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V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,  
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,   

V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další

Hlavní partneřiGenerální partner Generální mediální partner

Nejlepší chvíle nenaplánuješ.

Start 
moving.

Nový
SEAT Ibiza.

  Kombinovaná spotřeba paliva od 4,7 do 4,9 l / 100 km. Kombinované emise 

CO2 od 106 do 112 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní. 

seat.cz/ibiza

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc
T. +420 800 73 73 85 – www.seatolomouc.cz

ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

  výhodou.

GARANTUJEME MINIMÁLNĚ 
350–450 tisíc Kč ročně ČISTÉHO!!! 
(za 20 odpracovaných měsíčních směn 
v závislosti na druhu obsluhované autobusové linky)

+420 725 688 755

přijme pro svoji českou pobočku na HPP
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aktuality

Prázdniny, nebo plniny?
Původ slova prázdniny je sice jasný, ale jeho 
význam dodnes nechápu. Vždyť už jako školáci 
jsme rozdávání vysvědčení brali jako začátek vel-
kého dvouměsíčního dobrodružství, které bylo 
rozhodně plnější než nudné školní dny. A  v  do-
spělosti se pro většinu z nás stalo období prázd-
nin ještě náročnější než běžné měsíce. Na dovo-
lené je třeba poznat vše zajímavé v okolí hotelu 
či kempu, takže se od rána do večera nezastavíte. 
V práci musíte zastoupit ty, kteří se zrovna „vále-
jí“ u moře, takže chodíte domů až večer. A když 
už si vezmete pár dní volna „jen tak“, je třeba se 
postarat o děti, které nemají školu, nebo v poz-
dějším věku zajistit program pro vnoučata. Tak 
jaképak prázdniny? Plniny jsou to!
Vše výše uvedené je samozřejmě trochu nadsáz-
ka. Letní měsíce přímo vybízí k odpočinku, relaxa-
ci a poznávání nových míst. Pokud ještě nemáte 
jasno, kam vyrazit, zkuste se podívat na mapu na-
šeho kraje. Myslím, že na ní najdete spoustu míst, 
kde jste ještě nikdy nebyli a která stojí za návště-
vu. Ať už jde o historické skvosty, přírodní zajíma-
vosti, nebo nové atrakce, které vyrostly na mnoha 
místech kraje v posledních letech. Nejlepší nápo-
vědu najdete na Turistickém informačním portálu 
Olomouckého kraje (www.ok-tourism.cz), kde je 
také návod, jak si pořídit Olomouc region Card, 
a tedy i výrazně ušetřit.
Budu rád, když mně napíšete na můj e-mail 
prohejtmana@kr-olomoucky.cz, jak jste si do-
volenou užili a  co se vám v  kraji nejvíce líbilo. 
Nebo naopak náměty, kde vidíte příležitost pro 
zlepšení.

Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Budete mít zájem o kotlíkové dotace? 
Dejte vědět do konce srpna

Do konce prázdnin je zájemcům o tzv. 
kotlíkové dotace k dispozici anketní for-
mulář, díky kterému chce hejtmanství 
zjistit, zda budou mít obyvatelé regionu 
zájem o druhou vlnu dotací na výměnu 
starého kotle za ekologičtější. Na webo-
vých stránkách Olomouckého kraje svůj 
zájem projevilo za první tři měsíce už 
více než pět stovek zájemců.
„Jsem přesvědčen, a dosavadní účast 
v anketě mi dává za pravdu, že také 
o druhé kolo kotlíkových dotací bude 
v Olomouckém kraji zájem. Anketa, 
ač je nezávazná, napoví, jak velký ná-
por žadatelů můžeme očekávat,“ řekl 
Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje.
K 30. červnu bylo v rámci první-
ho dotačního programu proplace-
no už 929 žádostí v objemu zhruba 
107,6 milionu korun. V pořadí druhý 

dotační program takzvané kotlíko-
vé dotace vyhlásí Olomoucký kraj na 
podzim letošního roku.
Na výměnu starého kotle na pev-
ná paliva rozdělí hejtmanství částku 
162,2 milionu korun. Příjemce dotace 
může dostat na pořízení jednoho kot-
le/tepelného čerpadla až 120 000 ko-
run. V našem regionu by měla být do 
konce roku 2019 podpořena výměna 
minimálně 1793 neekologických kotlů 
na pevná paliva.
Veškeré informace najdou zájemci na 
www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedo-
tace. »red

DALŠÍ KONTAKTY:

kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz nebo na 

telefonu 585 508 233, Stanislava Palová – ve-

doucí oddělení administrace kotlíkových dotací

Herečka Ivana Plíhalová převzala 
ocenění za práci pro zdravotně postižené
Cenu hejtmana Olomouckého kraje za 

práci ve prospěch osob se zdravotním 
postižením za rok 2016 převzala před 
červnovým zasedáním krajského zastupi-
telstva Ivana Plíhalová. Ocenění si hereč-
ka Moravského divadla Olomouc převzala 
z rukou hejtmana Ladislava Oklešťka.

„Paní Plíhalová získala ocenění za dlou-
holetou pomoc v sociální oblasti, kde 
svou prací a osobním nasazením po-

máhá zlepšovat kvalitu života zdravot-
ně postižených občanů. Je mi velkou ctí 
poděkovat jí za všechny aktivity a ocenit 
její ochotu nezištně pomáhat ostatním,“ 
řekl hejtman Ladislav Okleštěk.
Ivana Plíhalová je patronkou Základ-
ní a Střední školy CREDO pro žáky 
s kombinovaným postižením a poru-
chou autistického spektra a mediální 
tváří ISIS – občanského sdružení pro 
pomoc náhradním rodinám. Aktivně 
spolupracuje se spolkem Trend Olo-
mouc na sbírce Zasukovaná tkanička, 
moderuje konference pro odbornou 
veřejnost v sociální oblasti, dobročin-
né aukce pro organizaci SPOLU Olo-
mouc, ale i akce spolku Dobré místo 
pro život nebo festival Duše v pohy-
bu. Provází ji také dlouhodobá zásluž-
ná činnost v humanitární organizaci 
Lions Club International. »red
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Vápenná – vesnice roku 2017

Zlatou stuhu v soutěži Vesnice Olomoucké-
ho kraje letos získala Vápenná. Obec, která 

je vstupní branou do regionu Rychleb smě-
rem od Jeseníku, má 1250 obyvatel. Hodnoti-
telskou komisi zaujala nejen svým vzhledem, 
ale také třeba spolkovým životem či zpřístup-
něním turisticky zajímavých lokalit.

„Mám velkou radost. Do soutěže jsme 
se přihlásili poprvé. Výsledek v podo-
bě vítězství je určitě oceněním práce 
a snahy všech obyvatel naší obce. Vá-
penná uskutečnila v posledních letech 
řadu projektů, díky kterým byla vesni-
ce zvelebena a zlepšil se život občanů,“ 
řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.
„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 minulos-

ti klání o krajskou vesnici, kterého se 
region účastní už od roku 2003, ma-
linko upadalo. V posledních letech ale 
zájem znovu nabral na síle,“ vysvětlil 
Jan Zahradníček, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj pak ocenil ještě 
obec Němčice nad Hanou za moder-
ní knihovnické a informační služby, 
Radvanice za místní spolkový život, 
Svésedlice za vytváření harmonic-
ké atmosféry pro všechny generace 
a Grymov za vytváření podmínek pro 
venkovský komunitní život. Mimo-
řádné ocenění hodnotitelské komise 
získali v Příkazích (za obnovu histo-
rické zástavby obce), Čehovicích (za 
péči o krajinu a veřejná prostranství) 
a Přáslavicích (za vytváření podmínek 
pro spolkový a společenský život).
Zlatou cihlu v Programu obnovy ven-
kova si odnesli: za obnovu kaple sv. 
Jiří Hlásnice, za rekonstrukci histo-
rického jádra obce Bělotín a za opra-
vu hřbitova Rapotín. »red
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Kraj získal 90 milionů pro 
pracovníky v sociálních 

službách
O  navýšení státní účelové dotace na sociální 
služby na rok 2017 pro Olomoucký kraj roz-
hodlo koncem června Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí. Dotace byla regionu navýšena 
o téměř devadesát milionů korun – a to v sou-
vislosti se změnou platových tarifů u sociálních 
pracovníků a  zaměstnanců v  sociálních služ-
bách, které s účinností od 1. července schválila 
vláda. O rozdělení fi nančních prostředků z na-
výšené dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo 
Olomouckého kraje v září. »red

inzerce

Slavnostní předání všech udělených ocenění 

proběhne ve vítězné obci Vápenná v pátek 

28. července.

• Olomoucký kraj v  loňském roce navštívilo 
600 106 evidovaných návštěvníků. Jedná se 
o nejvyšší návštěvnost regionu od roku 2012.

• Návštěvníci z  Polska, Slovenska, Ukrajiny 
nebo Španělska strávili v kraji celkem 2 mi-
liony nocí. 

• V lázních strávili turisté průměrně 12 nocí.

• V  rámci kongresových pobytů přijelo do re-
gionu 85 tisíc účastníků a kraj se zařadil na 
třetí příčku v republice. 

• Návštěvnost více než osmdesáti turistických 
cílů a atraktivit v regionu, které hejtmanství 
sleduje, navštívilo loni rekordních 2 616 872 
osob. 

 Víte, že...?

více na www.kr-olomoucky.cz OCENĚNÉ OBCE OLOMOUCKÉHO KRAJE:

1. místo – Vápenná, 2. místo – Bělotín, 

3. místo – Haňovice

•  Zelená stuha za péči o zeleň – Libina

•  Oranžová stuha za spolupráci se zeměděl-

ským subjektem – Vrbátky

•  Bílá stuha za činnost mládeže – Dub nad 

Moravou

•  Modrá stuha za společenský život – Rapotín
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Akademický rok 2017/2018

České zemědělské univerzity v Praze
Provozně ekonomická fakulta

největší ekonomická fakulta v České republice

nabízí v Konzultačním středisku v Šumperku bakalářské (Bc.) a navazující
magisterské (Ing.) studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

v rámci akreditace MŠMT ČR zařazena ve skupině šesti

nejlepších ekonomických fakult

studium probíhá v Konzultačním středisku v Šumperku

kombinovanou formou – dálkově, pouze o víkendech

individuální přístup ke studentům a široká podpora

konzultačních středisek včetně zajištění a podpory studijních

materiálů

ucelený systém vzdělávání v konzultačním středisku

(po bakalářském studiu pokračování v navazujícím

magisterském studiu)

výuka zajišťována pouze pedagogy univerzity

studium určeno zájemcům všech věkových kategorií a profesí

absolventi získají široké základy ekonomických, manažerských

a společensko – vědních disciplín s důrazem na bezprostřední

využití v praxi

absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní

správy, tak v malých a středních podnicích soukromé sféry

Studijní oddělení, tel.: 224 382 331, lakoma@pef.czu.cz

Konzultační středisko Šumperk, tel.: 731 571 586, prusa@ajak-sumperk.cz

www.pef.czu.cz

... výuka probíhá v Šumperku

OLOMOUC tel.: 724 087 813      olomouc@jehla.cz

ZÁBŘEH tel.: 724 783 381      kobercejehla@seznam.cz

ŠUMPERK tel.: 724 978 161      sumperk@jehla.cz

Ž H A V É  L E T N Í  C E N Y !

–20 % vinylové podlahy–20 % vinylové podlahy

Dvere
od 790 Kc skladem

Dvere
od 790 Kc skladem

V JeHle si

V prestižní České ceně za PR uspěl náš kraj hned třikrát
Před rokem nebodoval nikdo, letos si oce-

nění z pražského vyhodnocení prestižní 
soutěže Česká cena za PR odvážely hned 
tři kampaně z Olomouckého kraje! Porotci 
přitom v  letošním ročníku soutěže vyhla-
šované Asociací PR agentur hodnotili his-
toricky rekordní počet 310 nominovaných 
projektů. Jednu z  cen získal také hejtman 
Ladislav Okleštěk za odvážnou kampaň 
Hejtuj hejtmana.

„Celostátní ocenění naší komunikace 
s veřejností mně udělalo upřímnou 
radost. Přeci jen jde o nestandardní 
pojetí kampaně a sami jsme netušili, 
jak lidé zareagují na agresivně čer-
vené plakáty s výzvou, ať mi posíla-
jí vzkazy, co se jim na mně nebo na 
krajském úřadě nelíbí. Ale úspěšný 
výsledek nás všechny nakonec pří-
jemně překvapil,“ řekl hejtman La-
dislav Okleštěk a úspěchem nemyslel 
jen senzační umístění v PR soutěži.
Občané Olomouckého kraje hejtma-
novu výzvu totiž přijali a začali ji 
využívat více, než kdokoliv očeká-
val. „Vzkazy od občanů jsem doslova 

zavalen a každému z nich se poctivě 
věnuji. Oproti předpokladům nejsou 
kritické nebo vulgární, většina lidí se 
mi svěřuje se svými starostmi a mno-
zí dokonce navrhují řešení problémů, 
kterými se dřívější vedení kraje vů-

bec nezabývalo. Je to pro mou prá-
ci velká inspirace,“ dodal Okleštěk, 
který chtěl kampaní Hejtuj hejtmana 
upozornit, že s novým vedením kraj-
ského úřadu nastal čas, kdy je třeba 
říkat si věci na rovinu.
Českou cenu za PR v kategorii Prů-
mysl získal tým Skupiny ČEZ s pro-
jektem Boříme technická tabu za 
netradiční prezentaci 20. výročí za-
hájení provozu Přečerpávací vodní 
elektrárny Dlouhé stráně. „Mimo jiné 
jsme připravili divadelní představení 
Havlovy Audience hluboko v pod-
zemních útrobách elektrárny nebo 
kreativní soutěž, do které se nadše-
ně zapojilo více než 200 škol a kolem 
1500 dětí z celé republiky,“ upřesnil 
mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
A třetí krajský úspěch? Hned v něko-
lika kategoriích zabodovala kampaň 
s názvem Pro důstojnost zemřelých 
a paměť živých: Rehabilitace staré-
ho židovského hřbitova v Prostějově, 
kterou pro nadaci Kolel Eliezer Da-
mesek připravila pražská agentura 
Donath Business & Media. »red
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Tichá linka pomáhá neslyšícím při jednání na úřadě
Olomoucký kraj je druhým krajem v  re-

publice, který se připojil k  projektu 
online komunikace pro osoby se sluchovým 
postižením. Tichá linka výrazným způso-
bem ulehčuje neslyšícím osobám vyřizová-
ní potřebné agendy na krajském úřadě. 

Novou službu mohou využívat neslyší-
cí, kteří k běžné komunikaci používají 
český znakový jazyk. Prostřednictvím 
webové aplikace www.tichalinka.cz 
si nyní z jakéhokoliv místa vyřídí po-

třebné telefonáty. Klienti olomoucké-
ho krajského úřadu si mohou vybrat 
službu znakového tlumočení či přepis 
do mluvené řeči.
„Zapojení Olomouckého kraje do 
projektu je logickým krokem hned ze 
dvou důvodů. Jednak v tom vidím vel-
kou pomoc sluchově handicapovaným 
občanům v jejich každodenním živo-
tě. Současně tímto hejtmanství napl-
ňuje jedno ze svých opatření v rámci 
vyrovnávání příležitostí osob se zdra-

votním postižením,“ řekl k novince 
hejtman Ladislav Okleštěk.
Nová služba na krajském úřadě je bez-
platná a je k dispozici během celé pra-
covní doby jednotlivých odborů. Pro 
komfort klientů a zkrácení doby vyři-
zování požadovaných úkonů se obecně 
doporučuje domluvit si schůzku se za-
městnancem instituce prostřednictvím 
e-mailu. Úředník tak bude mít čas zajis-
tit si předem potřebné technické vybave-
ní a zkrátí se čekací doba žadatele. »red

Školní farma v Přerově má nový přírůstek
Hřebeček plemene Hafting přišel na svět ve školní farmě na zemědělské 
škole v  Přerově 3. června. Toto plemeno pochází z  tyrolských Alp a  kvůli 
jeho světlé barvě hřívy se mu říká „blonďák z Alp“. Jméno pro nový přírůs-
tek stájí vybírali v anketě žáci školy a členové jezdeckého oddílu. 
Na slavnostním křtu 27. června dostal andělské jméno Angel Silver. Role 
kmotrů se ujali zpěvačka Leona Machálková a  slovenský hudebník Vašo 
Patejdl, kteří mu popřáli zdravý a  šťastný život, přízeň všech, kteří s  ním 
přijdou do kontaktu, a „nechť sa ti krásně kluše životom“.
„Jezdecký oddíl působí při zemědělské škole v  Přerově už od roku 1998. 
Ve stájích školní farmy je v současné době 15 koní, z toho 10 vlastní škola 
a  dalších pět je zapůjčených pro výuku a  výcvik žáků ve studijním oboru 
agropodnikání se zaměřením chovatel koní, jezdec a v učebním oboru ze-
mědělec – farmář,“ doplnil informace ředitel školy Radovan Rašťák. »red

WikiMěsto 2017 Litovel
Tradiční setkání přispěvatelů Wikipedie s cílem psát 
encyklopedická hesla o některém z měst České republi-
ky WikiMěsta se letos konalo v Litovli. Do města přije-
lo v polovině června patnáct dobrovolných přispěvatelů 
této nejrozsáhlejší všeobecné encyklopedie a věnovali se 
tématům spojeným s Litovlí a jejím okolím.
Wikipedisté získali pro tuto událost podporu Městské-
ho úřadu Litovel a zázemí v litovelské Městské knihov-
ně. Akce začala úvodní přednáškou pro veřejnost na téma 
„Jak funguje Wikipedie“ a na náměstí Přemysla Otakara 
byl pro veřejnost připraven informační stan.
Část wikipedistů v prostorách Městské knihovny psala 
s využitím jejích knižních fondů encyklopedické články 
a část věnovala svůj čas fotodokumentaci města, okolních 
obcí a přírody Litovelského Pomoraví. Využili také příle-
žitosti, kdy byl díky zrovna probíhajícímu festivalu Ha-
nácké Benátky zpřístupněn vodní tok Nečíz protékající 
pod radnicí a náměstím, a pořídili pro Wikipedii zajíma-
vé fotografi e litovelského podzemí včetně nedávno obje-
veného nejstaršího kamenného mostu na Moravě. Během 
třídenní akce bylo napsáno asi 260 kilobajtů textu, což 
odpovídá přibližně 145 normostranám, a pořízeno bylo 
řádově tisíce fotografi í, které se objeví na úložišti Com-
mons Wikimedia, kde budou volně k dispozici. »red
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HELLA AUTOTECHNIK NOVA 
myslí na rodinu
Jednou ze tří oceněných organizací v sou-

těži Společnost přátelská rodině byla 
v  roce 2016 společnost HELLA AUTOTECH-
NIK NOVA, s.r.o. Jak společnost ocenění 
vnímá a  jak hodnotí podporu prorodinné 
oblasti v  kraji, popisuje její zástupkyně 
Vendula Hejnová, HR specialistka pro in-
terní & externí komunikaci.

„Společnost HELLA AUTOTECH-
NIK NOVA, s.r.o., působí v Mohel-
nici od roku 1992. V současné době 
v mohelnické a ostravské lokalitě pra-
cuje na komplexním vývoji a výrobě 
světlometů a zadních skupinových 
svítilen více jak 3700 zaměstnanců. 
Jako každá fi rma se o naše zaměst-
nance snažíme pečovat, a to zejména 
formou benefi tů a zaměstnaneckých 
akcí, které pro ně během roku pořá-
dáme,“ představuje společnost Vendu-
la Hejnová. „Pro letošní obchodní rok 
2017/2018 jsme naše zaměstnanecké 
benefi ty opět rozšířili. Mezi nejvyu-
žívanější patří příspěvek na narození 
dítěte nebo svatbu, možnost podpory 
volnočasových aktivit v rámci pro-
jektu Aura, teambuildingové konto, 
mezioborová inspirace HELLA Uni-
versity a také nově přidaný benefi t 
osobní asistent ELA,“ vypočítává péči 
o zaměstnance Hejnová.

Co vás přimělo ke vstupu do soutěže 
Společnost přátelská rodině?
VH: Pro nás byl vlastně samotný 
vstup do soutěže takovým motivá-
torem. Od počátku jsme měli jasně 
vytyčené cíle a soutěž pro nás byla 
hnacím motorem, abychom na nich 
opravdu pracovali a tak se prorodin-
nější společností opravdu stali. 

Motivovalo vás ocenění k  dalšímu 
rozvoji činnosti v  hodnocených ob-
lastech?
VH: Ano to určitě. Už v rámci sou-
těže jsme měli nemalé plány na po-
sun v této oblasti a ocenění nám do-
dalo kuráž do všeho se pustit a začít 

jednotlivé projekty realizovat. Jsme 
si vědomi, že každý krok, který pro 
vybalancování osobního a pracov-
ního života našich zaměstnanců 
uděláme, děláme i pro nás. Takže je 
to vlastně takové win–win. Protože 
spokojený zaměstnanec = dobrý za-
městnanec.

Jaké jsou vaše další plány do budouc-
na?
VH: Naše plány do budoucna jsou, 
jak už k HELLA patří, velké. Ne-
chceme zůstat pozadu. Právě naopak. 
Chceme v Olomouckém kraji patřit 
mezi leadery tohoto směru, proto plá-
nujeme zintenzivnit setkání rodičů 
na mateřské dovolené, připravujeme 
první dvoudenní workshop pro ženy 
ve vedoucích pozicích, chceme se více 
zapojit do programu péče o zdraví 
našich zaměstnanců a dobrovolnic-
kých aktivit.

Jak vnímáte rozvoj a podporu proro-
dinné oblasti v Olomouckém kraji?
VH: Dle mého názoru se situace 
v Olomouckém kraji hodně zlepšila. 
Firmy už na zaměstnance myslí více 
jako na lidi, kteří mají i osobní ži-
vot, který je potřeba s tím pracovním 
vždy skloubit. A pro mnohé, stejně 
jako pro naši společnost, mohla být 
soutěž Společnost přátelská rodině 
prvotním impulsem nebo hnacím 
motorem ke změně. »red

na pokračování

Zářijové číslo přiblíží další oceněnou organizaci, kterou je Libor Mysliveček, restaurace Fontána.

 V rámci fi remní akce „Co dělá můj táta“ se na pracoviště dostanou i rodinní příslušníci. | Foto: archiv HAN
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Olomoucký kraj na vlastní kůži
Málokde najdete tolik příležitostí 

k prožití aktivní dovolené jako v Olo-
mouckém kraji. Kombinace úrodných rovin 
Hané se zasněnými lužními lesy Litovel-
ského Pomoraví a  nejvyšších moravských 
hor Jeseníků nabízí nepřeberné množství 
příležitostí k osvěžení ducha i těla. Přečtě-
te si, co chystá letošní sezóna za novinky 
pro vyznavače adrenalinu i kultury.

Jeseníky jsou rájem pro milovníky 
všech druhů cyklistiky bez věkových 
či výkonnostních hranic díky uni-
kátní síti podhorských a horských 
silniček, lesních cest a horských pě-
šin, doplněných o několik bike parků 
pro nejnáročnější jezdce, které patří 
k těm nejlepším v České republice. 
Mezi novinky patří cyklistické okru-
hy v okolí Jeseníku a České Vsi, které 
cykloturisty zavedou na tajemná mís-
ta, jako jsou zatopené lomy či zaniklé 
sudetské osady. Když k tomu přičte-
me dnes již legendární Rychlebské 
stezky, dostaneme nepřebernou škálu 
dobře značených a vybavených tras 
pro každého.

Na své si zde přijdou i vyznavači jiného 
jednostopého vozidla – stále populár-
nější koloběžky. Od horní nádrže pře-
čerpávací elektrárny Dlouhé stráně vede 
do Koutů nad Desnou nejdelší sjezdová 
koloběžková trasa dlouhá 17 kilometrů. 
Pod horní nádrž jezdce pohodlně do-
praví lanovka a pak už nic nebrání ne-
konečnému sešupu do údolí.
Střední Morava sází víc na klidnější, 
rodinné vyžití, ale i zde se najdou nové 

atrakce pro odvážné, například Kam-
zíkova stezka v rekreačně-sportovním 
areálu Park Sportu Hrubá Voda. Uni-
kátní systém prolézaček a překážek 
v korunách stromů ve výšce až 13 me-
trů nad zemí prověří obratnost ma-
lých i velkých „kamzíků“.

Aktivní sever doplňuje kulturní jih

Dosud nevídaný pohled na okolí Mo-
helnice nabízí nově zpřístupněná věž 
kostela sv. Tomáše Becketa. Lze z ní 
výborně pozorovat významné stav-
by i přírodní krásy v širokém okolí – 
hrady Bouzov a Mírov, zámek Úsov 
i panorama Jeseníků. Informace 
i vstupenky poskytuje Infocentrum 
v Domě kultury v Mohelnici.
V nedaleké Litovli jsou připraveny 
komentované prohlídky pivovaru Li-
tovel. Až do 23. srpna vždy každou 
středu od 12:00 hodin. Ve stejný den 
probíhají od 13:30 hodin zdarma ho-
dinové prohlídky nejvýznamnějších 
památek města.
Řeka Morava se stala vyhledávaným 
cílem vodáků, kteří mají rádi poho-
dovou plavbu dobře zachovanou pří-
rodou. Od letoška bude plánování 
výletů po řece ještě jednodušší, pro-
tože došlo k propojení sítě půjčoven 
vodáckého vybavení, a tak doprava 
lodi, volba nástupního místa, místa 
vrácení lodi nebo převoz zavazadel 
už nepředstavuje žádný problém.
Po Moravě se dá doplout až do Olo-
mouce, která pro letošek obohatila 
nabídku prohlídek o možnost navští-

vit speciální expozici Za Zlatým slun-
cem Moravy v prostorách olomoucké-
ho Arcidiecézního muzea.
Střední Morava a Jeseníky žijí přes 
léto i bohatým kulturním životem 
a akcemi, které se zde konají. Připo-
meneme zde jen několik, které roz-
hodně stojí za pozornost, zvlášť když 
jejich návštěvu spojíte s poznáváním 
Olomouckého kraje. »redOlomoucké barokní slavnosti 

(6.–30. 7., Olomouc)

Colores Flamencos (27.–30. 7., Olomouc)

Keltská noc (21.–22. 7., Plumlov)

Šternberský kopec (29. 7., Šternberk)

Rock Point – Horská výzva 2017 

(11.–12. 8., Červenohorské sedlo)

Litovelský otvírák (12. 8., Litovel)

14. Pekařovská pouť (11.–13. 8. Pekařov)

Víkend v papírně aneb Hrátky s papírem 

(12.–13. 8., Velké Losiny)

Květiny pro zámeckou paní 

(17.–20. 8., Náměšť na Hané)

Balony nad hradem Bouzov 

(18.–19. 8., Bouzov)

Hefaiston (25.–27. 8., Týn nad Bečvou)

Ohodnoťte turistická 
informační centra 

v Olomouckém kraji 
V polovině června byl zahájen další ročník prestiž-
ní ankety „Informační centrum roku“. Vyhlašovate-
lem ankety je Asociace turistických informačních 
center ČR, nově ve spolupráci s  Vydavatelstvím 
KAM po Česku. 
Anketa je určena široké laické i odborné veřej-
nosti. Oproti minulým ročníkům se prodlužuje 
doba hlasování do 31. srpna 2017. Hlasovat je 
možné z  jedné IP adresy ve všech čtrnácti kra-
jích, pouze pro jedno TIC v kraji. 
Letošní ročník ankety prezentuje hlasující veřej-
nosti celkem 422 certifi kovaných turistických 
informačních center prostřednictvím nově vypra-
cované karty TIC (turistické informační centrum). 
Tato karta nabídne hlasujícím v  rámci ankety, ale 
i v budoucnu, základní informace o konkrétním TIC, 
fotogalerii, galerii získaných certifi kátů a  ocenění, 
prezentaci distribuovaných periodik, propagačních 
materiálů a řadu dalších užitečných informací.
Více informací o  projektu – anketě „Informační 
centrum roku“ je možné získat na webových strán-
kách www.kampocesku.cz a www.aticcr.cz. 
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Objevujte Skryté příběhy 
v Olomouckém kraji

Jste hraví? Máte doma zvídavé děti? Vyveďte je do ulic a do příro-
dy a objevujte Skryté příběhy Jeseníků a Střední Moravy, které 

pro vás připravil Olomoucký kraj.

Jde o krátké výletní trasy určené primárně pro děti mlad-
šího školního věku, ale díky poutavému audio vyprávění 
se zabaví i děti ještě mladší. Jedná se o propojení nená-
ročného pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu s moderní 
technologií chytrých telefonů.
Postup je jednoduchý. Stáhnete si mobilní aplikaci Skryté 
příběhy (včetně map), vyberete si trasu, zaregistrujete se 
a můžete se příjemně bavit. Během výletu se zaposlouchá-
te do příběhu historické postavy propojené s daným mís-
tem a na jednotlivých zastaveních vyplníte úkoly vedoucí 
k řešení zadaného problému. I přestože budete mít svůj 
mobilní telefon v off -line režimu, na trase se neztratíte 
a audio instrukce vás provede poutavým příběhem bez 
datového připojení. Finální odměnou za splněnou misi je 
vyřešení úkolu a gratulace formou „selfi e“ s danou histo-
rickou postavou. »red

Na území Olomouckého kraje bylo zřízeno pět „misí“ 
v následujících lokalitách:

V Lázních Teplice nad Bečvou a Hranicích – knížete Mojmíra II. pro-
následuje jeho vlastní bratr s hordou nepřátel. Zachraňte ho, než ho zabijí.
Ve Šternberku – malíř Handke maluje čtyři jinotajné obrazy, jenže se ne-
dokáže trefi t do představy zadavatele. Pomůžete mu? Délka trasy 4 km.
V údolí Klepáčova a v sedle Skřítek – ovládá nové osadníky v Jeseníkách 
strach, a proto jeden z nich jde do lesů zjistit, čím to je. Délka trasy 4,4 km.
Ze Zlatých Hor – se ztratily dva největší zlaté valouny, které kdy byly na-
lezeny v českých zemích. Pomůžete je vypátrat? Délka trasy 15,3 km.
V Javorníku a Račím údolí (v bývalém centru kultury) – biskup Schaff gotsch 
udělal v Javorníku centrum umění a ve své pokladně díru. Pomoz mu zachrá-
nit panství. Délka trasy 5,5 km.
Nabízíme vám tedy na léto příležitost pro společnou rodinnou aktivitu, kte-
ré je nejen zábavná, ale i poučná.
 Příjemně strávené léto přeje Olomoucký kraj
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Na prevenci kriminality uvolní hejtmanství statisíce korun
Celkem 1,5 milionu korun rozdělí olomoucké hejtmanství mezi 18 úspěšných 
žadatelů o fi nanční prostředky na podporu prevence kriminality. V rámci do-
tačního titulu mohly o fi nanční prostředky žádat obce a dobrovolné svazky 
obcí i neziskové organizace. 
„Podpořili jsme čtyři neinvestiční projekty v celkové výši 290 tisíc a čtrnáct 
investičních projektů za přibližně 1,2 milionu korun. Mezi úspěšnými žadateli 
je například nezisková organizace Ryzáček, která dotaci využije na psychote-
rapii pomocí koní pro chlapce z výchovného ústavu v Dřevohosticích. Peníze 
posíláme také do města Javorník, které vybuduje kompletní nové osvětlení 
v Nádražní ulici,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.
Dotační titul na podporu prevence kriminality byl vyhlášen v únoru letošní-
ho roku jako součást programu pro sociální oblast, kam spadá také podpora 
integrace romských komunit, podpora prorodinných aktivit a podpora aktivit 
směřujících k sociálnímu začleňování.

ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ – NEINVESTIČNÍ PROJEKTY:
•  Ryzáček, z. s. – Psychoterapie pomocí koní pro mladistvé delikventy – 

81.000 Kč
•  KAPPA-HELP, z. s. – Interaktivní preventivní program zaměřený na riziko-

vé chování a  kriminalitu v  kyberprostoru pro žáky ZŠ a  SŠ Olomouckého 
kraje – 51.000 Kč

•  Univerzita Palackého v Olomouci – ONLINE PORADNA E-BEZPEČÍ – 80.000 Kč

•  Sdružení D, z. ú. – Kampaně prevence kyberšikany „Nenávist na internet 
nepatří“ na školách v Olomouckém kraji – 78.000 Kč

 
ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ – INVESTIČNÍ PROJEKTY:
•  Bílá Voda – kamerový systém v Bílé Vodě – 131.000 Kč
•  Mikroregion Konicko – Bezpečný mikroregion Konicko III – 54.000 Kč
•  Dubicko – kamerový systém v obci Dubicko – 63.000 Kč
•  Javorník – Javorník – VO – rekonstrukce ul. Nádražní (osvětlení) – 148.000 Kč
•  Hanušovice – modernizace oplocení Mateřské školy Hanušovice – 76.000 Kč
•  Kojetín – rozšíření MKDS v Kojetíně 2017 – 71.000 Kč
•  Střeň – kamerový systém v obci Střeň – 93.000 Kč
•  Náklo – doplnění kamerového systému Náklo – 58.000 Kč
•  Plumlov – PLUMLOV – 2. etapa výstavby kamerového monitorovacího sys-

tému – 63.000 Kč
•  Mohelnice – návrh rekonstrukce a doplnění městského kamerového dohle-

dového systému města Mohelnice – 114.000 Kč
•  Hlubočky – kamerový systém v obci Hlubočky – 86.000 Kč
•  Litovel – rozšíření městského kamerového dohledového systému – 107.000 Kč
•  Němčice nad Hanou – rozšíření kamerového a  monitorovacího systému 

města Němčice nad Hanou – 106.000 Kč
•  Štěpánov – kamerový systém kostela sv. Vavřince – hřbitovní část + při-

lehlé parkoviště a workoutové hřiště – 40.000 Kč

inzerce

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ HROU
Finanční svoboda – společenská strategická hra, která učí 
nejen děti hospodařit s penězi. Pomáhá také na školách uči-
telům dělat výuku praktickou a zábavnou. Není divu, že se 
tak hraje již na 621 školách. V deskové hře Finanční svoboda 
účastníci prožijí 30 let života rodiny. Za dvě hodiny hraní se těm 
šikovnějším studentům podaří nashromáždit až 10 mil. Kč. Jiní 
zase končí bankrotem. Účastníci mají reálné příjmy i výdaje 
a nakupují na českém trhu existující produkty, takže je hra 
autenticky připravuje na reálné životní situace. 
Desková hra Finanční svoboda má také své mistrovství republi-
ky a již známe letošní vítěze čtvrtého ročníku Mistrovství České 
republiky studentů základních a středních škol, které se konalo 

v červnu na Gymnáziu Budějovická v Praze. Konkurence byla 
obrovská, zúčastnilo se rekordních 166 studentů z 30 škol 
z celé republiky! Hrálo se na dvě kola, celkovými vítězi jsou 
Martin Rektoris a Radek Fiala z Gymnázia Milevsko, a to s prů-
měrným ziskem úctyhodných pěti milionů korun! 
„Těší nás vzrůstající zájem studentů i učitelů o vzdělávání v oblasti 
finanční gramotnosti o čemž svědčí rostoucí počet účastníků Mis-
trovství ČR, ale také zapojených institucí ve hře Finanční svoboda. 
Věříme, že tyto znalosti uplatní žáci nejen ve svém profesním, ale 
i soukromém životě,“ říká Tomáš Kořený, spoluorganizátor MČR.
Více o akci: financnimistrovstvi.cz
Více o hře: www.financnisvoboda.cz

Domek Petra Bezruče v Kostelci čeká rekonstrukce
Červený domek v  Kostelci na Hané, ve 

kterém na sklonku života pobýval bás-
ník Petr Bezruč, projde rekonstrukcí. Na 
svém červnovém zasedání o  tom rozhodli 
radní Olomouckého kraje.

„Takzvaný červený domek Petra Bez-
ruče projde rekonstrukcí za čtyři 
a půl milionu korun. Letos připraví-
me projektovou dokumentaci a zajis-
tíme stavební povolení, v příštím roce 
pak proběhnou samotné opravy,“ řekl 
náměstek hejtmana pro oblast fi nancí 
a investic Jiří Zemánek. V domku bude 
po rekonstrukci umístěná expozice 

o životě a díle Petra Bezruče. Objekt zů-
stane ve správě Muzea a galerie v Pros-
tějově, které zabezpečí jeho provoz.
Sousední stavba – takzvaný bílý dům, 
zmizí a na jeho místě vznikne odpo-
činková zóna pro návštěvníky. „Bílý 
domek nemá takovou historickou 
hodnotu jako červený, přesto jsme 
uvažovali i o jeho rekonstrukci. Byla 
by to ale velká ekonomická zátěž. Po 
jeho snesení a následných úpravách 
terénu vznikne důstojné místo, kde 
si budou moci oddechnout turisté,“ 
sdělil Ladislav Okleštěk, hejtman Olo-
mouckého kraje. »red

 Od roku 1962 sloužil červený domek jako Památník Pet-

ra Bezruče se zachovanou původní pracovnou, fotografi emi 

a stálou výstavou. V posledních letech ale byla jeho návštěv-

nost téměř nulová. | Foto: MěÚ Kostelec na Hané
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Bikery do Rychlebských hor 
láká nové video

„Zázrak v Rychleb-
ských horách“ se 
jmenuje nové pro-
movideo Rychleb-
ských stezek, které 
láká cyklisty do 
populární destina-
ce Olomouckého 
kraje. Rozhodně přitom není klasickým adrenali-
novým snímkem. Autor Petr Slavík se zaměřil na 
historii vzniku destinace i obtíží, které je prováze-
ly. Vznikl tak netradiční příběh, který ukazuje, ko-
lik dřiny se skrývá za rozvojem oblíbených stezek. 
Video můžete zhlédnout po načtení QR kódu nebo 
na webu www.rychlebskestezky.cz. »red

inzerce

Do kina na kole? 
Proč ne! Parkování 
nechte na nás.
Zatímco 
Vy si užíváte 
letní trháky, 
my ho ZDARMA 
bedlivě střežíme.

Festival Colores Flamencos představí 
hvězdný soubor z Madridu

Roztančená olomoucká náměstí, fl amen-
cové workshopy, koncerty, gastronomic-

ké večery a  famózní galavečer, na kterém 
vystoupí hvězdy fl amencového baletu Nue-
vo Ballet Español z Madridu. To všechno na-
bídne v  pořadí devátý ročník FESTIVAL CO-
LORES FLAMENCOS 2017, který se uskuteční 
v Olomouci ve dnech 27.–29. července.

Během mezinárodního multižánrového 
festivalu fl amenca a španělské kultury 
Colores Flamencos zaplní, stejně jako 
v minulých letech, olomoucké sály, uli-
ce a náměstí všichni milovníci a obdi-
vovatelé španělské kultury a fl amenca. 
Za osm let konání festivalu jej navštívi-

lo téměř 30 tisíc návštěvníků. Milníkem 
byl velmi úspěšný koncert světové hu-
dební hvězdy, fenomenálního kytaristy 
Paco de Lucíi v roce 2013.
Vrcholem festivalu je vždy Gala-
večer fl amenca. Ten se uskuteční 
29. července v pavilonu A na Výsta-
višti Flora. Diváci se mohou těšit na 
nezapomenutelný zážitek v podobě 
vášnivého a strhujícího představení 
madridského souboru Nuevo Ballet 
Español. Další program organizátoři 
plánují v Divadle hudby, kině Met-
ropol či na Horním náměstí v Olo-
mouci. Podrobný program najdete na 
www.fl amencool.cz. »red
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Kurzy domácí péče v Olomouci
Diakonie ČCE pořádá v Olomouci cyk-
lus kurzů „Pečuj doma a s námi“. Je ur-
čen laickým pečujícím, starajícím se ze-
jména o seniory. Na kurzech získají rady 
a informace, vymění si zkušenosti a na-
cvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží 
také soubor příruček a DVD s instruk-
tážními videi. Cyklus je pro účastníky 
zdarma, kurzy se uskuteční v prosto-
rách CARITAS na ul. Křížkovského 6 
v Olomouci. Informace a přihlášky 
na www.pecujdoma.cz, telefonicky na 
číslech 739 244 875, 734 171 231, e-mai-
lem na pecujdoma@diakonie.cz. »red

ze společnosti
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Hroší stavby Morava a.s.
Hodolanská 413/32
Olomouc

PŘIJME PRACOVNÍKY TĚCHTO POZIC:
 STAVBYVEDOUCÍ – pro řízení pozemních staveb

 STAVBYVEDOUCÍ – mostních a inženýrských konstrukcí

 TECHNIKY KOLEJOVÝCH STAVEB
 DĚLNÍKY – kolejové a pozemní stavby  ZEDNÍKY – pozemní stavby

Zaujala Vás některá z těchto pozic? Pak neváhejte a kontaktujte nás!
Kontaktní osoba: Petra Laurincová,

tel.: 607 095 146, e-mail: petra.laurincova@hrosistavby.cz

www.hrosistavby.cz

PREMIÉRA 

Ř Í JEN 2017

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN 
SLATER

LIBRETO

CHERI  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

Maltézská pomoc slaví 
15 let od svého vzniku

Maltézská pomoc je druhou největší organizací 
poskytující terénní osobní asistenci pro seniory 
v  České republice. Jejich potřeba se v  důsledku 
stárnoucí populace každým rokem rapidně zvy-
šuje, za pět let se počet jejich klientů zpětináso-
bil. Stejným tempem roste i  počet pracovníků. 
Asistentek má společnost aktuálně 130 a  ročně 
u klientů odpracují dohromady přes 80 tisíc hodin.
V Olomouci funguje středisko Maltézské pomoci od 
roku 2003. Kromě služeb pro seniory nabízí podpo-
ru i rodinám s dětmi, kterým hrozí sociální vylou-
čení, a pěstounům. Zajišťuje i šest dobrovolnických 
programů, v nichž zapojení dobrovolníci pomáhají 
dětem, mládeži, rodinám, seniorům, osobám se 
zdravotním postižením, nemocným či vězňům, 
a nabízí také vzdělávací kurzy pro seniory.
Maltézská pomoc v Olomouckém kraji rozvíjí své 
aktivity také v dalších městech, a to Přerově, Šum-
perku, Jeseníku a nově také v Prostějově. »red

TERMÍNY A TÉMATA

– VŽDY OD 9:30 DO 15:30 HODIN:

So 2. září Ošetřovatelský kurz

Pá 8. září Pečování o člověka s demencí

So 9. září Praktický a nácvikový kurz

Pá 22. září Sociálně právní kurz

So 23. září Kurz komunikace

Pá 6. října Pečování v závěru života

So 7. října Fyzioterapeutický kurz 

Senioři tráví léto aktivně

Krajská rada seniorů Olomouckého kra-
je připravila pro svoje členy táborovou 
školu seniorů v přírodě – retro tábor. 
Týdenního pobytu se zúčastnilo 106 se-
niorů, a dokonce i se značnými zdra-
votními problémy, kvůli kterým se už 
nemohou účastnit rekondičních pobytů 
a dovolenkových zájezdů.  »red, foto: MH
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pozvánky

Sbírka ošacení 
na záchranu slonů

Zoo Olomouc navázala spolupráci s  organiza-
cí Moment, díky níž se mohou lidé zapojit do 
prázdninové sbírky oblečení a přispět na záchra-
nu slonů afrických v místě jejich výskytu ve volné 
přírodě. Pomoc spočívá v  darování nepotřebné-
ho, ale stále pěkného oblečení. Organizace Mo-
ment je poté roztřídí a prodá v síti svých second 
handů. Do sbírky oblečení se může zapojit každý, 
kdo v období prázdnin navštíví olomouckou zoo. 
Pro odložení nepotřebných oděvů je na vstupu 
do zoo sběrný koš. Sbírka probíhá od 3. července 
do 31. srpna každý den. Jedna taška nepotřeb-
ných, ale pěkných věcí znamená krmení na jeden 
den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně 
vycvičen na odhalování pytláků slonoviny.
Slon africký  obýval původně téměř celou Afriku 
(dokonce se vyskytoval i  na Sahaře v  době, kdy 
byla ještě zelená). Jejich stavy snižují zejména 
ilegální zabíjení a  obchod se slonovinou, dále 
zábor půdy. Velikost volně žijící populace je od-
hadována na 600 000 jedinců. Každoročně je 
kvůli klům v Africe zabito 30–40 000 slonů. Spo-
lečnost Save Elephants, založená dobrodruhem, 
cestovatelem a aktivistou Arthurem Sniegonem, 
bojuje přímo v Africe proti pytláctví slonů a  ile-
gálnímu obchodu se slonovinou. »red
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Kelčice 144, 7KK 98 08
Vranovice-KelčiceKK

Pece na vypalování keramiky
Vrámci rozšíření pracovního týmu

přijmeme do hlavního pracovního poměru:

Technolog
Technolog – Konstruktér
Elektrotechnik
Skladník –
administrativní pracovník
Stavěč pecí

NABÍZÍME:
– perspektivní dlouhodobé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
– odpovídající ohodnocení
– firemní benefity
– práci v zajímavém oboru

a.s.

Telefonická dohoda předem nutná!!!
Bližší informace podá Bc. Alena Háderová,
tel.: 605 277 026, e-mail: vedeni@kittec.cz

Scania Czech Republic s.r.o., distributor švédských
prémiových nákladních vozidel a autobusů

hledá zaměstnance na pozici:

AUTOMECHANIK NÁKLADNÍCH VOZIDEL
do servisu v Olomouci

Požadavky: 

Nabízíme:

V případě zájmu
zašlete strukturovaný
životopis na adresu:

Scania Czech Republic s.r.o.

Olomoucké kulturní prázdniny nabízí 
program pro všechny generace

Písničkář Xavier Baumaxa, muzikálové 
melodie v  podání Yvetty Blanarovi-

čové a  Pepy Vojtka, bluesrocková kape-
la Bluesberg, cirkus Levitare, stand-up 
komik Lukáš Pavlásek, ale také koncert 
světoznámé punkrockové formace Bil-
ly Talent. Prostě kultura a  zábava pro 
všechny generace. Pod takovým mottem 
letos vznikal program Olomouckých kul-
turních prázdnin.

Mezi koncerty, akcemi pro děti a vý-
stavami si vyberou fanoušci různých 
hudebních žánrů, komorních vystou-

pení, ale i okázalejších produkcí nebo 
individuálních zážitků. 
Podstatnou část z celkem šestnácti 
akcí tvoří koncerty. „Snažili jsme se, 
aby skladba byla žánrově pestrá, ale 
taky prázdninově uvolněná a odde-
chová. Část vystoupení se uskuteční 
opět u Terezské brány, kde je v létě 
díky blízkým hospůdkám a jejich za-
hrádkám hodně živo. Takže muzika 
bude i příjemným bonusem k večerní-
mu setkání a posezení s přáteli,“ vy-
světlil Dušan Neumann z pořádající 
agentury BRC Promotion a upozornil, 
že všechny produkce u Terezské brá-
ny budou zdarma, další akce se budou 
konat na Korunní pevnůstce.
Na dětské publikum jsou pak zamě-
řené dvě pohádky olomouckého di-
vadla Tramtárie a působivé, novocir-
kusové vystoupení žongléra, baviče 
a principála olomouckého Cirkusu 
Levitare Jana Hlavsy. Podrobný pro-
gram najdete na www.olomouckekul-
turniprazdniny.cz. »red
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zábava pro vás 

Tajenka z minulého čísla: REGIONÁLNÍ VYDAVATELSTVÍ. Vylosovaným výhercem, kterému zašleme dárek, je František Malík z Bochoře.

LETNÍ ETAPA… TAJENKA… A ZAHRADNICKÉHO VELETRHU FLORA OLOMOUC SE NA STEJNOJMENNÉM OLOMOUCKÉM VÝSTAVIŠTI USKUTEČNÍ OD 17. DO 20. SRPNA 2017. 
Tajenku křížovky zasílejte do 10. srpna 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. 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
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PŘINÁŠÍME NĚKOLIK TIPŮ PRO SNADNĚ JŠÍ PLÁNOVÁNÍ DOVOLENÉ:

Turistické portály
Olomouckého kraje:

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

Kam bezpečně
k vodě:

www.koupat.cz
www.koupacivody.cz

Plánovače tras:

www.mapy.cz
www.mydrive.tomtom.com 
www.viamichelin.com 
wego.here.com

Tipy na výlety:

www.vylety-zabava.cz
www.kudyznudy.cz 
www.vyletnik.cz 
www.tipynavylet.cz 

www.turistika.cz  
www.tipnavylet.cz 

Předpovědi počasí: 
www.chmi.cz
www.meteocentrum.cz 
www.slunecno.cz
www.in-pocasi.cz

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

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Děkujeme všem čtenářům, kteří nám do redakce zaslali svoje fotografi e na téma „Nejkrásnější místo 
Olomouckého kraje“. Snímek hradu Kunzov zaslal Aleš Březík z Olomouce. Děkujeme!
Fotosoutěž pokračuje dál. Další snímky budeme v redakci očekávat až do 8. září. Posílejte i nadále 
nejvýše tři snímky na adresu redaktor@profi tisk.cz. Nezapomeňte uvést jméno a celou adresu. Do 
předmětu elektronické zprávy uveďte: „fotosoutěž – magazín Olomoucký kraj“. Účastí ve fotosou-
těži autoři snímků souhlasí s jejich použitím i v jiných tiskových a elektronických materiálech Olo-
mouckého kraje. »red

Informace pro dopravce 
v silniční dopravě

Odbor dopravy a  silničního hospodářství Kraj-
ského úřadu Olomouckého kraje upozorňuje, 
že nejpozději do 31. července 2017 jsou všichni 
podnikatelé v  silniční dopravě, kteří provo-
zují 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 Olo-
mouckého kraje splnění podmínek pro trvání 
fi nanční způsobilosti nebo musí osobně požá-
dat o prodloužení této lhůty. Pokud tuto povin-
nost podnikatel v silniční dopravě včas nesplní, 
bude krajským úřadem podán k  příslušnému 
živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsa-
hu jeho živnostenského oprávnění pouze pro 
malá vozidla a podnikateli bude rovněž odňata 
eurolicence. »red

Zaměstnanci úřadu se zapojili do soutěže Do práce na kole
Sedmý ročník soutěže Do práce na 
kole letos přilákal rekordní počet 
účastníků. Do kampaně za používá-
ní bezmotorových forem dopravy se 
v celém Česku zapojilo 12 883 lidí 
z 1958 fi rem. Projektu se aktivně zú-
častnili také zaměstnanci Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, které za 
jejich aktivitu ocenil hejtman Ladi-
slav Okleštěk. Zaměstnanci úřadu se 
soutěže zúčastnili podruhé, soutěžilo 
celkem osm týmů.
„Krajský úřad tuto iniciativu dlouho-
době podporuje a snaží se vytvářet co 
nejlepší možné podmínky pro dojíždě-
ní do práce na kole. Jsem rád, že jsem 
mohl ocenit všech 29 zaměstnanců, 
kteří se do projektu zapojili a skvěle 
reprezentovali olomoucký region,“ řekl 
hejtman Ladislav Okleštěk.
Velkého úspěchu dosáhly hned dvě 
dámy z krajského úřadu, které v rámci 
celého olomouckého regionu obsadi-
ly první dvě příčky. Marie Buďová na 
svém kole ujela během měsíce květ-
na téměř 1500 kilometrů. Pomyslnou 

stříbrnou medaili si pak odnesla Hana 
Stránská za najetých 784 kilometrů. 
Nejlepším běžcem se ze zaměstnanců 
krajského úřadu stal Vojtěch Smékal 
s úctyhodnými 170 kilometry.

Cílem projektu je motivovat co nejví-
ce lidí, aby jako dopravní prostředek 
po městě používali jízdní kolo či ja-
koukoli bezmotorovou formu dopra-
vy včetně běhu nebo chůze. »red

UZÁVĚRKA INZERCE DO PŘÍŠTÍHO 

VYDÁNÍ JE 8. ZÁŘÍ 2017

inzertní manažer: JANA JURÁKOVÁ

tel.: 773 617 353

e-mail: jurakova@regvyd.cz
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Elenka je dvouletá holčička s Westovým syndromem – 
nejtěžší formou dětské epilepsie. 
Sama nedokáže stát ani sedět, neudrží sama hlavičku. 

Navzdory těžkému osudu se rodina snaží Elence zajistit 
plnohodnotný život. Pro další rozvoj a usnadnění péče 
by jim velmi pomohly zdravotní rehabilitační pomůcky. 

A právě ty bychom chtěli pořídit za pomoci veřejné sbírky.  
Všechny dary budou použity výhradně na zkvalitnění 
Elenčina budoucího života. 

Číslo účtu:  2113444395/2700
Děkujeme všem, kteří pomohou jakoukoli finanční částkou. 
V případě dotazu nás kontaktujte na tel.: 

605 456 666 nebo prostřednictvím 
facebookových stránek fb.me/elenka.vojtkova

Veřejnou sbírku pořádá Profi-tisk group s.r.o. 

 pro Elenku
Sbírka povolena Krajským úřadem Olomouckého kraje – KÚOK/89918/2016/OK/400

ROZHODNĚTE SE

A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů FABIA COMBI TRUMF: 

4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou 

výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený 

paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena včetně 

prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 

50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc 

s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům 

ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,

tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

274 900 Kč
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

SAMOHÝL MOTOR a.s. - prov. Samohýl Olomouc
Kosmonautů 846/2, 772 00  Olomouc

Tel.: 585 560 211

E-mail.: olomouc@samohylmotor.cz

www.samohylmotor.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:


