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inzerce

Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt? 
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt  s třicetiletou tradicí 
těžby v  Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařsko-
epidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických 
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo 
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu 
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při 
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení, 
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických 
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny 
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich 
stránkách).

MLETÉ MINERÁLY V PLECHOVCE

2 ks = 560 Kč/kus čč
3 ks = 545 Kč/kus čč

4 ks = 515 Kč/ks čč
6-11 ks = 490 Kč/ks čč

od 12 ks = 460 Kč/ksčč

595 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

MINERÁLY V KAPSLÍCHKK

2 ks = 766 Kč/kusčč
3 ks = 746 Kč/kusčč

4 ks = 716 Kč/ks čč
6-11 ks = 691 Kč/ksčč

od 12 ks = 661 Kč/ksčč

798 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

Kamenné zdraví, s.r.o. 
www.kamennezdravi.cz

Stačí tohle jako důkaz?
Dobrý den, mám velmi dobré zkušenosti s vaším produktem. Před dvěma roky jsem ho dostala jako dárek od své přítelkyně. 
Nakupilo se tehdy na mě mnoho zdravotních problémů (páteř, klouby, kyčle, kolena, rozhašená štítná žláza, padání vlasů, 
lámavost nehtů, deprese). Počáteční nedůvěru vystřídalo zlepšování mého zdravotního  i psychického stavu. Cítím se jako 
vyměněná. Moc vám za to děkuji. Byla bych ráda, kdybyste mi zaslali mleté minerály v plechovce - 4 kusy.   
 Ludmila Váchová, Ostrava

Je mi 68 let. Mám artrózu v obou kyčlích. V pravé 3. stupeň. V září minulého roku jsem se šla objednat na výměnu. Lékař i sestra 
mi to zatím vymluvili. Od října roku 2015 užívám vaše mleté minerály. Klouby jsou pohyblivější, bolest minimální. Cholesterol 
mi klesl z 6,31 na 5,2. Cítím se výborně.  Libuše Popková, Havlíčkův Brod

Není to poprvé, co objednávám Schindeleho minerály. Potřebuji je ke svému životu, k jízdě na kole, chůzi po schodech doma i 
na své zahradě na terasách. Neznám co je únava, skleslost, bolesti páteře, či kloubů. Pracoval jsem mnoho let jako kuchař, tedy 
celý den na nohách, poté jsme začali podnikat a já nosil lidem do auta i 50 kg pytle s krmivem. Díky za vyřízení.   
 Stanislav Novák, Litoměřice, 70 let

Dobrý den, loňský rok jsem pro manžela objednala plechovku minerálů. Manžel má překyselení organismu a srdeční potíže. 
Po využívání plechovky se jeho stav výborně zlepšil, proto bych chtěla objednat 2 balení.  Hana Brůhová, Horšovský Týn

Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.

DOPLŇTE SI MINERÁLY 
A UVIDÍTE CO SE STANE!

Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
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aktuality

Zůstaňte „doma“
Je tu léto a s ním i doba dovolených. Řada z vás 
kvůli bezpečnostní situaci ve světě stráví tento-
krát volné dny v České republice. A třeba právě 
v  Olomouckém kraji. Proč ne? Střední Morava 
i  Jeseníky mají svoje kouzlo a  lákají nejen na 
zážitky, ale také na oddech. Výlety do přírody 
i návštěvy atraktivních míst v regionu, vyjížďky 
na kole či relax v lázeňských zařízeních – to vše 
Olomoucký kraj turistům nabízí.
V  loňském roce zavítalo do více než osmde-
sáti turistických cílů v  regionu rekordních 
2 464 349  lidí. Turisté nejvíce chodili na akce 
na výstaviště Flora, do olomoucké ZOO nebo do 
olomouckého aquaparku. Zajímal je také hrad 
Bouzov, Vlastivědné muzeum v Olomouci, hrad 
Helfštýn nebo Arcidiecézní muzeum. Desítku 
nejnavštěvovanějších turistických cílů pak do-
plňuje olomoucké Muzeum moderního umění, 
hrad Šternberk a ruční papírna a muzeum papí-
ru ve Velkých Losinách.
Samostatnou kapitolou je pak takzvané senior-
ské cestování. V předchozích letech jsme o něho 
zaznamenali obrovský zájem. Letos proto Olo-
moucký kraj nabídne seniorům o čtyři sta míst 
víc. Výletníci se opět podívají na zajímavá místa 
regionu a já věřím, že se nejen pobaví, ale také 
se dozví různé zajímavosti. 
Přeji vám hezké letní 
dny, během kterých 
budete mít čas také 
na objevování krás 
našeho kraje.

Jiří Rozbořil,
hejtman

Olomouckého kraje

Seniorské cestování pro více zájemců, 
nabídne i novinky

Olomoucký kraj ve spolupráci s Kraj-
skou radou seniorů i v letošním roce 
připravuje oblíbené zájezdy za dotova-
nou cenu pro obyvatele kraje starší še-
desáti let. Letos už podeváté se mohou 
senioři zúčastnit sedmdesáti výletů 
do zajímavých míst kraje. „Letošního 
ročníku seniorského cestování se bude 
moct zúčastnit více osob – příspěvky 
kraj poskytne pro tři tisíce lidí. Účast-
níci uhradí pouze 200 korun v zájmu 

kvalitní služby a zodpovědného pří-
stupu,“ uvedl hejtman Olomouckého 
kraje Jiří Rozbořil. Novinkou bude 
jeden zkušební výlet pro zdravotně 
znevýhodněné seniory – podle zájmu 
a úspěšnosti se může v příštích letech 
nabídka pro hendikepované rozšířit.
Výlety jsou naplánovány od začátku 
srpna do 31. října, přesné termíny 
a cíle výletů ale do uzávěrky maga-
zínu nebyly známy. Sledujte proto 
webové stránky Olomouckého kra-
je, kde budou zveřejněny všechny 
podrobnosti k seniorskému cestová-
ní. Informace budou také předány 
Krajské radě seniorů, zástupcům mé-
dií a územním samosprávným cel-
kům v Olomouckém kraji. »red

www.kr-olomoucky.cz

Cenu za práci ve prospěch osob se 
zdravotním postižením získala Hana Hanušková
Cenu hejtmana Olomouckého kraje 
za práci ve prospěch osob se zdra-
votním postižením za rok 2015 zís-
kala paní Hana Hanušková. Cenu 
si z rukou hejtmana a náměstkyně 
pro sociální oblast Yvony Kubjátové 
převzala na zasedání krajského za-
stupitelstva. „Paní Hanušková zís-
kala ocenění za dlouhodobou práci 
v sociální oblasti, kde díky svým bo-
hatým a praktickým znalostem po-
mohla mnoha lidem. Její celoživotní 
aktivita je příkladem toho, že se mezi 
námi najdou osobnosti, které ochotně 
a nezištně pomáhají ostatním, a jsem 
moc rád, že jim můžeme alespoň tou-
to cestou každoročně poděkovat,“ 
uvedl hejtman Jiří Rozbořil.
Hana Hanušková je 26 let aktivní 
členkou Svazu postižených civilizač-
ními chorobami, kde se jako dobro-

volník stará o členy a chod místní or-
ganizace. Je také mnoho let členkou 
výboru Národní rady zdravotně po-
stižených Olomouckého kraje. Podílí 
se na prosazování celostní medicíny 
v kraji a aktivně se zapojila také do 
mapování bezbariérovosti turistic-
kých tras a výletních okruhů pro oso-
by se zdravotním postižením. »red
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• Olomoucký kraj loni navštívilo více turistů než 
v předešlých letech – v porovnání s rokem 2014 
vzrostl počet ubytovaných o 12 % na 547 538 lidí. 

• Více než osm desítek turistických cílů v kraji 
navštívilo téměř 2,5 milionu lidí.

• Přibylo také zahraničních turistů – například 
z  Německa nebo Slovenska. Celkem v  Olo-
mouckém kraji strávili 1 779 102 nocí.

• Nejvyšší návštěvnost zaznamenali:
• Výstaviště Flora Olomouc – 480 436 lidí
• Zoologická zahrada na Sv. Kopečku – 

325 733 lidí
• Aquapark Olomouc – 203 645 lidí
• Hrad Bouzov – 105 519 lidí
• Rychlebské stezky – 60 000 bikerů
• Korunní pevnůstka a  muzeum barokní pra-

chárny Olomouc – 36 270 lidí

aktuality

 Víte, že...?

www.ok-tourism.cz

www.kr-olomoucky.cz

inzerce
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skvělé slevy

Do Jeseníků jezdí cyklobus
Od soboty 25. června vyráží do Je-
seníků cyklobusové linky ARRIVA 
MORAVA. Cyklobusy jedou i letos 
z Olomouce, Krnova a Šumperku, a to 
směrem na Malou Morávku a Ovčár-
nu. Změna čeká turistbus z Olomou-
ce, který jezdí o víkendech a svátcích 
celoročně – o letošních letních prázd-
ninách se proměnil v cyklobus.
Turisté a cykloturisté tak mají přímé 
spojení pod nejvyšší vrchol Jesení-
ků Praděd. Cyklobusy z Olomou-
ce a Šumperka pojedou o víkendech 

a svátcích až do 28. srpna, cyklobus 
z Krnova bude jezdit do 28. srpna 
denně. Cyklobusy i turistbusy jezdí 
jednou denně. Na hory jedou ráno, 
do měst se vracejí odpoledne. Cesta 
až pod střechu Moravy trvá ze Šum-
perka hodinu a tři čtvrtě, z Olomouce 
pak dvě hodiny a deset minut. Během 
jízdy překonávají autobusy výškový 
rozdíl několika set metrů, největší pře-
výšení je z Olomouce, a to 1120 metrů. 
Jízdní řád a další informace najdete 
na www.arriva-morava.cz. »red

Prostějov má nejpřívětivější magistrát v kraji
Ministerstvo vnitra ČR se letos poprvé 
pokusilo zmapovat kvalitu přístupu 
a přívětivost jednotlivých městských 
úřadů. V Olomouckém kraji získal prv-
ní místo prostějovský magistrát. Za ním 
skončily Zábřeh a Olomouc. Samotnému 
udílení předcházelo podrobné dotazní-
kové šetření, do kterého se zapojilo 190 
obcí. Ocenění „Přívětivý úřad“ si násled-
ně odnesly vždy tři nejlepší úřady v rámci 
krajů a v hlavní kategorii tři nejlepší úřa-

dy v rámci celé České republiky. „Měst-
ské úřady obcí s rozšířenou působností 
či magistráty byly hodnoceny na základě 
čtyř desítek kritérií, jako například pří-
stupnost úřadu pro občany, resp. provoz-
ní doba, elektronický objednávkový sys-
tém, formuláře na webu, možnost platby 
poplatků platební kartou nebo i tak pro-
sté a samozřejmé věci jako je toaleta pro 
veřejnost na úřadě či přebalovací pult pro 
matky s dětmi. Dále byla posuzována 

transparentnost úřadu, jako rozklikávací 
rozpočet na webu, zveřejňované podkla-
dy pro jednání zastupitelstva či on-line 
přenosy ze zastupitelstva. Posuzovala 
se také komunikace úřadu s veřejností,“ 
uvedl hodnocení tajemník prostějovské-
ho magistrátu Lubomír Baláš. »red

www.mvcr.cz/clanek/privetivy-

-urad-2016.aspx
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Další oceněné obce, 
odměna 50 tis. Kč
Dub nad Moravou – Zelená stuha za péči o ze-
leň a životní prostředí 
Bělá pod Pradědem – Oranžová stuha za spo-
lupráci obce se zemědělským subjektem 
Troubky – Bílá stuha za činnost mládeže 
Skalka – Modrá stuha za společenský život
Rapotín – cena za moderní knihovnické a infor-
mační služby
Vrbátky – cena za místní spolkový život
Radvanice – za vytváření harmonické atmosfé-
ry pro všechny generace
Čelechovice na Hané – za prezentaci pro-
střednictvím tradičních venkovských řemeselwww.vesniceroku.cz

inzerce

Vesnicí Olomouckého kraje 2016 se stal Hněvotín
Obec Hněvotín, která leží asi sedm 
kilometrů od Olomouce a má 1757 
obyvatel, získala v soutěži Vesnice 
Olomouckého kraje 2016 první místo 
a ocenění Zlatou stuhu. Hodnotitel-
skou komisi zaujala obec nejen svým 
vzhledem, ale také třeba spolkovým 
životem. Druhé místo obsadila Paseka 
a na třetí příčce skončil Majetín. Každá 
z obcí dostane od Olomouckého kraje 
prémii v podobě sto tisíc korun.
„Jsem velice rád, že tímto způsobem 
byli oceněni obyvatelé naší obce. Ví-
tězství v krajském kole soutěže je 
totiž právě jejich zásluha. My trošku 
bojujeme s tím, že Hněvotín leží jen 
kousek od hanácké metropole. Za 

každou cenu se ale snažíme zacho-
vat venkovský ráz obce,“ řekl starosta 
Hněvotína Jaroslav Dvořák. Do sou-
těže se letos přihlásila dvacítka obcí 
z celého kraje a hodnotitelská komise 
všechny musela navštívit. „Rozho-
dování o vítězi bylo nesmírně složi-
té. Úroveň jednotlivých obcí se totiž 
v posledních letech téměř vyrovnala. 
Rozdíly jsou opravdu minimální,“ 
sdělil předseda hodnotitelské komise 
Tomáš Müller.

Zájem o soutěž se zvyšuje, 
obce soupeří

„Těší mě, že se obce do této soutěže 
stále hlásí. Svědčí to o jejich zdravém 
sebevědomí a chuti ukázat ostatním, 
že se mají čím pochlubit. V minulosti 
klání o krajskou vesnici, kterého se re-
gion účastní už od roku 2003, malinko 
upadalo. Například loni se přihlásila 
jen desítka obcí. Než jsme stihli vy-
řešit, jak budeme starosty motivovat, 

přišel zlom v podobě letošních dvaceti 
přihlášených,“ vysvětlil Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje.
Slavnostní předání všech udělených 
ocenění proběhne ve vítězné obci 
v pátek 19. srpna 2016. Hněvotín na-
víc postupuje do celostátního kola 
soutěže, jehož výsledky budou známy 
v září letošního roku. »red
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Olomoucký kraj 
s fi nanční pod-
porou Minister-

stva vnitra ČR zve 
zdarma seniory na 

nácvik obranných technik proti po-
domním prodejcům a předváděcím 
akcím pomocí zábavného divadelní-
ho představení. V rámci programu 
vystoupí také policista z Krajského 

ředitelství Policie ČR, který bude 
účastníky informovat o aktuálních 
podvodných technikách prodejců. 
Kapacita skupiny je omezená na 
40 účastníků, místa je nutné si re-

zervovat prostřednictvím telefonu 
585 508 604 (v pracovní dny) nebo 
e-mailu: m.polacek@kr-olomoucky.cz. 
Předpokládaná délka programu je tři 
hodiny. »red

Senioři, naučte se říct NE!
 ŠUMPERK 22. 8. 2016 

1. skupina 8:30–11:30 hod. 
Hotel ELEGANCE, Husitská 2

2. skupina 13:00–16:00 hod.

JESENÍK 23. 8. 2016 8:30–11:30 hod. Klub seniorů, Dukelská 718

JAVORNÍK 23. 8. 2016 13:00–16:00 hod. Městské kulturní středisko, Nádražní 160

Soutěž Podnikavá hlava má letošního vítěze
Téměř šedesát originálních podnikatel-
ských nápadů hodnotila komise v sou-
těži Podnikavá hlava, kterou posedmé 
vyhlásil Vědeckotechnický park Uni-
verzity Palackého v Olomouci (VTP 
UP). Nejlepším z mladých podnikatelů 
se stal Tomáš Bednář s projektem TELP. 
Druhé místo obsadil Michal Halačka 
s projektem J-Sliding, pomyslný bronz si 
odnesla Jana Truksová s projektem Pro-
tein Bar. Finále se uskutečnilo ve středu 
15. června v prostorách VTP UP.
Soutěž je určena začátečníkům i zkuše-
ným podnikatelům. Všichni přihlášení 
mohli svoje záměry zkonzultovat ještě 
před zahájením soutěže s hodnotiteli 
a pořadateli z VTP UP. Součástí soutě-
že byly speciální kategorie – Podnikatel 
v sukni (7 přihlášených) nebo nově za-
vedená kategorie Nejlepší vysokoškolák 
(13 soutěžících). Podnikatelem v suk-
ni číslo jedna se stala Petra Kosejková 
s projektem výroby a prodeje výuko-
vých a zábavně-vzdělávacích pomůcek 
pro muzea a galerie s názvem Museum 
Know. V kategorii vysokoškoláků po-
rota ocenila Terezu Štegrovou, která 
představila plán provozování bezod-

padového bistra pro vegetariány s ná-
zvem Bistro Sedmero.

Vítězný projekt myslí na lektory

Projekt Tomáše Bednáře s názvem TELP 
(teachershelp) nabízí komplexní řešení 
administrativní části práce lektorů na 
volné noze. „Do soutěže Podnikavá hla-
va jsem se přihlásil, abych zjistil názory 
odborníků na svůj projekt. Díky tomu 
jsem získal zpětnou vazbu týkající se 
nejen projektu, ale také svých prezentač-
ních dovedností. První místo mě příjem-
ně překvapilo. Finanční odměnu využiju 

okamžitě, už vím, co budu řešit s pro-
gramátory,“ shrnul vítěz soutěže Tomáš 
Bednář. Jako nejúspěšnější soutěžící zís-
kal za odměnu pronájem kancelářských 
prostor v hodnotě až 150 000 Kč, mož-
nost pravidelného mentoringu a kon-
zultací svého podnikatelského záměru 
se zkušenými podnikateli a fi nanční od-
měnu ve výši 50 000 Kč. Soutěží Podni-
kavá hlava prošlo za dobu její existence 
více než 300 soutěžících. »red

www.podnikavahlava.cz

Pojmenujte
mezikrajské vlaky

POJMENUJTE SI VLAK

soutez@kidsok.cz

www.kidsok.cz

www.idsok.cz

jízdenka
IDSOK

pro celý kraj!
 vlak   bus   MHD

Cestujte 
jednoduše 

 Vítězové jednotlivých kategorií v soutěži Podnikavá hlava 2016. | Foto: VTP UP
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tipy na prázdniny 

Šternberské kulturní léto bude pod hvězdami
V pořadí už 13. ročník legendárního open 

air festivalu Šternberský kopec opět 
nabídne špičku české a  slovenské hudební 
scény, letos poprvé ve dvou dnech. Letos se 
už pořadatelům nepodařilo vměstnat připra-
vený program do jednoho dne, takže se mů-
žete těšit na tuplovanou porci skvělé muziky.

Generace Y si užije především první fes-
tivalový den – pátek 29. července, pro-
tože hlavní hvězdou programu nebude 
nikdo jiný než samotný Majk Spirit. Na 
pódiu mu bude sekundovat liberecká 
kapela ATMO music a představí se také 
krásná a talentovaná zpěvačka Sima.
Druhý den, v sobotu 30. července pak 
návštěvníky čeká česká klasika. Už 
v 15 hodin program zahájí kapela MIG 
21, na pódiu je vystřídá Andělem oce-
něná formace Th eFellas a dále opavská 
kapela CocaineParty. Po několika le-
tech na Šternberském kopci opět při-
vítají šumperské O5&Radeček. Něž-
né pohlaví bude letos reprezentovat 
Ewa Farna a Olga Lounová. Hlavními 
hvězdami pak budou matadoři české 
hudební scény Olympic a rocková krá-
lovna Věra Špinarová. Více podrob-
ností na www.sternbersky-kopec.cz.

Letní divadelní hraní nabídne 
dvě představení

Divadelní přehlídka ve dnech 
18.–19. července pod širým nebem 
v zahradách státního hradu Šternberk 
přinese dvě skvělá představení praž-

ských herců. První večer diváci zhléd-
nou hru Nebyla to Pátá, byla to Devátá 
s Rudolfem Hrušínským, Janou Švan-
dovou a Josefem Cardou. Druhý večer 
pak režisér, herec a bavič Ondřej Sokol 
zavede diváky do soukromí známého 
herce a režiséra a téměř všech herců 
v České republice ve stand-up come-
dy Celebrity. Další informace a prodej 
vstupenek v síti Ticketpro. »red

Josefkol – festival kočárnictví
Poslední červencový víkend se koná už 
9. ročník mezinárodního srazu mis-
trů řemesla kolářského, kočárnického 
a mistrů opratí v zámeckém parku Če-
chy pod Kosířem. Celodenní program 
se bude odehrávat ve speciálně postave-
ném koloseu a nabídne rytířský turnaj 
se speciálními efekty, prezentaci mis-
trů devatenácti řemesel i historických 

kočárů. Letos poprvé bude vystavena 
sbírka čtyř kočárů hraběcí rodiny Silva 
Tarouca včetně unikátu mezi kočáry – 
proutěné dvoukolky, se kterou jezdíva-
la na vrchol Kosíře hraběnka Gabriela. 
Po celou dobu Josefk olu budou mít ná-
vštěvníci možnost zhlédnout expozici 
40 restaurovaných kočárů v nedalekém 
muzeu. www.historickekocary.cz. »red

Přerovskou roklí se 
pojede mistrovství Evropy
Milovníci autokrosu si o víkendu 
13.–14. srpna přijdou opět a své. Au-
toklub Přerov – město v AČR pořádá 
totiž letošní šestý závod mistrovství 
Evropy na světoznámém závodišti 
CROSS Aréna na Přerovské rokli. Nej-
vyšší soutěž, Mistrovství Evropy, se 
zde totiž jezdí nepřetržitě již od roku 
1997. Očekávají se vyrovnané boje ve 
všech evropských třídách, divizi TA 
(tzv. velké plechovky, pozn. red.), divizi 
Buggy 1600, divizi Super a Junior Bu-
ggy. Podle přijatých přihlášek přijedou 
všichni špičkový jezdci a pořadatelé 
počítají s účastí 80 až 90 závodníků.
Závody začínají v sobotu 13. srpna od 
9:30 volným tréninkem a pokračují od 
11:30 ostrými tréninky. V 15:30 začnou 
souboje v prvních rozjížďkách všech 
divizí. V neděli bude závod pokračovat 
od 9:00 druhou sérií rozjížděk. Násle-
dovat budou kvalifi kační jízdy a od 
15:00 budou startovat fi nálové jízdy.
Více informací na stránkách pořadate-
le www.autoklubprerov.cz. »red
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téma čísla

Léto v Olomouckém 
kraji nabízí spoustu 
příležitostí
Léto je neodmyslitelně spjato s  prázdninami a  časem dovolených. Dva měsíce školních 

prázdnin, které před pár dny začaly, vybízejí k  cestování, sportování, poznávání nebo 
i jen lenošení u vody či někde v přírodě. Tohle všechno Olomoucký kraj nabízí a dokáže svo-
jí nabídkou uspokojit každého návštěvníka. Protože není možné obsáhnout všechny akce, 
které se v kraji během léta připravují, přinášíme alespoň náměty na některé zajímavé cíle.

Olomoucký kraj nabízí přes osmdesát 
významných turistických cílů, které 
jen v loňském roce navštívilo téměř 
dva a půl milionu lidí. Region Střední 

Morava je zajímavý pro turisty z hle-
diska národopisného, za aktivním 
odpočinkem pak míří lidé do regio-
nu Jeseníky. Kromě bohaté nabídky turistických tras a cyklotras v obou 

regionech je vyhledávaným cílem 
i některé z lázeňských center. 

Poznejte krásy regionu se 
zvýhodněným vstupným

Olomoucký kraj už desátým rokem 
podporuje projekt Rodinné pasy. 

Hrady a zámky

Arcibiskupský palác

Hrad Bouzov

Hrad Helfštýn

Hrad Šternberk

Zámek Čechy pod Kosířem

Zámek Náměšť na Hané

Zámek Plumlov

Zámek Tovačov

Zámek Konice

Zámek Jánský Vrch

Zámek – Lovecko-lesnické muzeum Úsov

Zámek Velké Losiny

Muzea

Zahradní železnice Střížov

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Muzeum moderního umění Olomouc

Vlastivědné muzeum Olomouc

Fort č. 2 – Radíkov

Ecce Homo Park Šternberk

Hanácké muzeum Cholina

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem

Muzeum Litovel

Muzeum Olomouckých tvarůžků A.W. Loštice

Památník Adolfa Kašpara Loštice

Muzeum Mohelnice

Šatlava – muzeum vězeňství Uničov

Muzeum Prostějovska

Hanácké skanzen Příkazy

Muzeum Komenského Přerov

Muzeum U Vodní branky Uničov

Pevnost poznání Olomouc

Pivovarské muzeum Hanušovice

Muzeum předválečného čs. opevnění Branná

Muzeum Vincenze Priessnitze Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Zemědělský skanzen „U Havlíčků“ Rapotín

Muzeum silnic Vikýřovice

Vlastivědné muzeum Šumperk

Ruční papírna – muzeum papíru Velké Losiny

Muzeum Zábřeh

Zlatorudné mlýny Zlaté Hory

Muzeum veteránů Slatinice

Jeskyně

Mladečské jeskyně

Javoříčské jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně Na Pomezí

Významné turistické cíle

Botanická zahrada a rozárium Olomouc

ZOO Olomouc, Svatý Kopeček

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Rozhledna na Kosíři

Rozhledna Kaiser Franz Josef Warte ve 
Starém Městě

Naučná stezka Rejvíz

Rychlebské stezky

Arboretum Bílá Lhota

V OLOMOUCKÉM KRAJI SI CÍL VÝLETU NAJDE KAŽDÝ. PŘINÁŠÍME NĚKOLIK TIPŮ:
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Dva dárky 

za jednu cenu!

Kontakt 
lucie.hubackova@denik.cz 

+420 724 222 338

Máme pro vás 

jedinečnou nabídku! 

Každý, kdo si nyní předplatí regionální 

Deník na dobu 1 roku, získá zcela 

zdarma let balonem od společnosti 

Balony.eu pro jednu osobu. 

Zaplatíte tedy pouhých 4400 korun* 

a získáte dva dárky v dvojnásobné 

hodnotě.

Podmínky 

Vztahuje se na celoroční, celotýdenní, odběr regionálního Deníku. Zaplatit je nutné jednorázově.  

Akce je časově omezena a platí jen pro nové předplatitele. Předplatné se řídí všeobecnými podmínkami, 

které najdete na www.mojepredplatne.cz.   

*cena předplatného je pohyblivá, závisí na počtu kalendářních dnů

BalonCentrum leží v atraktivní 

lokalitě Chřibů v obci Břestek poblíž 

hradu Buchlova, zámku Buchlovice 

a baziliky na Velehradě. Poskytuje 

komplexní a jedinečné zázemí 

pro provozování vyhlídkových 

letů, včetně možnosti ubytování, 

restaurace, relaxace, školicí 

místnosti, nabídky uspořádání 

teambuildingů a dalších 

volnočasových aktivit.

Darujte zážitek 

Let balonem 

po celé ČR a SR! 

(Praha, Karlštejn, Český ráj, Ostrava, 

Plzeň, Hradec Králové, Zlín, Olomouc, 

Pálava, Slovácko... a celé západní 

Slovensko)

www.mojepredplatne.cz

í 

Balon

lokali

hradu

a baz

komp

pro p

letů, v

restau

místn

Da

Let 

po c

(Praha

Plzeň,

Pálava

Sloven

ZÍSKEJTE LET BALONEM

cena ORC:

5 dní – 480 Kč

děti – 240 Kč

2 dny – 240 Kč

děti 120 Kč

Slevová karta umožňuje rodinám 
žijícím v Olomouckém kraji díky re-
gistraci do projektu získat slevy na 
služby a volnočasové aktivity u part-
nerů od 5 do 50 %. Stačí se zdarma 

zaregistrovat 
na www.rodi-

nepasy.cz a poté 
už jen využívat výhod-

ných slev při nákupu vstu-
penek do muzeí, na koupaliště, 

do divadel, památkových objektů 
nebo i na kulturní akce.
Další možností jak ušetřit 
při cestách po kraji je za-
koupení turistické karty 

Olomouc region Card. Ta majitele 
opravňuje v Olomouci, na Střed-
ní Moravě a v Jeseníkách navštívit 
zdarma 80 nejzajímavějších míst 
(hrady, zámky, muzea, zoo a dal-
ší) a dále umožňuje čerpat slevy na 
stovce dalších míst. S kartou po-
znáte všechny krásy Olomoucké-
ho kraje – zdarma navštívíte hrady, 
zámky, muzea a jiné památky. Ne-
budete muset shánět lístky na měst-
skou dopravu v Olomouci, ušetříte 
v aquaparcích a jiných sportovních 
a relaxačních zařízeních, utratíte 
méně v restauracích, vydáte méně za 
ubytování. Už při návštěvě několika 
turistických cílů tak ušetříte více pe-
něz, než kolik vás karta stála. Kartu 
můžete zakoupit v turistických in-
formačních centrech, ve vybraných 
hotelech, muzeích a cestovních kan-
celářích. Podrobnosti a tipy na vý-
lety, na kterých ušetříte, najdete na 
www.olomoucregioncard.cz. »red

j

info.rodinnepasy.cz/cs/olomoucky-kraj.php

www.olomoucregioncard.cz
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Kraj podpoří výstavbu 
sportovišť

Téměř 37 a půl milionu korun rozdělí Olomoucký 
kraj mezi žadatele o  individuální dotaci v  oblasti 
sportu. „Peníze na rekonstrukci stávajících nebo 
výstavbu nových sportovních hal dostane TJ Sokol 
Bohuňovice, město Kostelec na Hané, statutární 
město Jeseník, obec Senice na Hané a SK Uničov,“ 
řekl Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje, který má oblast sportu ve své pů-
sobnosti. Zhruba osm a půl milionu korun z celko-
vé částky poputuje také do Prostějova na výstavbu 
Národního olympijského centra.
Finanční příspěvek Olomouckého kraje navazuje 
na dotační program Státní podpora sportu pro rok 
2016, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mláde-
že a  tělovýchovy. Úspěch v  něm byl podmínkou 
pro získání dotace od Olomouckého kraje. „Letos 
poprvé ministerstvo školství požádalo kraj o stano-
visko, zda jsou projekty v souladu se strategickými 
programy rozvoje sportu a sportovní infrastruktury 
v regionu. Zástupci ministerstva chtěli také vědět, 
které projekty jsou pro kraj přínosné. Tuto součin-
nost považuji za velmi pozitivní krok,“ doplnil ná-
městek Rašťák.
Rada Olomouckého kraje deklarovala svým pro-
gramovým prohlášením na roky 2012–2016 pod-
poru výstavby a rekonstrukcí sportovních objektů 
na území regionu. Péči o sportoviště ale Olomouc-
ký kraj podporuje dlouhodobě – příkladem je kaž-
doroční příspěvek České unii sportu nebo Sokolské 
župě Severomoravské na provoz a opravy tělový-
chovných a sportovních zařízení. »red

KOUPÍM E  DŮM
SE Z AHR ADOU

a  SKLE PE M
STAV NEROZHODUJE

MOŽNO I STAVEBNÍ POZEMEK

774 414 525

inzerce

Stavebníkům pomáhá služba UtilityReport 
Olomoucký kraj nabízí svým obča-
nům novou bezplatnou službu Utili-
tyReport, která má za cíl zjednodušit 
agendu spojenou s procesem vyjád-
ření k existenci sítí. Pomocí webové 
aplikace může žadatel podat žádost 

o vyjádření k existenci sítí všem rele-
vantním správcům inženýrských sítí 
prostřednictvím jednoho formuláře. 
Služba UtilityReport je pro žadatele 
rychlým a bezplatným řešením, jak 
podat žádost o vyjádření k existenci 

sítí správcům inženýrských sítí tak, 
aby nikdo nebyl opomenut a aby žá-
dosti jednotlivým správcům nebyly 
odesílány nadbytečně. Aplikaci na-
jdou zájemci na cz.mawis.eu/olo-
moucky-kraj. »red

Opravu paláce na hradě Helfštýn 
zaplatí kraj

Chátrající objekt paláce na čtvrtém 
nádvoří hradu Helfštýn čeká rozsáhlá 
a nákladná záchrana. Projekt počítá se 
sanací stávajícího zdiva a s nově vlože-
nou konstrukcí zastřešení včetně lávek 
pro prohlídkovou trasu. Finanční ná-
klady jsou odhadovány na 53 milionů 
korun včetně výdajů na expozice. Cel-
ková částka se ale ještě zvýší o peníze 
potřebné na statické zajištění paláce 
a vyklánějící se jižní hradby.
„Palác je v současné době pro veřej-
nost uzavřený. Ze zdí padají kusy ci-
hel, což samozřejmě představuje znač-
né bezpečnostní riziko,“ řekl Radim 
Himmler, ředitel Muzea Komenského 
v Přerově, které hrad Helfštýn spravuje. 
„Hrad Helfštýn je majetkem kraje a ten 
se jako správný hospodář chce o tuto 
hojně navštěvovanou památku dobře 
postarat. Zastřešení paláce máme v plá-
nu už řadu let,“ vysvětlil Jiří Rozbořil, 
hejtman Olomouckého kraje.
Sanace stávajícího zdiva paláce se za-
měří na zajištění statických poruch 
ve zdivu, v ostění a klenbách oken-
ních otvorů, opravu spárování zdiva 
a ochranu jeho koruny. Zastřešení větší 
části paláce je navrženo z pískovaných 
skleněných tabulí na ocelových pozin-

kovaných nosnících s šedým nátěrem. 
„Kromě pískovaných budou součástí 
zastřešení i čiré skleněné tabule napří-
klad v renesanční kapli. Střechy budou 
atikové, aby nerušily dálkové pohle-
dy na torzo památky,“ sdělil náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Radovan 
Rašťák. Prohlídková trasa v podobě lá-
vek a stropů z předzvětralých plechů je 
navržena v úrovni bývalého druhého 
nadzemního podlaží. Nově zastřešené 
prostory budou využity pro prezentaci 
expozic uměleckého kovářství a lapi-
dária, pro aktivní dílny a čítanku sta-
vitelství. Rytířský sál pak bude víceú-
čelový, aby tu mohly probíhat různé 
kulturně společenské akce. Samotná 
rozsáhlá oprava by měla být dokončena 
v první polovině roku 2018. »red
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Svátek seniorů a Babička 
roku v Olomouci

Třetím rokem se ve městě Olomouci uskuteční 
kulturní akce Svátek seniorů, která se bude konat 
dne 29. září 2016 od 13.00 do 17.00 na Výstavišti 
Flora v pavilonu A. Cílem oslavy svátku seniorů je 
především vyjádření společné úcty, která seniorům 
právem patří, jako vděk za jejich lásku, péči a práci 
pro společnost. Tento svátek nabízí nejen ofi ciální 
rámec pro zdůraznění vřelých mezigeneračních 
vztahů, ale zároveň také představuje příležitost pro 
naplňování myšlenky aktivního znovuzapojování 
seniorů do společenského dění. Senioři se v rámci 
akce mohou těšit na pódiová vystoupení, jehož 
hlavní hvězdou bude Vladimír Hron. Zatančí Ha-
nácký národopisný soubor Cholinka z Choliny a za-
zpívat přijde také 16 žen z country skupiny Báječný 
ženský. Pro návštěvníky bude připravena kavárna, 
kde se bude nabízet zdarma káva a koláček. V do-
provodném programu se představí nejen seniorské 
organizace a  vhodné aktivity pro seniory. Letošní 
ročník bude organizován v duchu mezigeneračního 
soužití, prarodiče s sebou mohou vzít také vnouča-
ta, pro která bude připraven zábavný program. 
Akci pořádá Olomoucký kraj a součástí letošního 
ročníku akce Svátek seniorů v  Olomouci bude 
slavnostní vyhlášení výsledků projektu Babička 
roku 2016 Olomouckého kraje. »red

inzerce

Historická vozidla budou soutěžit, 
čeká je trasa Olomouc–Bouzov

Na sobotu 23. července připravil 
Středomoravský klub automobilis-
tů a motocyklistů Olomouc v pořadí 
devatenáctý ročník setkání veteránů 
Hanácké okruh. Na divácky velmi 
oblíbenou soutěž je přihlášena stovka 
automobilů a dvě desítky motocyklů 
vyrobených před rokem 1939. Sraz 
veteránů bude v Rudolfově aleji ve 
Smetanových sadech v Olomouci od 
10:00 hodin.
Unikátní historická vozidla, kdy mezi 
přihlášenými značkami jsou mimo 
všech předválečných tuzemských 
(Aero, ČZ, Jawa, Praga, Škoda, Tatra, 
Walter, Wikov a Zbrojovka Brno) při-
hlášeny například i automobily zna-
ček Bugatti, Rolls Royce, BMW, Salm-
son, Bentley, Lagonda, Ford, Renault 
a další. Mezi motocykly jsou také 
zvučné značky Ariel, BSA, Indian, 
Triumph, Norton a jiné, pojedou 
z Olomouce k hradu Bouzov. „Začne-
me výstavou automobilů a motocyklů 
a diváci budou hlasovat o nejhezčí au-

tomobil a motocykl. Hodnotit se bude 
i nejlépe dobově oděná posádka a sla-
dění se svým strojem. V 11 hodin vy-
razí stroje směr Bouzov,“ uvedl hlavní 
pořadatel soutěže Hanácké okruh Jiří 
Kohlíček. Závodníci by měli dora-
zit k hradu Bouzov kolem 13:00 ho-
diny a v podhradí budou stroje opět 
vystaveny veřejnosti. O půl třetí po-
jedou zpátky do Olomouce, kde sou-
těž zakončí. Více informací na webu 
www.skam.cz. »red
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OLOMOUC tel.: 724 087 813, e-mail: olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH tel.: 724 783 381, e-mail: kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK tel.: 724 978 161, e-mail: sumperk@jehla.cz

Léto plné slevLéto plné slev
… více na www.jehla.cz… více na www.jehla.cz

PVC
vybrané vzory

–40%
KOBERCE
smyčkové

–20%

vinyl

–30%
dílce
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Týden výhodných nákupů a zdravého spaní
Příjemný spánek je dů-
ležitý pro každého z nás. 
Využijte Týden výhod-
ných nákupů a zdravého 
spaní 18.–23. 7. 2016 ve 
SNOOZE značkové spaní 
v Olomouci, ul. Student-
ská  4. SNOOZE nabízí 
vysoce kvalitní matrace, 
postele, rozkládací po-
stele, anatomické polštáře i ložní soupravy. Během akčního týdne můžete 
nakoupit vše se slevou 10–30 %. Poraďte se, jak vybrat správnou matraci 
pro vás nebo pro vaše blízké. S výběrem matrace pomůže speciální měřící 
deka XSENSOR. Ke každé zakoupené matraci navíc získáte cestovní polštář 
z paměťové pěny jako dárek a slevu na další nákup. A pokud chce nakupo-
vat extra výhodně, pak využijte akci 1 + 1 matrace (Regina Mary) zdarma. 
Bližší informace na www.znackove-spani.cz.
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vyzývá do „souboje” 
společnosti přátelské rodině 
Síť mateřských center již po jedenácté vybízí společnosti, 
aby se přihlásily do soutěže Společnost přátelská rodině. 
Organizace tak mají příležitost bezplatně projít auditem 
a získat nejen certifi kát, ale také cenná doporučení pro 
změny ve fi remní kultuře. 25 dosud oceněných fi rem 
v Olomouckém kraji získá zdravou konkurenci. 
Krajské kolo soutěže proběhne letos pod záštitou Yvony 
Kubjátové, náměstkyně hejtmana pro sociální záležitos-
ti. Firmy se mohou přihlásit do 15. 7. 2016, v průběhu 
července až srpna projdou procesem hodnocení. Zájem-
ci o účast v soutěži dostanou dotazník a následně dojde 
k hodnocení na místě. Výsledky šetření posoudí odborná 
porota složená z expertů v oblasti personalistiky a rov-
ných příležitostí. Více informací a přihlášky přijímá kraj-
ská koordinátorka Sítě MC Lucie Migalová: lucie.miga-
lova@materska-centra.cz. »red

Největší setkání absolventů 
Univerzity Palackého 

v Olomouci
Jedinečné absolventské setkání Univerzity Palackého je 
naplánováno na dny 9. a 10. září 2016. Zároveň připo-
mene 70. výročí obnovení olomoucké univerzity. Posled-
ní obdobná akce proběhla před 20 lety a zúčastnilo se jí 
na tři tisíce bývalých posluchačů univerzity včetně ro-
dinných příslušníků.
Podle vedení univerzity je sraz určen absolventům všech 
forem studia. Kdokoli z nich se může nezávazně regis-
trovat na webu www.absolventi.upol.cz, kde najde rov-
něž podrobné informace. „Jsme si jisti, že se bude jednat 
o akci, která svým rozsahem a skladbou návštěvníků 
dalece přesáhne hranice nejen kraje, ale i České repub-
liky. Na základě našich databází jsme v tuto chvíli oslo-
vili poštou či e-mailem na dvacet tisíc absolventů u nás 
a stovky dalších v zahraničí, z nichž již mnozí svou 
účast potvrdili,“ říká Petr Bilík, prorektor pro vnější 
vztahy. Stovky dalších absolventů se v Olomouci obje-
ví v souvislosti se zlatými a stříbrnými promocemi na 
fi lozofi cké, přírodovědecké a pedagogické fakultě a na 
fakultě tělesné kultury, které proběhnou v souběžném 
termínu. V souvislosti s tím univerzita zarezervovala 
více než 4000 lůžek na univerzitních kolejích a v olo-
mouckých hotelích.
Pro absolventy je připraveno na 20 bodů programu, 
7 velkých koncertů, celouniverzitní party i zlatá svatba 
absolventů. Součástí doprovodného programu budou 
výstavy, fi lmy, workshopy, stříbrné a zlaté promoce, pro-
hlídky historických budov UP i Dny evropského dědic-
tví. Chybět nebude ani ocenění mimořádně úspěšných 
absolventů UP. »red

Absolventské setkání
9.–10. září 2016
 Předání cen z rukou rektora úspěšným absolventům
 Program na Horním náměstí, na výstavišti Flora Olomouc 
a v olomouckých klubech

 Stříbrné a zlaté promoce
 Koncerty, výstavy, filmy, workshopy, tančírna, kvíz
 Prohlídky historických budov
 Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého
 Dny evropského dědictví
 Celouniverzitní večerní party

Přihlaste se, ať o vás víme!
www.absolventi.upol.cz

Záštitu nad akcí 
převzal primátor 

statutárního
města Olomouce 

Antonín Staněk 
a hejtman 

Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
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Marco Flores

Olga Pericet

30.7.2016
Galavecer flamenca,
Výstavište Flora Olomouc

Festival španělské kultury v Olomouci
Roztančená olomoucká náměstí, fl a-
mencové workshopy, koncerty, gastro-
nomické večery a famózní galavečer, 
kde vystoupí mimo jiné i taneční 
hvězdy španělského fl amenca Olga 
Pericet a Marco Flores. To všechno je 
multižánrový festival Colores Flamen-
cos 2016. V polovině letních prázdnin 
se uskuteční jeho už osmý ročník. Za 
sedm let konání festivalu ho navštívilo 
více než 25 tisíc návštěvníků. Milní-
kem byl velmi úspěšný koncert svě-
tové hudební hvězdy, fenomenálního 

kytaristy Paco de Lucíi v roce 2013, 
po němž se zájem o festival ještě 
zvýšil. Nejen díky tomuto koncer-
tu se festival stal nejvýznamnějším 
festivalem tohoto žánru ve východní 
Evropě. Také letos čekají na návštěv-
níky v termínu 28.–31. července čty-
ři dny nabité programem, které vy-
vrcholí Galavečerem fl amenca. Ten 
se uskuteční 30. července v pavilo-
nu A na Výstavišti Flora Olomouc. 
Informace o festivalu najdete na 
www.fl amencool.cz. »red

Olomoucká zoo slaví 60. výročí a přináší novinky
Zoologická zahrada na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce slaví celé léto 60. vý-
ročí svého otevření. Pro návštěvníky 
proto přichystala řadu překvapení 
a novinek. V rámci oslav vydala zoo 
novou publikaci – Zoo Olomouc rok za 
rokem, která na 240 stranách podrobně 
mapuje události posledních deseti let 
a je i obrazovou kronikou oblíbeného 
turistického cíle. Položením základní-

ho kamene začala ofi ciálně stavba af-
rického pavilonu Kalahari. Ten bude 
sloužit od jara 2017 a doplní centrální 
část zoo mezi rybníčkem a nástupištěm 
Safari vláčku. Najdou tam domov da-
mani, hrbáči, surikaty a medojedi. Vel-
kým lákadlem jsou také nově upravené 
výběhy pro lenochody a mravenečníky 
a rekonstruované obří mořské akvá-
rium s novými obyvateli. »red
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HLEDÁME KE KOUPI POLE – LOUKU
PENÍZE IHNED

774 739 539
PRODÁM 4x PNEU KLEBER 185/60 R14
dezén VIAXER 2,5mm + ALU DISKY DOTZ Imola 6x14

Cena za komplet: 4000 Kč
(pouze osobní odběr v Olomouci)

telefon: 773 617 353

LÉTO, PRÁZDNINY, VODA... ALE CO PRÁCE? I TA TĚ MŮŽE BAVIT. 
PŘIDEJ SE DO TÝMU ŠPIČKOVÝCH STROJAŘŮ!

 PRACE@SMITHS.COM   I   TEL: 585 721 214   I   WWW.JOHNCRANE.COM
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: PEČENÝMI PAMLSKY. Vylosovaným výhercem, který získá dárek od firmy LEXIK, je Božena Vychodilová z Olomouce.

Zveme vás v termínu 18.–21. srpna do Olomouce na … tajenka. Tajenku křížovky zasílejte do 1. září 2016 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. Vylosovanému výherci zašleme dárek od partnera křížovky. 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

VA
ŠE

PORADNA:

Přin
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ím
e d

ůle
žit

é 

inf
or

mac
e!

CHYSTÁTE SE NA PRÁZDNINY? NABÍZÍME NĚKOLIK UŽITEČNÝCH ODKAZŮ:

Turistické portály
Olomouckého kraje:

www.moraviaforyou.cz
www.ok-tourism.cz
www.jesenikypass.cz
www.navstivtejeseniky.cz

Kam bezpečně
k vodě:

www.kvode.eu
www.khsolc.cz

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

Bezpečně na cestách:
www.uamk.cz 
www.ibesip.cz 
www.detivdoprave.cz
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informace pro vás

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE 1. ZÁŘÍ 2016 | inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ | tel.: 773 617 353 | e-mail: jurakova@regvyd.cz

GRATULUJEME 
VÝHERCI 
FOTOGRAFICKÉ 
SOUTĚŽE
Děkujeme všem, kteří nám do redakce zasla-
li svoje snímky, jakým způsobem přivítali léto 
v Olomouckém kraji. Vybrali jsme snímek letícího 
čápa od Milana Pospíšila ze Štítů a kočku v pam-
peliškách od Nikol Klabanové z Medlova.
Děkujeme autorům fotografi í a  gratuluje-
me! Výběr dalších fotografi í, které jste nám 
zaslali, zveřejníme na webových stránkách 
www.kr-olomoucky.cz.

Nové téma fotosoutěže – 
To byl ale výlet!
Následovat musí samozřejmě nová soutěž 
a  my se těšíme na vaše snímky. Pošlete nám 
fotografie z vašeho výletu v Olomouckém kra-
ji – zachyťte památky, turistické cíle, zajímavá 
místa, události nebo atmosféru, kterou jste 
o prázdninách zažili.
Pošlete nám nejvýše tři snímky do 10.  října na 
adresu redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte 
uvést jméno a celou adresu. Do předmětu elek-
tronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín 
Olomoucký kraj“.
Účastí ve fotosoutěži autoři snímků souhlasí 
s jejich použitím i v jiných tiskových a elektronic-
kých materiálech Olomouckého kraje. »red

Olomoucký kraj nabízí k odprodeji tento nemovitý majetek:

Pozemek parc. č. st. 2192 zast. pl. a  nádvoří 
o  výměře 725 m2, jehož součástí je budova bez 
č. p./č. e., obč. vyb. (bez vlastního zdroje vytápě-
ní), v k. ú. a obci Uničov, pozemky parc. č. 196/2 
ost. pl. o  výměře 642 m2, parc. č.  196/4 ost. pl. 

o  výměře 539 m2, parc. č.  197 ost. pl. o  výměře 
1910 m2 a  parc. č.  199 ost. pl. o  výměře 363 m2, 
vše v  k.  ú. a  obci Uničov, se všemi součástmi 
a  příslušenstvím, vše z  vlastnictví Olomouckého 
kraje, z  hospodaření Domu dětí a  mládeže Vila 

Tereza, Uničov, za minimální kupní cenu ve výši 
4 900 000 Kč, když jednotlivé nabídky budou při-
jímány v uzavřených obálkách. 
Cenové nabídky s  uvedením případného účelu 
využití předmětných nemovitostí prosím zašlete 
nebo osobně doručte v termínu do 12. 8. 2016 
do 13.00  hod. na adresu: Olomoucký kraj, ko-
mise pro majetkoprávní záležitosti, Jeremenko-
va 40a, 779 11 Olomouc. Nabídku je nutno zaslat 
ve dvou uzavřených obálkách a  v  levém horním 
rohu obálek výrazně uvést slova „neotvírat – ce-
nová nabídka – Uničov“. 
Doba zveřejnění záměru: od 10. 6. 2016 do 
12. 8. 2016
Kontakt: regina.vrbova@kr-olomoucky.cz, tel.: 
585 508 423.
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