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Pohádkový hrad. Bouzov patří každoročně k nejnavštěvovanějším památkám Olomouckého kraje. Jen v roce 2017 sem zamířilo přes 111 tisíc turistů. Díky tomu neměli na rozdíl od jiných míst problém se 
sháněním průvodců.   Foto: Patrik Malach

pokra ování na str. 2

Nejv
od místních výr

Pr vodce na zámku? asto nedostatkové zboží
Hrady a zámky po zim  otev ely a turisté se hrnou. N kte í správci 
památek se ale museli hodn  snažit, aby m l návšt vníky kdo pro-
vázet. Sehnat je p edevším pro mimosezonní m síce není snadné.

Příloha:
Stavba, 

veřejná 

zeleň,

hobby

Rezervace se zm ní 
na p írodní les
GRYGOV

Muzeum p edstaví 
zví ata minulosti
OLOMOUC
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Focení s dronem: seshora vypadá vše jinak
PETRA PÁŠOVÁ

OLOMOUC

Pomocník dron

Olomouc je z výšky krásná Dron má svá pravidla

Legrace za desetitisíce 

Zálusk na Litovelské 
Pomoraví

Vychytávky pro turisty: 
poeziomat i mobilní pr vodci
PETR KOMÁREK

ST EDNÍ MORAVA

Třetí město s poeziomatem

Pro výklad zatočte klikou

Aplikace umějí i navigovat

ruční mytí automobilů
Wellnerova 7, Olomouc
mokré či suché čištění interiérů
voskování laku / renovace
mytí motorů 
leštění skel
čištění kamionů, autobusů, 

 karavanů, motorek...

Při mytí a čištění používáme techniku fi rmy 
KÄRCHER a ekologickou autokosmetiku 

značky Chimigal – Ecoservis.

www.mracekmycka.cz
776 101 100

Mráček myčka

Olomoucký poeziomat na Václavském 
náměstí u katedrály sv. Václava. Po stisk-
nutí tlačítka přehraje například báseň 
Svatý Kopeček, kterou napsal rodák 
z Prostějova Jiří Wolker.

 Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny
Aplikace o Přerovu nabízí informace 
o památkách, tipech na výlety, kalendář 
kulturních akcí nebo přehled restaurací 
a ubytování. Mobilního průvodce si lze 
zdarma stáhnout do chytrých telefonů. 
Stejného má třeba i nedaleký Prostějov. 

Foto: Repro Hanácké noviny

Na snímku Černovírský les u Olomouce z ptačí perspektivy. Foto: Patrik  Malach

INZERCE
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Ukazujeme, že jen telefon a po íta  nesta í
Dlouholetý skautský vedoucí Lubomír Vaňák staví na osobním příkladu:

V roce 1989 založil Lubomír Va ák z Dubu nad Moravou se ženou 
turistický oddíl. „Nápad byl její, já souhlasil, ale cht l jsem to d lat 
podle spisovatele Jaroslava Foglara. Snažili jsme se do d tí dostávat 
základy skautingu, které jsem na erpal z jeho knih a také v roce 
1968, kdy jsem si v deseti letech založil p i tená ském klubu aso-
pisu Skaut-Junák vlastní družinu,“ vzpomíná na za átky svého celo-
životního dobrodružství dlouholetý skautský vedoucí e ený Ester. 
Se svými skauty pozd ji procestoval skoro celou Evropu a také 
reprezentoval eskou republiku s oddílem na národním jamboree 
v Kanad . Navštívili i dalekou Austrálii. 

OND EJ ZUNTYCH

Skauting vás tedy drží už 
od roku 1968?

Jak založení družiny de-
setiletým klukem vypada-
lo?

Jak hodnotíce vývoj 
skautingu od roku 1989?

emu elí skaut dnes?

Na Hané i jinde p ibývá 
mladých skaut , jak si to 
vysv tlit?

Když se mluví kriticky 
o sou asné mládeži, tém  
vždy zazní výtka k po íta-

m, telefon m… Je to klišé 
nebo je to tak patrná zm -
na?

Kroniky po ád píšete?

Když jsme u knih… S te-
matikou oddíl  je jich spo-
jeno dost. M že být n kte-
rá z nich dobrou motivací 
ke skautingu?

Mluvili jsme o d tech, 
jací jsou jejich rodi e?

Zakladatelé skautingu 
Baden-Powell nebo Svoj-
sík vyžadovali velkou dis-
ciplínu. Co by ekl na sou-

asnou podobu hnutí?

Liší se skauting na vsi 
a ve m st ?

Co skaut a politika? 

Skaut je neziskovou or-
ganizací. Vadí vám, když 
na neziskovky n kdo úto-

í?

Jak se vám hodí povaha 
a znalosti skauta v komu-
nální politice?

Jste vždy p ipraven? 

Lubomír Vaňák (*1958)
V roce 1990 založil se svojí ženou v Dubu nad Moravou 

skautské středisko. Dnes má 150 členů, 123 je v dubských 

oddílech Dakota a Severka. Podílí se na mezinárodní skaut-

ské spolupráci (Holandsko, Kanada, Chorvatsko, Francie, 

Itálie, Polsko, Estonsko, Slovensko, Rakousko, Anglie, Skotsko 

aj.). Pomáhá 24 let skautskému projektu „Obnova poutního 

místa ve Staré Vodě“, zapojuje se do charitativní činnosti. Je 

členem Hanácké družiny Svojsíkova oddílu. Má přezdívku 

Ester. Podruhé je místostarostou městysu Dub nad Moravou 

(nezávislý za KDU-ČSL).

Lubomír Vaňák se označuje jako skeptický optimista. Věří, že romantika skautingu vytrvá. Foto: Ondřej Zuntych/Hanácké noviny
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esko se uklízelo i u Pod brad, 
dobrovolníci pro esávali b ehy jezera

Pomoci p írod  a svému okolí od odpadk  
a erných skládek. To je ú elem pravidel-
né akce z projektu Ukli me sv t, ukli -
me esko. Letos byla hlavním úklidovým 
dnem první dubnová sobota. Skupina 
dobrovolník  uklízela i blízké okolí olo-
mouckého jezera Pod brady.

Dobrovolníci uklízeli břehy jezera Poděbrady u Olomouce.  Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Sbory z celého sv ta 
se potkají v Olomouci
OLOMOUC

Koncerty i mimo centrum

Moravská vysoká škola Olomouc přivítala 
na konferenci vědce z 11 zemí světa
Moravská vysoká škola 
Olomouc (MVŠO) se druhý 
dubnový týden stala centrem 
evropské v decké scény v ob-
lasti ekonomie, managemen-
tu, IT a inovací. Na meziná-
rodní konferenci se potkalo 
n kolik desítek v dc  v ele 
se sv tov  uznávanou osob-
ností v oblasti modelování 
business proces , profeso-
rem Janem Mendlingem. Anna Swirska při svém příspěvku na mezinárodní vědecké konferenci pořádané Moravskou vysokou školou Olomouc a společná fotografi e z ranního bloku.  Foto: MVŠO
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PETR KOMÁREK

OLOMOUC

Nová jízdenka: šetření 
minutami

ZPRAVODAJSTVÍ

Ostuda P erova. Zašlé pasáži vrátí lesk
Prázdné výlohy, oprýskané zdivo, špinavá 
dlažba kolem sloup . Projít pasáží, která 
v P erov  spojuje ulice Palackého a Kra-
tochvílovu, není p íjemným zážitkem. 
Jen nemnoho na tom m ní fakt, že je v ní 
umíst na m stská galerie, která svými 
výstavami asto re lektuje to nejlepší 
z historie P erova a okolí. Te  by se pasáž 
mohla do kat obnovy.

IVA NAJ ONOVOVÁ

P EROV

Stavitel Josef Köhler

Promenádující mládež

Platba kartou v olomoucké MHD ušet í as i peníze
Modernizovat. Tak zní dlouhodobý cíl 
Dopravního podniku m sta Olomouce. 
Od p íštího roku se v m stské hromadné 
doprav  chystá zavést platbu kartou. 

V pasáži působila celá řada živností, což ilustruje fotografi e z roku 1931.  Foto: Státní okresní archiv Přerov

Současný stav. Roky zanedbávaná pasáž by si zasloužila důkladnou opravu.  Foto: Iva Najďonovová/Hanácké noviny

Předseda představenstva Dopravního 
podniku města Olomouce Josef Kaštil. 
Ve funkci působí od ledna letošního roku.
 Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Tramvajová zastávka Šantovka u stejnojmenné obchodní galerie patří v Olomouci k těm mladším. Zdejší koleje jsou tak v mnohem 
lepším stavu než například ty v ulici 8. května, které už nutně potřebují opravit. Na snímku zastávka u Šantovky ve směru na Tržnici 
a Envelopu.  Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny
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Dalibor Gondík moderoval po ad v kavárn

PETR KOMÁREK

Na festivalu 
v Olomouci poprvé

Krásné místo pro 
setkávání lidí

Hanáčtina? Pustím si 
Stracené ráj

U tvarůžků mě překvapily 
jejich kombinace

Dalibor Gondík během ranního vysílání Českého rozhlasu Dvojka v Caff e Opera na Horním náměstí v Olomouci. 
Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Odm nou pro hrá e byl plechá ek

PETR KOMÁREK

Na multimédia 
z pohodlného vaku

Recept s tvarůžky 
od Dalibora Gondíka
Strýc naučil Dalibora 

Gondíka speciální recept. 

Své výrazné místo v něm 

mají i hanácké tvarůžky. 

„Nakrájíte brambory 

na plátky, dáte na ně 

tvarůžky a necháte to 

zapéct v troubě. Poté, co 

se brambory a tvarůžky 

spojí, vše vytáhnete, 

pojídáte a prokládáte 

jemnými doušky slivovi-

ce,“ nabízí tip na lahůdku 

tvář Českého rozhlasu 

Dvojka. Pokrm Gondík 

podle svých slov popr-

vé vyzkoušel v patnácti 

letech a zachutnal mu. 

asn  ráno byl na nohou a pustil se do prá-
ce. Dalibora Gondíka tentokrát zavedla 
na olomoucké Horní nám stí do Caffe Ope-
ra. V poslední den letošního festivalu roz-
hlasové tvorby Prix Bohemia Radio tam mo-
deroval pravidelný zábavný po ad eského 
rozhlasu Dvojka s názvem Ranní Dvojka. 

Zapojit se do ní mohl každý, kdo cht l a v kterýkoliv 
z festivalových dn . Letošní dubnový 35. ro ník Prix 
Bohemia Radio doplnila festivalová hra. Ú astníky za-
vedla na procházku centrem Olomouce, v cíli je odm -
nili originálním plechovým hrne kem.kem.m.

Propagace studentských 
nahrávek

Historie vyjádřená zvuky, 
včetně Facebooku

QR kód zval do studia 
v Šantovce

S odměnou v kapse 
do osudového roku

Originální plechový 
hrneček s logem 
35. ročníku festivalu 
rozhlasové tvorby 
Prix Bohemia Radio. 
V Uměleckém centru Univerzity 
Palackého, Atriu, ho získal každý, 
kdo předtím absolvoval trasu 
festivalové hry. Třetí ze zastávek na trase festivalové hry se nacházela v obchodní galerii Šantovka. Z jejího přízemí vysílalo od konce března 

až do závěrečného dne festivalu Prix Bohemia Radio speciální studio Českého rozhlasu Olomouc.  
Foto: Petr Komárek/Hanácké noviny

Oceněná díla Prix 
Bohemia Radio 2019
Dokument
Matematika zločinu /1. část/, autor: 
Brit Jensen, Magdalena Sodomková
Člověk, nejlepší přítel psa, autor: Eva 
Lammelová
Má soukromá rusofobie, autor: 
Daniel Kupšovský

Reportáž
Ostrov Tangier, autor: Jan Kaliba, 
Český rozhlas, Česká republika
Červené nosy rozdávají radost 
nevyléčitelně nemocným dětem 
i doma, autor: Dáša Omastová, 
RTVS, Slovensko
Jolana míří z vězení na svobodu, 
autor: Veronika Hlaváčová, Český 
rozhlas, Česká republika

Drama
Hra na uši, autor a režisér: Jiří Adá-
mek, dramaturg: Renata Venclová, 
hudba a zvuk: Ladislav Železný
Širší než nebe, autor: Linda Marshall 
Griffi  thsová, dramaturg: Lenka 
Veverková, režisér: Petr Mančal, 
hudební design: Ondřej Gášek, 
zvukový mistr: Dominik Budil
Krásný mladý obludy, autor: Florent 
Barat, dramaturg: Lenka Veverková, 
režisér: Izabela Schenková, hudba: 
Jan Trojan, zvukový mistr: Tomáš 
Pernický

Multimédia
The Industry, autor: Mirka Duijn, 
prezentující: Yassin Karmoudi, 
Submarine Channel Nizozemsko
Chronicles of Shared Place, autor: 
RT Suisse Romande, prezentující: 
Miruna Coca-Cozma, Švýcarsko
Projekt '68, autor: Ondřej Suchan, 
prezentující: Damian Machaj, Kristý-
na Hladíková, Česká republika
Čestné ocenění: Living with the 
Gods, autor: BBC Radio, prezentující: 
Greg Smith, Velká Británie
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Zelené m sto? Na domech zahrady, 
na zdech popínavky
Ve ejná zele  ve m stech i na vesnicích se po-
stupn  m ní k lepšímu. Stejn  jako se prom uje 
životní styl. „Když jsme nap íklad v Dubu nad 
Moravou nedaleko Olomouce podél polních cest 
vysadili aleje, lidé tam najednou za ali chodit 
na procházky. Do té doby na vesnici nebývalá 
v c,“ íká odborník na ve ejnou zele  Stanislav 
Flek. Jako p edseda p edstavenstva Výstavišt  
Flora Olomouc mluví v rozhovoru také o olo-
mouckých parcích nebo otázce strom  v centru 
krajského m sta.

PETRA PÁŠOVÁ

V jakém stavu jsou podle 
vás olomoucké parky?

Znamená to, že by se m la 
zm nit jejich funkce?

O parky se stará Výstavišt  
Flora Olomouc, které už ob-
novu nastartovalo. Vydalo se 
dobrým sm rem? 

Vedení m sta nebo výsta-
višt  chystá novou koncepci, 
jak by parky m ly vypadat. 
Jaké by m lo být jejich vyu-
žití do budoucna?

Kvetoucími loukami chce-
te vrátit do m sta motýly?

Když se ekne Flora Olo-
mouc, ada lidí po celé re-
publice si vybaví rozkvetlé 
záhony vytvá ející obrazce 
známé z minulých let…

Po ítá strategický doku-
ment i se stromy na Horním 
nám stí?

Je Olomouc zeleným m s-
tem?

Zkuste tedy zelené m sto 
popsat.

Jak se ve ejná zele  pro-
m uje?

M ní se i ve ejná zele  
v obcích?

Souvisí s tou prom nou 
i kácení alejí podél silnic?

Stromy a zele  jsou sou-
ástí našeho prostoru a be-

reme je jako n co automa-
tického. Jak se k nim máme 
chovat?

Stanislav Flek
Narodil se v Brně, v Olomouci a jejím okolí žije více než 25 

let. Vystudoval Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě. 

Po studiu stál u zrodu fi rmy , ze které je dnes jedna z nej-

větších zahradnických fi rem ve střední Evropě. Dnes se 

především věnuje  vyhodnocování kvality zeleně, nových 

výsadeb, kvalitě sadebního materiálu a zahradnické-

mu marketingu . Aktivně se angažuje v otázkách zlepšová-

ní stavu krajiny, zejména pak krajiny zemědělské.

Je členem správní rady Společnosti pro zahradní a kraji-

nářskou tvorbu, přednáší na univerzitách a vede semináře 

určené pro správce veřejné zeleně a zahradní architekty.

Od roku 2018 je olomouckým zastupitelem za Hnutí 

SpOLečně, také se stal předsedou dozorčí rady Výstaviště 

Flora Olomouc a.s.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
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Rady pro sada e a zahrádká e na kv ten
JOSEF GALL

éva vinná

Kade avost 
plstnatost 

Erio-
phyidae hál ivec a vlnovník 
révový

napadené kade avos-
tí

U plstnatosti

Ochrana:

l. síra 

fenpyroximát

vlnovník m

polysul-
idickou sírou 

yphlodromus pyri

Na ovocných d evinách

Jablon
strupovitosti a padlí 

jablo ového
Ranou ervivost jablek 

Jak omezit červivost třešní

vrtule t eš-
ové Rhagoletis cerasi

Ošet ujeme jen 
polorané a pozdní odr dy

mšice t eš ová Myzus 
cerasi

Zelenina napadení 
mšicemi

d ep íky

Dřebčík na zelí

Slimáček polní a síťkovaný

Mšice na salátu

Padlí jabloně

Hálčivec révový

Vlnovník révový

Strupovitost jabloně

OTEVŘENO

mobil: 734 315 935

INZERCE
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Malá galérija sloviček

Špokastl

Dež je nekdo malé, ale 
hrozn  šekovné, prost  
takovy ževy a vesely d cko, 
ikáme mo o nás špokastl. 

Nevim, ešle to slovo má 
puvod v nejakym inym 
jazeko, trocho mn  to 
zaváni n m enó, nepátral 
sem, ale vepadá to, že 
v inym našem národnim 
jazeko toto slovo néni. 
Takže ho s klidem bodem 
pokládat za hanácky. 
Netošim, ešle se poožévá 
ešt  nekde inde, než v našé 
rodin , dež tak mn  pošlete 
echo, a  so v obraze, ale 
o nás se tak nám – d um 
– ikávalo od nepam ti. Já 
bech slovo špokastl voln  
p eložel jako všete ka.

Je to podstatny mino 
rodo chlapskyho – teda 
možskyho – má za vzor 
pán, a tož ho zkosime 
vesklo ovat a všelejak 
polámat:
Špokastl, bez špokastla, 
ke špokastlovi, pro 
špokastla, špokastle!, 
o špokastlovi, se špokastlem.

Dež je jich vic, tož só to 
špokastli. Vic nepovim.

Řehnót si
Jedna z prvnich v ci, kery 
se malymo lovi kovi, 
keré se erstvo narodi, 
stanó, je boles  b óška. 
Bévá to z teho, jak ho 

hne  jak veleze na sv t, 
nakrmijó, abe netrp l 
hlade. No a ten lovi ek 
se napere k praskno ó, 
což mo zpusobi veleky 
boleni. Matka se pak 
snaži mo olevit tém, že 
ho hladi po tem b óško 
a všelejak s ém t epe. Dež 
je ósp šná, prcek si najednó 
zni ehožnic od éhne. 
Prost  si grgne. V tem 
mrko má pokuj, náramn  
se mo olevi a hne  je 
po pla o. Takovy éhnóti 
je nádherné biologické 
pochod trávici sóstave, 
keré vevrcholi nekde vic 
a nekde mi  hlasitém 
projevem. O miminek se to 
vežadoje, o dosp léch zas 
to pokládáme za projev 
hulvátstvi a špatné véchove. 

Tož jak to teda je? Nap e  
nás to o ijó a pak nám to 
zakazojó... To je sv t!

ehnót si je sloveso 
v in initivo a asoje se 
takle:

ehám, eháš, ehá, eháme, 
eháte, ehajó.

Minolé as: ehl sem si, 
ehl sis, ehl si, ehle sme si, 
ehle ste si, ehle si.

Podmi ovaci zpusob: ehl 
bech si, ehl be sis, ehl be si, 
ehle besme si, ehle beste si, 
ehle be si.

Bodóci as: ehno si, 
ehneš si, ehne si, ehneme 

si, ehnete si, ehnó si.
A rozkazovaci zpusob: 

ehni si! ehnite si!

Dobrá informace
PETR LINDUŠKA

O ervené Karkulce
POHÁDKE PRO OTRLY HANÁKE
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D kovný pr vod se v Samotiškách spojil s hody
Tradi ním pr vodem slaví hodovou ne-
d li v Samotiškách na Olomoucku. Po á-
tek tradice se datuje k roku 1856. Tehdy 
13. dubna v obci ho elo, požár zni il t icet 
jedna stavení a dva lidé zem eli na popá-
leniny. Proto se místní rozhodli, že uspo-

ádají prosebný a d kovný pr vod, aby se 
podobná tragická událost už nikdy neopa-
kovala.

PETRA PÁŠOVÁ

SAMOTIŠKY

Družička a mládenec

Tančí se v kruhu 
jako na svatbě

V Samotiškách se každoročně koná prosebný průvod, směřuje k bazilice na Svatý Kopeček.  Foto: Ivan Hlavatý, 2009, Vlastivědné muzeum v Olomouci

P kných strom  je po kalamitách málo, májky ale budou
Nejen lesník m, ale 
i obcím a dobrovol-
ným hasi m p id -
lává starost k ro-
vec. P išel as pro 
výb r smrku pro 
tradi ní májky, jen-
že najít hezký strom 
je te  v tší problém 
než d ív. Pentlemi 
ozdobený kmen se 
má v obcích ty it 
po celý kv ten.

PETRA PÁŠOVÁ

ST EDNÍ MORAVA 

Nejde o to si strom krást, 
věří v Brodku

V Hněvotíně staví strom 
pětadvacet lidí 

Máj v květnu musí stát

Májka zdobí střed Rymic každoročně už dvacet let. Strom místní zvedají pomocí jeřábu, 
za čtyři hodiny bývá hotovo.  Foto: archiv OÚ Rymice
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Setkání p ipomn lo 80 let od vypálení synagogy
OLOMOUC

Olomoucká synagoga stávala na dnešním Palachově náměstí od  roku 1897 do  roku 1939, kdy byla vypálena olomouckými 
fašisty.  Foto: Muzeum umění Olomouc

Hanácké Benátky 
letos mí í víc na d ti
LITOVEL

V Litovli ani letos nebude chybět jarmark, atrakce a zábavné soutěže pro děti, dobrodružná 
projížďka na pramici pod náměstím nebo ohňostroj.  Foto: www.hanackebenatky.eu

Divadelní Flora bude spolu 
s Bergmanem šeptat i k i et

Renomované eské i n mecké divadelní scény se p edstaví v kv tnu na festivalu Divadelní Flora 
v Olomouci. T iadvacátý ro ník jedné z nejv tších st edoevropských p ehlídek zve také na ko-
rejské tane níky, hudební koncerty, ilmy švédského režiséra Ingmara Bergmana nebo besedy 
a workshopy. Festival s mottem Šepoty a výk iky se uskute ní ve dnech 15. až 26. kv tna.

IVA NAJ ONOVOVÁ

OLOMOUC
Přijede české Divadlo roku

Tisíce návštěvníků

Divadlo pod Palmovkou se stalo Divadlem roku 2018. V Olomouci představí Goethova Fausta v režii polského režiséra Jana Klaty.  Foto: archiv Divadelní Flory
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TIME OUT 
PETRA KOMÁRKA

Více analýz 
o malých klubech

Hokejisté SK Prostějov 1913 z  ročníku 2012 na  mezinárodním turnaji v  Orlové, 
který vyhráli.  Foto: skprostejov1913.cz

Sportovec měsíce

Mladí hokejisté 
Prost jova

PETR KOMÁREK

VYŠKOV

Výška? Důležitá je 
sebedůvěra

Šance po trestu 
za údajnou korupci

Zase dvě remízy

(branká em Michalem Bár-
tou – pozn. red.) 

(Sigma v prvních t ech kolech 
získala sedm bod  – pozn. 
red.)

Řadu věcí bych udělal jinak

Baník je velkoklub. 
Dva roky byly super

S Vyškovem chceme 
vyhrát jaro

Do žák  nastupoval 
v útoku, pak se ale 
zabydlel v brán . 
Martinu Šustrovi 
paradoxn  pomoh-
la zran ní spolu-
hrá . Jeho zajíma-
vý p íb h tím však 
teprve za al. 

Branká e Šustra nakopl 
t etiligový Vyškov

Martin Šustr chytá balon při zápase za Baník Ostrava.  Foto: fcb.cz


