
Vize 2026
Hnutí spOLečně je po-
litickým komunálním 
uskupením, ve kterém 
je spousta odborníků a 
expertů v různých oblas-
tech. Jsme skupina lidí, 
kteří společně se všemi 
Olomoučany chtějí vytvá-
řet moderní město. Ne-
jsme profesionální poli-
tici, ale lidé z praxe, kteří 
jsou úspěšní ve svých po-
voláních.
Každý z našich kandidátů do-
posud samostatně pracoval 
na tom, aby byla Olomouc 
lepší. Jsme patrioti a na 
městě nám záleží. Uvědomili 
jsme si však, že opravdovou 

změnu můžeme přinést jedi-
ně, pokud spojíme síly.
Víme, že malé změny vedou 
ke změnám velkým. Nebojí-
me se neotřelých řešení a mo-
derních technologií. Umíme 
problémy nazývat pravými 
jmény a místo výmluv hledá-
me řešení.
Hnutí spOLečně chce, aby 
Olomouc v roce 2026 byla 
ještě lepší!
Aneb jak říká náš zastupitel 
Stanislav Flek: „Člověk má 
dvě možnosti: buď bude ne-
spokojený a bude nadávat u 
piva, anebo se rozhodne, že 
věci změní.“ My jsme se před 
více než čtyřmi lety rozhod-

li, že chceme věci měnit. Na 
následujících stranách se do-
zvíte všechno, co potřebujete 
vědět o Olomouci v roce 2026 
a budeme si přát, abyste se s 
našimi vizemi ztotožnili. A 
mockrát vám za to děkujeme.

spOLečně

4
volte

Proč je tak důležité jít k volbám?
Komunální volby, které 
nás na konci září zase 
po čtyřech letech čekají, 
nebudou o nic méně ani 
o nic více důležité než ja-
kékoli jiné volby. Nižší 
volební účast, která ko-
munálky obvykle pro-
vází, může být ale vní-
mána i velmi pozitivně.
Málokdy jindy! bude mít to-
tiž každý jeden Váš hlas ta-
kovou váhu, jako nyní. Má-
lokdy jindy můžete za tak 
málo ovlivit tak mnoho.
Zkuste si sami spočítat, kolik 
voličů má Olomouc, odečíst 
procento předpokládané vo-
lební účasti a najít za těmi 
čísly sebe samé. Obrovskou 
moc svého jednoho hlasu, 
který máte. Už chápete?
Chceme být pozitivní. Vi-
dět Olomouc takovou, jaká 
bude za další čtyři roky. 
Méně zakonzervovanou, s 
investicemi do rozumných a 
potřebných věcí a nikoli do 
megalomanských projektů, 
s klesajícím dluhem. Olo-
mouc rozkvetlou, uklizenou, 
ve které je radost žít. Věří-
me, že svou dosavadní prací 
jak v koalici, tak především 
v komisích městských čás-
tí, jsme za ty čtyři uplynulé 
roky dokázali, že to jde.
Podstatné je to, že to jde 
především díky Vám. Díky 
Vašim podnětům, Vaší spo-
lupráci, Vašemu zájmu. 
Jakýkoli politik bez účasti 
občanů a bez spolupráce s 
občany nedokáže nic. Velice 
si vážíme pozitivní atmo-
sféry a kooperace, kterou 
jsme s Vámi celé čtyři roky 
zažívali, a jen díky tomu se 
podařilo začít některé věci 

pozvolna měnit. Teď je čas 
jít zase dál.
Stačí přibližně tisíc z Vás, 
aby se jakákoli strana do-
stala do zastupitelstva, dva 
tisíce, aby získala mimo-
řádně silné karty nejen při 
vyjednávání o koalici, ale 
vůbec při prosazování svých 
a především Vašich projektů 
a snů. Představte si ty lidi 
třeba na tribunách Andro-
va stadionu. Dva tisíce se 
ztratí v prostoru. Chápete, 
jak málo někdy stačí k tomu, 
aby byla Olomouc ještě lep-
ší?
Chceme Vás tímto poprosit, 
abyste k volbám skutečně 
přišli. Za půlhodinu času i s 
cestou můžete dostat všech-
no to, co Vám slibujeme 
nejen v těchto novinách. A 
k tomu můžete dostat naši 
garanci, že se na všech změ-
nách a vylepšeních budete 
podílet s námi. Že cesta, na 
kterou se vydáme, bude i dál 
spOLečná, protože jinak si 
to neumíme představit.
Pevně věříme, že až bude-
te držet v rukou naše příští 
volební noviny, s datem při-
bližně léto 2026, budete je 
číst s uspokojením a s hrdos-
tí, neboť budou z velké části 
refl ektovat naši spOLečnou 
práci. Ta může spočívat jak 
ve vzájemné diskusi nad té-
maty a koncepty veřejného 
života, tak i v přímé pomoci 
na konkrétních projektech, 
ale návštěva volební míst-
nosti toto září je prvním 
krokem k tomu. Přejeme 
Vám, abyste volili s rozmy-
slem, a třeba Vám tyto novi-
ny pomohou se rozhodnout.

spOLečně
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Jakou váhu má váš hlas?
V Olomouci je přes 80 
tisíc oprávněných voli-
čů, k volbám jich chodí 
kolem 30 tisíc. Škoda. 
Na druhou stranu tak 
hlas každého jednoho 
má dva a půl vyšší sílu. 
Každý volič, díky počtu 
45 zastupitelů, disponu-
je tedy 45 hlasy, které 
může libovolně rozdělit 
mezi všechny kandidují-
cí. Byť nejjednodušší to 
má, když jedním křížkem 
zvolí jednu stranu a má 

uděleno všech 45 hlasů. 
Z posledních voleb vyplývá, že 
průměrně jeden volič přidělil 
42 hlasů a z nich 90 % roz-
hodlo, které partaje zasednou 
v zastupitelstvu. Pouze 10 % 
tzv. propadlo. Celkově tedy 
hranici 5 % z celkových hlasů 
překonalo 9 subjektů v roz-
pětí od 26,67 % až k 5,01 %, 
které zajistily dva mandáty.
V absolutních hodnotách zís-
kal nejvíce hlasů zastupitel s 
počtem 8 237 a zastupiteli s 
nejmenší podporou stačilo 1 

704 hlasů, aby zasedl do za-
stupitelské lavice. To je něco 
přes půl procenta ze všech 
voličů, kteří se dostavili. Je 
tedy vidět, že každý hlas je 
důležitý pro to, aby zastupitel 
opravdu zastupoval. Neboli 
měl většinu shodných názo-
rů s voličem. V posledních 
volbách rovněž dva politic-
ké subjekty působící pouze 
v Olomouci dokonce svým 
ziskem hlasů předběhly čty-
ři tehdy parlamentní strany. 
Čili tvrzení, že „ti místní se 

tam stejně ani nedostanou“ 
rovněž nemá v komunální po-
litice vždy opodstatnění. Zá-
věrem snad jen apel, že volič 
by si měl všímat i profesní 
pestrosti kandidátů, proto-
že městskou Radu je možné 
sestavit pouze ze zvolených 
zastupitelů (nelze povolat 
jiné odborníky na příslušné 
oblasti), a tak plná Rada dok-
torů či jiných jednostranně 
profesně zaměřených lidí pak 
může mít problém třeba s 
ekonomikou či kulturou.

Více na straně 7
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Co napomůže čistší Olomouci?
Zkusme „vídeňský koš“!

Vážení přátelé,
začnu zeširoka. Během 
prázdnin mě zaujal tento 
text nedávno zesnulého her-
ce Josefa Abrháma: „Řadu 
let se kdekdo pokouší po-
jmenovat, v čem spočíval 
‘styl’ Činoherního klubu, v 
čem byl ‘odlišný’. Nebylo 
to v pilnosti, jistě existova-
la řada divadel pilnějších. 
Nebylo to v experimentech 
vyhledávat ‘objevné’ a provokativní výklady, nebylo to di-
vadlo avantgardní… Možná, že klíč k odpovědi je skryt v 
samotném názvu – Činoherní klub.
V klubu se dobrovolně setkávají lidi, kteří mají o něco zá-
jem, které spojuje podobný nebo společný pohled na něco, 
co je baví, zajímá a čemu věří. Je to společenství rovnocen-
ných zájemců, kteří se vzájemně respektují, tolerují a inspi-
rují. Jako v jazzklubu zahraje každý své sólo a pak všichni 
společně na stejné téma, a mají radost, když to druhému 
jde. A protože každý má talent, má také každý svoje sebevě-
domí a jistotu, a necítí tak potřebu na druhého žárlit nebo 
mu závidět. A taky takoví členové musí mít dobrou povahu 
a umět být na sebe navzájem hodní… Tohle možná měli za-
kladatelé na mysli, když zvolili slovo ‘klub’. Seskupení takto 
vybraných členů klubu bylo předpokladem a zárukou toho 
pohledu na divadlo, které zakladatelé měli na mysli.“ 
Tento Abrhámův názor komentoval můj kamarád těmito 
slovy: „Ivanko, kéž by se po volbách Olomoucké zastupitel-
stvo stalo obdobným „klubem“!“  A tehdy mi to došlo! To je 
přesně to, po čem toužím nejen na divadle, ale vlastně všu-
de. A v komunální politice obzvlášť. Vždyť každému z nás 
by mělo jít především o to, aby naše krásné město ještě víc 
vzkvétalo. A je přece jedno, jestli to prosazuje ta či ona stra-
na, to či ono hnutí. Podstatné je, aby rozhodování zastu-
pitelů bylo ku prospěchu obyvatel. A tak vám, milí voliči, 
přeji šťastnou ruku v nadcházejících komunálních volbách 
23. a 24. září, ať se vám podaří vybrat těch správných 45 
lidí, kteří budou umět mezi sebou komunikovat a společně 
zasednou v tom mém vysněném „klubu“.

Vaše Ivana Plíhalová

Je čas. Po čtyřech letech práce v Komisi městské části Tabulový vrch je na čase složit účty. Čtyři roky jsem vy-
konával práci, o kterou se může přihlásit každý. Nemusíte být ani členem žádného politického subjektu, naopak 
musíte být připraveni obětovat svůj volný čas, energii, nápady a řešit problémy i požadavky města či obyvatel.
Na Tabulovém vrchu, resp. 
v Neředíně, bydlím celý ži-
vot a je to část města, ve 
které jsem spokojený. I 
proto mě práce ve zdejší 
komisi neskutečně naplňu-
je, protože pomáhám růst a 
zlepšovat okolí svého byd-
liště. Pro sebe, pro vás, pro 
další generace a naše děti. 
Osobně mám velkou radost 
z věcí, které se nám poved-
ly. Opravilo se několik sto-
vek metrů silnic na ulicích 
Okružní, Hněvotínská nebo 
aktuálně probíhající opravy 
ulice tř. Svornosti. Podařilo 
se nám opravit další část pá-
teřních chodníků, byť jsem 
si vědom, že revitalizaci by 
potřebovaly i další cesty pro 
pěší. 

Budu bojovat za peníze 
na opravu chodníků
Bohužel jsme limitováni 
prostředky města, které 
z rozpočtu pro opravu chod-
níků jednotlivým KMČ vy-
hradí a rád bych na radnici 

bojoval za navýšení částky 
nejen pro tyto účely.
Odstranili jsme tři bývalé 
protipožární nádrže, kte-
ré sloužily spíše jako místo 
pro odhazování odpadků 
nezodpovědných občanů a 
hrozilo zde nebezpečí úrazu. 
Místo nich jsou jámy zasy-
pány hlínou a byla vysazena 
nová zeleň, na kterou v hnu-
tí spOLečně velmi dbáme. 
Opravili jsme dětské hřiště 
na ul. Karafiátova, brzy se 
opraví také hřiště na ulici U 
Kovárny, mysleli jsme také 
na menší hřiště pro mamin-
ky s dětmi, jejichž opravu 
však přibrzdil neočekávaný 
nárůst cen stavebních ma-
teriálů. Do budoucna jsou 
však tyto opravy zaneseny 
v plánu prací a rád bych 
nová hřiště v naší KMČ vi-
děl, protože jsem prvky 
těchto hřišť sám vybíral. 
Děti i rodiče si mohli uží-
vat na každoročním Dni 
Tabulového vrchu v parku 
Malého prince, kde bylo le-

tos současně otevřeno wor-
koutové hřiště pro dospělé. 
Od Foerstrovy pošty zmizely 
ohavné stánky, které hyzdily 
prostranství a mimo nich je 
připravena studie budoucí 
podoby náměstíčka před Fo-
erstrovou poštou a malý trh 
pro stánkaře se zeleninou. 

Nové bezbariérové za-
stávky jsou již skuteč-
ností
Z papíru do reality se nám 
podařilo dostat moderni-
zaci autobusových zastávek 
na ulici Kmochova a Dvo-
řákova, které dostaly nový 
kabát, byl zpevněn nejen 
povrch vozovky, ale zastáv-
ky jsou nově bezbariérové a 
mohou na nich vystupovat 
také občané se zdravotním 
hendikepem. Nově byla vy-
budována zastávka Profeso-
ra Fuky, která byla součástí 
opravy vozovky a nového 
kruhového objezdu, který 
sníží množství dopravních 
nehod na frekventované 

křižovatce Okružní x Hně-
votínská.
Chtěl bych poděkovat také 
vám, zodpovědným obča-
nům, kteří píšete své pod-
něty k nám na komisi, cho-
díte diskutovat, zajímáte 
se, staráte se o okolí svého 
domu, nebojíte se zvednout 
odpadky u kontejnerů nebo 
se zapojíte do akce Ukliďme 
Česko. 

Spolu s Vámi chci také 
„Ještě lepší Olomouc“!
Vám všem patří velký dík a 
byť třeba nejste členy komi-
se, jde vidět, že vám na po-
době svého bydliště záleží. 
Na oplátku vám slibuji, že 
budu pokračovat v aktivitě 
vedoucí k výsadbě nových 
stromů, opravám chodníků 
i cest, revitalizaci veřejných 
prostranství a budu bojo-

vat za navýšení pravomocí 
KMČ, zvýšení jejich rozpoč-
tu, protože KMČ jsou důle-
žitý poradní orgán zastupi-
telstva i odborných komisí. 
Chci naslouchat vám, svým 
voličům, ale především sou-
sedům. Společně se svými 
kolegy z jiných městských 
částí se zasadíme o to, aby 
byla „Ještě lepší Olomouc!“

spOLečně

Úklidem veřejných prostranství jsme v hnutí spOLečně strávili desítky 
hodin. Po více než čtyřech letech naší existence jsme snad dokázali, že 
se nejednalo pouze o předvolení tah před komunálními volbami v roce 
2018, protože v úklidech jsme pravidelně pokračovali po celou dobu mezi 
volbami. Proč? Protože považujeme za důležité věnovat se veřejnému 
prostoru, a zdaleka ne všechnu práci lze ovdést manažersky z kanceláře. 
Za ty roky s sebou neseme spoustu poznatků, které bychom rádi uvedli 
do života.
Podívejte se, prosím, pozorně 
na fotografi i. Je na ní „vídeň-
ský odpadkový koš“, grafi kem 
vsazený na Masarykovu ulici 
zde v Olomouci. Čím je jiný, 
než ten náš?

Dobrá řešení spočívají v 
maličkostech
Mnohdy není kultivace veřej-
ného prostoru jen otázka vel-
kých projektů a milionových 
investic. Řešení často spočívá 
v nápadu, nebo jen v tom, že 
se přiučíme u sousedů.
Vídeň je péčí o veřejný prostor 
pověstná. Dokonce na tuto 
agendu zřídila zvláštní měst-
ský odbor, a my si můžeme u 
našich jižních sousedů vzít v 
mnohém příklad. Proto, proč 
vymýšlet vymyšlené?
Vídeň má v ulicích odpadkové 
koše, které nabízejí silné řeše-
ní právě v maličkostech. Není 
to jen telefonní číslo, na které 

lze zavolat v případě, že je koš 
plný, ten hlavní detail spočívá 
ve sloupku nahoře. Slouží ku-
řákům k odložení nedopalku. 
Až pojedete do Vídně, všimně-
te si, jak jsou jejich ulice čisté. 
I tenhle detail k tomu přispěl.

Kde by se takové řešení 
uplatnilo? Všude v Olo-
mouci
Olomouc nic takového nemá. 
Prostor pro odkládání cigare-
tových nedopalků je na našich 
odpadkových koších řešen 
buď velmi nešťastně, anebo 
vůbec. „Je to krásný příklad 
toho, že dobrá řešení existují, 
a nemusí vůbec nijak zatížit 
městskou kasu,“ říká zakla-
datel hnutí spOLečně Robert 
Runták. Podle jeho slov by 
hnutí spOLečně rádo tyto 
koše v Olomouci instalovalo, a 
to principem průběžné výmě-
ny tak, aby novinka skutečně 

nezatížila rozpočet mnohami-
lionovým jednorázovým vydá-
ním. „Dovedu si takové koše 
představit všude, ale výslov-
ně bych rád zmínil například 
okolí tramvajových zastávek, 
kde je v Olomouci občas do-
slova závěj nedopalků. Může-
me si stěžovat, že jsou kuřáci 
nepořádní, ale mají skutečně 
kam nedopalek odhodit?“, ptá 
se Runták.

24 tisíc košů ve Vídni
Z Vídně si přitom lze vzít 
příklad nejen v technickém 
provedení košů, ale i v jejich 
množství.    Česká města mají 
ve srovnání s jinými metro-
polemi střední Evropy košů 
o poznání méně, a zdaleka 

nejlépe je na tom právě Ví-
deň. V ulicích a parcích města 
je umístěno na 24 tisíc košů, 
přičemž když se toto číslo 
přepočte, tak na tisíc obyvatel 
připadá 14 košů.

Jak je na tom Olomouc?
Vlastně ne až tak zle. Košů 
máme ve městě 1200 kusů,  
na jejich úklid ročně vynalo-
žíme 6,754 milionu korun a 
pracovníci Technických slu-
žeb vezmou za rok do rukou 
a vysypou 236 530 košů, čili 
průměrně je každý koš vysy-
pán za rok 197x. na 1000 oby-
vatel máme 12 košů. Větším 
problémem než počet je však 
mnohdy jejich umístění...

spOLečně

Chci naslouchat - Vám, svým sousedům

„Slibuji Vám, že budu pokračovat v aktivitě vedoucí k výsadbě nových stromů, opravám chodníků i cest, revitalizaci 
veřejných prostranství a budu bojovat za navýšení pravomocí KMČ, zvýšení jejich rozpočtu,“ říká Lukáš Krbeček.

Usilujeme o kompletní revitalizaci zanedbaného veřejného prostranství v okolí pošty a ulicích Foerstrova - Dobnerova. 
Návrh: Ječmen studio.

Doplnění herních prvků na dětském hřišti na ulici Karafiátova.
Zdroj: KMČ Tabulový vrch
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Silnou stránkou hnutí spOLečně je realistický pohled
Otakar Štěpán Bačák a Robert Runták v předvolebním dvojrozhovoru

Martin Rak zůstal olomouckým patriotem. Foto: archiv spOLečně

Kandiduji, abych morálně podpořil hnutí spOLečně, 
říká ke své kandidatuře Martin Rak
V Olomouci byl Martin 
Rak dlouhá léta znám pře-
devším jako marketingo-
vý manažer fotbalového 
klubu Sigma Olomouc, 
osud ho ale v posledních 
letech pracovně zavál do 
Ostravy. 

Jak jste se dostal k hnutí 
spOLečně?
Oslovili mě dva lidé, které 
znám přes 20 let, mám k nim 
důvěru, nikdy mě nezklamali, 
oba z Hnutí společně. Robert 
Runták a Ivo Hager. Navíc 
myšlenky tohoto hnutí jsou mi 
dlouhodobě sympatické, takže 
věřím nejen těm dvěma, ale ce-
lému hnutí.

V komunálních volbách 
jste na kandidátce hnutí, 
jak vidíte své šance?
Tuto svou kandidaturu vní-
mám jako morální podporu 
celému hnutí. Tím, že kan-
diduji až ve druhé desítce, je 
málo pravděpodobné, že bych 
byl zvolen. Ale kdyby k tomu 
došlo, určitě bych mandát při-

jal a plnohodnotně jej vyko-
nával.

Předpokládám, že byste 
se jako zastupitel věno-
val problematice sportu. 
Láká vás třeba sportovní 
komise města?
Myslím, že zkušenosti, které 
mám, jsou velké. Přes dva-
cet let. Z toho dvanáct v z 

managementu olomouckého 
fotbalu, roky potom externě 
v dalších olomouckých klu-
bech. A dnes téměř pětileté 
zkušenosti z ostravského Ba-
níku. Jsem schopen vše vyu-
žít třeba ve sportovní komisi. 
Včetně přesahu do sportov-
ního marketingu, PR či ob-
chodu.

spOLečně

během minulého volebního 
období k těm věcem přispě-
li, kdy jsme se snažili příjmy 
města narovnat adekvátně 
tomu, co město pro občany 
řeší.

Byla řeč o potenciálu 
města. Z jakého úhlu? Je 
ten potenciál v památko-
vé rezervaci, která nemá 
široko daleko konkuren-
ci, nebo je v ekonomic-
kém potenciálu? A do 
jaké míry do toho pro-
mlouvá osobnost „líného 
Hanáka“? A pokud bych 
se odpíchl od toho, je tu 
ten potenciál vůbec? Pro-
tože ve finále je to stejně 
o lidech...
Robert Runták: Já si určitě 
nemyslím, že by Hanáci byli 
líní. Potenciál Olomouce vi-
dím v tom, že má svou his-
torii, během té historie bylo 
dlouho nejdůležitějším měs-

tem na Moravě. Je to město, 
které má neuvěřitelný genius 
loci, což často přehlížíme, 
protože tady žijeme celý ži-
vot. Vím ale, jak na město re-
agují lidé, kteří sem přijedou 
na návštěvu a jsou schopni se 
během pár dní do Olomou-
ce zamilovat. Zdědili jsme 
významné město, základ je 
dobrý a zdravý, dá se na něm 
stavět. Město má dobrou po-
lohu, dopravní dostupnost, 
kvůli univerzitě do něj při-
cházejí zajímaví lidé. To není 
málo.
Otakar Bačák: Není to jen o 
těch Hanácích, jakkoli vždyc-
ky říkám, že je to vždycky 
potřeba všechno, co fungu-
je jinde, násobit takzvaným 
koeficientem Haná. Dá se 
ale samozřejmě pracovat i s 
dalšími aspekty. Od září nám 
začne platit nové rozpočtové 
určení daní, ze kterého se dá 
vyčíst, že v Olomouci pracuje 
devadesát tisíc zaměstnanců! 
A to rozhodně nemohou být 
jen Olomoučané. A je to otáz-
ka i návštěvníků a potenciálu 
těch návštěvníků. Je v tom 
potenciál příjmů a tedy cesta, 
jak dostat město ze špatných 
rozhodnutí minulosti.

Máme před sebou další 
čtyři roky, za které bude 
ledacos jinak. Jaké byste 
chtěli vidět město v roce 
2026?
Robert Runták: Hlavně bych 
si přál, aby Česká republika 
a celá Evropa byla v klidněj-
ší a pohodovější situaci, než 
v jaké momentálně je. Doba 
není jednoduchá a všichni 
žijeme v nějakých obavách. 
Přál bych si, abychom v roce 
2026 neměli takové obavy, a 
abychom žili v míru. Pokud 
se tyto předpoklady naplní, v 
což pevně doufám, přál bych 
si, aby Olomouc opustila ně-
které své velmi konzervativní 
přístupy a aby se nebála jít 

k životu ve městě nebo ve 
vztahu k veřejnému prostoru 
do odvážnějších řešení. Aby 
město získalo větší šmrnc, 
podařilo se opustit onu občas 
maloměstskou atmosféru, 
aby se stalo více současným a 
otevřeným městem.
Otakar Bačák: Mám prag-
matičtější cíle. Udělali jsme 
si průzkum ohledně majet-
ku města a chtěl bych ho mít 
za čtyři roky v lepším stavu. 
Abychom dokázali ufinanco-
vat nutné opravy a abychom 
dokázali pochopit, že jsou 
věci, které město nemá dělat. 
Tím se zase vracím k otázce 
štíhlého města.

Poprosím vás oba na zá-
věr o nějakou výzvu voli-
čům, proč by měli jít k 
letošním volbám.
Otakar Bačák: Když jsem se 
díval na výsledky posledních 
voleb, tak rozdíl mezi budou-
cím zastupitelem s nejvyšším 
absolutním počtem hlasů a 
nejnižším byl asi jen čtyřná-
sobný, a 1 700 hlasů stačilo 
pro vstup do zastupitelstva. 
Z toho těch asi milion dvě 
stě tisíc odevzdaných hlasů 
(každý máme 45 hlasů, pozn. 
red.) devadesát procent roz-
hodlo o tom, kdo bude v 
zastupitelstvu a jen deset 
procent bylo zmařeno pidis-
traničkami, které nakonec v 
zastupitelstvu nezasedly.
Robert Runták: Předně chci 
říct, že má smysl volit spO-
Lečně. Jsem přesvědčený, že 
jsme již ukázali, že vnímáme 
potřebu změn, myslím si, že 
víme, jak by se měly dělat, 
ale zároveň jsme realisté a 
nechceme bojovat se světem 
a neříkáme, že je zase úplně 
všechno špatně. Co je silnou 
stránkou našeho hnutí, je re-
alistický pohled a schopnost 
pracovat dlouhodobě.

spOLečně

Časté otázky obyvatel sídliště Nové Sady...
... a odpovědi na ně!
V poslední době je na 
našem sídlišti velký pro-
blém s parkováním po-
blíž domu. Co s tím udě-
láte?
Váš problém naprosto chá-
peme. Bohužel, počet aut na 
jednu rodinu se neustále zvy-
šuje. Proto chceme, aby dob-
ře fungovala parkovací politi-
ka, protože právě ta přinese 
benefity pro Olomoučany s 
trvalým pobytem a z vybra-
ného parkovného tak mohou 
vzniknout další parkovací 
místa. Řešení vidíme ve vý-
stavbě záchytných parkovišť 
na okrajích města, zejména 
pro ty, co do Olomouce pouze 
dojíždějí.

Vadí nám hluk z tramva-
jové tratě, navíc to kom-
plikuje dopravu. Kdy už 
to bude konečně hotové?
To nás velmi mrzí, chápeme, 
že výstavba tramvajové tratě 
vás v určitých oblastech obtě-
žuje, ovšem nemusíte se bát, 
tyto komplikace už nebudou 
dlouho trvat. Nová tramva-
jová linka bude hotová velmi 
brzy, a to v průběhu letošní-
ho října. Koleje už dostávají 
finální podobu, a navíc spe-
cializovaná firma provádí její 
ozelenění, díky kterému bude 
trať nejenže tichá, ale vrátí 
městskému prostoru živý po-
vrch, který dokáže absorbo-
vat srážkovou vodu.

U popelnic na sídlišti čas-
to vidíme velký nepořá-
dek. Dá se to nějak řešit?
Samozřejmě! Všechno jde, 
když se chce. Zintenzivníme 
proto úklidy nejen na sídli-
štích, ale i v městských par-
cích. Děláme už  nyní vše pro 
to, aby Olomouc byla čistší. 
Všichni si totiž zasloužíme 
žít v uklizeném městě. Sami 
se pravidelně vydáváme na 
naše úklidové akce, které se 
staly naší srdeční záležitostí. 
Ta poslední se konala právě 
na Nových Sadech, kdy jsme 
zvelebili zastávku Slavonín-
ská.

spOLečně

Jaká je vaše motivace, 
proč se chcete zabývat 
komunální politikou? 
Proč jste zakládali hnutí 
spOLečně?
Rober Runták: Hnutí spO-
Lečně jsme před více než 
čtyřmi lety založili proto, že 
Olomouc je podle nás město 
s obrovským potenciálem, 
který není zdaleka využíván. 
Také jsme vnímali situaci na 
olomoucké radnici jako dlou-
hodobě neměnnou a měli 
jsme zato, že nový a čerstvý 
pohled olomoucké komu-
nální politice prospěje. Dů-
vod, proč kandidujeme teď, 
je stejný: Přesvědčení, že je 
prostor pro nový přístup, 
přetrvává. Mandát tří zastu-
pitelů z minulých voleb nebyl 
natolik silný, abychom mohli 
do věcí dostatečně razantně 
promluvit. Přesto si myslím, 
že i s těmi třemi zastupiteli 
jsme byli výrazní.
Otakar Bačák: Já jsem byl ve 
styku s vedením města díky 
tomu, že jsem byl manažer 
Dopravního podniku a nikdy 
by mě nenapadlo, že ve věci 
prosazování zájmů občanů, 
co se týče veřejné dopra-
vy, bych mohl stát na druhé 
straně. Nabídka, která přišla, 
byla v době, kdy se již hnutí 
připravovalo na první vol-
by, já jsem se k tomu dostal 
zprostředkovaně přes Ivan-
ku Plíhalovou. Přišel jsem 
říci něco o ekonomice města, 
kterou jsem měl načtenou. 
Řekl jsem si, proč ne? Proč 
nezkusit pomoci i z druhé 
strany.
Robert Runták: Osobní mo-
tivace se dost překrývá s 
tím, co jsem už řekl. Z hle-
diska osobního života pro 
mě upřímně z veřejného an-
gažmá nic moc pozitivního 
neplyne. Vnímám to tak, že 
jsem Olomoučan, mám měs-
to rád, zasloužilo by si, aby 
o něj bylo lépe pečováno, a 

proto spolu s kolegy přichá-
zíme s tím, že chceme pomo-
ci. Všechny tyto aktivity jdou 
na úkor osobního pohodlí a 
osobního života. Jsme ovšem 
přesvědčení, že člověk se má 
o věci veřejné zajímat, je to 
věc nás všech.

Zaznělo, že Olomouc žila 
dlouho v nějakém zakon-
zervovaném stavu, co to 
přesně znamená?
Robert Runták:  Politic-
ké strany, které byly či jsou 
dlouhodobě ve vedení města, 
už po nějaké době nepřiná-
ší nové přístupy a pohledy, 
jak věci řešit. Myslím si, že 
změna čas od času prospěje 
každému, ať se bavíme o ve-
dení města, firmy nebo třeba 
o osobní kariéře člověka. To, 
že se na ty věci podíváme z 
jiného úhlu, to by mělo být 
vždycky obohacující. Má člo-
věk vůbec po dvaceti letech 

na radnici ještě co nabíd-
nout? V Olomouci historic-
ky fungovala řada věcí velmi 
špatně, v minulé kampani 
jsme se vůči nim vymezili a 
určitě se podařilo jejich vý-
skyt zásadně snížit. Na mysli 
mám především tradiční olo-
moucký klientelismus.
Otakar Bačák: Viděl bych 
to z pohledu nastavení špat-
ných principů. Vždycky, když 
byla převaha pravice, tak se 
řízení města řídilo nějakým 
liberalismem, ale ten se pak 
projevoval v určitých aspek-
tech jako škodlivý. Tlačilo se, 
aby byly co nejnižší poplatky, 
co nejnižší daně a co největší 
svoboda, adekvátně tomu ale 
nebyly přizpůsobeny služby, 
které mělo město poskytovat. 
Potom přišla sociálně orien-
tovaná městská vláda, a ta o 
to víc tlačila na sociálnost, 
ale zapomínala na příjmovou 
stránku města. Snad jsme 
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...stačilo v minulých volbách ke vstupu 
do zastupitelské lavice

My všichni máme obrovskou moc něco změnit. V komunálních volbách má 
totiž každý hlas doslova cenu zlata. Těšíme se na vás 23. a 24. září ve 
volebních místnostech!



Za spOLečně kandiduje těchto

ing. Otakar Štěpán Bačák
55 let, ekonomický náměstek primátora města Olomouce, Slavonín

ing. Lukáš Krbeček
28 let, projektový manažer, Neředín

Ivana Plíhalová
60 let, členka činohry Moravského divadla Olomouc, Olomouc

ing. Tomáš Černocký
35 let, obchodní manažer, 

Nová Ulice

ing. Stanislav Flek
53 let,majitel zahradnické fi rmy, 

Chválkovice

ing. Luděk Janák
32 let, Inženýr bezpečnosti leteckých 

systémů, Nová Ulice

ing. Tomáš Hladík
32 let, projektový manažer, 

Olomouc

Jolana Látalová
51 let, majitelka MŠ 1. Olomoucká sportovní 
a Mateřského centra teta Jolanka, Neředín

ing. arch. Radek Liška
52 let, architekt,

Hejčín

MUDr. Kristián Holibka
26 let, lékař, otroped,

Slavonín

Mgr. Pavel Hofírek
40 let, ředitel ZŠ Stupkova,

Neředín

David Kapsia, DiS.
34 let, ředitel pivovaru TVARG, 

Holice

Miroslav Vraštil
39 let, instruktor sportu, 

Nová Ulice

Bc. Milan Hebelka, MBA
43 let, obchodní manažer,

Nová Ulice

Mgr. Martin Rak
47 let, obchodní ředitel FC Baník Ostrava,

Chválkovice

ing. arch. Lukáš Blažek
42 let, architekt,

Chválkovice

Bohuslav Kraus
66 let, provozně-technický náměstek,

Nová Ulice

Jonáš Bláha
35 let, freelancer,

Olomouc

JUDr. Robert Runták, MBA
46 let, podnikatel, investor,

Olomouc

Mgr. Pavel Fryšák
45 let, advokát,

Hejčín

Ivo Háger
54 let, majitel podlahářské fi rmy,

Slavonín
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Komunální volby 2022
Termín: 23. – 24. září

Volební místnosti jsou otevřeny:
Pátek 14:00 – 22:00
Sobota: 8:00 – 14:00



Jak volit v komunálních volbách?
Vážení voliči, přinášíme Vám stručný a pře-
hledný návod, jak volit v komunálních vol-
bách. Volební systém pro komunální volby 
je totiž poněkud složitější než u ostatních 
voleb.
 
Místo kroužkování se totiž křížkuje.
 Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kan-
didáty z více stran. Můžete zakřížkovat buď celou 
stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých 
stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat 
tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty. 
Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitel-
stva. Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandi-
dáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným 
kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento 
zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.
Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň 
kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro 
volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky ne-
počítají. Pokud volič rozdá více křížků, než je čle-
nů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální 
volby neplatný. 
Je to jednoduché, volte číslo 4 a nemůžete 
šlápnout vedle!

Aleš Vánský
47 let, správce počítačové sítě FF UP 

Olomouc, Hejčín

Mgr. Helena Macháčková
42 let, IT konzultant,

Slavonín

MUDr. Ondřej Česák
26 let, lékař,
Nová Ulice

Tomáš Kazár
37 let, administrativní pracovník,

Pavlovičky

Karel Okleštěk
32 let, manažer sportcentra,

Nové Sady

ing. arch. Jiří Peterka
32 let, architekt,

Řepčín

ing. Hana Šimková
46 let, referentka pro organizaci a řízení 

na PdF UP Olomouc, Slavonín

Radim König
45 let, fotbalový agent,

Olomouc

Ladislav Stratil
50 let, majitel fi nančně poradenské fi rmy,

Černovír

Bc. Pavlína Kutrová
43 let, ředitelka jazykové školy,

Nová Ulice

Petr Mikuláš
51 let, řidič v DPMO,

Povel

Petr Hloužek
70 let, OSVČ,

Hodolany

Lenka Bazgerová
46 let, pracovník v pohřební službě,

Slavonín

ing. Vladimír Rak, PhD.
44 let, vedoiucí technického úseku,

Nová Ulice

ing. Michal Korec
54 let, technik,

Nová Ulice

JUDr. Veronika Fryšáková
Šimánková

45 let, advokátka, Hejčín

Petr Zlámal
58 let, vedoucí správy budov LF UP,

Olomouc

Martina Hejlová Hollarová
37 let, grafi cká designérka, 

Droždín

Vít Komárek
40 let, fi nanční ředitel,

Povel

Alice Elisabeth McDonald
48 let, obchodní zástupce,

Slavonín

David Jeřábek, MBA
48 let, pilot,
Nová Ulice

Dominik Králík
39 let, OSVČ,

Nová Ulice

Bc. Zuzana Vodáková
37 let, učitelka v mateřské škole,

Nové Sady

Michal Kučerňák
32 let, podnikatel,

Povel

skvělých 45 osobností

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

Právě se rozhodujete volit spOLečně, a chcete svého volebního práva využít na 
maximum? Jednoduše zakřížkujete nahoře na volebním lístku celou kandidát-
ku hnutí spOLečně.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Nezklameme ji!

Zvu Vás k volbám!
Otakar Štěpán Bačák, kandidát na primátora Olomouce
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Neposloucháme Prahu: proč je důležité lokální politické hnutí?
Lokálnost je pro politický subjekt výhodou. Nepočítáme-li vesnice 
a malé obce, tak fenomén zakládání lokálních politických hnutí po-
zorujeme v Česku zhruba od období kolem roku 2010, kdy občané 
naší země přestali mít z nejrůznějších důvodů důvěru v takzvané 
klasické politické strany.
Ukázalo se, že zkostnatělé 
strany často spojované s nej-
různějšími závažnými kau-
zami, korupčními aférami a 
dalšími negativními jevy ne-
byly schopny oslavovat voli-
če a vzbudit u nich důvěru. 
Reakcí byl vznik nových poli-
tických hnutí, často pouze na 
lokální úrovni. 

Nemáme ambice pro-
mlouvat do celostátní po-
litiky
spOLečně je jedním z příkla-
dů takového hnutí. Začalo 
vznikat koncem roku 2017, a 
to za účelem kandidatury v 
olomouckých komunálních 
volbách v roce 2018. Naše 
hnutí nemá a nikdy nemělo 
ambice promlouvat do ce-
lostátní politiky. Jde nám 

skutečně pouze o řádné fun-
gování našeho města. Myslí-
me si, že jsme o tom dokázali 
přesvědčit voliče, kteří nám 
v minulých volbách dali svůj 
hlas. Ač jsme s ohledem na 
pouhé tři zastupitelské man-
dáty zdaleka nedosáhli cílů, 
které jsme si vytyčili, věříme 
tomu, že jsme o důvěru voličů 
nepřišli.
Fungování našeho hnu-
tí je založeno na nebývalé 
míře vnitřní demokracie a 
naprosté transparentnos-
ti rozhodování. Každý náš 
člen ví, anebo může vědět, 
o všem podstatném, co se v 
rozhodování o chodu města 
děje. To vše může fungovat 
pouze v prostředí velké vzá-
jemné důvěry. Nic takového 
si nedovedeme představit u 

politického subjektu s celo-
státní působností. Struktura 
těchto stran je složitá, lidé 
jsou si tam vzájemně zavá-
záni, nemohu se rozhodovat 
svobodně podle své nejlepší 
vůle, musí respektovat přání 
stranický sekretariátů. To vše 
ve spOLečně odpadá. Nikdo 
z Prahy nám nediktuje, jaký 
postoj máme zaujmout. Rov-

něž nemusíme v rozhodování 
zohledňovat přání těch, kteří 
například podpořili našeho 
kandidáta na vysokou stra-
nickou funkci. To vše je velmi 
osvobozující. Navíc se všichni 
velmi dobře známe, vidíme si 
do talíře a vzájemně se kont-
rolujeme. 
O pořadí kandidátů na voleb-
ní kandidátce rozhodujeme 

sami, a to především podle 
míry pracovitosti daného člo-
věka. Nikdo nepřijde a pořadí 
nepřehazuje, jak to vidíme 
kolikrát jinde. Do jisté míry 
se dá říci, že spíše než poli-
tické hnutí, jsme skupinou 
přátel, kterým leží na srdci 
osud našeho krásného města. 
Myslíme si, že toto nastavení 
a tuto atmosféru ve spOLeč-

ně lidé v Olomouci vnímají a 
že to může být jeden z důvo-
dů, proč nám v komunálních 
volbách dát svůj hlas. Za ka-
ždou takovou podporu pře-
dem děkujeme a slibujeme, 
že uděláme maximum pro to, 
abychom projevenou důvěru 
nezklamali.

spOLečně

Každý náš člen ví, anebo může vědět, o všem podstatném, co se v rozhodování o chodu města děje. To vše může fungovat pouze v prostředí velké 
vzájemné důvěry. Nic takového si nedovedeme představit u politického subjektu s celostátní působností.

Přijďte na kafe!

Hnutí spOLečně
Školní 182/4

Olomouc, 779 00

www.hnutispolecne.cz
jsme@hnutispolecne.cz

fb: hnutí spOLečně
instagram: hnutispolecne.cz

Telefonní číslo: 
+420 770 199 786

Se zelení v Olomouci jsme za poslední čtyři roky odvedli kus práce!
Zeleň pro nás byla, je a 
vždy bude alfou omegou! 
Za poslední 4 roky se nám 
podařilo vysadit přes 
260 000 rostlin, z čehož 
máme obrovskou radost. 
V tomto trendu ale hodlá-
me pokračovat, nicméně 
konečné číslo chceme ješ-
tě zdvojnásobit! 
Stejně jako všichni Olomouča-
né naše městské parky miluje-
me, proto chceme spOLečně s 
Vámi kvalitní městskou zeleň, 
trávníky a parky s adekvátní, 
dlouhodobou, kvalitní a od-
bornou péčí. Jsme zkrátka 
olomouckým lídrem v oblasti 
výsadeb rostlin a stromů!
Od roku 2019 byly na území 
města Olomouce strojově i 
ručně vysazeny záhony s více 
než 50 tisíci cibulovin (nejčas-
těji šlo o tulipány, narcisy, li-
lie, crocusy, okrasné česneky) 
a také přes 600 metrů čtve-
rečních letničkových záhonů, 
které svými květy vrací městu 
Olomouci opět půvab města 
květin.
V loňském roce Odbor měst-
ské zeleně a odpadového 

hospodářství, pod vedením 
Otakara Štěpána Bačáka, 
vysadil na území města Olo-
mouce 253 ks stromů a keřů 
na kmínku. V letošním roce 
je naplánována výsadba mi-
nimálně 66 ks stromů, nad 
rámec státní správou ochrany 
přírody a krajiny uložené ná-
hradní výsadby za pokácené 
stromy a stromy letos vysa-
zované v rámci protipovod-
ňových opatření v tř. Masa-
rykova a v ul. Blahoslavova a 
Nábřeží.
Podařila se nám prosadit 
například výsadba na Masa-
rykově třídě poblíž hlavního 

nádraží. 
V roce 2022 bude realizová-
na II. etapa obnovy stromo-
řadí na ulici Velkomoravská. 
Jedná se o jednu z vybraných 
lokalit na městských třídách, 
kde bylo možné tuto obno-
vu zeleně zajistit. Obnova 
zahrnuje úsek Velkomorav-
ské ulice mezi křižovatkami 
se Schweitzerovou a Roose-
veltovou ulicí. Bude vysazeno 
27 kusů platanů západních. 
Platany rostou i v navazují-
cích úsecích Velkomoravské 
ulice.
V rámci tradice obnovy kvě-
tinových záhonů v Olomouci 

budou opět obnoveny výsad-
by letniček z přímého výsevu 
a cibuloviny vysazované stro-
jovou technologií. V parcích 
bude takto opět vysázeno 11 
letničkových záhonů.  Kon-
krétně jde o Čechovy sady, 
Smetanovy sady, Bezručovy 
sady, v Parku pod Dómem a 
také v Parku pod Letním ki-
nem. V letošním roce v Bezr-
učových sadech přibyla liliová 
louka s 5 000 ks lilií.
Jako hnutí jsme se účastnili 
hned několika výsadeb po ce-
lém městě. Například během 
minulého podzimu jsme se 
zapojili do výsadby, Háje Ma-
lého Noe na kopci Hradisko u 
Velkého Týnce, kterou pořá-
dala místní nadace.
Během letošního podzimu 
proběhne výsadba tří desítek 
stromů v Parku lásky a přátel-
ství u kapličky na sídlišti Nové 
Sady. Výsadby se samozřejmě 
budeme aktivně účastnit i my. 
Kromě lipové aleje a solitér-
ních dubů zde budou vysa-
zeny i okrasné třešně nebo 
okrasné višně.

spOLečně
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Vize „Olomouc 2026“ hnutí spOLečně

Chceme více spOLečníků!6

Oživení lokality mimo centrum5

Posunutí města ve financích
Olomouc jsme přebrali s děravou městskou kasou, postup-
ně však ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák (spO-
Lečně) dává finance do pořádku, což není vůbec lehký úkol. 
V následujících 4 letech chceme město zbavit nesmyslných dluhů úpl-
ně. Náš recept je velmi jednoduchý: čerpat výhodné úvěry jen a pouze 

na ty nejrozumnější investice, které se dotáhnou do konce a u kterých bude nesporný vliv na 
pozitivní rozvoj města.

4

scházet a sestavili jsme týmy 
zkušených odborníků, které 
připravily návrhy pro zlepšení 
jednotlivých oblastí života v 
Olomouci.
Od května do říjnových voleb 
se celý tým spOLečně sou-
středil na tvorbu kampaně, 
která byla originální a vidi-
telná. Šli jsme vlastní cestou 
a potkávali se s vámi tam, kde 
o běžného politika nezavadí-

te. Uklidili jsme přes dvacet 
zanedbaných olomouckých 
míst, pořádali jsme pikniky 
a v parném létě jsme zalévali 
uvadající městskou zeleň. Za-
sadili jsme stromy na Nových 
Sadech, Horním náměstí, 
Masarykově třídě a rozjeli pe-
tici, kterou podepsalo přes 7 
000 z vás.
Ve volbách jsme získali cel-
kem 3 mandáty, které v za-

stupitelstvu města obhajoval 
Otakar Štěpán Bačák, Ivana 
Plíhalová a Stanislav Flek. Za 
projevenou důvěru Vám, milí 
voliči, musíme ještě jednou 
poděkovat!
Hnutí spOLečně je politickým 
komunálním uskupením, ve 
kterém je spousta odborníků 
a expertů v různých oblastech, 
kteří chtějí, aby Olomouc v 
roce 2026 byla ještě lepší!

Zřízení pozice městského architekta
Architektura a urbanismus jsou odrazem dějin a dokladem 
vývoje města. Jsme hrdí na odkaz, který nám v Olomouci 
zanechali naši předkové. Je naší povinností na jejich odkaz 
kvalitně navazovat a rozvíjet ho. Tím spíše, že Olomouc v tomto 
směru dostala do vínku nadstandardní kvalitu. Bohužel se v posledních 

desetiletích nepodařilo u některých významnějších staveb zajistit dostatečnou kvalitu návrhu, resp. 
nebyla dostatečná důslednost v průběhu jejich povolování a docházelo i k podléhání různým tla-
kům. Proto ne vždy doplňujeme tento historický unikát vhodným způsobem. Ke zlepšení situace 
by mimo jiné výrazně přispělo obsazení postu respektovaného a kvalitního městského architekta. V 
oblasti architektury a urbanismu je nutné podnítit odbornou i populární debatu na všech úrovních.

3

Olomouc má své fenomenální městské parky, které navště-
vují jak Olomoučané, tak lidé z jiných koutů republiky i ze 
zahraničí. Naším cílem je ale ozelenit město ještě ve větší míře. 
Díky koncepčnímu dokumentu Strategie zeleně a management údrž-
by moc dobře víme, v jakých lokalitách a především v jakém stavu se 
městská zeleň nachází. Konečně můžeme pracovat efektivněji, rych-
leji a kvalitněji.

Ještě zelenější Olomouc!2

Olomoucká politika zkrátka potřebuje více erudovaných 
odborníků, kteří naše město udělají zkrátka ještě lepší a 
posunou jej tím správným směrem. Víme, kde máme tyto od-
borníky hledat a s řadou z nich jsme již v úzkém kontaktu. Můžete 
mezi ně patřit i Vy!

Více odborníků, méně politiků!1

Tehdejší březnové legendární 
setkání v Jazz Tibet Clubu, 
kde se sešla téměř stovka Olo-
moučanů, bylo jednou velkou 
diskuzí, z níž vzešla řada za-
jímavých podnětů a přede-

vším jedna zásadní myšlenka 
- sami ovlivníme jen málo, ale 
spOLečně dokážeme prosadit 
velké změny. Rozhodli jsme 
se, že spojíme síly a půjdeme 
do toho!

V dubnu 2018 se nám poved-
lo sesbírat dostatečný počet 
podpisů k tomu, abychom 
mohli oficiálně založit poli-
tickou stranu - hnutí spOLeč-
ně. Začali jsme se pravidelně 

Znáte hnutí spOLečně? Připomeňme si, co a kdo stojí za ryze Olomouckou politickou stranou? Odkud 
a kam kráčíme? Náš společný příběh se začal psát koncem roku 2017, kdy se potkali sběratel umění 
Robert Runták se sportovním fanouškem Dominikem Králíkem. Právě u nich se zrodila myšlenka nového 
hnutí, které bude spojovat význačné osobnosti a umožní proměnu Olomouce v modernější město. 

Co do kultury, Olomouc samozřejmě má co nabídnout, ov-
šem jedná se především o dění v centru. Tam se toho děje 
opravdu spousta. 
Bohužel se trochu zapomíná na okrajové části města. Rádi bychom 

rozšířili kulturní a společenský život i mimo centrum, možností je přece neuvěřitelně mnoho. 
Sousedskými slavnostmi počínaje v jednotlivých čtvrtích počínaje, místními minifestivaly kon-
če. Rádi přiložíme ruku k dílu.

Věříme, že Olomouc není jejím obyvatelům lhostejná, že 
je nemálo Olomoučanů, kterým záleží na tom, kam město 
směřuje, jak se vyvíjí a co je potřeba změnit. 
Způsobů, jak učinit naše město ještě lepším, je mnoho, ale ten ne-
jefektivnější je pouze jediný - zapojit se také do politického dění. 

Otevřeně vítáme v našem hnutí všechny, kteří by se spOLečně s námi rádi podíleli na snaze 
udělat Olomouc ještě lepší. Nenarazíte na hráz zasloužilých straníků, bojících se o pozice, ale 
najdete své místo v životě.

Miroslavu Vraštilovi leží na srdci sportování dětí
Trojnásobný olympionik a také světový rekordman na veslařském 
trenažéru Miroslav Vraštil usiluje o vstup do olomouckého zastupi-
telstva. Zabývat by se chtěl samozřejmě ponejvíce oblastí sportu, 
zejména dětí. Přestože se podle jeho slov jedná o celosvětový trend, 
určitě i v komunální politice existují možnosti, jak pohyb dětí zlepšit.
Veslař Miroslav Vraštil závo-
dil na několika olympiádách, 
a vůbec ne špatně. Sport má 
v rodině, jeho otec Miroslav 
Vraštil st. reprezentoval Čes-
koslovensko na olympijských 
hrách v letech 1972, 1976 a 
1980. Nyní se před čtyřicít-
kou věku chce věnovat už 
nejen závodnímu sportu, ale 
i veřejnému životu ve městě, 

ze kterého pochází. „Oslovil 
mě Robert Runták, zaklada-
tel hnutí spOLečně, jestli se 
nechci podílet na snaze změ-
nit některé věci v Olomouci. 
Ta myšlenka se mi líbila,“ 
říká Miroslav Vraštil.
Svoje veřejné angažmá samo-
zřejmě vidí převážně zamě-
řené na oblast sportu. „Vní-
mám, že sport má problém 

s penězi. Jednoznačně jsou 
přefinancovány sporty, jako 
fotbal nebo hokej, a naproti 
tomu je viditelné podfinan-
cování ostatních sportů. 
Těch, které se třeba nedělají 
tak masově, nejsou třeba tak 
divácky atraktivní,“ dodává 
s tím, že spousta klubů, kte-
rá vede mládež ke sportu, je 
dnes odkázána na sponzory, 
kteří nejsou, a veřejné pod-
pory se jim nedostává.

Řešení? Možnosti jsou...
„Nedostatečné sportování 
dětí a mládeže je dlouhodobý 
a celosvětový problém, těžko 
se něco mění z lokální úrov-

ně. Konkrétně u veslování 
je naprosto zásadní pod-
pora kraje a města, máme 
program Přijď veslovat, 
ale dotace dostáváme podle 
členské základny. Nejsem si 
jist, jestli jde o správné krité-
rium,“ upozorňuje na jednu z 
bolístek veřejného financová-
ní sportu.
Právě koncepce financování 
sportu by měla být jednou z 
priorit, kterými by se chtěl 
jako zastupitel zabývat.

Všechno začíná na zá-
kaldní škole v tělocviku
„Je otázka, co všechno měs-
to může reálně ovlivnit. Byl 

bych rád za alespoň přijatel-
nou úroveň tělesné výchovy 
na školách. Základní ško-
ly město zřizuje, tudíž jistě 
může najít nástroje, jak na-
příklad pozitivně motivovat 
tělocvikáře,“ říká. Na prv-
ním místě vidí motivaci dětí 
k pohybu, která sama o sobě 
může přinést i úsilí. 

Na „stará kolena“ znovu 
studentem
Miroslav Vraštil si momen-
tálně rozšiřuje vzdělání a 
studuje v Olomouci na FTK. 
Možná právě jeho zarputilost 
a vůle na sobě pracovat by 
mohly být mladé generaci tím 

správným příkladem.
Nevzdává se ani na poli spor-
tovním. Z nedávného ME v 
Mnichově dovezl páté místo, 
jakkoli chtěl po čtvrtém místě 
z loňské olympiády výš. Mo-
mentálně se chystá na legen-
dární Havajský Triatlon, kde 
má podle svých slov „rozděla-
nou práci“. Kromě veslování 
jej totiž neopouští ani tato 
láska, má za sebou v životě už 
devět triatlonů na distancích 
3,8 km plavání, 180 km na 
kole a běžecký maraton.
Bude se po tomto závodě vě-
novat práci v olomouckém 
zastupitelstvu?

spOLečně
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Vysadíme ještě více zeleně
Za poslední 4 roky jsme vy-
sadili přes 260 000 rostlin a 
do příštích voleb jich zasadí-
me dalších 400 000. S roz-
šířením zeleně v Olomouci 
jsme za poslední čtyři roky 
odvedli kus práce. Olomou-
čané své parky milují, proto 
chceme spOLečně s Vámi 
kvalitní městskou zeleň, 
trávníky a parky s adekvátní, 
dlouhodobou, koncepční a 
odbornou péči. Podle našeho 
kandidáta Stanislava Fleka, 
který je v současné době nej-
větším olomouckým odbor-
níkem na zeleň, je při sou-
časných možnostech města 
tohle číslo zcela realizovatel-
né. „Pro mě jako profesioná-
la bylo po nástupu koalice 
na radnici velkým nemilým 
překvapením, že město ani 
pořádně nevědělo, o jakou 
výměru zeleně se stará. Ne-
uvěřitelné. Představte si, že 
utrácíte peníze za péči o ze-
leň a ani nevíte, jak je velká. 

Nyní víme, v jakém stavu a v 
jaké části města zeleň máme. 
Konečně můžeme pracovat 
efektivněji. Je potřeba, aby 
město mělo špičkový zahrad-
nický podnik, který postupně 
vzniká na Výstavišti Flora, 
což bude důležitý úkol pro 
nadcházející volební období,“ 
říká Stanislav Flek.

Stanislav Flek,
předseda dozorčí rady 

Výstaviště Flora

Vysekáme město z dluhů

Otakar Bačák,
ekonomický
náměstek

a
kandidát 

na primátora

Zdědili jsme děravou 
městskou kasu, postupně 
však dáváme finance do 
pořádku a za 4 roky chce-
me město zbavit nesmysl-
ných dluhů úplně.
V prvé řadě si pojďme říct, že 
dluh není sprosté slovo, je-
nom musí mít smysl. Ke konci 
loňského roku jsme klesli s 
dluhem pod hranici 60 % prů-
měrného celoročního příjmu 
města. 60 % je velmi důležité 
číslo. Pokud je totiž dluh nižší, 
splňuje město kriterium zod-
povědného financování, čili se 
chová rozpočtově zodpověd-
ně, to je mimořádně důležité 
například pro čerpání dotací 
na investiční projekty. 
„Recept zní: na začátku si sta-
novíme, co se bude budovat 
následující čtyři roky, potom 
je záruka, že se budou brát 
úvěry jenom na smysluplné 
investice. Řada projektů, kte-
ré město financuje, totiž bo-
hužel skončí v šuplíku, proto-

že nebyla dobře promyšlená 
jejich realizace. Tyto případy 
jsem se snažil, snažím a budu 
snažit z hospodaření města 
vyhnat,“ myslí si Otakar Ště-
pán Bačák.

Postavíme P+R parkoviště
Z fondu parkování zafinan-
cujeme výstavbu záchytných 
parkovišť, čímž ulehčíme do-
pravě v centru i na sídlištích.
Chceme parkovací politiku, 
která přináší benefity oby-
vatelům s trvalým pobytem 
a z parkovného vybudujeme 
další parkovací místa. Řeše-
ním je výstavba záchytných 
parkovišť zejména pro ty, 
kteří do Olomouce dojíždějí. 
Tím se částečně sníží husto-
ta dopravy v centru města a 
na sídlištích, navíc se zvýší 
dostupnost parkovacích míst 
pro obyvatele. Vzhledem k 
výši nákladů na výstavbu 
nových parkovacích míst se 
chceme zaměřit pouze na 
projekty, které svojí polohou 
a konfigurací mohou plnit 
multifunkční roli pro řidiče. 
K využití těchto parkovišť je 
možno motivovat například 
zvýhodněním ceny jízdného 
MHD.
„Řada nerezidentů volí jako 

formu dopravy soukromé 
vozy, které zabírají parkovací 
místa určená pro obyvatele. 
Pro tyto případy bychom rádi 
v okrajových lokalitách města 
zbudovali záchytná parkoviš-
tě s napojením na hromadnou 
dopravu. Využití by našly i 
pro dojíždějící do zaměstná-
ní,“ říká Tomáš Černocký.

Tomáš Černocký,
člen finančního výboru 

zastupitelstva města Olomouce

Vyčistíme Olomouc

Lukáš Krbeček,
člen komise městské části 

Tabulový vrch

Zintenzivníme úklid ulic 
i parků, pořídíme funkč-
ní koše vídeňského typu 
a vytvoříme síť kvalitních 
veřejných toalet.
I v budoucnu budeme dělat 
všechno proto, aby naše uni-
kátní parky byly ještě lepší 
místo k odpočinku či sportu. 
Jedním z konkrétních řešení 
je postupná instalace velko-
kapacitních košů vídeňské-
ho typu, obsahující telefonní 
číslo na Technické služby, na 
které mohou kolemjdoucí vo-
lat, pokud je koš přeplněný 
nebo je na místě nepořádek. 
TSMO by na základě těchto 
oznámení mohly lépe vyhod-
notit vytíženost jednotlivých 
míst a pružněji přizpůsobit 
frekvence úklidů konkrétních 
lokalit. Tím k čistějšímu měs-
tu přispějí i sami Olomouča-
né.
„Nikomu není příjemný po-
hled na špinavé ulice a plné 
koše. Čistotu ulic, parků a ve-

řejného prostranství vnímám 
jako jeden z pilířů města, ve 
kterém žijí spokojení obyva-
telé. Nové a dostupnější ve-
řejné toalety potom zpříjemní 
komfort obyvatel, kteří se po 
městě pohybují pěšky nebo 
na kole,“ uvádí Lukáš Krbe-
ček.

Propojíme cyklostrasy
Zahustíme síť cyklostezek 
a logicky je propojíme pro 
bezproblémový a bezpeč-
ný provoz kol a aut sou-
časně.
Cyklistickou dopravu pova-
žujeme za nedílnou součást 
dopravního systému města. 
Proto stojíme za rozšířením a 
propojením jednotlivých cy-
klostezek tak, aby se občané 
pohodlně dostali, kam potře-
bují, bez nutnosti vjíždět na 
chodníky a ohrožovat sebe i 
okolí. Chceme zajistit, že pl-
nohodnotné řešení cyklodo-
pravy bude nedílnou součástí 
každé rekonstrukce či nové 
výstavby dopravních staveb, 
alespoň v podobě cyklotras 
a cyklokoridorů tam, kde to 
bude možné, pro větší bezpeč-
nost cyklistů i řidičů.
„Význam cyklodopravy má 
z mnoha důvodů setrvale 
vzrůstající tendenci. Z vývo-
je ve vyspělých evropských 
městech můžeme usuzovat, 

že i do budoucna bude tento 
trend sílit. Opravdu funkční 
alternativou se však cyklo-
doprava může stát jen tehdy, 
pokud město zajistí kvalitní 
infrastruktru, tedy síť na sebe 
logicky navazujících a pro 
všechny účastníky provozu 
bezpečných cyklostezek,“ my-
slí si Pavel Fryšák.

Pavel Fryšák,
místopředseda
hnutí spOLečně

Neposloucháme Prahu

Robert Runták,
předseda

hnutí spOLečně

Jsme ryze místní politic-
ké uskupení bez vazeb na 
vládu a celostátní politi-
ku, známe Olomouc jako 
své boty.
Způsob, jak zlepšit Olomouc 
nevzniká ani v Praze, ani od 
stolu šikovného marketéra, 
ale jedině užším zapojením 
Olomoučanů do správy měs-
ta, otevřeností, inovativností a 
kreativitou v zajištění služeb a 
rozvoje Olomouce. Žijeme zde 
spOLečně s vámi, proto jsou 
problémy města a jeho obyva-
tel také naše problémy. Abys-
te se ve městě cítili opravdu 
dobře, změníme Olomouc 
spOLečně. Naší jedinou cent-
rálou je Olomouc.
„spOLečně je jediným čis-
tě olomouckým politickým 
subjektem, který kandiduje v 
nadcházejících komunálních 
volbách samostatně, nikoli v 
koalici. Považuji to za obrov-
skou výhodu. Nemuseli jsme 
totiž při sestavování našeho 

programu dělat kompromisy 
ani v rámci předvolební koa-
lice, ani jsme nemuseli přihlí-
žet k tomu, co si přejí v Praze. 
Jsme srdcaři, kteří šli do po-
litiky jen kvůli našemu milo-
vanému městu, aby se mohlo 
stát ještě lepším. Víme, jak na 
to,“ říká Robert Runták.

Napsali o nás  *  Napsali o nás  *  Napsali o nás  *  Napsali o nás

„Jsem skutečně ráda, že se v 
Olomouci objevilo autentické 
lokální hnutí. Zvláště v dneš-
ní době je to opravdu potře-
ba. Pražské centrály ostat-
ních stran svým místním 
organizacím často diktují 
programy, které nejsou uko-
tvené v místní realitě. Lidi z 
hnutí spOLečně znám a dám 
za ně ruku do ohně.“
A. Silná, Olomouc

„Když jsem poprvé na ulici 
potkal partu nadšenců při 

úklidu, nevěřil jsem vlast-
ním očím. To není ekologické 
sdružení naivních idealistů? 
To je doopravdy místní poli-
tická síla? Skutečně existují 
lidé, kteří se nebojí opustit 
kancelář a jít ve městě něco 
udělat? A nemyslím si, že jde 
o prázdné gesto. Protože je-
dině v terénu člověk skuteč-
ně pozná problémy tohoto 
města. Děkuji, že jste a přeji 
hodně vám zdaru do dalších 
let!“
M. Langer, Neředín

6 důvodů, proč volit spOLečně

Velice nás těší, když dokážete pochválit práci hnutí spOLečně 
třeba na sociálních sítích. Na Vaše pochvaly jsme doopravdy 
hrdí a děkujeme Vám za ně z celého srdce!

„Třicet let jsem měl pocit, že 
politici na olomoucké radni-
ci vůbec nevědí, jak se řídí 
město. Bylo mi z toho smut-
no, zvláště když jsem viděl 
narůstající městský dluh, 
který nás zatíží na generace. 
Proto mám radost, že se ob-
jevil pan Bačák, který finan-
cím a rozpočtu rozumí jako 
málokdo. Je pro mě záru-
kou, že se věci začnou ubírat 
správným směrem. Vlastně 
už začaly - okamžikem jeho 
nástupu na náměstkovskou 
židli. Přeji mu do dalšího vo-
lebního období silnější man-
dát, aby mohl začít svoje vize 
zodpovědného hospodaření 
skutečně prosazovat, a aby 

nenarážel na zatuchlé struk-
tury, které město do dluhů 
uvedly.“
K. Pašek, Nová Ulice

„Příkladná péče o zeleň! Ze-
lená perla Olomouc jako by 
v posledních desetiletích při-
cházela o svůj lesk, nyní ale 
mám pocit, že se opět začíná 
zelenat. Fandím hnutí spO-
Lečně, protože kromě toho, 
že se o zeleň sami starají, po-
dařilo se jim tuto problema-
tiku učinit jedním z hlavních 
veřejných témat, a to je moc 
dobře. Díky, že jste začali! 
Věřím, že se všichni přidá-
me.“
M. Havlíček, Nemilany

Zadavatel / zpracovatel: spOLečně

Youtube kanál 
Deníčky náměstka

Náš lídr Otakar Štěpán Bačák píše svoje deníčky již čtyři 
roky a poutavě a originálně tak přibližuje občanům svou 
práci. Vybrali jsme jeho nejzajímavější postřehy z profes-
ního i osobního života a poprosili Otu, aby nám je pře-
vyprávěl. Vzniklo tak na tři desítky krátkých video glos, 
které si můžete pustit na našem YouTube kanále. Stačí 
nascanovat QR kód svým chytrým telefonem. Nevíte, jak 
na to? Nevadí. Mrkněte přímo na odkaz: hnutispolecne.
cz/blog/denicky


