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inzerce aktuality

Senioři jedou
Také v  letošním roce jsme pro vás přichystali 
tradiční projekt Seniorského cestování, určený 
všem občanům našeho kraje starším 60 let. 
Již od roku 2008 pro vás připravujeme výlety, 
díky kterým můžete navštívit atraktivní místa 
Olomouckého kraje. V  letošní nabídce najdete 
poznávací, aktivní, sakrální, relaxační a kulturní 
zájezdy, které jsme pro vás připravili společně 
s cestovní kanceláří Za sluncem.
Z důvodu velkého zájmu o tuto formu cestování 
jsme letos navýšili fi nanční podporu projek-
tu, což umožní cestovat více seniorům. Oproti 
loňskému roku se tak na putování po našem 
regionu vydá až o  tisíc seniorů více.  Doufám, 
že vás nabídka zájezdů zaujme a  za pouhých 
200  korun navštívíte zajímavé turistické cíle 
Olomouckého kraje. Na severu regionu v nabíd-
ce zájezdů zcela jistě zaujme například Přečer-
pávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, Rejvíz, 
Ruční papírna ve Velkých Losinách nebo Zlato-
rudné mlýny ve Zlatých Horách. Střední Morava 
pak cestovatelům nabízí mimo jiné Arcibiskup-
ský palác s  muzeem, Zbrašovské aragonitové 
jeskyně, hrad Šternberk a Helfštýn či návštěvu 
zvonařské dílny v Brodku u Přerova. Informace 
k  cestování seniorů i  s  kontakty pro objednání 
výletů najdete v magazínu na straně 15.
Věřím, že si z  výletů 
odnesete mnoho hez-
kých zážitků a  naplno 
si užijete radost z ces-
tování.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

RV 1500006/01
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Upozornění pro dopravce
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje upozorňuje, že nejpoz-
ději do 31. července 2015 jsou všichni podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují dopravu velkými 
vozidly, tj. nákladními automobily a jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 
3,5 tuny nebo autobusy, povinni doložit Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje splnění podmínek pro trvání fi nanční způsobilosti nebo musí osobně požádat 
o prodloužení této lhůty. Pokud tuto povinnost podnikatel v silniční dopravě včas nesplní, bude kraj-
ským úřadem podán k příslušnému živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu jeho živnosten-
ského oprávnění pouze pro malá vozidla a podnikateli bude rovněž odňata eurolicence.

Ocenění za práci s handicapovanými obdržel

Rostislav Libíček
Cenu hejtmana Olomouckého kraje za 
práci ve prospěch osob se zdravotním 
postižením za rok 2014 získal pan Ros-
tislav Libíček. Cenu si z rukou hejtmana 
a náměstkyně pro sociální oblast Yvony 
Kubjátové převzal v  pátek 26.  června. 
„Pan Libíček získal ocenění za velmi ak-
tivní, více než 35 let dlouhou a soustav-
nou práci ve prospěch osob se zdravot-
ním postižením. Jsem velmi rád, že se 
stále najdou lidé, kteří jsou ochotni oběto-
vat svůj čas a nezištně pomáhat ostatním. 
Tato cena je alespoň malým poděková-
ním za to, co v sociální oblasti pan Libí-
ček dokázal a komu všemu za tu dlouhou 
dobu pomohl,“ uvedl hejtman Jiří Roz-
bořil. Rostislav Libíček se práci v sociální 
sféře plně věnuje od roku 1979. Pracoval 

v ústavech sociální péče, dětském centru 
DC 90 a Sdružení rodičů a přátel posti-
žených dětí JITRO. V  důchodu se stal 
předsedou olomoucké okresní pobočky 
Společnosti pro podporu lidí s  mentál-
ním postižením v ČR. Cenu za práci ve 
prospěch osob se zdravotním postižením 
Olomoucký kraj uděluje již od roku 2005. 
V  loňském roce ji obdrželo Občanské 
sdružení Ryzáček. »red

U Přerova začali se stavbou úseku dálnice D1
Úsek dálnice D1 Přerov – Lipník nad Beč-
vou je předposlední chybějící částí naší 
nejdůležitější dopravní tepny spojující 
města Praha–Brno–Ostrava. Výstavba to-
hoto úseku je největší silniční stavbou při-
pravovanou v  posledních letech. Region 
by díky kvalitní dopravní obslužnosti 
mohl získat i nové investory. „Dokončení 
dálnice Přerov – Lipník nad Bečvou a stej-
ně tak intenzivní přípravné práce na úse-
ku Říkovice–Přerov jsou pro Olomoucký 
kraj zásadní. Připravujeme strategickou 
průmyslovou zónu v lokalitě bývalého le-
tiště Bochoř a bez napojení silniční a dál-

niční infrastruktury by byl jakýkoliv náš 
záměr neefektivní,“ uvedl hejtman Jiří 
Rozbořil. Konečná dostavba D1 do Říko-
vic je prioritou i pro vedení města Přerova 
a Lipníka nad Bečvou. Stavba předposled-
ního úseku D1 zahrnuje kromě hlavní 
trasy také přeložku silnic I. a II. třídy, stej-
ně tak několika silnic III.  třídy. V úseku 
jsou situovány čtyři mimoúrovňové kři-
žovatky a součástí je i velká oboustranná 
odpočívka. Po čtrnáctikilometrové trase 
dálnice v úseku Přerov – Lipník nad Beč-
vou by měli první řidiči projet ve druhé 
polovině roku 2018. »red
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• V  Olomouckém kraji funguje 41 turistických 
informačních center (TIC). Jsou důležitým 
článkem v  cestovním ruchu – příchozím po-
dávají aktuální informace o dění v regionu, tu-
ristických cílech, zajímavých akcích a  místech. 
Olomoucký kraj v  roce 2015 rozdělil mezi TIC 
celkem 800 tisíc korun. Kromě přímé fi nanční 
podpory dodává Olomoucký kraj TIC i část pro-
pagačních a informačních materiálů. 

• V Olomouckém kraji je vyznačeno 2812,6 km 
pěších a  lyžařských turistických tras 
a  1860 km cyklistických tras s  pásovým 
značením. O tyto trasy se stará 108 kvalifi ko-
vaných turistů – značkařů.

• Olomoucký kraj ročně přispívá Klubu českých 
turistů částkou 400 tisíc korun.

• Dalších 800 tisíc korun dává Olomoucký 
kraj každý rok na údržbu lyžařských běžec-
kých tras. 

• Olomoucký kraj připravuje propagační ma-
teriály a  letáky, katalogy cestovního ruchu, 
mapy a multimediální prezentace pro návštěv-
níky regionu i pro prezentaci na veletrzích, vý-
stavách a pro turistická informační centra.

Turistické portály Olomouckého kraje:
www.moraviaforyou.cz

www.ok-tourism.cz
www.jesenikypass.cz

www.navstivtejeseniky.cz.

aktuality aktuality

 Víte, že...?

Letní putování po Olomouckém kraji
Informační středisko EUROPE DIRECT Olomouc a  síť městských evropských infor-
mačních středisek (MEIS) pořádají v termínu od 1. července do 30. září 2015 druhý 
ročník soutěže s názvem Letní putování po Olomouckém kraji. Úkolem soutěžících 
je stejně jako v loňském roce navštívit minimálně 10 ze 13 měst v Olomouckém kraji 
(Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov, Šternberk, Litovel, Zábřeh, Štíty, Hranice, Uničov, 
Hanušovice, Lipník nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou) a  v  jednotlivých městských evropských infor-
mačních střediscích a středisku EUROPE DIRECT Olomouc splnit kreativní či vědomostní úkol s tematikou 
Evropské unie. Za splnění tohoto úkolu obdrží soutěžící drobný dárek a razítko na hrací kartu, která bude 
zařazena do slosování o ceny. Bližší informace a samotné hrací karty mohou zájemci získat v uvedených 
střediscích MEIS nebo ve středisku EUROPE DIRECT Olomouc. Kontakty a doplňující informace jsou k dis-
pozici na webových stránkách www.europe-direct.cz v profi lu střediska Olomouc. »red

Seminář o sociálním podnikání představí možnosti podpory
Sociální fi rmy jsou ekonomické sub-
jekty působící na běžném trhu, které 
splňují dva hlavní cíle, tj. podnikat 
a  zaměstnávat osoby znevýhodněné 
na trhu práce. Pro sociální fi rmy je 
podstatná také reinvestice zisku zpět 
do podnikání. Sociální podnikání je 
podporováno jak na celostátní, tak ev-
ropské úrovni. 
Podpořit právě sociální podnikání 
a představit možnosti, jak uspět v kon-
kurenčním prostředí i  při zaměstnává-
ní osob znevýhodněných na trhu práce, 
jsou hlavní cíle tematického semináře, 
který pořádá Olomoucký kraj v  úterý 
18. srpna. Představí nejen zásady fun-
gování sociálních fi rem v  podmínkách 
České republiky, ale především možnos-
ti podpory z evropských zdrojů v novém 

programovacím období EU. Závěrečná 
část semináře bude věnována podpoře 

sociálních fi rem prostřednictvím ko-
munitně vedeného místního rozvoje 
realizovaného místními akčními sku-
pinami. „Olomoucký kraj dlouhodobě 
podporuje koncept sociálního podniká-
ní. Již od roku 2011 pravidelně realizuje-
me workshopy a semináře na toto téma. 
Důležitost letošního semináře je o  to 
větší, že je realizován téměř v předvečer 
vyhlášení nových výzev pro čerpání ev-
ropských peněz v této oblasti,“ uvádí ná-
městek hejtmana Pavel Šoltys. Účastníci 
seminářů budou mít možnost diskuto-
vat své náměty a podnikatelské záměry 
přímo s  odborníky na sociální podni-
kání z  celé řady institucí. K  bezplatné 
účasti na semináři se mohou zájemci 
hlásit prostřednictvím e-mailu zamest-
nanost@kr-olomoucky.cz. »red

Kraj spustil elektronický katalog 
poskytovatelů sociálních služeb
Uživatelé sociálních služeb, odborníci, 
ale i  laická veřejnost mohou nově vy-
užívat elektronický katalog sociálních 
služeb. Nabízí nejen základní informa-
ce o sociálních službách a poskytovate-
lích, ale chce pomoci řešit i konkrétní 
životní situace. Katalog obsahuje i ma-
pové podklady, zobrazení sociální sítě 
a dostupnosti na mapě kraje, informa-
ce o pořádaných akcích poskytovatelů 
sociálních služeb a  disponuje i  pro-
storem pro zveřejňování důležitých 
dokumentů a  odkazů. Zájemce může 
v katalogu vyhledávat podle své život-

ní situace či nejčastěji vyhledávaných 
slov. Katalog najdete na webu kraje 
v sekci sociální záležitosti. »red

Hejtmanství spustilo protikorupční linku
Novou telefonní linku a speciální e-mai-
lovou adresu pro ohlašování podezření 
z  korupčního jednání zřídilo olo-
moucké hejtmanství. Možnost 
oznámit korupční jednání za-
městnance Olomouckého kra-
je je dalším krokem k transpa-
rentnosti a  otevřenosti úřadu 
vůči občanům. „Je nutné, aby 
korupční jednání bylo odhalováno 
včas a  účinným způsobem. Je nezbytné, 
aby byl zabezpečen a jasně stanoven sys-
tém rozpoznání hranice mezi dovoleným 
a nepřípustným. Je mimořádně důležité, 

aby boj s korupcí nebyl zneužíván a vy-
užíván k  jiným účelům,“ uvedl hejtman 

Jiří Rozbořil. Protikorupční stra-
tegie Olomouckého kraje obsa-

huje nejen možnosti oznámení 
nezákonného jednání, ale pře-
devším podrobný manuál, jak 
oznamovat korupci a  co je za 

samotnou korupci považováno. 
Kromě návodu je zveřejněn i etický 

kodex zaměstnance a postupy, kterými se 
řídí zadávání veřejných zakázek. 
Další informace k protikorupční strategii 
najdete na www.kr-olomoucky.cz. »red

lo Jiří
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Protikorupční 

linka Ol. kraje: 

585 508 804

e-mail:

korupce@kr-olo-

moucky.cz
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ELEGANCE?

PŮJČÍME VÁM

NA COKOLIV

840 999 666
www.doorfin.cz
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Nejhorší silnice
na Prostějovsku se
dočkala opravy

Poslední týden v  červnu byl po roz-
sáhlé rekonstrukci otevřen průtah obcí 
Výšovice. V  minulosti byla komuni-
kace označována za nejpoškozenější 
v okrese. Komunikace v obci se dočka-
la nejen nového povrchu, směrových 
prvků a  dopravního značení, ale také 
vybudování bezpečnostních ostrůvků, 
nových autobusových zastávek a dešťo-
vé kanalizace. Bezpečnost chodců zvý-
šily vybudované chodníky.
„Opravy silnic v  kraji jsou pro nás 
jednoznačnou prioritou, v  letošním 
roce plánujeme rekonstruovat 58 úse-
ků. Kromě zlepšení obslužnosti kraje 
to našim občanům přinese i  zvýšení 
bezpečnosti provozu,“ uvedl hejtman 
Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Nová 
vozovka má povrch z odolného nízko-
hlučného asfaltového betonu, vybu-
dovány byly středové dělicí ostrůvky 
a bezbariérové autobusové zastávky.
Celkové náklady dosáhly částky 56,2 mi-
lionu korun. Projekt je spolufi nancován 
z ROP Střední Morava. Olomoucký 
kraj uhradil z rozpočtu přes 9 milionů 
a podíl obce Výšovice je 8,6  milionu 
korun. »red

ov

1. cena:Víkendový po-byt pro 2 osoby ve wellness hotelu Kolštejn

Soutěž Podnikavá hlava 2015
má své vítěze
Vítězem šestého ročníku soutěže Pod-

nikavá hlava, kterou pořádá Vědec-
kotechnický park Univerzity Palackého 
(VTP  UP) v  Olomouci, se stal softwarový 
analytik Michal Šnajdar z Olomouce.

V  klání o  nejlepší podnikatelský záměr 
zaujal porotu mobilní aplikací CatchMe 
(Chyť mě!), která uživateli pomůže poznat 
nové lidi v reálném světě. Titul podnika-
tel v sukních získala Gabriela Valášková, 
středoškolskou kategorii ovládla Anna 
Sedláčková. „Mobilní aplikace má vytáh-
nout lidi ven z virtuálního světa a pomoci 
jim navázat reálné mezilidské vztahy. Sou-
časně to může být marketingový nástroj, 
který mohou komerční fi rmy používat 
k tomu, aby nalákaly nové zákazníky nebo 
propagovaly své služby,“ řekl vítěz soutěže, 
který získal odměnu 50 tisíc korun. Navíc 
bude moci spolu s dalšími fi nalisty využít 
poradenství odborníků z  Vědeckotech-
nického parku UP, který poskytne i záze-
mí pro rozjezd podnikání. 

Oproti minulému roku se zvýšil počet 
soutěžících v kategorii Podnikatel v suk-
ních. Do ní spadají projekty vytvořené 
ženami nebo pro ženy určené. Zatímco 
loni mezi sebou soutěžilo 13 záměrů, le-
tos jich bylo 22. Vítězkou se stala Gabriela 
Valášková, která vyrábí a rozváží zdravé 
svačinky dětem do škol, lidem do za-
městnání i domů. 
V  kategorii středoškoláků porota oce-
nila studentku šumperského technic-
kého lycea Annu Sedláčkovou, která 
představila návrh mobilní aplikace pro 
cestovatele. 
Podrobné informace o  soutěži jsou do-
stupné na www.podnikavahlava.cz. »red
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Integrovaný dopravní systém
se rozšířil o další tratě
V polovině letošního roku se Integrovaný dopravní systém Olomoucké-
ho kraje rozšířil o tři další železniční tratě. Od 1. července do něj patří 
trati 275 Olomouc–Drahanovice, 301 Olomouc–Prostějov–Nezamysli-
ce a 310 v úseku Hrubá Voda – Moravský Beroun. Integrace tratí ces-
tujícím umožní cestovat na jednu jízdenku vlakem, příměstským auto-
busem a v případě Olomouce a Prostějova také městskou hromadnou 
dopravou. Podmínkou bude zažádat si o příslušnou jízdenku v někte-
rém z  prodejních míst. Těmi jsou pokladny v  železničních stanicích 
a v případě neobsazených stanic přímo průvodčí, příměstské autobusy 
nebo prodejny Dopravního podniku města Olomouce.
Při cestování bude navíc možné od 1. července využít takzvané 
KOMBI ZÓNY, které zjednodušují jízdu různými dopravními pro-
středky v různých zónách integrovaného systému. „Naším cílem je 
dosáhnout cestování na jeden jízdní doklad po celém území Olo-
mouckého kraje. Integrace tratí je pro nás dalším krokem, 
kterým se našemu záměru blížíme,“ 
říká ředitel Koordinátora Integro-
vaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje (KIDSOK) Jaroslav 
Tomík. »red

Tipy na návštěvu mikroregionu Olomoucko:
CHKO Litovelské Pomoraví – cyklotrasa z Litovle do Olomouce, okruh pro děti: Lesánkova cyklotrasa | Javoříčko, Mladeč – jeskyně | 

Bílá  Lhota – arboretum | Bouzov – hrad | Náměšť na Hané, Nové Zámky, Chudobín – zámek | Unčovice – renesanční tvrz | Cholina – Hanácké 

národopisné muzeum | Litovel – „Hanácké Benátky“, nejvyšší radniční věž na Moravě, morový sloup od Václava Rendera, muzeum | Příkazy – Hanácký skanzen

Pravidelné akce mikroregionu:
Každý rok obdrží některá z členských obcí příspěvek na zviditelnění své obce – pořádání větší kulturní nebo sportovní akce. Letos to jsou Hry bez hranic 

v Haňovicích (5. 7.) | Další akce: Bouzov – Balóny nad Bouzovem (22.–23. 8.) | Červenka – Rockové léto (18. 7.) | Litovel – Litovelský otvírák (8. 8.) | 
Podrobný seznam všech akcí mikroregionu Litovelsko na www.litovelsko.eu.

Obce mikroregionu:
Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, 

Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov

zpravodajství na pokračování

Představujeme vám:
mikroregion Litovelsko

Turisticky zajímavý mikroregion Litovelsko zabírá plochu 280 kilometrů 
čtverečních a žije v něm přibližně 26 tisíc obyvatel. Rozdělit se dá geogra-

fi cky na Bouzovskou vrchovinu, Hanou a Litovelské Pomoraví. Vznikl spojením 
22 obcí v okolí města Litovle v roce 2003. Podrobnosti o regionu shrnuje ma-
nažerka mikroregionu Eva Vaňková.

Co bylo impulzem pro vznik mik-
roregionu Litovelsko a jaké byly 
jeho cíle?
Neformální setkávání starostů z  okolí 
Litovle začalo už v  roce 1996. Samot-
ným impulsem pro vznik svazku sou-
sedních obcí bylo po zrušení okresních 
úřadů zachovat formu menšího spole-
čenství s  podobnými záměry – budo-
vání vodovodů, kanalizace, plynofi -
kace. Společné řešení infrastruktury 
v  současnosti zůstalo spíše na okraji, 
ale v některých případech mikroregion 
stále spolupracuje i v těchto oblastech.
Co je pro sdružené obce největším 
přínosem?
Rozvoj celého regionu je pro svazek 
prioritou. Cílem mikroregionu Lito-

velsko není vyzdvihovat jednotlivé 
atraktivity a  lokality nebo zasahovat 
do kompetencí obcí, ale řešit celé úze-
mí jako celek.
Co považujete za největší úspěch, 
kterého jste v mikroregionu dosáhli?
Největším úspěchem z  poslední doby 
je bezesporu ocenění propagačního 
fi lmu Litovelsko, Hanácké ráj, vydej-
te se za příběhy. Film obdržel Cenu 
Olomouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury 2014. Film navázal na fi lm Li-
tovelsko a na knihu Obrázky z Litovel-
ska. Vítězný fi lm a knížka představily 
všech 22 obcí svazku. V každé obci je 
něco zajímavého, co by měli místní 
i turisté vidět. Dalším úspěchem je Le-
sánkova cyklotrasa v blízkosti Litovle. 

Děti jsou rády v  lese a  trasa se stala 
běžnou součástí života.
Jak vidíte fungování mikroregionu 
v následujících letech, co plánujete?
V  loňském roce schválil mikroregion 
Litovelsko aktualizaci strategického 
plánu na období 2014–2020. Aktuali-
zace je zaměřená především na rozvoj 
cestovního ruchu. Zvýšený cestovní 
ruch pak umožní rozvoj ubytovacích 
a  restauračních kapacit a  další vyba-
venosti v  regionu. Pozornost bude 
nadále věnovaná zachovávání hodnot 
z minulosti – drobným sakrálním pa-
mátkám, studánkám apod. Na revita-
lizaci studánek, často přímo na jejich 
záchranu, mikroregion svým obcím 
letos fi nančně přispívá. »red

Připravujte magazín s námi 
V zářijovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion Kosířsko. Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i nebo 

upozornit na nějakou akci v mikroregionu, dejte nám vědět nejpozději do 4. září 2015 na e-mail: redaktor@profi tisk.cz.

 Cyklostezka v CHKO Litovelské Pomoraví   | Foto: EV

 Fuňkova studánka  | Foto: EV

 Zámek Náměšť na Hané   | Foto: EV  Lesánkova cyklotrasa  | Foto: EV

Projekty podpořené inovačními vouchery pomáhají 
podnikatelům

Na workshopu, který proběhl dne 22. června v sídle Olomouckého kraje, prezentovali zástupci podnikatel-
ských subjektů a vysokých škol své zkušenosti s využitím inovačních voucherů při řešení projektů. Účast-
níci měli možnost získat informace o celkovém vyhodnocení projektu a také o problematice spolupráce 
podnikatelů s vědeckovýzkumnými institucemi. Zástupci vysokých škol představili své inovační aktivity 
– z celkem 6 zapojených škol to bylo Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Moravská vysoká škola Olomouc. O svoje poznatky s inovačními vou-
chery se podělily i podnikatelské subjekty – společnosti TENZOVÁHY, s. r. o., 3 Points CIO, s. r. o., a také 
PRECHEZA, a. s., se svými projekty. Druhá etapa projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji přinesla 
46 podnikatelům téměř 6,4 mil. Kč; spolu s první etapou tato částka dosáhla již 11,7 mil. Kč. »red

Chcete vědět víc?

 www.kr-olomoucky.cz

Podívejte se na video cyklotrasy kolem Bečvy 
Jízdu na kole nenáročným regionálním 
úsekem cyklostezky podél řeky Bečvy 
nechal natočit Olomoucký kraj. Úsek 
je určen nejen pro cyklisty, ale také pro 
pěší, a  kde to povrch komunikace do-
voluje, i  pro bruslaře. Cyklostezka po 
svém úplném dokončení nabídne al-
ternativní spojení měst Hustopeče nad 
Bečvou, Hrani-
ce, Lipník nad 
Bečvou, Přerov 
a Tovačov. Cyk-
lostezka Bečva 
je ojedinělým 
projektem tzv. 
první cyklodál-

nice C1. Startuje od pramene Rožnovské 
nebo Vsetínské Bečvy a míří až k soutoku 
s řekou Moravou. Celkem 160 km znače-
né cesty provází cyklisty kolem řeky Beč-
vy Zlínským a Olomouckým krajem. 
Velká část cyklostezky je vedena po 
nově vybudovaných úsecích s  vylou-
čením motorové dopravy. Část trasy 
je vedena po málo frekventovaných 
místních komunikacích a  zpevněných 
lesních a  polních cestách a  skutečné 
minimum trasy je nutno absolvovat po 
silnicích. Video si prohlédnete po načte-
ní QR kódu nebo na www.turistika.cz/
trasy/video/rewrite/cyklostezka-be-
cva-stredni-morava. »red

Euroregion Praděd 
je plnoletý
Euroregion Praděd, pů-
sobící v  česko-polském 
příhraničí, si v červenci 
připomněl 18. výročí 
svého vzniku. Dosavad-
ní spolupráce okresů Jeseník a  Brun-
tál a  na polské straně zástupců z  obcí 
Opolského vojvodství přinesla stovky 
společných projektů. To představuje 
mimořádně silný a neocenitelný základ 
pro rozvoj spolupráce v  následujících 
letech. Principy spolupráce, které za-
kladatelé euroregionu sledovali, mají 
trvalou platnost. Euroregion Praděd si 
dal do vínku zejména podporu ideí pře-
shraniční spolupráce, evropské jednoty, 
rozvoj přátelských a  vzájemně výhod-
ných kontaktů mezi oběma územími, 
péči o zachování společného kulturní-
ho a přírodního dědictví. »red

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 7. ZÁŘÍ.
inzertní manažer:

JANA JURÁKOVÁ – TEL.: 773 617 353

E-MAIL: JURAKOVA@REGVYD.CZ
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Prázdniny v kraji:

vychutnejte
si je naplno
Olomoucký kraj je regionem, který svojí rozmanitostí dokáže uspokojit každého 

návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických 
i přírodních památek.

Nejvýznamnější z  hlediska národo-
pisného je oblast Hané – turistický re-
gion Střední Morava, z  hlediska aktiv-
ního odpočinku pak pohoří Jeseníků 
– turistický region Jeseníky. Přirozeným 
centrem regionu je město Olomouc 
s  mnoha významnými památkami 
a možnostmi trávení volného času. Pro 
milovníky historie jsou v  celém kraji 
otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin 
a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť 
cyklotras. Odpočinek nabízí také něko-
lik vyhlášených lázeňských center.

Zažijte kraj výhodně

V  celém Olomouckém kraji může-
te pro výlety využít kartu Olomouc 
region Card, která vás opravňuje 
v Olomouci, na Střední Moravě a v Je-
seníkách navštívit zdarma 80 nej-
zajímavějších míst a  dále čerpat 
různé slevy na téměř stovce 
turistických cílů. Karty mají 
platnost 5 dní nebo 48 ho-
din. Ceníky, místa nákupu 
a  podrobnosti užívání najdete 
na www.olomoucregioncard.cz. 

Rodiny s dětmi pak mohou velmi příjem-
ně ušetřit zejména při návštěvě volnočaso-
vých aktivit, hradů, zámků, muzeí a dal-
ších subjektů díky projektu Rodinné pasy. 
V  Olomouckém kraji fungují od roku 
2007 a  jsou určeny pro rodiny s  dětmi 
do 18 let. Registrace do projektu a vydání 
karty je zdarma a při návštěvách různých 
institucí a  akcí můžete ušetřit 5–50 %. 
Více informací najdete na www.rodin-
nepasy.cz. Pro všechny aktivní lidi nad 
55 let je pak připravena slevová karta Se-
nior pas. S její pomocí získají senioři slevy 
ve výši 5–50 %. Ty jsou primárně zamě-
řeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, 
cestování, stravování, ubytování, vzdělání, 
muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Olomoucké hejtmanství každoročně sle-
duje více než 80 turistických cílů a atrak-
tivit a  vyhodnocuje jejich návštěvnost. 
V loňském roce mělo o tato vytipovaná 
místa zájem rekordních 2 183 629 ná-
vštěvníků. Mezi 10 nejnavštěvovanějších 
atraktivit v roce 2014 patřila zoologická 
zahrada na Svatém Kopečku, kam zaví-
talo bezmála 357  tisíc návštěvníků. Do 
první desítky oblíbených turistických 
cílů patří také olomoucké výstaviště 
Flora, aquapark, Vlastivědné muzeum 
v Olomouci, hrad Bouzov, Muzeum mo-
derního umění Olomouc, hrad Helfštýn, 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, hrad 
Šternberk a ruční papírna a muzeum pa-
píru ve Velkých Losinách. Další tipy na 
výlety a  turistické cíle v  Olomouckém 
kraji přinášíme na této dvojstraně. Se-
znam zajímavých míst je řazen dle ná-
vštěvnosti za uplynulý rok. »red

region Card, která vás opravňuje 
v Olomouci, na Střední Moravě a v Je-
seníkách navštívit zdarma 80 nej-
zajímavějších míst a  dále čerpat
různé slevy na téměř stovce
turistických cílů. Karty mají
platnost 5 dní nebo 48 ho-
din. Ceníky, místa nákupu
a  podrobnosti užívání najdete
na www.olomoucregioncard.cz.

cena ORC:

5 dní – 480 Kč

děti – 240 Kč

2 dny – 240 Kč

děti 120 Kč

Hrady a zámky:
Hrad Šternberk
Hrad Helfštýn
Hrad Bouzov
Zámek Náměšť na Hané
Zámek Čechy pod Kosířem
Zámek Úsov
Zámek Tovačov
Zámek a přehrada Plumlov
Románský biskupský palác
Zámek Jánský Vrch
Zámek Velké Losiny
Hrad Kolštějn – Branná
Hrad Sovinec
Jeskyně:
Jeskyně na Špičáku
Jeskyně na Pomezí
Zbrašovské aragonitové jeskyně
Mladečské jeskyně
Javoříčské jeskyně
Muzea:
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Muzeum moderního umění Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Vlastivědné muzeum Šumperk

Vlastivědné muzeum Jesenicka – Vodní tvrz

Muzeum Komenského Přerov

Veteran Arena Olomouc

Muzeum tvarůžků – Loštice

Muzeum a galerie v Prostějově

Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem

Expozice času Šternberk

Zemědělský skanzen „U Havlíčků“ Rapotín

Kulturní a technické památky

Ruční papírna a muzeum papíru – Velké Losiny

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
Rozhledna Kaiser Franz Josef Warte ve 
Starém Městě
Korunní pevnůstka a muzeum barokní 
prachárny Olomouc
Arcibiskupský palác

Zlatorudné mlýny Zlaté Hory

Lidová hvězdárna v Prostějově

Přírodní památky

ZOO Olomouc

Naučná stezka Rejvíz

Rychlebské stezky
Sbírkové skleníky, botanická zahrada 
a rozárium Olomouc
Arboretum Bílá Lhota

Další tipy na výlety, trávení volného času nebo aktivní 
odpočinek najdete na stránkách Olomouckého kraje 
v sekci cestovní ruch.

více info na
www.kr-olomoucky.cz

nebo na Facebooku
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Šumperské muzeum se změnilo na
unikátní hernu
Galerie Šumperska se na více než tři mě-

síce proměnila ve velkou interaktivní 
hernu. Šumperské muzeum tentokrát ne-
představí sbírkové předměty, ale šikovnost 
pracovníků své truhlářské dílny.

Prázdninová herna s  názvem Pojďte, 
děti, budeme si hrát nabízí originál-
ní skládačky, hlavolamy, kvízy, hry 
a spoustu dalších dovednostních úko-
lů pro malé i  velké, kteří se nechtějí 
během letního volna nudit doma. Ná-
vštěvníci mají možnost zahrát si mini-
golf, a dokonce i kuličky. Vyzkouší si, 
zda mají trpělivost hodináře, a sestaví 
si pohádkový orloj. Čeká je i obří hrad 
z  kostek, který budou moci postavit 
podle návodu nebo zcela libovolně dle 
své fantazie. Zda dávali pozor v  ho-
dinách zeměpisu, ukáže interaktivní 
mapa světa, na níž budou mít menší 
i  větší návštěvníci za úkol hledat do-
movský kontinent vybraných zvířat. 
Dále budou mít možnost postavit si 

lomený oblouk, pyramidu nebo rou-
benku. Zájemci si také vyzkouší mo-
del fl ašinetu nebo střílení na mamu-
ta. Dovednostní a  vědomostní úkoly 
zaměstnají nejen šikovné ruce, ale 
i chytrou hlavičku. Prázdninová herna 
bude v Galerii Šumperska umístěna až 
do 30. září. »red

připravované akce tipy Olomouckého kraje
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Sportovní kluby mohou 
získat dotace na 

mládežnický sport
Více než tři miliony korun získalo pro letošní rok 
hejtmanství od Českého olympijského výboru z tzv. 
loterijní daně. Peníze jsou určeny na podporu spor-
tovní činnosti dětí a mládeže a žádat o ně mohou 
všechny sportovní kluby a  oddíly z  Olomouckého 
kraje od 7. července do 20. srpna. „O fi nance mo-
hou žádat kluby a oddíly, které se věnují sportovní 
činnosti dětí a  mládeže. Jedná se o  sportovce až 
do dovršení juniorského věku, a to podle pravidel 
jednotlivých sportovních disciplín a soutěží,“ uvedl 
náměstek hejtmana Radovan Rašťák.
Při hodnocení žádostí se bude posuzovat například 
přínos a efektivita projektu pro kraj, struktura členské 
základny a  jednou z  podmínek přidělení dotace je 
i vícezdrojové fi nancování projektu.
Na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže bude 
rozdělena částka ve výši 2 miliony 800 tisíc korun. 
Zbylá část dotace, 500 tisíc korun, bude poskytnuta 
na fi nancování krajských aktivit v rámci projektů „Čes-
ko sportuje – Sazka Olympijský víceboj“ a „Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů“. Žádosti včetně 
podrobností na www.kr-olomoucky.cz. »red

Hejtman Rozbořil podepsal 
smlouvu o partnerství 

s čínskou provincií Yunnan

V  pátek 26. června uzavřel Olomoucký kraj part-
nerství s čínskou provincií Yunnan. Smlouvu o part-
nerství za kraj podepsal hejtman Jiří Rozbořil, za 
provincii Yunnan tajemník provincie Li Jiheng. 
Podpisu smlouvy se zúčastnil i bývalý ministr za-
hraničních věcí ČR Jan Kohout. Přítomni byli také 
zástupci Univerzity Palackého v  Olomouci, která 
v  loňském roce uzavřela memorandum o  spolu-
práci s Yunnan Normal University. Ofi ciální čínskou 
delegaci na dvoudenní návštěvě Olomouckého 
kraje doprovázeli zástupci nejvýznamnějších yun-
nanských podniků, kteří se setkali na pracovním 
semináři se zástupci podnikatelů z  Olomouckého 
kraje. Hlavním cílem je prohloubení hospodářské 
spolupráce mezi oběma regiony. Provincie Yunnan 
se svou téměř 47milionovou populací patří mezi 
nejdynamičtější čínské provincie a  vzhledem ke 
své strategické poloze a napojení na jižní Asii patří 
její rozvoj mezi priority čínské centrální vlády. Olo-
moucký kraj navázal spolupráci s provincií Yunnan 
v loňském roce. »red

Pokračuje rekonstrukce
olomoucké železniční stanice
V  rámci pravidelných kontrolních dnů si 

hejtman Olomouckého kraje Jiří Roz-
bořil se svým náměstkem pro dopravu 
Aloisem Mačákem prohlédli přestavbu 
železniční stanice v Olomouci. „Olomoucký 
kraj bojoval pět let za to, aby bylo nádraží 
opraveno a  modernizováno. Jsem nesmír-
ně rád, že přestavba stanice je v  plném 
proudu. Veškeré práce na stavbě by měly 
být dokončeny v  srpnu příštího roku,“ 
uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

V současné době jsou již v provozu re-
konstruovaná nástupiště číslo 4, 3 a 2 
a  v  příjezdové hale slouží cestujícím 
nové eskalátory. Funkční je rovněž 
nové kolejiště pod silničním nadjez-
dem ve směru do Grygova. V červenci 
tohoto roku bude pro cestující otevře-
no nástupiště číslo 1 a  1A, stejně tak 
budou v krátké době uvedeny do pro-
vozu eskalátory na nástupiště 2, 3 a 4. 
Dokončovací práce probíhají současně 
i  ve spojovacím tunelu mezi oběma 
podchody. Stavba je spolufi nancována 

z  Evropské unie z  Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního programu Dopra-
va. Celková míra podpory činí 83,1 % 
způsobilých výdajů. Zbývající část je 
spolufi nancována z  národních zdrojů 
prostřednictvím Státního fondu do-
pravní infrastruktury. »red

Dožínky Olomouckého kraje 
letos na výstavišti Flora

Zemědělci Olomouckého kraje letos připravili 
tradiční Dožínky na olomouckém výstavišti Flora. 
Hospodářská výstava zemědělských strojů a zví-
řat je naplánována na víkend 12.–13.  září. Na 
sobotu je připraven bohatý kulturní program – 
vystoupí například hudebník Pavel Novák, Kroky 
Michala Davida, kapela Turbo, Argema a folklórní 
skupiny Věrovanka a Jasénka. Na neděli se připra-
vuje hudební doprovod skupiny Fleret a Katapult. 
Vrcholem akce bude vystoupení Hanáků v krojích 
a předávání dožínkových věnců. Další informace 
najdete na www.dozinkyolomouc.cz. »red

Jezdeckými soutěžemi 
pomáhají handicapovaným

Ve dnech 22. až 23. srpna se v jezdeckém areálu 
Dvůr Nové Zámky uskuteční už pátý ročník chari-
tativních hobby závodů. Výtěžek z akce poputuje 
na podporu organizace Podané ruce. Akce je ur-
čená i  dětem, na které čekají skokové disciplíny, 
soutěžní jízdy zručnosti na koni/pony a parkuru se 
svým pejskem. Rodiče se mohou zapojit do rodin-
ného závodu „Souboj Titánů“ o slosovatelné ceny, 
pohár a medaile. Hobby závody pořádají JK Mo-
neriko ve spolupráci s JK Dvůr Nové Zámky. »red

Olomoucké hejtmanství podpoří podnikatele
Inovační vouchery, studentské inovace 
ve fi rmách nebo technicky zaměřené 
příměstské tábory podpoří letos Olo-
moucký kraj částkou 4,1 milionu korun. 
Dotační program RIS3 Olomouckého 
kraje, který je směrován podnikatel-
ským subjektům a  neziskovým organi-
zacím, už schválili krajští radní. Dotační 
podpora programu je koncipována do 
tří oblastí. První z  nich jsou Inovační 
vouchery Olomouckého kraje zaměře-
né na podporu spolupráce výzkumných 
organizací a  podnikatelských subjektů 
se sídlem v  Olomouckém kraji. Z  této 
podpory mohou žadatelé obdržet do-
taci ve výši až 100 000 korun / 120 000 
korun na 1 inovační voucher. Druhou 
oblastí podpory jsou Studentské ino-
vace ve fi rmách v  Olomouckém kraji, 
které jsou zaměřeny na podporu za-
městnání nadaných vysokoškolských 
studentů ve fi rmách v  Olomouckém 
kraji k  vyřešení drobných inovačních 
projektů na dobu 6–12 měsíců. Zahr-
nují dotaci na mzdu studenta a součas-

ně fi nanční částku na spolupráci pod-
nikatelského subjektu a  vysoké školy, 
v  rámci které vysokoškolák absolvuje 
své studium. Výše dotace poskytnutá 
žadateli je v této oblasti podpory maxi-
málně 140 000 korun. Třetí oblast pod-
pory Prázdninové dílny – příměstské 
tábory je zaměřena na podporu účast-
níků (žáků I. a II. stupně základní ško-
ly) příměstských táborů v Olomouckém 
kraji, které jsou orientovány na osvojení 
si řemeslných a technických dovedností. 
Výše dotace pro žadatele (provozovatelé 
příměstských táborů) v  rámci této ob-
lasti podpory je maximálně 800 korun 
na 1 účastníka tábora. Text výzvy, pod-
mínky dotace, hodnocení a  formuláře 
žádostí jsou zveřejněny od 19. 6. 2015 
na webových stránkách Olomoucké-
ho kraje: www.kr-olomoucky.cz/pro-
gram-ris-3-olomouckeho-kraje-2015-
-cl-3076.html.
Žadatelé mohou předkládat žádosti v ter-
mínu od 20. 7. 2015 od 8:00 do 3. 8. 2015 
do 16:00 fyzicky na podatelnu KÚOK.

inzerce

KOUPÍME BYT 2+1, CELÁ MORAVA.
MŮŽEME VYPLATIT OKAMŽITOU ZÁLOHU

PŘED PODPISEM KUPNÍ SMLOUVY

774 414 525

Horní lán – naproti OC Haná,
vedle McDonald’s

–30 %–30 %
by tové PVCby tové PVC

vše skladem
vybrané vzory

Zastavme utrpení! Spolek 
za práva zvířat a  etické 
zacházení s nimi provozuje 
v  Křelově u  Olomouce azyl 
pro akutní stavy týraných, 

handicapovaných, starých a nechtěných psů... 
Máte-li zájem o  čtyřnohého věrného kama-
ráda, neváhejte a  kontaktujte tento azyl. 
NEKUPUJTE – ADOPTUJTE. Tel.: 604 310 280, 
777 977 388, www.oszastavmeutrpeni.g6.cz, 
e-mail: oszastavmeutrpeni.info@seznam.cz

KESIE
Přátelská osmiletá 
fenka NO miluje 
společnost člověka. 
Samoty už zažila dost.  
Hledá  vlídný domov 
bez dalších psů. Je 
hravá a poslušná.
Fenka je očkovaná, 
odblešená, odčervená 
a kastrovaná.
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HEFAISTON
objektivem Pavla Motana
Už počtyřiatřicáté se uskuteční poslední 
srpnový víkend na hradě Helfštýn tradič-
ní setkání kovářů Hefaiston. Letos se akce 
představí i  v  prostorách Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, kde na fotografi cké vý-
stavě HEFAISTON objektivem Pavla Mo-
tana návštěvníci mohou vidět to nejlepší, co 
se za poslední dekádu v průběhu Hefaistonu 
vystavovalo. Od 4.  srpna zde bude k  vidění 
tucet velkoformátových snímků lipnického 
fotografa Pavla Motana, který dokumentuje 
kovářské akce skrze objektiv od prvopočátků 
tradic Hefaistonu, Kovářského fóra i Kovu ve 
městě (pořádaného městem Lipníkem nad 
Bečvou). Výstava ukáže snímky špičkových 
kovářských prací vystavených na Hefaistonu, a to v netradičním pohledu na daný arte-
fakt, který není ilustrací vlastní předlohy, ale mění se ve svébytné umělecké dílo. Výstava 
v prostorách krajského úřadu na Jeremenkově ulici bude přístupná po celý srpen. »red

Chceme se stát vaším partnerem ve vzdělávání
Vysoká škola logistiky o. p. s., jako jediná v České re-
publice nabízí exkluzivní vzdělání v  oblasti logistiky, 
které je svým zaměřením uplatnitelné v  praxi na 
úrovni zaměstnanců fi rem s logistickým zaměřením, 
tak i v oblasti státní správy a samosprávy. Absolvent 
získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, tech-
nické, technologické a logistické aspekty vstupující do 
procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti z fi nanční-
ho plánování, řízení fi remních procesů, managemen-

tu měst a obcí, psychologie či sociologie. Je schopen 
samostatně řešit úlohy inženýrského charakteru 
v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými 
předměty přizpůsobí své studium svému zájmu nebo 
požadavkům svého budoucího zaměstnavatele.

Nabízíme studium v  bakalářských studijním obo-
rech – Dopravní logistika, Logistika služeb, Logis-
tika cestovního ruchu, Informační management 
a  v  navazujícím magisterském studijním oboru – 
Logistika.

ze společnosti pozvánky
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Hasiči v Olomouci oslaví 
sedmdesátku

Profesionální hasiči v Olomouci slaví v letošním roce 
70  let od svého vzniku. Sedmdesát roků činnosti 
profesionální požární ochrany v  krajském městě, 
to je spousta zásahů, mnoho zachráněných nejen 
lidských, ale i zvířecích životů a obrovské množství 
uchráněného majetku. Při těchto událostech hasiči 
často nasazovali vlastní život, aby jiný zachránili. Po-
kud vás zajímají historická hasičská vozidla, moderní 
požární technika, chcete nahlédnout pod pokličku 
hasičské práce nebo si vaše děti chtějí vyzkoušet, co 
znamená být nejtvrdším hasičem, přijďte v  pátek 
18.  září 2015 na Horní náměstí v  Olomouci. „Proti 
ohni, proti vodě…“ tam budou od 9:00 do 18:00 
hodin „bojovat“ muži v modrých uniformách s čer-
venými cisternami. Pro bližší informace o programu 
sledujte webové stránky www.olk.hzscr.cz. »red

Baletní galavečer 
v zámeckém prostředí

Plumlovský zámek připravil na hradozámeckou noc 
netradiční a výjimečný program. Unikátní charitativní 
projekt Baletní galavečer pod širým nebem s výběrem 
toho nejlepšího ze světových baletů na podporu revi-
talizace této kulturní památky je připraven na sobotu 
29. srpna ve 20:00 hodin. Taneční show v režii a chore-
ografii Roberta Balogha a v podání baletního souboru 
Moravského divadla Olomouc ukáže spojení krásy 
plumlovského zámku s krásou tanečního umění. Výji-
mečnost tohoto projektu tkví také v tom, že pro tento 
účel bude na nádvoří zámku postaveno speciální 
jeviště a hlediště využívající dominantu nasvíceného 
zámku jako kulisu celého představení. »red

„Sótěže a hrátke senioru“ 
podesáté

Obyvatelé domova důchodců v Jesenci už deset let 
vždy v červnu pořádají sportovní hry. Letošního ju-
bilejního ročníku se zúčastnilo na výzvu jeseneckých 
seniorů šest družstev ze spřátelených zařízení Olo-
mouckého kraje. Tříčlenné týmy zápolily v  disciplí-
nách, ve kterých ani podle názvu nebylo patrné, co 
soutěžící čeká, např. „Vepi vodo z kohótko a kličkem 
zamkni bódko, Zeždóchni střibrnó hradbo či Dvakrát 
déchni, jednó bóchni“ a  další. Cílem akce nebylo 
pouze soutěžení, ale především vzájemné setkání 
seniorů a poskytovatelů sociálních služeb. »red

Vznikající dětské muzeum 
hledá vystavovatele

Výrobci místních gastronomických produktů z celých 
Jeseníků mají možnost prezentovat se v  expozici 
gastronomie ve vznikajícím Pradědově dětském mu-
zeu v Bludově. „V rámci projektu Pradědova dětského 
muzea chystáme část věnující se místním produk-
tům a potravinám. Proto nyní hledáme a vyzýváme 
všechny výrobce a producenty, kteří se věnují lokální 
gastronomii a chtějí se zde prezentovat,“ uvedla Mar-
kéta Ficnarová z Pradědova dětského muzea s tím, že 
se zájemci mohou hlásit na e-mailu: marketa@jese-
nikypreshranici.cz nebo telefonu: 607 202 558. »red

Šumperská škola odměnila nejlepší žáky
Střední škola železniční, technická a slu-
žeb, Šumperk, dlouhodobě usiluje o syste-
matické posilování kladného sebevědomí 
svých žáků. Každoročně se ve škole obje-
vují nadaní žáci, kteří získávají v různých 
krajských i  celostátních soutěžích zruč-
nosti skvělá umístění. „Chybí jim však 
náležitý pocit hrdosti a za své úspěchy se 
v kolektivu vrstevníků i stydí. Právě pro 
tyto mladé lidi vedení školy s pomocí za-
městnavatelů-sponzorů připravilo akci 
v  šumperském divadle. Usilovali jsme 

o  to, aby to byl program, který pobaví 
mladé, nepohorší dospělé. Naším cílem 
bylo, aby to byl pro oceněné den, na který 
nezapomenou, aby byl velkolepý, důstoj-
ný a zábavný zároveň,“ říká k oceňování 
žáků ředitelka školy Irena Jonová. Z kaž-
dého studijního oboru byl vybrán jeden 
nejlepší student, který získal pětitisícovou 
odměnu. Sponzory byly významné šum-
perské a  regionální fi rmy, které zaměst-
návají naše žáky na praxi a po absolvová-
ní jim nabízejí další uplatnění. »red

ŘÍDIT
LIDI, ZBOŽÍ ČI SLUŽBY V ŘADĚ

ATRAKTIVNÍCH ODVĚTVÍ V PODNIKÁNÍ

NAUČTE SE

CESTOVNÍ RUCH
SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ,

LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA
INFORMAČNÍ MANAGEMENT
VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ SLUŽBY

Bc.
Ing. Ph. D. 

Učíme řídit svět

 o.p.s.

Adresa:

Palackého

1381/25

Přerov I-Město

75002

Telefon:

+420 581 

259 149

E-mail:

studijní

@vslg.cz

Web:

www.vslg.cz
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Královna orientačního běhu

je z Olomouce
Tereza Janošíková přivezla do Olomou-
ce tři zlaté medaile z mistrovství Evropy 
dorostu v orientačním běhu a stala se tak 
nejúspěšnější sportovkyní tohoto šam-
pionátu. Vloni Tereza na mistrovství Ev-
ropy dorostu (MED) v orientačním běhu 
v Makedonii získala ze tří závodů kom-
pletní sadu medailí, což bylo pro všechny 
velké a milé překvapení. Janošíková vy-
hrála nejen individuální závod, ale také 

štafetu a sprint přímo v městské zástavbě 
v Kluži. V Poháru národů získala Česká 
republika nejvíce bodů a po dvou letech 
odmlky tuto soutěž opět vyhrála. »red

Olomouc rozezní španělské rytmy
Čtyři koncerty, přehlídka španělské kine-
matografi e, dny španělské gastronomie, 
fl amenkové fi esty nebo workshopy. Ta-
kový je nabitý program 7. ročníku mezi-
národního festivalu fl amenka a španělské 
kultury v Olomouci, který se uskuteční ve 
dnech 30. července až 2. srpna. Milovníci 
španělské kultury se mohou těšit na špič-
kové umělce, zajímavé fi lmy, dobré jídlo 
a spoustu dalšího programu, který na ně-

kolik letních dní zahalí Olomouc do špa-
nělských rytmů, chutí a vůní. Vrcholem 
letošního ročníku bude unikátní koncert 
Moravské fi lharmonie Olomouc a virtu-
ózního fl amenkového kytaristy Carlose 
Piñana, se kterým se olomouckému pu-
bliku představí charismatická tanečnice 
Maise Márquez, zpěvák Agustín Garnés 
a perkusista Miguel Ángel Orengo. Více 
na www.fl amencool.cz. »red
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zábava pro vás informace pro vás

Tajenka z minulého čísla: NÁMĚŠŤSKÝ GONG. Vylosovanou výherkyní, které jsme zaslali dvě vstupenky na Open Air Festival v Náměšti, je Leona Zajícová z Klopotovic.

Tajenku křížovky zasílejte do 31. července 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 dárkový poukaz od potápěčské školy PISCES na potápěčskou exkurzi. 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.

Bavte se s námi – křížovka o ceny FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Čekáme na vaše fotografi e z letní dovolené v Olomouckém kraji. Jedním z prvních, kdo nám za-
slal svůj snímek, je Aleš Březík z Olomouce, na fotografi i zachytil největší sekeru na světě vysta-
venou v muzeu v Konici. 
Zachyťte přes prázdniny okamžiky letní dovolené v  kraji a  pošlete nám nejvýše tři snímky do 
3.  října. V  dalších číslech opět vybereme ty nejzdařilejší a  jednoho čtenáře odměníme. Účastí 
ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí s  jejich uveřejněním i v  jiných tiskových a elektronických 
materiálech Olomouckého kraje. Vaše příspěvky posílejte e-mailem na redaktor@profi tisk.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do předmětu elektronické zprávy uveďte: „fotosoutěž 
– magazín Olomoucký kraj“.

Hejtmanství i letos 
připravuje výhodné
výlety pro seniory
Olomoucký kraj už sedmým rokem rea-
lizuje prostřednictvím oddělení cestovní-
ho ruchu projekt Seniorské cestování. Pro 
obyvatele starší 60 let i letos připravuje ve 
spolupráci s vybranou cestovní kanceláří 
výlety, které částečně dotuje Olomoucký 
kraj. Projekt se zaměřuje na aktivitu se-
niorů a umožňuje jim navštívit atraktiv-
ní místa Olomouckého kraje. Tato cílová 
skupina je často limitována fi nančními 
a dopravními možnostmi. Postrádají do-
pravní prostředek nebo nejsou ochotni 
vydat poměrně velký obnos fi nancí za 
veřejnou dopravu. V zájmu kvalitní služ-
by a zodpovědného přístupu účastníka je 
nastavena fi nanční spoluúčast ve výši 200 
Kč. V  roce 2015 se do přípravy poprvé 
zapojila také Krajská rada seniorů Olo-
mouckého kraje.
Vedení Olomouckého kraje se rozhodlo 
vyhovět velkému zájmu o projekt a pro 
rok 2015 navýšilo jeho fi nanční podporu, 
díky které může cestovat o 1000 seniorů 
více než v loňském roce. V roce 2015 se 
výletů zúčastní minimálně 2600 osob.
Vítěznou cestovní kanceláří pro letoš-
ní rok se stala Za sluncem, s. r. o. – ces-
tovní kancelář. Ta připravuje pouze pro 
potřeby projektu Seniorského cestování 
otevření nových prostor ve své pobočce. 
První výlet se uskuteční 31. července a zá-
jemci se mohou registrovat od 23. červen-
ce na e-mailu senior@zasluncem.cz nebo 
na telefonu 585 515 850 a 585 515 860.
Prodej výletů: pondělí–pátek 9:00–12:00, 
13:00–17:00, osobně na pobočce CK Pe-
kařská  12, Olomouc. Podrobnější infor-
mace včetně nástupních míst a  služeb 
v rámci výletu na www.seniorskecesto-
vani.zasluncem.cz. »red

Poznávací výlet
na sever

31. 7. Jeskyně na Pomezí + Javorník+ zámek Jánský vrch 
27. 8. Jeskyně na Pomezí + Javorník+ zámek Jánský vrch 
13. 10. Jeskyně na Pomezí + Javorník+ zámek Jánský vrch 
25. 8. Velké Losiny – zámek + papírna
3. 9. Velké Losiny – zámek + papírna
18. 9. Velké Losiny – zámek + papírna
16. 9. Kouty nad Desnou + přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
17. 9. Kouty nad Desnou + přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
1. 10. Kouty nad Desnou + přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Poznávací výlet 
na jih

16. 9. Loštice + Mladěčské jeskyně + Arboretum Bílá Lhota
2. 10. Loštice + Mladěčské jeskyně + Arboretum Bílá Lhota
2. 10. Litovel + Čechy pod Kosířem – Muzeum kočárů 
17. 9. Náměšť na Hané + Javoříčské jeskyně
1. 9. Šternberk – expozice Ecce Homo + Muzeum času + Uničov muzeum vězeňství
25. 9. Olomouc – pevnost poznání + prohlídka městské památkové rezervace
16. 9. Prostějov – muzeum a galerie + zámek Plumlov
2. 10. Prostějov – muzeum a galerie + zámek Plumlov

Aktivní výlet 
na sever

13. 8. Rejvíz – naučná stezka + jeskyně na Špičáku
17. 9. Rejvíz – naučná stezka + jeskyně na Špičáku
1. 10. Rejvíz – naučná stezka + jeskyně na Špičáku
21. 8. Jeseník – Rodný dům V. Priessnitze + Vodní tvrz + Balneopark V. Priessnitze
24. 9. Jeseník – Rodný dům V. Priessnitze + Vodní tvrz + Balneopark V. Priessnitze
5. 10. Jeseník – Rodný dům V. Priessnitze + Vodní tvrz + Balneopark V. Priessnitze

Aktivní výlet 
na jih

11. 9. Zámek Úsov + Příkazy – hanácké skanzen
18. 9. Zámek Úsov + Příkazy – hanácké skanzen
11. 9. Přerov – Muzeum lovců mamutů + stezka, Tršice – muzeum chmele
18. 9. Přerov – Muzeum lovců mamutů + stezka, Tršice – muzeum chmele

Sakrální výlet 
na sever

21. 8. Zlaté Hory – Poutní místo Marie Hilfe + Zlatorudné Mlýny + Hornické muzeum
24. 9. Zlaté Hory – Poutní místo Marie Hilfe + Zlatorudné Mlýny + Hornické muzeum
3. 9. Zábřeh na Moravě – muzeum – dřevěné kostelíky Maršíkov

Sakrální výlet 
na jih

21. 8. Olomouc – arcibiskupský palác + Arcibiskupské muzeum + Dóm
24. 9. Olomouc – arcibiskupský palác + Arcibiskupské muzeum + Dóm
5. 10. Olomouc – arcibiskupský palác + Arcibiskupské muzeum + Dóm
21. 8. Olomouc – Městská památková rezervace s poutním chármem na Sv. Kopečku
24. 9. Olomouc – Městská památková rezervace s poutním chármem na Sv. Kopečku
5. 10. Olomouc – Městská památková rezervace s poutním chármem na Sv. Kopečku

Relaxační výlet 
na sever 

21. 8. Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně
24. 9. Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně
5. 10. Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně
10. 9. Lázně Velké Losiny + expozice čarodějnické procesy Šumperk
17. 9. Lázně Velké Losiny + expozice čarodějnické procesy Šumperk
14. 10. Lázně Velké Losiny + expozice čarodějnické procesy Šumperk

Relaxační výlet 
na jih 

21. 8. Lázně Teplice nad Bečvou + Zbrašovské aragonitové jeskyně
5. 10. Lázně Teplice nad Bečvou + Zbrašovské aragonitové jeskyně
24. 9. Šternberk – hrad + expozice Ecce Homo + areál zdraví Bohuňovice

Kulturní výlet 
na sever 

17. 9. Šumperk – prohlídkové trasy městem + Vlastivědné muzeum Šumperk
14. 10. Šumperk – prohlídkové trasy městem + Vlastivědné muzeum Šumperk
10. 9. Zlaté Hory – Zlatorudné Mlýny + Biskupská kupa – rozhledna
17. 9. Zlaté Hory – Zlatorudné Mlýny + Biskupská kupa – rozhledna
14. 10. Zlaté Hory – Zlatorudné Mlýny + Biskupská kupa – rozhledna

Kulturní výlet 
na jih

17. 9. Lipník nad Bečvou + Helfštýn
14. 10. Lipník nad Bečvou + Helfštýn
17. 9. Přerov + Tovačov + zvonařská dílna Brodek u Přerova
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CHYSTÁTE SE NA PRÁZDNINY? NABÍZÍME NĚKOLIK UŽITEČNÝCH ODKAZŮ:

Plánovače tras:
www.mapy.cz 
www.routes.tomtom.com
www.viamichelin.com
www.here.com

Tipy na výlety:
www.vylety-zabava.cz/kam-s-
-detmi/stredni-morava/olomouc 
www.kudyznudy.cz 
www.vyletnik.cz
www.tipynavylet.cz 

www.turistika.cz 
www.tipnavylet.cz

Předpovědi počasí: 

www.meteocentrum.cz
www.slunecno.cz
www.chmi.cz

Kam bezpečně
k vodě:

www.kvode.eu
www.khsolc.cz

Bezpečně na cestách:

www.uamk.cz 

www.ibesip.cz 

www.detivdoprave.cz

Turistické portály

Olomouckého kraje:

www.moraviaforyou.cz

www.ok-tourism.cz

www.jesenikypass.cz

www.navstivtejeseniky.cz
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