
Noviny ProOlomouc

1. Proč ses vlastně rozhodl vstoupit 
do politiky? Co Tě k tomu vedlo?
Vstoupit do politiky jsem se rozhodl 
po delších diskuzích o tom, zda pros-
tý občan může ve svém městě něco 
ovlivnit. Zprvu jsem si myslel, že 
pokud dokážu politikům sdělit z po-
zice své profese možnosti, jak by se 
daly některé problémy města řešit, 
budu alespoň se zájmem vyslechnut. 
Postupem doby jsem pochopil, že zá-
jem je strojený a věci půjdou ve stej-
ném duchu dál, a že pokud chci něco 
změnit, musím být aktivnější. A pro-
tože jsem se setkal s lidmi, kteří měli 
podobné názory, rozhodli jsme se 
založit politické hnutí. Tak se můžeme 
více angažovat, když je podle našeho 
názoru město poškozováno, nebo by 
se daly věci dělat lépe.

2. Jsi lídrem politického hnutí ProOlo-
mouc. Dalo by se stručně vyjádřit 
zacílení této strany?
Velké a zavedené strany, které usilu-
jí o parlamentní moc, kladou důraz 
v praktické politice na témata, která 
mají spíš celorepublikový charakter. 
Důkazem je, že na komunální před-
volební sliby si nejvíce vzpomenou 
před dalšími volbami. Snad proto rad-
niční koalice stihla rozsvítit náměstí 
minulou sobotu. Mně to přijde lo-
gické. Musejí myslet především na 
svoji existenci. Proto jsem ztratil víru 
v to, že by dokázaly pracovat s plným 
nasazením jen pro Olomouc. 
My parlamentní ambice nemáme. 
Naši členové jsou lidé, kteří bydlí nebo 
pracují v Olomouci. Naše témata jsou 
místní, věcná a nepopulistická. Nejde 
nám ani o zviditelnění, ani o Potěm-
kinovy vesnice. Chceme být poctiví 
jak k našim myšlenkám, tak sa mi k  

sobě. A to je to, co mě baví. Přemýšlet 
o reálném životě, jeho problémech a 
potřebách, o tom, jak by šlo to či ono 
dělat lépe a nebylo by k tomu potřeba 
vždy jen velkých peněz a velkých gest. 
Takové každodenní poctivé maličko-
sti, které v dlouhodobějším efektu 
přinesou věci krásné a fungující, věci 
jednoduché a přiměřeně nákladné.

3. Předpokládám, že se chcete 
především vymezit vůči tomu, jak v 
Olomouci vládla nynější koalice. Jaké 
vidíš největší problémy uplynulých 
volebních období?
Ano, pokud by radnice dělala všechno 
alespoň přijatelně, více naslouchala 
potřebám a námětům svých obyvatel, 
naše hnutí by nevzniklo. Bohužel, dle 
našeho názoru tomu tak není. Hlavní 
starostí radních by mělo být, aby měs-
to bylo atraktivní pro bydlení, pro 
firmy a podnikání i pro volnočasové 
aktivity. Musíme konstatovat, že rad-
nice pro to dělá velmi málo. Celkově 
je prostředí města zanedbané. To vidí 
snad každý, pokud srovnává s pros-
tředím, vybaveností a infrastruktu-
rou jinde. Není například zarážející, 
že v tak velkém městě, s takovým tu-
ristickým potenciálem, není radnice 
schopna přes dlouholeté diskuze 
zajistit ani veřejné záchodky? Stav 
olomouckých chodníků, i těch nedáv-
no opravených, není snad ani třeba 
komentovat. Každý má s tím po dešti 
jistě vlastní zkušenost. Spousta akcí, 
které radnice dělá z veřejných peněz, 
je nedomyšlených. 
Prostě neumí vytvořit takové pros-
tředí, aby aktivita lidí i podnikatelů 
městu pomáhala. Naopak jsme 
přesvědčeni, že někdy více škodí. 
Příkladem může být třeba kauza Šan-
tovky Tower. Z rozhodování radnice je 

cítit klientelismus, který ovlivňuje ži-
vot a atmosféru v celém městě. Za vel-
mi špatnými dlouhodobými výsled-
ky olomouckých politiků cítíme tři 
hlavní chyby - neupřímnou komuni- 
kaci s veřejností, ignorování odborno-
sti a žádné vize.

4. V čem vidíš největší potenciál měs-
ta Olomouc? Které oblasti současné 
vedení Olomouce podcenilo a zaned-
balo?
Největší potenciál Olomouce je v jeho 
prostředí a v obyvatelích. Výjimečná 
a atraktivní památková rezerva-
ce, úrodná Haná kolem, Univerzita 
Palackého se svojí historickou tradicí. 
Pokud se týče obyvatel, je mezi námi 
řada špičkových vědců, techniků, 
zapálených sportovců i milovníků 
kultury, místních obyvatel i studentů 
milující život v olomouckých ulicích, 
dobrých obchodníků a solidních pod-
nikatelů. Každá mladá rodina, která 
se rozhodne v Olomouci zůstat, každý 
domácí i přistěhovaný šikovný člověk, 
jsou pro Olomouc cenní.
V čem jsou rezervy? V tom, že toho 
co máme, si v praxi málo vážíme 
a  nepřinášíme takřka nic nového. 
O spolupráci s univerzitou se více 
mluví a píše, než se pro ni dělá, ne-
falšovanou hodnotu historického 
památkového centra snižuje výstav-
ba věžáků v jeho blízkosti. Co se týče 
prosperity a aktivní zaměstnanosti, 
jak je vidět z dlouhodobě nízkých 
platů a vysoké míry nezaměstnano-
sti, radní nedělají v praxi nic pro to, 
aby Olomouc nezaostávala za Brnem, 
Ostravou i Zlínem.

5. O co se, pokud bys byl zvolen, zasa-
díš?
Těch konkrétních věcí, kterým bych se 

chtěl věnovat, je mnoho. Tak alespoň 
tři hlavní okruhy…
Chci se zasadit především o zlepšení 
činnosti radnice, zvlášť o větší efekti-
vitu a aktivitu odborů, které pracují 
pro samosprávu - odbor koncepce a 
rozvoje, majetkový odbor apod. Čin-
nost samosprávy musí být prospěšná 
pro město i pro občany, musí být vi-
ditelná a kontrolovatelná, musí být 
transpa rentní. Nejde o to mít více 
peněz, ale ty peníze, co jsou k dispozi-
ci, investovat a vynakládat rozumně a 
hospodárně. Nejde o to jen pořizovat 
nové, ale vážit si toho, co je už vybudo-
vané a s péčí to udržovat, pokud je to 
smysluplné a přinese to obecně něco 
pozitivního.
Druhou oblastí je územní plánování, 
protože to je mým oborem. Ne všich-
ni si uvědomují, že územní plán je 
možná důležitější než rozpočet měs-
ta. Ovlivňuje rozumný rozvoj města a 
také dává občanům jistotu kvality je-
jich životního prostředí. Návrh nového 
územního plánu příliš plošně rozšiřu-
je Olomouc a dobudoucna tak asi za-
tíží Olomouc zbytečně vysokými pro-
vozními náklady. A také výchozí teze 
územního plánu ne vždy odpovídají 
konkrétnímu návrhu, proto bych se 
rád zasadil o jeho revizi.
Třetím tématem je kvalita veřej ného 
prostoru. Myslím si, že nelze dále 
připouštět, aby třeba v centru města u 
nové výstavby na sebe nenavazovaly 
chodníky podél domů, aby se 
nepřemýšlelo, jak v ulicích vymezit 
prostor pro cyklisty, aby se zastavo-
valy pozemky, přes které lze propojit 
parky, aby se podceňovaly při rekon-
strukcích i novostavbách zásobovací 
fasády domů, které jsou orientovány 
do veřejného prostran ství... A tak bych 
mohl pokračovat dál a dál.

6. Ve vašem volebním programu mě 
zaujal bod, v němž zdůrazňujete větší 
zapojení občanů do rozhodování ve 
věcech veřejných. Mluvíte o tzv. par-
ticipativním plánování…
Participovat znamená podílet se. 
V  poslední době se hodně hovoří 
o participativním rozpočtu města. 
Některé strany jej mají ve svém voleb-
ním programu. My chceme jít dále. 
Participativní plánování rozvoje měs-
ta je tím nejotevřenějším způsobem 
jeho řízení, kdy město v podstatě 
neustále vyvolává podněty k diskuzi 
s občany, s podnikateli či se spolky. 
Díky jejich zpětné reakci může lépe 
se svojí nabídkou čelit poptávce. Rad-
nice dnes zveřejňuje svoje aktivity 
většinou až v době, kdy je na zásadní 
diskuzi již pozdě. Pak spíš jen hledá 
obhajobu svých kroků, než aby při-
pustila pro město výhodnější řešení a  
rozvoj. Příkladem promarněné šance 
je třeba tramvajová trať na Nové Sady 
s řešením křižovatek jak na ulici 17. 
listopadu, tak i na Rooseveltově ulici. 
Přitom také nedošlo k využití nábřeží 
Mlýnského potoka pro rekreaci a vol-
nočasové aktivity, které proklamuje 
město ve svých koncepcích.

Za rozhovor děkuje Pavla Bergmanová

    ... pokračování příště

Volební noviny politického hnutí ProOlomouc pro volby do zastupitelstev obcí 2014
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Symbolem uplynulých 25 let v Olo-
mouci nejsou jen opravené domy v 
historickém centru, nová muzea a 
rozvíjející se univerzita,  ale i mrako-
drapy rodiny bývalého primátora, pře-
dražený aquapark a rozbité chodníky 
na předměstích i v centru. Vzniká 
málo pracovních příležitostí, protože 
město není pro firmy atraktivní. Na 
úřadech se ohýbá zákon a lidem se 
neměří stejným metrem. Radnice 
dělá nevýhodné obchody. Olomouc 
přešlapuje na místě.  

Věříme, že město se dá spravovat 
otevřeně a ve prospěch občanů, bez 
skrytých ekonomických tlaků. Věříme, 
že město se dá vést k dlouhodobému 
rozvoji hospodárně a bez zbytečného 
zadlužování.  

Chceme Olomouc fungující a krás-
nou. Olomouc, která se rozvíjí a váží 
si svého historického bohatství. Olo-
mouc, kde se dobře žije.  

V minulosti jsme častokrát vystupova-
li ve prospěch Olomuce - pro ochranu 
památek před znehodnocením, za 
fungující a hezké veřejné prostory, 
za potřebné dopravní stavby. Ale být 
aktivistou nestačí. Ani dobré úmysly 
nestačí. Abychom mohli něco změnit, 
potřebujeme znalosti, odhodlání a sí-
lu. Chceme vybudovat silné politické 
hnutí, založené na dobrovolné spo-
lupráci občanů ProOlomouc!  

Máte chuť pro Olomouc něco udělat? 
Zkusit změnit, jak fungují věci ve Vaší 
čtvrti, oboru nebo v celém městě? 
Víte, co by pomohlo olomouckému 
školství, bydlení, dopravě nebo pod-
nikání? Mluvte o tom s námi, pracujte 
na tom s námi: pojďte do toho s námi!

 V O L T E 
 

Má smysl volit ProOlomouc?

 Váš hlas má váhu
1 500 hlasů = 1 zastupitel
2 000 hlasů = 2 zastupitelé
2 500 hlasů = 3 zastupitelé
3 500 hlasů = 4 zastupitelé
4 500 hlasů = 5 zastupitelů
5 500 hlasů = 6 zastupitelů
6 500 hlasů = 7 zastupitelů

Pojďte do toho 
s námi! 



Ing. arch. Pavel Grasse 
Narodil se v roce 1961 v Olomouci. Po absolvování Slovanského gymnázia vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po 
studiu pracoval v olomouckém projekčním podniku Drupos na projektech rekonstrukcí bytových a občanských staveb. Od roku 
1991 se jako privátní architekt intenzivně věnuje plánování měst a metodice územního plánování, ale i projektování staveb. 
Působil jako hlavní architekt města Šternberka (1991-1995), hlavní architekt města Český Krumlov (1995-1997), jako konzultant 
a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město České Budějovice (1997-2002). Zkušenosti získával také na studijních 
pobytech v USA (1996) a ve Skotsku (1997).
I přes všechna mimoolomoucká angažmá stále žije v Olomouci, kde má svoji kancelář. Je podruhé ženatý a má 2 syny. Relaxuje 
hrou na hudební nástroje, turistikou, rekreačními sporty a chatařením.
Je členem Klubu architektů Olomoucka a není mu lhostejné, jak se Olomouc urbanisticky vyvíjí, jaké zásadní stavby se zde 
v posledních letech objevují, jaké zkreslené a povrchní informace o plánování města a investicích jsou veřejnosti předkládány. 
Rád by svými profesními zkušenostmi přispěl k snad rozumnějšímu hospodaření s rodným městem i jeho krajinou.
Kontakt: pavelgrasse@proolomouc.cz

Ing. arch. Tomáš Pejpek 
Narodil se v Praze, ale od svých šesti dní je Olomoučanem. Je rozvedený a má dvě dcery. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT 
v Praze. Sloužil civilní službu v azylovém domě v Olomouci a v léčebně dlouhodobě nemocných v Ledči nad Sázavou. Pracoval 
v ateliérech v rakouském Linci, Praze a Olomouci. Od roku 1998 má vlastní architektonickou kancelář v Olomouci.
Zabývá se městem – obnovou nevyužitých ploch a areálů, veřejným prostorem a dopravou, také územním plánováním 
a navrhováním staveb. Mimo cen v soutěžích získal s kolegou S. Rozwalkou národní cenu Grand Prix architektů 2008 za přestav-
bu sila v Olomouci. V uplynulých patnácti letech se snažil spolu s kolegy se střídavými úspěchy ovlivňovat případy, kdy olo-
moučtí politici prosazovali soukromé zájmy na úkor Olomouce nebo kdy ignorovali hlas veřejnosti a odborné názory. Působí 
v Klubu architektů Olomoucka a vede blog www.kaol.cz.
V zastupitelstvu se chce zasadit o jednoduchou věc: spolu s občany a politiky najít shodu v tom, jak udělat Olomouc úspěšným 
městem. A radnici přimět, aby vizi města rychle a efektivně začala provádět. Mezi městy panuje velká konkurence. Jestli chce 
Olomouc patřit k městům atraktivním a úspěšným, ve kterých se lidem dobře daří, musí vědět, odkud a kam směřuje. Máme 
k tomu dobré předpoklady – významnou univerzitu, správní centrum, starobylé historické jádro. Chybí nám ale ekonomické 
zázemí a dobré řízení města. Za co město utrácí daně svých občanů, nemá žádný směr a je amatérské. Olomouc promarnila 
25 let a déle si to už nemůže dovolit: Olomouc potřebuje plán pro to, aby byla úspěšná.
Kontakt: tomaspejpek@proolomouc.cz

Ing. arch. Petr Daněk 
Narodil se v roce 1980 v Olomouci. Vystudoval územní plánování na Stavební fakultě VUT v Brně. Živí se projektováním staveb.
Od roku 2010 mediálně komentuje a snaží se ovlivnit některé investiční aktivity Olomouce. Prvním tématem bylo nevhodné tra-
sování nové tramvajové trati na Nové Sady, při němž nebyla regulérně posouzena levnější a městštější varianta Rooseveltovou 
ulicí. Následně spoluinicioval první občansky pořádanou debatu ke konceptu nového územního plánu, kterému vytýká neúčel-
né rozšiřování města a nekoncepčnost. Inicioval změnu projektu rekonstrukce Třídy 1. máje, která nebyla provedena podle 
principů soudobého urbanismu a zcela zanedbala potřebu kvalitnějších podmínek pro chodce. Aktuálně působí v občanském 
sdružení Za krásnou Olomouc. Zajímá se o město nejen z hlediska urbanistického, ale i o jeho sociální a ekonomické funkce. 
Zvláštní důraz klade na zkvalitnění městských prostor pro obyvatele neodpovídajícím průměru: děti, senioři, lidé s omezenou 
schopností pohybu a orientace a na zkvalitnění podmínek pro příjemnější městskou mobilitu.
„Kvalitní komunální politika by měla vytvořit takový prostor, aby se jeho obyvatelé nebáli vyjadřovat své názory z důvodu, že 
nebudou vyslyšené.“
Kontakt: petrdanek@proolomouc.cz

Ing. arch. David Helcel 
Narodil se v Karviné a až do svých 25 let žil v Havířově. Po gymnáziu  vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Aktivně 
se podílel na Sametové revoluci. Po studiu pracoval ve stolárně Frakryl v Českém Těšíně. V roce 1992 přesídlil do Olomouce 
a nastoupil do projekční společnosti Invespol. Odsloužil si vojenskou službu v Hodoníně. Od roku 1999 funguje jako architekt 
na volné noze.
Věnuje se taoistickému taichi, běhání, kolu, tanci, horám a kresbě.
Pracuje převážně pro soukromé klienty v oblasti bytové a občanské architektury. Z veřejných realizací se autorsky podílel např. 
na interiéru koncertního sálu Moravské filharmonie Olomouc (společně s arch. M. Obenausem a arch. P. Skoumalem).
Již v roce 1995 otevřeně vystoupil proti neregulérnímu průběhu soutěže na dostavbu hotelu Gemo v Olomouci. Aktivně působí 
v Klubu architektů Olomoucka (KAO) a v občanské iniciativě proti Šantovka tower. V současné době se zasazuje o odpovídající 
architektonickou kvalitu plánovaného nového mostu na Masarykově třídě.
Velice rád by pozval Olomoučany ke spoluvytváření našeho města a ukázal jim, že má smysl posvětit tomu čas a energii. Řekněte, 
co potřebujete, co si přejete, i to, co nechcete – dáme tomu reálný obsah a souvislosti. Povzneseme tak očividně nejen Olomouc, 
ale – a to především – sami sebe.
Kontakt: davidhelcel@proolomouc.cz

ak. soch. Martin Lubič 
Narodil se roku 1962 v Zábřehu, zde vystudoval gymnázium a následně se opakovaně hlásil ke studiu malířství na AVU. Po 
tuto dobu pracoval jako dělník ve vodárně, kotelně a v divadle, 8 měsíců strávil na vojně. V letech 1983-1989 studoval na AVU 
v Praze, kde absolvoval obor sochař, orientace na architektonickou tvorbu a design. V letech 1989-1992 působí v architektonické 
kanceláři Studio OSA v Olomouci (s Petrem Fabiánem a Janem Poláchem), poté ve vlastní architektonické kanceláři. Od roku 
1984 je ženatý, má 2 dcery (1985, 1989). Od roku 1990 trvale žije v Olomouci.
Po 17. listopadu 1989 byl aktivní v Občanském fóru v Zábřehu. V roce 2003 zakládá Klub architektů Olomoucka (KAO), v roce 
2005 se stal členem petičního výboru iniciativy Braňme rozárium. Snaží se na půdě KAO aktivovat svoji profesní skupinu, rea-
govat na aktuální dění ve městě a regionu.
… narozen ve znamení býka, má práce je mým koníčkem, beru ji jako službu. Toto jsou hesla, citáty, které se mi líbí, a snažím se 
jimi řídit: „Lidé potřebují lásku a ne věci.“ „Dávej věcem řád, dáváš jim vše, co jim náleží.“ „Detail sám o sobě není nic, velká věc 
bez dobrého detailu není velkou věcí.“ „Příprava, toť vše.“ „Důležitý je výsledek.“ „Kvalita zůstává, cena se zapomíná.“
Kontakt: martinlubic@proolomouc.cz

Petr Macek 
Rodilý Olomoučák, který má Olomouc jako město rád a je mu líto, že zatímco jiná města ušla za posledních 25 let obrovskou 
proměnou, tak u nás to vázne na lokálních zájmech několika málo jedinců.
Po ukončení civilní služby na Charitě Olomouc zde zůstal a postupně procházel od pozice vedoucího Komunitního centra přes 
vedoucího střediska Khamoro pro etnické menšiny až po současnou pozici zástupce ředitelky, ve které se věnuje mimo jiné pro-
cesům, informačním technologiím, technickému zázemí a propagaci služeb.
Ve svém volném čase skautuje, cestuje a ocení dobré víno. Nejen Aquapark, olomoucký Hrad a další olomoucké projekty jej pře-
svědčily, že se už nestačí jen dívat a mluvit o tom, jak je to jinde lepší, ale je třeba něco pro to „lepší“ tady a teď udělat.
Jeho oblíbený citát je: „Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.“ (sir Winston Chur-
chill)
Kontakt: petrmacek@proolomouc.cz

Martin Šinkovský 
Šumperák, který před dvanácti lety zakotvil na studiích v Olomouci, už tu zůstal a založil rodinu. Je spoluautorem loutkového 
večerníčku Krysáci, byl redaktorem v Olomouckém deníku a jako scenárista pracoval na společném projektu Univerzity Karlovy 
a Akademie věd ČR s názvem Československo 38-89. Scénáře vytvořil také pro komiksovou část učebnice dějepisu Kde domov 
můj….
V současnosti působí jako šéfredaktor, editor a redaktor několika specializovaných internetových magazínů. Stále také píše 
scénáře pro komiksy (například Aktaión podle Ovidia, Hlavní cena na olomouckém festivalu VZÁŘÍ; Muzeum tvarůžků 
v Lošticích; pořad Jídlo s.r.o. na internetové televizi Stream).
V Olomouci žije a nemá v plánu odsud odjíždět. Rád by pro toto město něco udělal a ví, že se založenýma rukama to nepůde. Už 
ho přestala bavit arogance místních politických elit a chtěl by lidem nabídnout přístup, který se bude řídit především selským 
rozumem a bude upřednostňovat zájmy Olomoučanů.
Kontakt: martinsinkovsky@proolomouc.cz

2                                Kandidáti ProOlomouc
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PRO OLOMOUC DŘÍVE  A DNES

V Olomouci žijeme, pracujeme, mnozí 
z nás navrhují domy či ulice. Více než 10 
let se také věnujeme případům, kde se 
nám zdá, že politici se o své město málo 
nebo špatně starají. Některé kauzy jsme 
dokázali pozitivně občansky i profesně 
ovlivnit, u některých byla jiná „politická 
vůle“. Co se nám tedy podařilo ovlivnit, 
případně jsme o to alespoň ze všech sil 
usilovali?

Za lepší přednádražní prostor  
Při rekonstrukci olomouckého před-
nádraží zvolila radnice vedená tehdejším 
primátorem Martinem Tesaříkem řešení, 
které architekti a urbanisté důrazně ne-
doporučovali. Náměstí bylo vyprojek-
továno jen jako dopravní terminál. Místo 
brány pro návštěvníky města vznikl za 
600 miliónů nepřehledný a paradoxně 
také špatně prostupný dopravní uzel. 

Proti Paláci Morava  
Společným úsilím mnoha Olomoučanů 
se v letech 2001-2002 podařilo zabránit 
stavbě předimenzovaného obchodního 
centra v místě dnešní tržnice. Čelní 
politici jeho stavbu  prosazovali přesto, 
že návrh nesplňoval podmínky, které 
sami stanovili.

Za záchranu droždínské základní školy  
Oblíbené základní škole v Droždíně hro-
zilo v roce 2003 uzavření. Úsilím mnoha 
rodičů se ji podařilo zachránit.

Za východní tangentu  
Po letech marných slibů politiků o tom, 
že budou řešit zoufalou dopravní situa-
ci v Hodolanech, Pavlovičkách a Chvál-
kovicích a postaví východní obchvat 
Olomouce, jsme uspořádali v roce 2005 
petici zastupitelstvu. Snaha mnoha set 
občanů nebyla dodnes úspěšná.

Za Rozárium  
Z občanské iniciativy vedené mj. našimi 
kandidáty Veronikou Pragerovou, Marti-
nem Lubičem a Davidem Helclem vznik-
la v roce 2005 petice Braňme Rozárium. 
Občané vyjádřili svůj nesouhlas s neu-
váženým postupem magistrátu při jed-
nání o změně územního plánu. Podařilo 
se tak upozornit na „výměnné obchody“ 
mezi ODS a ČSSD, ohrožující nejvýz-
namnější rozárium v ČR.

Proti Šantovka Tower  
Iniciativa proti stavbě výškového by-
tového domu v ochranném pásmu 
městské památkové rezervace - dnes již 
několikaleté úsilí přesvědčit politiky, aby 
se postavili za památky a turistický ruch a 
ne za soukromého investora, který městu 
nic nepřináší – zatím nebyla úspěšná.

Za Třídu 1. máje pro lidi
Iniciovali jsme jednání s někdejším 
primátorem Martinem Novotným o 
zamýšlené rekonstrukci Třídy 1. máje, 
kde město chtělo upřednostnit pohodlí 
řidičů před chodci a dalšími uživateli 
této významné spojnice centra s hlavním 
nádražím a m.j. navrhovalo parkovací 
místa na úkor už tak úzkých chodníků.

Za hezké mosty  
Podařilo se nám zprostředkovat novou 
dis kuzi mezi Povodím Moravy, olomouc-
kou radnicí, Národním památkovým 
ústavem a brněnskou architektonickou 
kanceláří DRNH. V rámci protipovod-
ňových úprav byl původně navržen zce-
la nevhodný most na Masarykově třídě 
podobný těm, které vidíme u dálnic. 
Nová studie vzniklá z našeho podnětu 
přinesla dobrý návrh a můžeme doufat, 
že na Masarykově třídě vznikne hezký a 
reprezentativní most.

Kandidátní listina hnutí ProOlomouc

1. Ing. arch. Pavel Grasse, 53 let, architekt •  2. Ing. arch. Tomáš Pejpek, 47 let, architekt  •  3. Ing. arch. Petr Daněk, 34 let, architekt  •  4. Ing. arch. David Helcel, 47 let, 
architekt  •  5. ak. soch. Martin Lubič, 52 let, architekt •  6. Petr Macek, 34 let, zástupce ředitelky, Charita Olomouc  •  7. Martin Šinkovský, 35 let, textař  •  8. Mgr. Filip Jung, 
28 let, specialista IT 9. MDDr. Jan Mutňanský, 29 let, zubař  •  10. Eliška Brázdová, 34 let, lektorka, specialista na neurolingvistické programování  •  11. Doc. MUDr. Daniel 
Šaňák, Ph.D., 38 let, neurolog  •  12. Mgr. Tomáš Chalupa, 34 let, novinář  •  13. Bc. Jakub Šindelka, 30 let, kulturní antropolog  •  14. Mikuláš Daněk, 23 let, hudební pro-
ducent, promotér  •  15. MgA., BcA. Magda Ada Johnová, 36 let, pedagožka ZUŠ  •  16. Mgr. Martina Mertová, 36 let, historička umění  •  17. Adam Jung, 25 let, student VŠ  
•  18. Michal Mareš, 38 let, šéfkuchař  •  19. Mgr. Alexandr Jeništa, 37 let, rusista, překladatel, divadelní produkční  •  20. Aleš Velfel, 48 let, instalatér  •  21. MUDr. Marcela 
Škvařilová, 59 let, lékařka •  22. Tomáš Flidr, 39 let, automechanik  •  23. Jaroslav Mareš, 38 let, šéfkuchař  •   24. MUDr. Věra Hrubanová, 55 let, manažerka  •  25. PhDr. 
Veronika Prágerová, Ph.D., 46 let, VŠ pedagožka  •  26. Eva Kůdelová Jirsová, 35 let, optometristka  •  27. MUDr. Blanka Krtičková, 57 let, dětská lékařka  •  28. Jan Hlavsa, 
33 let, produkční  •  29. Mgr. Jaroslav Šindelka, 50 let, speciální pedagog  •  30. Ing. arch. Jan Šmoldas, 60 let, architekt

Chcete nás oslovit! 
Sdělit nám, co vás trápí? 
Kontaktujte nás!

Politické hnutí ProOlomouc
sídlo: Na Zákopě 322/62
779 00 Olomouc - Chválkovice 

kontaktní osoba:
Tomáš Pejpek, předseda ProOlomouc 
info@proolomouc.cz

IČ: 03204669 
transparentní bankovní účet: 
2300639745/2010
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1/ PRO ZAMĚSTNANOST 
A PROSPERITU

Podpora podnikání

Rozvoj města budeme plánovat spolu s podniky 
a podnikateli tak, aby měli pro svou činnost a 
zaměstnávání v Olomouci dobré prostředí – do
stupné pozemky, kvalitní dopravní obslužnost, 
jasné a pro všechny stejné podmínky. Zadávání 
městských zakázek bude transparentní a pod
nikatelé k nim budou mít rovný přístup. Zasa
díme se o lépe fungující úřady – „obíhat musí 
lejstra, ne lidé“. Nepřipustíme negativní dopady 
živelného rozvoje města na kvalitu bydlení, 
životního prostředí a rozpočet města.

Aktivní spolupráce s Univerzitou 
Palackého a dalšími vysokými 
školami ve městě

Budeme využívat jejich odborných kapacit při 
participativním plánování. Podpoříme vznik 
efektivního inovačního centra*. Provážeme cen
trum a další části města úžeji s univerzitním kam
pusem a zatraktivníme je pro studenty a pedago
gy. Oni nám přináší znalosti, vytváří poptávku 
a podporují místní prosperitu. Potenciál spo
lupráce města s UP a dalším vysokými školami 
je obrovský a město jej v současnosti ani zdaleka 
nevyužívá.

Podpora přírodovědného a tech
nického vzdělávání

Bez technicky vzdělaných lidí se perspektivní 
obory budou střední Moravě vyhýbat velkým 
obloukem. Pro žáky základních škol připravíme 
programy, které podnítí jejich zájem o příro
dovědné a technické znalosti a dovednosti, 
budeme spolupracovat se středními školami a 
iniciujeme založení polytechniky pro bakalářské
studium.

2/ LEPŠÍ FUNGOVÁNÍ MĚSTA

Větší slovo občanům

Občané musí mít silnější postavení. Pro
to odpolitizujeme komise místních částí 
i odborné komise městské rady. Město musí 
s občany probírat nejen drobnosti, ale i věci ce
loměstského významu. Hlas občanů musí být 
v rozhodování města brán v potaz nejen před 
volbami. Začneme s participativním rozpočtem 
– o užití části peněz z městského rozpočtu budou 
rozhodovat přímo občané. Občané budou moci 
přímo ovlivňovat také podobu města – prostřed
nictvím participativního plánování**.

Dobré hospodaření s městským 
majetkem

Konec předvádění se, začneme se starat o běžné 
potřeby obyvatel města. Ucpeme díry v rozpočtu. 
Více peněz do chodníků než do ohňostrojů.

Bohatá Olomouc = dobré služby 
obyvatelům

Posledních dvacet let se městský majetek jen 
prodává, výsledkem ale není žádný zisk. Také 
nepromyšlený rozvoj města způsobuje růst 
nákladů na dopravu, infrastrukturu a řadu 
dalších služeb, které město poskytuje. Olomouc 
proto chudne. Akce města bývají často výhodné 
pouze pro některé podnikatele, ale nevýhodné 
pro město. Tomu všemu máme v úmyslu za
mezit. Aby Olomouc dobře fungovala, musí činit 
koncepční kroky podpořené selským rozumem a 
v souladu s jasnou vizí. A musí tak činit poctivě.

*Inovační centrum  podporuje inovační pod
nikání a komerční využití výzkumu a vývoje. 
Spojuje univerzity a výzkumná centra s podnika
telskou sférou a snaží se využít přínos výzkumu 
a vývoje v regionu.

3/ SOLIDARITA OLOMOUČANŮ S 
OLOMOUČANY

Senioři

Zavedeme městskou dopravu pro seniory 70+ 
zdarma. Zlepšíme dostupnost terénních služeb. 
Budeme klást důraz na bezpečnost seniorů a 
nabídneme jim lepší dostupnost společenských, 
kulturních a sportovních aktivit.

Mladé rodiny

Větší respekt k rodičům a jejich dětem. Zajistíme 
podporu a asistenci pro mladé rodiny a matky, 
které potřebují pomoc. Zaručíme dostatečný 
počet míst ve školkách a jeslích a bezpečné pros
tředí škol, parků i přechodů pro chodce. Město 
zajistí pro žáky základních škol školní pomůcky 
zdarma.

Občané v přechodné nouzi

Aktivně jim budeme pomáhat při hledání práce. 
Zajistíme sociální bydlení, aby potřební ne
skončili „na ulici“. Nabídneme finanční a právní 
poradenství prostřednictvím neziskových orga
nizací a občanských sdružení, jež budeme jako 
město podporovat. Budeme bojovat proti obcho
du s chudobou.

 **Participativní plánování  zapojuje do 
plánování rozvoje celou obec. Účast různých 
sku pin (veřejnosti, podnikatelů, odborníků, 
apod.) slouží ke sladění postojů a předchází 
konfliktům mezi různými stranami.

4/ MĚSTO ŽIJE VE VEŘEJNÉM 
PROSTORU

Lepší (kvalitní) městský 
prostor

Fungující a krásná Olomouc – chytrá řešení ulic, 
náměstí a parků a jejich krása se městu vrátí ve 
větší prosperitě.

Doprava

Stejný prostor pro chodce a cyklisty jako pro 
auta. Spolehlivá hromadná doprava. Dotažení 
dopravních staveb – východní tangenta, severní 
spoj. Napravíme nedomyšlená řešení – např. 
vrátíme chybějící autobusy, které měla nahra
dit tramvaj. Zlepšíme dopravní dostupnost do 
fakultní nemocnice. Budeme koncepčně praco
vat na zlepšení parkování v centru a jeho okolí.

Rekreace a sport

Spojíme parky kolem centra do jednoho 
zeleného prstence. Dotvoříme zelené pásy podél 
řek, jimiž se Olomoučané dostanou z města pří
mo do přírody a přeměníme je v rekreačněspor
tovní zóny. Zachováme neředínský horizont. 
Podporovat budeme sport pro děti, mládež a 
seniory.

Spolková činnost vytváří zdravé 
podhoubí města

Budeme aktivně podporovat spolkovou činnost 
a konání různých menších akcí jednotlivých 
sdružení. Podpora nemusí být jen finanční, něk
dy postačí odbourat byrokratické průtahy a zajis
tit neziskovou propagaci v městských médiích.

PETR DANĚK

Snad žádný jiný projekt neukazuje 
zřetelněji, že způsob olomouckého 
vládnutí se od dob realizace 
prodělečného aquaparku vůbec 
nezměnil. Odhaluje až na kost slabiny 
politiků, především z ODS a ČSSD, 
v podobě nekompetentnosti ve dvou 
základních komunálních oborech, 
územním plánování a ekonomice 
města. 

Klíčová nezastavěná parcela měla 
podle koncepce města sloužit 
k budoucímu propojení zeleného par
kového prstence kolem městského 
centra, konkrétně k propojení Čecho
vých sadů a volnočasového areálu u 
plaveckého stadionu. Místo parku ale 
již druhým rokem hledíme na polo
prázdný dům, který před bankrotem 
zachraňuje pouze pro město nevýhod
ná dlouhodobá smlouva na pronájem 
kanceláří pro magistrátní úředníky. 
Na začátku (řekněme někdy v roce 
2007) tedy byl městský pozemek a 
jistá společnost Namiro, která podle 
svého jednatele Romana Navrátila již 
pátým rokem usilovala o postavení 

parkovacího domu na tomto pozem
ku (1). Za normálních okolností dost 
nepochopitelná věc, málokdo vyvine 
několikaletou energii na to, aby si 
postavil dům na cizím pozemku. 
Navíc by šlo o dům převážně parko
vací, u něhož finanční návratnost není 
úplně samozřejmá (vzpomeňme na 
prázdný parkovací dům v Koželužské 
ulici).
Podle obchodního rejstříku byl Roman 
Navrátil společníkem současného 
hejtmana olomouckého kraje a teh
dejšího radního za ČSSD Jiřího Roz
bořila (radním byl v období, kdy se 
podepisovaly klíčové smlouvy týka
jící se Namira). Rozbořil s Navrátilem 
v roce 1996 spoluzakládali společnost 
Slunovrat spol. s r.o., oba společnost 
opustili v roce 2010. (2)

O společnosti Namiro
Společnost Namiro, s.r.o. vznikla po
dle obchodního rejstříku v roce 1998. 
V průběhu své existence se zabývala 
mnoha činnostmi. Přes zemní práce, 
impregnaci dřeva a silniční nákladní 
dopravu se dostala k provádění staveb 
nebo ostraze majetku a osob. Pokud si 
však budete chtít nějakou ze služeb 

této společnosti objednat, zjistíte, 
že neexistuje žádný telefonní nebo 
emailový kontakt. Jediný kontakt, 
který v souvislosti se slovem Namiro 
najdete, jsou webové stránky Hanácké 
realitní kanceláře, která se již dva roky 
marně snaží prodat nebo pronajmout 
obchodní prostory v přízemí a luxusní 
byty v nejvyšším podlaží.

Město chce dům
Ke konci roku 2007 radnice vyzva
la podnikatele, aby předložili návrh 
parkovacího a administrativního 
domu a na jaře následujícího roku 
vybrala vítěze, kterým je, překvapivě, 
společnost Namiro. „Vybrali jsme 
návrh společnosti Namiro, protože 
nejvíc odpovídal požadavkům měs
ta. Magistrát obdržel projekty od 
čtyř subjektů, jenom dva z nich však 
byly zaměřeny převážně na parko
vací místa. Namiro předložilo návrh, 
který počítá s největším počtem 
míst pro stání, a to mělo při našem 
rozhodování největší váhu,“ uvedl 
někdejší primátor města, Martin No
votný (ODS) v Olomouckém deníku 
(3). Podle něj jsou klíčové také otáz
ky kapacity pro zaměstnance rad

nice a zejména speciální parkovací 
režim pro obyvatele Olomouce, kteří 
na městském úřadě vyřizují své 
povinnos ti. 

Výhody pro Namiro
V září roku 2009, stále ještě v období 
velké koalice ODS a ČSSD, město 
podepsalo se společností Namiro 
smlou vu o smlouvě budoucí, podle níž 
si město mimo jiné pronajímá přes 6 
tisíc metrů čtverečních kancelářských 
ploch v plánované budově. Za tento 
akt si radnice vysloužila kritiku od 
Tranaparency International a násled
ně si také vyslechla verdikt od Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, že 
spáchala správní delikt a musí zaplatit 
pokutu 300 tisíc korun (4). Úřad mimo 
jiné konstatoval: „Jednání zadavatele 
nezákonně narušilo samotný prin
cip zadávání veřejných zakázek, tedy 
zachování soutěžního pro středí, na 
němž je zadávání veřejných zakázek 
založeno, a které má umožnit z co 
možná nejširšího okruhu podaných 
nabídek vybrat nejvhodnější plnění 
pro zadavatele. Toto porušení zákona 
je podle Úřadu jedním z vůbec nej
závažnějších porušení zákona.“

Součástí verdiktu z roku 2013 jsou 
citované pasáže ze zmíněné smlouvy 
a občané se tak mohli vůbec poprvé 
dozvědět nové skutečnosti týkající se 
kritizovaného nájmu kancelářských 
ploch. Především jak výhodná je 
smlou va pro společnost Namiro. 
Než byla vůbec zahájena stavba, měl 
soukromý investor jistotu deseti
letého zisku z nájmu kolem 22 milionů 
korun ročně s bonusem každoročního 
navýšení ceny podle aktuální míry 
inflace. To dělá za deset let dalších 
5 milionů korun. Mimoto smlouva o 
smlouvě budoucí zavazovala město 
tak, že v případě nepodepsání smlou
vy o pronájmu po kolaudaci stavby 
musí společnosti Namiro zaplatit po
kutu ve výši 100 milionů korun. 
Smlouva byla podepisována v době, 
kdy celosvětová krize byla v běhu a 
ceny nemovitostí se řítily strmě dolů.
Je zvláštním paradoxem, že zatímco 
radnice vedená ODS vyjednává pro 
kanceláře městských úředníků cenu 
3.500 korun za metr čtvereční a rok, 
své vlastní stranické sídlo v zrekon
struovaném objektu Městské kni
hovny na náměstí Republiky (dům 
patří městu) si pronajímá za pouhých 

3                         Volební program ProOlomouc

Naše programové priority: 
lepší fungování magistrátu a více dobré práce pro občany 

Komunální volby se blíží a my bychom vám rádi představili hlavní body našeho programu. 
Rozdělili jsme je do čtyř hlavních okruhů a věříme, že jde o realistické plány, které zlepší život v našem městě.

Namiro je symbolem olomoucké bezradnosti 
• • • • • • • • • • • Nepovedená operace Kulový blesk • • • • • • • • • • •

PRO
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190 korun za metr čtvereční a rok. Po
dle tohoto klíče tak ODS město za de
set let připravila o více než 4 miliony 
korun. (5)

V roce 2010 skončila velká koalice 
ODS a ČSSD a na radnici se dostala 
TOP09 slibující rozpočtové úspory. 
Ivo Vlach o rok později v MF Dnes 
přiznává: „Už dnes si olomoucký ma
gistrát pronajímá kanceláře například 
ve Švédské ulici, kam chodí lidé pla
tit za svoz odpadu, nebo v budově ve 
Vejdovského ulici, kde sídlí agenda 
řidičů. Tyto prostory jsou však prona
jaty mnohem výhodněji než ty, které 
nabízí Namiro.“ (6)

Projedená budoucnost
Po dlouhých vyjednáváních se na
konec radnice domluvila na snížení 
nájmu z 3.500 na 2.990 korun za metr 
čtvereční a rok (7). V porovnání s ak
tuální nabídkou na trhu je ale částka 
stále vysoká. Prostory v podobné kva
litě jsou běžně k sehnání za o třetinu 
nebo dokonce polovinu nižší cenu, 
levněji je dokonce v nově otevřených 
luxusních kancelářích v Silo Tower.

8.května, Olomouc, 80 m2 – cena 1500 
m2/rok; Silo Tower, 168 m2 – cena 
2940 m2/rok; Třída Svobody, 130 m2 
– cena 2300 m2/rok; Třída Kosmo

nautů, PVT, 100 m2 – 2000 m2/rok; 
Riegrova Baťa, 172 m2 – cena 1200 
m2/rok; BEA – cena 3000 m2/rok.  (8)

Jaká je konečná bilance této nepove
dené operace „Kulový blesk“? V krát
kodobém horizontu deseti let město 
zaplatí na nájemném v Namiru přes 
200 milionů korun. Aby ale měli rad
ní z čeho nájem platit, musejí prodá
vat vlastní domy, ze kterých předtím 
úředníky do pronajímaných pros
tor přestěhovali. Prodej domů však 
vázne, zájemci nejsou a domy jsou 
tak prodávány za nižší cenu. Ze tří 
vystěhovaných domů se podařilo pro
dat jediný, a to dům U zlatého jelena, 
který za 60 milionů koupil známý olo
moucký podnikatel Ivan Kyselý, přítel 
Ivana Langera (9). Radnice přitom 
mohla každý rok místo nájemného 
v Namiru opravit jeden ze zmíněných 
historických domů.
Pokud se městu podaří prodat i os
tatní domy, vznikne po deseti letech 
zvláštní situace. Město nebude mít 
ani své domy, kde úředníci sídli
li, ani peníze, ze kterých by platilo 
nájem v Namiru pro další období. 
Radnice pod vedením ODS, TOP09 a 
KDUČSL tak doslova projídá svou, 
vlastně naši budoucnost. Namiro 
má kromě svých vlastníků přeci jen 
ještě jednoho vítěze. Je to již zmíněný 

hejt man olomouckého kraje Jiří Roz
bořil. Podle katastru nemovitostí jsou 
totiž s manželkou již druhým rokem 
jedinými fyzickými osobami, které 
obývají byt v nejvyšším podlaží (10). 
Přejme jim, aby brzo našli sousedy, 
a vlastníkům Namira, aby prodali 
nebo pronajali obchodní prostory 
v přízemí, které také druhým rokem 
zejí prázdnotou.

Poznámky a odkazy:
1. Olomoucký deník, 18. 10. 2007 – Rad
nice má zájem o parkovací dům.
2. Informace převzata z oficiálního výpisu 
z obchodního rejstříku. 
3. Olomoucký deník, 14. 3. 2008 – Matej 
Slávik: Stavba patrového parkoviště 
v Hynaisově hodně podraží.
4. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže  ROZHODNUTÍ: S33/2013/VZ
23828/2013/513/KST.
5. Odpověď na žádost o poskytnutí infor
mace podle Zákona 106/99 od Knihovny 
města Olomouce, p.o. ze dne 11. 9. 2012
6. MF Dnes, 22. 2. 2011 – Petra Klim
ková: Olomouc nechce platit za pronájem 
kanceláří dvacet milionů ročně.
7. MF Dnes, 31. 5. 2013 – Michal Poláček: 
Olomouc bude za úředníky v Namiru na
konec platit jen 18 milionů ročně.
8. Zdroj: http://www.sreality.cz
9. MF Dnes, 23. 8. 2013 – Michal Poláček: 
Olomoucký Zlatý jelen změnil oboru. Kyselý 
zaplatil šedesát milionů.
10. Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

DAVID HELCEL

Uvědomili jste si někdy, že naší his
torickémetropoli chybí jedna třešnič
ka na dortu? Ano, nemá žádný pěkný 
městský most. Realizace z dřívější 
i poslední doby (most Kosmonautů, 
Štítného nebo u plynárny) jsou pojaty 
účelově, bez tvůrčích a estetických 
nároků. A to je při investicích sta
miliónů korun na možná 100 a více let 
minimálně promarněná příležitost.
Podobná situace hrozila i nyní dokonce 
na jedné z hlavních městských tříd  
Masarykově. Současný most totiž má 
být v rámci protipovodňových úprav 
a rozšíření koryta řeky Moravy kom
pletně odstraněn a nahrazen novým 
přemostěním, dovolujícím průtok až 
300leté vody.
Původní, čistě účelová podoba nového 
mostu s betonovými svodidly opět 
připomínala spíše dálniční průtah než 
reprezentativní městský bulvár.
Odbornou kritikou v médiích a vys
toupením na městském zastupitelst
vu se nám však podařilo zdánlivě již 
hotovou věc znovu otevřít. Řešením 
byl pověřen brněnský architektonický 
ateliér DRNH a jeho návrh již působí 
sympaticky, elegantně a přiměřeně 
soudobě. Stavba by snad mohla začít 
již příští rok. Vše závisí na dotacích 
z Ministerstva zemědělství a výši fi
nanční spoluúčasti města.
Věříme tedy, že Olomouc bude mít 
konečně nejen fungující, ale i hezký 
nový most, po kterém bude radost 
přecházet!

Nový most přes Moravu na Masarykově třídě – jako nebe a dudy

Za peníze v Praze dům… 
a v Olomouci křižovatka

MARTIN ŠINKOVSKÝ

Jeden by řekl, že člověk potřebuje 
vystudovat školy, načíst mnoho ch
ytrých knih a neustále své vzdělání 
doplňovat, aby mohl vymýšlet něco 
tak komplikovaného, jako je světelná 
křižovatka. V Olomouci je to trochu 
jinak. Stačí mít pořádně naditý měšec.
Josef Tesařík (bratr bývalého hejtma
na a současného senátora Martina 
Tesaříka) je nějakým způsobem fas
cinován vysokými budovami. Dvě 
už si postavil (RCO a BEA) a na třetí 
(Spirituália) se chystá. Zatímco bu
dovu BEA Tesařík při stavbě obha
joval tím, že tam bude sídlit jeho 

Moravská vysoká škola (nesídlí, její 
prostory jsou v přilehlých budovách), 
u Spirituáliy svou potřebu do nebe 
trčící stavby halí do hávu duchovní 
obrody. Nicméně i prázdný věžák a 
plánovaná pyramida štěstí potřebují 
tak přízemní věci, jako je parkoviště a 
možnost dopravní obsluhy. 
Třída Kosmonautů, kde celý komplex 
vzniká (týká se věží BEA a Spiritualia, 
RCO krášlí olomoucké přednádraží), 
je jednou z hlavní tepen města a 
není jednoduché zasahovat do je
jího současného stavu. Tolik logické 
uvažování. Dál už mluví peníze a zná
mosti. Město řeklo, že žádnou křižo
vatku se semaforem budovat nebude. 
S tím se ale Tesařík nesmířil a křižo

vatku (včetně krásného semaforu) 
vybudoval za vlastní peníze. Třída 
Kosmonautů tak dostala další krásný 
semafor a doprava se na ní zase o 
kousek zlepšila. 
Jaké z toho plyne ponaučení? Nač být 
odborníkem, nebo se na ně obracet. 
Stačí mít dost peněz a je z vás do
pravní inženýr jedna báseň. Když 
o tom tak přemýšlím, bydlím na 
Dobrovského ulici a hodil by se mi 
přechod (samozřejmě se semaforem) 
přímo k našemu vchodu. Ten, co tam 
stojí, je daleko, a já bych si od zapar
kovaného auta nemusel zacházet. Jdu 
spořit do prasátka. Korunku ke ko
runce…

Kalendář předvolebních akcí 
a setkání s občany Olomouce
/Poradna ProOlomouc aneb Poraďte nám, poradíme vám
kdy: každé pondělí a čtvrtek až do 9. 10. 2014
čas: 15:00 – 17:00 hod.
kde: podloubí radnice na Horním náměstí

Víc hlav víc ví a nejlepší způsob, jak něco zjistit, je zeptat se. Chceme vědět, 
v jakém městě chcete žít vy. Přijďte a poraďte nám. Na oplátku poradíme my 
Vám s bydlením, stavěním  s prostředím, ve kterém se žije.

/Malý předvolební cirkus Pro Olomouc!
kdy: neděle 21. 9. 2014
čas: 14:00 – 20:00 hod.
kde: Smetanovy sady Olomouc (nalevo u 

Setkání s kandidáty a příznivci hnutí ProOlomouc! 

Napekli jsme pro vás:
Cirkus Levitare
Živá hudba 
Fotobudka Fotomatik 
Workshopy (nejen) pro děti 
Poradna (nejen) architektů 
Občerstvení   

Vyložíme vám své karty na stůl!

/Lidský rozměr 
ProOlomouc ve veřejném prostoru – filmová projekce

kdy: úterý 7. 10. 2014
čas: 19:00 hod.
kde: prostor mezi kostelem sv. Mořice a nákupní galerií Moritz

Přijďte do našeho podzimního kina, šlápněte do pedálů a promítejte s námi
film Lidský rozměr (Dánsko 2012, 77 min., r. Andreas M. Dalsgaard).
Vizuálně působivý dokument představuje snahy vizionářského architekta 
Jana Gehla a jeho kolegů, kteří se snaží navrhovat města jako místa pospolito
sti a blízkosti. Jak docílit, aby se ve městech žilo lépe? Na příkladech několika 
světových metropolí film sugestivně ukazuje, v jak živoucí a inspirativní or
ganismus lze města citlivými zásahy proměnit, či naopak jak lze ignorantským 
přístupem veškerý život v ulicích zabít. Krása těch nejlepších nápadů spočívá  
v jednoduchosti!
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Přijďte 
10. a 11. 
října 2014 
ke komunálním 
volbám.
Naše kandidáty 
najdete na 
volebním lístku č.

Původní most jako na dálnici

Nový návrh atelieru DRNH


