Jiří Cienciala – viceprezident pro Výzkum, vývoj, inovace, 
vzdělávání; SP ČR • Ján Košturiak – spoluzakladatel, Fraunhofer IPA Slovakia • Jan Mašek – manažer inovací, 3M 
Česko • Vladimír Kulla – ředitel vývojového a prototypového centra, Siemens Czech Republic • Josef Kratochvíl – 
předseda, Úřad průmyslového vlastnictví • Ivan Gros – prorektor pro strategii a rozvoj, Vysoká škola logistiky • 
Petr Kubečka – vedoucí transferu technologií, VTP Univerzity Palackého v Olomouci • Petr Šídlo – partner, Direct 
People • Martin Tvarůžek – specialista na průmyslový design, nový vítěz světové ceny Red Dot Award 

Akce proběhne pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Partnery akce jsou Olomoucký kraj, 
Vysoká škola logistiky, 3M Česko, SP ČR, KHK OK, OHK Přerov, OHK Olomouc, VTP Univerzity Palackého v Olomouci. 

KOUPÍME DŮM NA VENKOVĚ
STAV NEROZHODUJE

MOŽNO I STAVEBNÍ POZEMEK

774 414 525

inzerce
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Produkty z kraje mají vlastní prodejnu
Olomócké špajz – vše dobré na jednom 
místě. Tento autentický hanácký název 
dostala prodejna potravin v olomoucké 
Galerii Šantovka. Nabízí především cer-
tifi kované regionální produkty z  Olo-
mouckého kraje. Hejtmanství tímto 
konkrétním způsobem naplňuje jeden 
ze svých programových cílů – podpo-
ra regionálních producentů. Zákazníci 
zatím najdou v prodejně hlavně potra-
vinářské zboží – například farmářské 

mléčné výrobky, piva z  minipivovarů, 
domácí uzeniny a zabijačkových specia-
lit malých řezníků, paštiky, vína či med 
od včelařů z Olomouckého kraje. Slav-
nostní otevření se konalo 7. května.
Protože Olomoucký kraj nemůže 
sám provozovat regionální prodejnu, 
hejtman Jiří Rozbořil oslovil jedno-
ho z  provozovatelů, který už v  Galerii 
Šantovka působí. Myšlenka se zalíbila 
a  během několika měsíců se podaři-
lo společně připravit nejen prodejnu, 
ale i  nasmlouvat regionální producen-
ty. „Šantovku jsme vybrali především 
proto, že zde denně projde zhruba 
20 tisíc lidí. Věříme, že prodejna bude 
mít úspěch, a  tento koncept chceme 
v  budoucnosti použít i  v  dalších vel-
kých městech v  kraji. Vzniknout tak 
může třeba Prostějovský nebo Jesenic-
ký špajz,“ říká k  myšlence specializo-
vané prodejny hejtman Jiří Rozbořil. 
Na projektu se podílí soukromý pro-
dejce, který obchod bude provozovat, 
a  regionální dodavatelé. Hejtmanství 
má koordinovat aktivity a obchod s re-

gionálními specialitami propagovat. 
Podle hejtmana půjde vůbec o  první 
komplexní obchůdek s  regionálními 
produkty, který nemá v  jiném kraji 
obdoby. Nabízí nejen regionální pro-
dukty z  Hané a  Jeseníků, ale také vý-
robky s označením Regionální potravi-
na nebo Výrobek Olomouckého kraje. 
Prodejna se nachází v Galerii Šantovka, 
v  suterénu obchodního centra v  blíz-
kosti supermarketu. »red
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VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, info@vtt.cz, Brno –  Josefská 8, tel.: 542 210 736, brno@vtt.cz
zelená linka: 800 100 130 • www.vtt.cz •   www.facebook.com/ck.vtt

Řecko  Kypr
řecké ostrovy

Seniorská sleva

15 %
Firstminute sleva

11 % (celoroční, osoby 
nad 60 let)

LASTMINUTE Dětská cena 7 200 – 8 500 Kč
V ceně všech zájezdů komplexní cestovní pojištění. Nabízíme svozy až z 88 míst ČR na/z letiště v Praze. 

Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč)

Kypr, 1 výlet v ceně 18.05. – 25.05. 8 H3 PP+ 9 990
Rhodos, 1 výlet v ceně 22.05. – 01.06. 11 H3* ALL 11 990
Kréta z Brna, jednolůžkový pokoj 27.05. – 06.06. 11 H2* ALL 16 990
Kréta  27.05. – 06.06. 11 H2+* ALL 14 990 
Peloponés 29.05. – 09.06. 12 ST PP 13 890 
Karpathos 29.05. – 09.06. 12 H3* PP 13 990 
Kypr 01.06. – 11.06. 11 H3* PP 15 990 
Kos z Prahy a Brna 01.06. – 11.06. 11 H2+* PP 13 990
Kos z Prahy a Brna 01.06. – 11.06. 11 H3* ALL  15 990
Rhodos 01.06. – 11.06. 11 H3* ALL 14 790 
Samos 02.06. – 12.06. 11 H3* PP 14 490 
Lesbos 02.06. – 12.06. 11 ST BS 9 990
Rhodos z Brna 02.06. – 12.06. 11 H2* PP+ 12 990
Olympská riviéra 04.06. – 15.06. 12 H3* PP 14 990 
Chalkidiki 04.06. – 15.06. 12 H3* PP+ 14 490 
Rhodos 04.06. – 11.06. 8 H2*3* ALL 12 990 
Thassos z Brna a Prahy 04.06. – 15.06. 12 H3* PP 12 990 
Kos 04.06. – 11.06. 8 H3* ALL 13 690 
Korfu 04.06. – 15.06. 12 ST BS 9 990
Tyto ceny nelze kombinovat s fi rstminute slevou, ani seniorskou slevou. Katalog zasíláme zdarma

H – hotel, ST – studio PP – polopenze, PP+ – polopenze s nápojem u večeře, ALL – all inclusive, BS – bez stravy

Olomouc 92x130 0506.indd   1 5. 5. 2015   16:51:38

Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–20 %–20 %
SMYČKOVÉ
KOBERCE

SMYČKOVÉ
KOBERCE

Nová prodejna nebude jen o potravinách,  říká její provozovatel Roman Lípa
ní příklad, třeba ze sortimentu mléč-
ných výrobků, tak v pondělí je čerstvě 
nadojené mléko a  až třeba ve čtvrtek 
je hotový sýr. Naši farmáři nepouží-
vají žádná antibiotika nebo hormony. 
Díky tomu jsou zvířata zdravá a v při-
rozeném koloběhu, ale projeví se to 
například v  tom, že některé druhy 
pochoutek jsou k  dostání jen v  urči-
tém období v roce. Obchodní centrum 
ovšem vyžaduje stálou nabídku a tady 
narážíme na určitý, již zmiňovaný ne-
soulad. Nicméně věříme, že náš zákaz-
ník si najde vždy „to své“ s ohledem na 
dobu, kdy jsou naši dodavatelé výrob-
ky schopní nabídnout.
Jak vypadá současný sortiment pro-
dejny? Plánujete ho rozšiřovat, pří-
padně jakým směrem? 
Základ sortimentu je v  regionálních 
potravinách, který je doplněn zdravou 
výživou či kulinářskými delikatesami. 
Oslovili jsme všechny producenty, kteří 
získali některá z  ocenění regionálních 
produktů. Zákazník u  nás najde kva-
litní uzeniny dle originálních receptur, 

hodnotné mléčné výrobky, bezlepkový 
sortiment a  sortiment zdravé výživy 
pro každého. Rozšiřovat rozhodně plá-
nujeme – jakým směrem, to si určí sami 
naši zákazníci – rádi si vyslechneme 
veškeré podněty.
Prodejnu ještě před otevřením navští-
vil hejtman Jiří Rozbořil a aktivně se 
také účastní prezentace této prodejny. 
Jakým způsobem vám může pomoci 
Olomoucký kraj?
Olomoucký kraj může pomoci a  po-
máhá marketingově, což má efekt pro 
producenty ve zvýšení prodeje. V dneš-
ní době je marketing nedílnou součástí 

každé obchodní politiky a my jsme vel-
mi rádi, že se tohoto úkolu zhostil Olo-
moucký kraj. 
Pokud se záměr ukáže jako smysluplný, 
je plán otevřít prodejny i  v  jiných měs-
tech našeho kraje. Název se bude varia-
bilně měnit, takže se v budoucnu možná 
dočkáme například Prostějovského špaj-
zu, Přerovského špajzu a dalších.
Co má být největším lákadlem pro 
nakupující, na co se mohou těšit?
Motto obchodu je „vše dobré na jed-
nom místě“ a  to i  platí – nejlepší po-
choutky z Olomouckého kraje se sešly 
právě v  této prodejně. Sami jsme pře-
kvapení, kolik kvalitních a  poctivých 
výrobců je v  Olomouckém kraji. Mezi 
největší pochoutky patří poctivé uze-
niny z rodinných řeznictví, čerstvá bio 
zelenina, bio luštěniny na váhu, kvalit-
ní mléčné výrobky, voňavé koření na 
váhu nebo třeba káva z rodinných pra-
žíren. Na všech výrobcích je vidět, že 
jsou vyráběny s  láskou a  ta se promít-
la i  do chuti těchto potravin. Stačí jen 
ochutnat a poznáte ten rozdíl. »red

Prodejna s  typicky hanáckým názvem 
vznikla po zralé úvaze s jasným cílem – na-

bídnout svým zákazníkům kvalitní a  zdravé 
potraviny a  zároveň podporovat regionální 
výrobce tradičních produktů. Svoji vizi přibli-
žuje provozovatel prodejny Olomócké špajz 
Roman Lípa. 

Jak a kdy vznikla myšlenka prodejny 
výhradně regionálních produktů?
Samozřejmě že myšlenka nevznik-
la nahodile. Je odrazem naplňování 
Programového prohlášení Rady Olo-
mouckého kraje pro období 2012–2016. 
To nebylo mířené jen na prodejnu po-
travin, ale na prodejnu regionálního 
zboží obecně, s  tím, že má jít o  zcela 
konkrétní podporu regionálních pro-
ducentů ve zcela  konkrétní podobě. 
Původně se zvažovala i  myšlenka sa-
mostatné prodejny nepotravinářského 
zboží, hledal se i  vhodný prostor, ale 
zájem producentů nebyl takový, aby 
naplnili prostor samostatné prodejny. 
Olomócké špajz jako prodejna regio-
nálního zboží teď tedy kromě potravin 

dává prezentační prostor i  těmto pro-
ducentům.
V čem se chcete odlišit od jiných po-
dobných prodejen zdravé výživy 
a farmářských produktů, které ve 
městě fungují?

Takzvané fi ne food a zdravá výživa je 
v  dnešní době velmi populární – lidé 
se chtějí stravovat zdravě a pomalu se 
začínáme navracet ke starým osvěd-
čeným recepturám. Rozdíl mezi námi 
a kolegy ve městě je takový, že my dá-
váme zákazníkovi „nákup pod jednou 
střechou“ – v  obchodním centru na-
koupíte téměř vše, od elektroniky přes 
oblečení až po kvalitní potraviny. Tak-
že jednoduše řečeno – jsme k zákazní-
kovi blíž. 
Proč jste zvolil pro svoji provozovnu 
Galerii Šantovka? 
Obchodní centra jsou dnes fenomé-
nem – kombinují pohodlný nákup, 
volnočasovou aktivitu a  kvalitní 
gastronomii. Je to prostě dnešní trend. 
K hlavním výhodám patří i spádovost 
zákazníků ze širokého okolí a  naše 
znalost prostředí obchodního centra. 
Nevýhody nevidíme, jen si všímáme 
určitého nesouladu s  výrobou pro-
duktů – jelikož jsou všechny produk-
ty čerstvé a  kvalitní, je jejich počet 
omezený. Pokud mám uvést konkrét-
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připravované akce tipy Olomouckého kraje

Vybrané uzavírky silnic 
v Olomouckém kraji

Červenohorské sedlo – jih, úplná uzavírka silnice I/44 
(do 14. 11.) • Dlouhá Loučka – Valšovský Žleb, úplná 
uzavírka silnice II/449 (do 30. 8.) • Drahanovice, úplná 
uzavírka silnice III/44812 (do 30. 6.) • Držovice, úplná 
uzavírka mostu ev. č. 44932-2A (do 4. 8.) • Hnojice, 
úplná uzavírka silnice II/447 – pro nákladní dopravu 
(do 30. 6.) • Hrochov, úplná uzavírka silnice III/37354 
(do 15. 6.) • Kozlovice, ul. Grymovská, úplná uzavírka 
silnice II/434 (do 30. 6.) • Kralice na Hané – Čechůvky, 
úplná uzavírka silnice III/3679 (do 31. 5.) • Ludéřov, 
úplná uzavírka silnice II/448 (do 29. 5.) • Mohelnice, 
ul. Okružní, úplná uzavírka silnice II/644 (do 10. 8.) • 
Olomouc, ul. Pavlovická, částečná uzavírka silnice I/46 
(do 15. 6.) • Olomouc, ul. U Podjezdu, úplná uzavír-
ka silnice II/448 (do 17. 6.) • Ptení, Ptenský Dvorek, 
úplná uzavírka silnic III/37752, III/37754, III/37356 
(do 30.  6.) • Říkovice, úplná uzavírka mostu ev. 
č. 4348-7 (do 30. 6.) • Strukov, úplná uzavírka mostu 
ev. č. 446-7B (do 15. 6.) • Šternberk–Uničov, úplná 
uzavírka silnice II/444 (do 14. 7.) • Těšetice–Vojnice, 
úplná uzavírka silnice III/44815 (do 31. 5.) • Uničov–
Libina, úplná uzavírka silnice II/446 (do 7. 6.) • Výšovi-
ce, úplná uzavírka silnice II/433 a III/36711 (do 30. 6.).
Vše o uzavírkách silnic včetně objízdných tras na-
jdete na www.kr-olomoucky.cz v  sekci Nepře-
hlédněte.

Významné regionální akce získají podporu kraje
Půl druhého milionu korun poskytne 
letos olomoucké hejtmanství organi-
zátorům významných akcí v  oblasti 
cestovního ruchu. S  fi nanční podpo-
rou mohou počítat akce, které mají po-
tenciál zvýšit návštěvnost jednotlivých 
turistických lokalit v  kraji. Příspěvek 
obdrží celkem 14 subjektů z  regionu 
Střední Moravy a  Jeseníků. „Cílem je 
dotovat akce, které jsou skutečně vý-
znamné a  zviditelňují zajímavá místa 
v našem kraji. Z oblasti Jeseníků jsme 
vybrali například multižánrový kul-
turní festival Džemfest, který podpo-
říme částkou 138 tisíc korun. Stejnou 
částku obdrží také organizátoři ote-
vřeného mistrovství České republiky 
v horské turistice Rock Point – Horská 
výzva. Z regionu Střední Moravy i  le-
tos podpoříme akci Ochutnejte Hanou, 
která je nově rozšířena o  třídenní fes-
tival zaměřený na prezentaci hanác-
ké gastronomie a  lidových tradic na 
Hané. Příspěvek dostanou také pořa-
datelé festivalu Keltská noc či meziná-
rodní setkání uměleckých kovářů He-
faiston,“ uvedl hejtman Olomouckého 

kraje Jiří Rozbořil. Při výběru akcí jsou 
upřednostňovány události celorepub-
likového významu, vícedenní a  pravi-
delně se opakující akce se širší cílovou 
skupinou, události s  potenciálem pro 
zvyšování návštěvnosti regionu nebo 
ty akce, které se podílí na obnově tra-
dic v  regionu. Olomoucký kraj nejza-
jímavější akce podporuje již od roku 
2011, kdy byla pořadatelům poskytnuta 
dotace v celkové výši 1 milion 380 tisíc 
korun. Od roku 2012 hejtmanství or-
ganizátorům akcí poskytuje každoroč-
ně 1,5 milionu korun. »red
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Světový pohár v parkuru 
a olympijská kvalifi kace se 

uskuteční v Olomouci

Ve dnech 11.–14. června se v  jezdeckém are-
álu Equine Sport Center uskuteční velká udá-
lost letošního roku – Světový pohár v  parkuru 
a kvalifi kace na olympijské hry v Riu de Janeiru 
v roce 2016. Kromě skokových závodů je pro di-
váky připraven i doprovodný program. „Pro ná-
vštěvníky připravujeme tzv. oddychovou zónu. 
Dětem budou určeny různé atrakce, ale také 
sektor s  odborným dohledem, kde si budou 
moci vytvářet různé upomínkové předměty. 
V sobotu 13. června se velkým lákadlem stane 
vystoupení mini koní, kteří následně budou 
k dispozici v dětském koutku, kde si je zájemci 
budou moct pohladit nebo se s nimi třeba vy-
fotografovat,“ uvedla majitelka areálu Barbora 
Valštýnová. Tvůrcem závodní dráhy bude svě-
toznámý stavitel Olaf Peterson, který postavil 
mimo jiné také parkury na olympijských hrách 
1988 v  Soulu, 2004 v  Aténách, dále na sedmi 
mistrovstvích Evropy, několikrát stavěl také 
fi nále Světového poháru. Letošní závody jsou 
první prestižní událostí svého druhu, která se 
koná v Olomouckém kraji. »red

inzerce

PLYN JAKÝ 
SVĚT NEVIDĚL

WWW.SPP.CZ | 800 789 789

Odebírejte zemní plyn od SPP 
a přidejte se k více než milionu 

spokojených zákazníků  
v ČR a na Slovensku.

 Setkání kovářů Hefaiston přiláká na Helfštýn každý rok stov-

ky návštěvníků. | Foto: archiv

Olomoucký kraj pořádá cyklovyjížďku
Dvě trasy nedotčenou přírodou v oko-
lí řeky Moravy budou připraveny pro 
účastníky cyklovyjížďky, kterou připra-
vuje na sobotu 30. května Olomoucký 
kraj. V  okolí Litovle projedou cyklisté 
zajímavými místy regionu a  součástí 
akce bude také program na centrálním 
litovelském náměstí. Celá akce začne 
na náměstí Přemysla Otakara II., kde se 
bude možné už od 9 hodin registrovat. 
V  10 hodin pak organizátoři představí 
obě trasy v délce 30 a 70 kilometrů, aby 
následně účastníci obou vyjížděk mohli 
vyrazit na cestu.
Během dne bude na náměstí připraven 
doprovodný program. Děti se mohou za-
pojit do výtvarných dílen, vyzkoušet ma-
lování na obličej a různé soutěže. Chybět 
nebude ani dětská diskotéka. Svoje umění 

bude předvádět světový šampion v akro-
bacii na bicyklu Jan Jílek. Zajímavosti ze 
světa vědy a  techniky se příchozí účast-
níci dozvědí prostřednictvím logických 
úkolů připravených olomouckou Pevnos-
tí poznání. Zájemci si budou moct vy-
zkoušet jízdu na koloběžkách, které jim 
pořadatelé zapůjčí. Podrobný program 
najdete na www.kr-olomoucky.cz. »red

Turisty provede nová karta Jeseníky Pass
Řadu bonusů, 
slev, věrnostních 
služeb a  zážit-
kových balíčků 
nabídne poprvé novinka letní sezony 
v Jeseníkách – karta Jeseníky Pass. „Je-
seníky Pass přinese návštěvníkům hor 
celou řadu benefi tů. Držitelé karty mo-
hou využívat od poskytovatelů výběr 
toho nejlepšího, co Jeseníky v  oblasti 
služeb nabízejí,“ představuje kartu hos-
ta Andrea Závěšická, ředitelka Jeseníky 
– Sdružení cestovního ruchu. „Kromě 
nejrůznějších slev, bonusů a  nadstan-
dardních benefi tů bude Jeseníky Pass 
zároveň věrnostní kartou, na kterou 
mohou uživatelé dlouhodobě sbírat 
věrnostní body,“ doplňuje Závěšická. 

Program jednotné destinační karty Je-
seníky Pass bude spuštěný symbolicky 
na první letní den 21. června 2015. Se-
znam výdejních či akceptačních míst 
a  jimi poskytovaných bonusů nebo 
slev najdou turisté na tištěných pro-
pagačních materiálech a  na webových 
stránkách www.jesenikypass.cz. »red

Trasa 30 km: Litovel – Rozvadovice – Unčovi-
ce – Mezice – Příkazy – Skrbeň – Sluňákov – 
Hynkov – Lhota nad Moravou – Litovel
Trasa 70 km: Litovel – Lhota nad Moravou – 
Hynkov – Skrbeň – Příkazy – Náklo – Dubčany 
– Cholina – Loučka – Slavětín – Střemeníčko 
– Javoříčko – Doly – Jeřmaň – Loštice – Mora-
vičany – Nové Zámky – Litovel

UZÁVĚRKA INZERCE

DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

JE 8. ČERVNA.

inzertní manažer

JANA JURÁKOVÁ

TEL.: 773 617 353

E-MAIL: JURAKOVA@REGVYD.CZ
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Hendikepovaní se vydali 
po stopách polárníka 

Eskymo Welzla
Sedm desítek účastníků s  pohybovými, zrako-
vými, mentálními nebo kombinovanými vada-
mi z  celé republiky se zúčastnilo pochodu po 
stopách zábřežského polárníka Eskymo Welzla. 
Akci uspořádal Klub českých turistů Zábřeh 
25.  dubna na cyklostezce z  Lupěného do Hoš-
tejna. Celou cestu provázela hendikepované 
postava Jana Eskymo Welzla, se kterou plnili 
různé úkoly, kvízové otázky a  nakonec si na 
ohni opekli špekáčky. »red

Štafeta vozíčkářů propojí 
dva světy v jediný

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, město Olomouc, 
PIM (Prague International Marathon), Univerzi-
ta Palackého, Olomoucký kraj a  další připravují 
v  předvečer Olomouckého půlmaratonu druhý 
ročník Olomoucké štafety na vozíku a srdečně zvou 
širokou veřejnost k účasti na této akci. I vy se mů-
žete aktivně zapojit do neobvyklé štafety, kdy se 
spojí dva světy v jeden jediný. Akce se koná v pátek 
19. 6. od 9.00 do soboty 20. 6. do 9.00 hodin ve 
Smetanových sadech (hlavní park Flory – Rudol-
fova alej – u altánu). Heslem akce je: 250 m ujede 
každý! Přijďte se zapojit, podpořit nás, společně 
podebatovat, vyzkoušet si, jak se jezdí na invalid-
ním vozíku, zažít radost z pohybu jinak, trochu si 
zasoutěžit a hlavně se pobavit. »red

Kraj představuje proměny 
svých obcí na výstavě v Praze
Na pražském Vyšehradě byl v  sobotu 9. května 
zahájen 7. ročník putovní výstavy Má vlast cesta-
mi proměn, která přináší svědectví o zvelebování 
opomíjených míst a  objektů v  sídlech a  krajině. 
Olomoucký kraj se této výstavy letos poprvé 
účastní a  prezentuje 13 proměn obcí z  regionu. 
Představuje se Lipník nad Bečvou, Luká-Javoříčko, 
Veselíčko, Litovel, Přerov, Ústín, Lazníčky, Babice, 
Přáslavice, Němčice nad Hanou, Kopřivná, Skalič-
ka, Šternberk. Výstava potrvá do 15. června. »red

Výstava mapuje 60 let olomouckého hokeje
HC Olomouc ve spolupráci s  Vlastivědným muzeem v  Olomouci pořádá od 
6. května do 30. června 2015 výstavu o historii nejrychlejší kolektivní hry na světě. 
Nejen hokejoví fandové se tak budou moci pokochat helmami a dresy z šedesátileté 
historie klubu, starodávnou brankářskou výstrojí, medailemi z extraligy a meziná-
rodních soutěží či kolekcí unikátních historických fotografi í. Exponáty na tuto je-
dinečnou výstavu zapůjčili jak bývalí a současní hráči hanáckého týmu, tak i četní 
soukromí sběratelé, kteří se o své cenné kousky chtějí podělit i s ostatními. »red

Sraz veteránů ukáže i historickou formuli
Pod názvem Velká cena Eskymo Welz-
la se uskuteční v  sobotu 16. května na 
Masarykově náměstí v  Zábřehu výsta-
va a  soutěž automobilových a  motocy-
klových veteránů. Tentokrát jsou zváni 
i majitelé vozů vyrobených do roku 1985. 
Soutěžní kategorie jsou vypsány pro au-
tomobily a  motocykly starší třiceti let, 
vozidla vyrobená do roku 1945 a pro ka-

tegorii dámskou, kde řídí a soutěžní úko-
ly plní žena. „Akce se bude rozbíhat již 
od 8 hodin, kdy začíná prezence účast-
níků. Ti nemusejí posílat přihlášky, ale 
měli by se dostavit nejpozději do půl de-
sáté,“ připomíná Jolana Šilarová z pořá-
dajícího 1. dámského klubu historických 
vozidel. O  půl jedenácté startuje závod, 
během něhož automobiloví dědečci ab-
solvují trasu vedoucí okolím Zábřeha. Na 
ní čekají posádky samoobslužné i  prů-
jezdní kontroly, v cíli na Masarykově ná-
městí jsou všichni očekáváni do půl třetí. 
Na náměstí bude po celý den připraven 
doprovodný hudební program, výstava 
historických vozidel a motocyklů. K nej-
větším lákadlům bude patřit historická 
formule ze sedmdesátých let minulého 
století a 110 let starý Mauer Union ze zá-
břežské VOŠ automobilní. »red
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13. 6. 2015 | OLOMOUC
AREÁL KORUNNÍ PEVNOSTI od 12.30

www.BrcOpenAir.cz

Historii prostějovské automobilky Wikov 
mapuje exkluzivní publikace

Vznik a  historii prostějovské automo-
bilky mapuje třídílná publikace 
Wikov – továrna automobilů, kte-
rou připravilo olomoucké muze-
um Veteran Arena. Publikace se-
stává ze tří samostatných dílů a je 
určena nejen milovníkům histo-
rických automobilů a traktorů, ale 
také architektury a první republi-
ky vůbec. Kniha podrobně popi-
suje vznik samostatného automo-
bilního oddělení v  továrnách na 
stroje Wichterle &   Kovářík,  a. s., 
Prostějov. Mapuje osudy obou 
rozvětvených rodin zakladatelů 
továrny a  zobrazuje i  jejich archi-
tektonicky hodnotná rodinná sídla. 
Všechna fakta jsou v knize ověřena 
z  historických pramenů. V  jednot-
livých kapitolách jsou chronologic-
ky popsány konkrétní vyráběné typy 
vozů Wikov a jejich přínos pro tuzem-
ský automobilový průmysl. Zmíněny 
jsou také automobily vyrobené pouze 
jako prototypy, nákladní vozy a země-

dělské trakto-
ry. Zvláštní kapitola 

vyzdvihuje sportovní úspěchy auto-
mobilů Wikov. Tři knihy mají dohro-
mady přes 850 stran a  obsahují více 
než 2000 fotografi í. Knihu lze objednat 
na www.veteranarena.cz nebo osobně 
na pokladně muzea. »red
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Program Nová zelená úsporám
znovu spuštěn:

 Dostupnější dotace (i dílčí opatření)
 Jednodušší výpočty
 Rychlejší administrace
 Výše dotace až 50 %!

Chcete pořídit zateplení domu s dotací?
Poradíme, zkalkulujeme (zdarma a nezávazně), podáme žádost a vyřídíme dotaci.

Více informací na www.dotacevkostce.cz, 737 227 288, wha.horava@wha.cz.

Působíme v celém Olomouckém kraji!!!
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zábava pro vás informace pro vás

Tajenka z minulého čísla: NOVÁ ŠKODA FÁBIA U AUTO HÉGR. Vylosovaným výhercem, který získá dárek od společnosti Auto Hégr, je Dagmar Kráčmarová z Uničova.

Zveme vás 13. 6. do … (tajenka) v Olomouci na OPEN AIR FESTIVAL. Tajenku křížovky zasílejte do 7. června na adresu Profi -tisk group s. r. o., Slavonínská 
cihelna, Kyselovská 125, 783 01 Olomouc, anebo e-mailem na produkce@profi tisk.cz. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „křížovka – magazín Olomoucký kraj“. 
Stejně označte i poštovní obálku. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho čtenáře, kterému pošleme vstupenku  na Open Air Festival. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. 
Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru odeslat. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání magazínu.
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Bavte se s námi – křížovka o ceny
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Poradna pro spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. 
Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmín-

kách odstoupení od kupní smlouvy.

Informace: www.sos-msk.cz | Poradenská linka: 608 722 582 | E-mail pro spotřebitelské dotazy: poradna@sos-msk.cz.

Sídlo: Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA, tel./fax: 596 111 252, 606 832 280, e-mail: ostrava@sos-msk.cz.

Poradní dny v Olomouckém kraji:

Olomouc: každý první pátek v měsíci 12–16 hodin, tel. 773 901 773
Hranice: každou první středu v měsíci 13–17 hodin, tel. 581 828 560–1

Přerov: každou čtvrtou středu v měsíci 13–17 hodin, tel. 773 901 773
Jeseník: každou čtvrtou středu v měsíci 13–17 hodin, tel. 772 623 536

PRVNÍ SPORÁK 
s Komfort tlumeným 

zavíráním dvířek 
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Vlastivědné muzeum v Olomouci vypisuje výběrové 
řízení na KASTELÁNA ZÁMKU ČECHY POD KOSÍŘEM
Místo výkonu práce: zámek a zámecký park Čechy pod Kosířem
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2015
Podmínky přijetí: vysokoškolské vzdělání magisterského typu, základní znalost 
AJ nebo NJ, odpovídající praxe minimálně 3 roky, výhodou beztrestnost a ŘP sk. B

Písemné přihlášky, doplněné o strukturovaný profesní životopis a prohláše-
ní o beztrestnosti, zašlete na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, k ru-
kám ředitele, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, do 10. 6. 2015. Nabízíme 
platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění (11. platová třída).

Informace: personální oddělení VMO, tel.: 585 515 140

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Čekáme na vaše fotografi e z Olomoucké-
ho kraje, tentokrát hledáme nejhezčí zá-
běry z jarních výletů. Fotografi i z jarního 
výletu Pomoravím – kostel v Řimicích – 
nám zaslala Barbora Olexová z Olomou-
ce. Soutěž ukončíme 5. června.
Vaše příspěvky posílejte e-mailem na re-
daktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést 
jméno a celou adresu. Pokud nebude adresa kompletní, nemůžeme výhru ode-
slat. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomouc-
ký kraj“. Soutěžící v případě výhry souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení 
a názvu obce bydliště v magazínu Olomoucký kraj.



13. 6. 2015, 10–18 h, OLOMOUC CITY
Zve Vás ARTCOM GROUP, s. r. o.

ARTCOM GROUP, s. r. o., 
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