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Zápisník

Táto, přiznávám
se, led tehdy
fakt nevydržel
Jakub
Štos

vedoucí olomoucké
redakce MF DNES

A

si jako každého jiného
kluka i mne rodiče na začátku každé zimy varovali: „Hlavně ještě s klukama nelezte na led, není dost pevný.“
Samozřejmě marně. Kluci jsou
prostě kluci. A tak jsem i já zažil
nepříjemný okamžik, kdy se
pode mnou a mým kamarádem
led probořil. Mimochodem,
táta o tom dodnes nemá tušení,
ale snad už mi to teď projde.
„Nehodu“ se mi tenkrát podařilo utajit, což, pravda, nebylo
zase tak těžké, protože led pod
námi povolil kousek od břehu
a my zahučeli jen asi po kolena.
Zbytek odpoledne jsme strávili
u kamaráda doma a sušili boty
a kalhoty na topení.
Faktem je, že na nejistý led
jsem od té doby už nikdy nešlápl. Okamžik, kdy to pode mnou
zapraskalo a já zajížděl do ledové vody, si totiž naprosto přesně vybavuji i po víc než dvaceti
letech. Měl jsem tehdy kliku na
mělkou vodu. Kdybych ji ale neměl, rád bych, aby byl poblíž někdo, kdo umí věci jako lidé, o nichž píšeme na protější straně.

Vítězové soutěže

Ples mezi květy

MF DNES vyhlašuje výsledky soutěže
o vstupenky na Ples mezi květy.
Správná odpověď na soutěžní otázku,
kdy bylo založeno olomoucké výstaviště, byla a) 1966. Po dvou vstupenkách
na Ples mezi květy, který se koná dnes
od 19:30 hodin v nově opraveném pavilonu A olomouckého Výstaviště Flora a
v retro stylu navazuje na tradici v minulosti vyhlášených květinových plesů,
získávají:
Radomír Přikryl, Olomouc
Olga Hubková, Prostějov
(Vstupenky si výherci mohou po předložení občanského průkazu vyzvednout před
začátkem akce na pokladně.)

Výherci vstupenek na Ples mezi
květy na Výstavišti Flora
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Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105
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Cesty, cyklostezky,
parkování. Olomouc
splatí staré dluhy
Opravy silnic v okrajových čtvrtích, po kterých už lidé volali dlouho. K tomu řada
nových plánů včetně například dalšího úseku cyklostezky, která bude součástí
Moravské cyklotrasy. Olomouc zaplatí 50 milionů za vylepšení dopravy.
OLOMOUC Olomoucký magistrát se
letos a také příští rok při opravě silnic chystá splatit staré dluhy a také
na jihu města vybudovat jeden
z posledních kusů Moravské cyklotrasy. Ta má ve výsledku i přes
Olomouc vést od Králického Sněžníku až k Hodonínu.
Miliony korun tak kromě centra
města půjdou do nových cest
v městských částech Holice, Klášterní Hradisko, Nové Sady, Slavonín a Nemilany. Celkem vedení
Olomouce na obnovu a údržbu silnic vyčlenilo bezmála padesát milionů korun.
Více než čtyři miliony korun tak
například poputují do rozsáhlé
proměny Kaštanové ulice nedaleko centra města. Tamní silnice je
v havarijním stavu.
Při opravě ovšem místní získají
i devatenáct nových parkovacích
míst, radní se tady rozhodli pro celkovou a současně i dražší přestavbu.
„Práce na této rozsáhlejší akci
budou probíhat v roce 2015,“ doplňuje tisková mluvčí olomouckého
magistrátu Radka Štědrá.
Opravy pak již v letošním roce
čekají část Jaselské ulice v městské
části Holice, lávku pro pěší přes

FAKTA

Kde se bude pracovat?
- Jaselská ulice od slepého
zakončení po Moravskou ulici
- lávka pro pěší přes řeku Moravu
u Klášterního Hradiska
- silnice v ulicích Za poštou
a Jakoubka ze Stříbra
- polní cesta v městských částech
Slavonín a Nemilany (její začlenění
do Moravské cyklotrasy)
- ulice Kaštanová včetně
vybudování nových parkovacích
míst (v roce 2015)
řeku Moravu u Klášterního Hradiska či silnice v ulicích Za poštou
a Jakoubka ze Stříbra ve čtvrti
Nové Sady.
„Navržené opravy jsou dlouhodobě řešené problémové a urgované akce, kterými bylo a je nutno se
zabývat,“ podotkl první náměstek
olomouckého primátora Ivo Vlach,
který má na magistrátu mimo jiné
na starosti městský rozpočet.
Z něj půjde na silnice necelých
čtyřicet sedm milionů korun, celkově jde o částku srovnatelnou
s minulými lety. Přes třicet milio-

Nájemníci Avionu se bouří
proti prodeji, byty chtějí sami
» Pokračování ze strany B1

Přímo na olomouckého náměstka
Martina Majora se podle jeho slov
nájemníci z Avionu prozatím neobrátili. Jednání se vznikajícím bytovým družstvem se ovšem nebrání.
„Pokud se ukáže, že je opravdu reálná naděje, že současní nájemníci založí družstvo, které bude
schopno tento dům odkoupit, budeme se samozřejmě snažit vyhovět stávajícím nájemníkům,“ slibuje Major.
Poslední jednání rady města přitom na jiném příkladu ukazuje, že
pokud budou nájemníci jednotní,
určitou šanci mají.
Vedení Olomouce bylo totiž již
od loňského prosince rozhodnuté,
že chce v městské části Lazce prodat bytový dům v Synkově ulici.
Nyní ale radní plány změnili. Přesvědčila je většina tamních nájemníků – sedmadvacet z celkových třiatřiceti chce své byty odkoupit.

„Vzhledem k tomu, že současní
nájemci vyjadřují skutečně vážný
zájem a k záležitosti zamýšleného
prodeje přistupují velmi aktivně,
rozhodli jsme se revokovat usneseni rady. V opačném případě bychom trvali na prodeji nemovitosti
jako celku,“ okomentoval náměstek Major.
Masivní zájem nájemníků ze
Synkovy ulice ho překvapil. Prodej
jejich domu budou radní znovu
řešit 24. března.
Naproti tomu případ Avion ještě uzavřený není. Na stranu odpůrců se však zatím přidal klub opozičních zastupitelů z ČSSD. „S prodejem této nemovitosti nemůžeme
souhlasit. Jsme připraveni proti
němu důrazně vystoupit a bránit
tak zájmy nájemníků, u nichž tento krok stávajícího vedení města
vzbuzuje velké obavy,“ uvedl šéf
klubu zastupitelů z ČSSD Antonín
Michal Poláček
Staněk.

nů tentokrát Olomouc vloží do
údržby, bezmála patnáct pak
spolknou právě celkové rekonstrukce v jednotlivých ulicích.
„Tyto velké opravy vybíráme vždy
v souvislosti s požadavky jednotlivých komisí městských částí,“ doplňuje vedoucí odboru dopravy
Petra Pospíšilová.
Část financí olomoučtí radní letos použijí i na vybudování další
důležité části takzvané Moravské
cyklotrasy, která jako součást mezinárodní sítě pro cyklisty a in-line
bruslaře nakonec propojí Králický
Sněžník a Hodonín. V Olomouci
povede i přes městské části Slavonín a Nemilany. Promění se v ni
dnešní polní cesta vedoucí od železničního přejezdu v Nemilanech
až k již hotové cyklostezce u ulice
Požárníků. Dnes tuto cestu využívají i lidé, kteří na jihu města míří
k rybníku Hamrys.
Poslední část Moravské cyklotrasy, kterou v Olomouci zbývá dokončit, povede kolem Schweitzerovy ulice. I tady by se mělo již letos
začít pracovat, dle Vlacha se tu dělníci objeví, jakmile to počasí dovolí. Kompletně by olomoucká část
Moravské cyklotrasy měla být hotová už letos v létě. Michal Poláček

Výstava o „živé pochodni č. 2“

Uctít Jana Zajíce přišli i jeho sourozenci
V Šumperku včera začala výstava věnovaná studentovi místní průmyslovky Janu Zajícovi, který se 25. února 1969 na Václavském náměstí po vzoru Jana Palacha upálil na protest proti sovětské okupaci.
Výstavu sestavili šumperští studenti a pozvání na zahájení přijali
i sourozenci Jana Zajíce Marta a Jaroslav (na snímku).
(šot)
Marta Jansová a Jaroslav Zajíc na zahájení výstavy
Foto: Luděk Peřina, ČTK

Podnikatelem roku je šéf Fenixu
OLOMOUC (ČTK) Podnikatelem roku
2013 v Olomouckém kraji se stal ředitel a majitel společnosti Fenix Trading Cyril Svozil. Šéf firmy z Jeseníku, která patří k předním tuzemským a evropským výrobcům elektrických topných systémů, převzal
ocenění včera večer v Olomouci.
V Olomouckém kraji byl regionální
vítěz soutěže Podnikatel roku vyhlášen již poosmé.

Obchodní skupinu Fenix založil
Svozil v roce 1990, kdy patřila mezi
vůbec první soukromé společnosti
v Česku. Postupně se díky rostoucí
poptávce rozrostla na holding, který
je nyní tvořen deseti obchodními
společnostmi. Seskupení Fenix zaměstnává 292 lidí v šesti zemích,
z toho 121 pracuje v Česku.
Skupina, jejíž tržby loni vzrostly
meziročně o čtyři procenta na 1,045

miliardy korun, je významně proexportně orientovaná a většinu produkce vyváží do 54 zemí.
O vítězství Cyrila Svozila v letošním ročníku soutěže Podnikatel
roku rozhodla nezávislá porota, které předsedal František Piškanin ze
společnosti HOPI, který je držitelem
titulu Podnikatel roku 2012. Svozil
postoupil do celostátního finále, které se bude konat 4. března v Praze.

UNIČOV

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

BERNARTICE

Vandal poničil auto

Prestižní cena Salima

Policisté hledají klisnu

Rozbité přední i jedno z bočních
oken a k tomu navíc poškrábanou
palubní desku našel majitel auta,
které si zaparkoval v jedné z ulic
v Uničově. Neznámý vandal z automobilu sice nic neukradl, přesto
po sobě nechal škodu za třicet tisíc
korun.
(taš)

Regionální výrobce uzenin Váhala
a spol. z Hustopečí nad Bečvou na
Přerovsku veze jednu z prestižních
cen z brněnského potravinářského
veletrhu Salima. Porota expertů
udělila Zlatou Salimu 2014 jednomu z produktů tradičního výrobce
– špekáčkům.
(olo)

Klisnu slyšící na jméno Beatrice odvedl z ohrady v Bernarticích na Jesenicku minulý týden zloděj, kterého policisté nyní dopadli. Muž ale
nechce prozradit, kde klisnu ukryl.
Policie žádá veřejnost, aby pomohla koně najít. Světlá klisna má na
boku vypálené číslo 71 838.
(rš)

Krátce

Ani na Hrad. Arcibiskupství teď Tizianův obraz nepůjčí
Slavné dílo italského mistra Tiziana Apollo a Marsyas olomoucké arcibiskupství nehodlá v blízké době půjčovat a ponechá ho v obrazárně zámku v Kroměříži
KROMĚŘÍŽ, OLOMOUC V minulých sezonách se nacestoval dost, pro několik příštích let se tak mohou jeho
obdivovatelé spolehnout, že bude
na svém místě. Olomoucké arcibiskupství v dohledné době slavný obraz od italského mistra Tiziana
Apollo a Marsyas nechá viset na zdi
v obrazárně kroměřížského zámku.
„Žádostí o zapůjčení je pořád
dost, děláme to ale jen v naprosto
mimořádných situacích,“ potvrdila
Alena Jemelková, vedoucí památkového odboru Arcibiskupství olomouckého, kterému slavný obraz
patří.
O jedno z nejhodnotnějších výtvarných děl, jež jsou na území republiky, měli před nedávnem zájem třeba pořadatelé Tizianovy výstavy, která se připravuje na Pražském hradě.
Apollo a Marsyas na ní však nebu-

de. Výstava v Císařské konírně Pražského hradu je naplánovaná na duben a je součástí akcí, jež mají představit Tizianovo rodiště – Itálii.
Země se v červenci ujme předsednictví Evropské unie.
Kroměřížský obraz je však mimořádně cenný, a pro vystavovatele
tak je velmi složité jej získat. Musí
splnit obrovské nároky na bezpečnost, zajistit obrazu odbornou péči
nebo třeba doložit klimatické podmínky v místě, kde bude obraz vystavený.
Extrémně drahý je i speciální převoz nebo pojistka, která se podle odhadů může blížit i miliardě korun.
Vše navíc podléhá přísnému utajení.
„To jsou věci, které se domlouvají rok dva dopředu. O pražské výstavě jsme se dozvěděli nedávno,“
uvedla Jemelková. „Obraz navíc půj-

Apollo a Marsyas Tiziano Vecellio, zvaný Tizian, slavné dílo namaloval
v letech 1550–1576.

čujeme výhradně na světové výstavy, které mají hodnotu pro badatele
a ukazují kompletní dílo,“ vysvětli-

Foto: Dalibor Glück, MAFRA

la. V Praze byl naposledy vystavený
před osmi lety, celou loňskou sezonu strávil obraz v Římě, o rok dříve

byl k vidění v Olomouci. I proto se
s ním dalších několik let hýbat nebude. To je dobrá zpráva pro návštěvníky Kroměříže i všechny, kteří jsou závislí na cestovním ruchu.
Ačkoliv není přesně zmapované,
kolik návštěvníků přijíždí speciálně
kvůli tomuto slavnému obrazu,
v loňské sezoně, kdy v Kroměříži nebyl, klesla návštěvnost zámku a dalších památek ve městě o 30 tisíc
lidí.
Tizian obraz tvořil v letech 1550
až 1576. Začal na něm pracovat ve
svých 65 letech a rozměrné plátno
dokončil až v roce své smrti, tedy
v 91 letech. „Malba má místy až
sedmatřicet vrstev, Tizian obraz
měl celé ty roky v ateliéru a neustále jej vylepšoval,“ prozradil kroměřížský restaurátor František Sysel,
který jej v 60. letech restauroval.
Petra Procházková

