
Řešení...



„Už žádné fronty na úřadech.
Lidé z malých obcí už nemusí jezdit vše  
vyřizovat do velkých měst.“
Mgr. Marta Husičková
starostka obce Náměšť na Hané

Projekty eGovernmentu, jako například 
Czech POINTy a datové schránky, nám všem 
velmi zjednodušují komunikaci s úřady. 
eGovernment znamená méně papírů, méně 
razítek, méně ztraceného času a zbytečně 
utracených peněz. Už nemusíme stát fronty 
na úřadech, chodit si pro obálky s červe-
ným pruhem. Lidé z menších obcí už  
nemusí pro každé potvrzení jezdit do 

velkých měst. Úřady nás už nebudou obtě-
žovat opakovaným vyžadováním informací 
a my budeme moci lépe kontrolovat, jak 
úřady pracují. V současnosti nám Czech  
POINTy ulehčují život mimo jiné i na více 
než 300 obecních či městských úřadech 
a na 60 pobočkách České pošty v celém 
Olomouckém kraji.





Seznamte se s eGONem

eGON je symbolem eGovernmentu a má i stejné 
vlastnosti. Je vstřícný, jednoduchý a funkční.

1. eGON má prsty, 
CzechPOINT, pomocí 
kterých lidé komunikují 
s úřady a vysílají jim své 
podněty.
2. eGON má oběhový sys-
tém, Komunikační infra-
strukturu veřejné správy, 
kde informace putují tam, 
kam mají.
3. eGon má srdce, eGover-
nment Act, svou pumpu, 
zákon, který zrovnopráv-
ňuje papírové dokumenty 

s elektronickými a umožňuje tak komuni-
kaci občanů a fi rem s úřady elektronickou cestou.
4. eGon má konečně i mozek, základní registry veřej-
né správy, kde jsou shromážděny jednotně všechny 
údaje o osobách (fyzických i právnických), nemovi-
tostech i o právech a povinnostech. 

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Termi-
nál, tedy Czech POINT, podstatně snižuje byrokra-
cii ve vztahu občan – veřejná správa. 
Na jednom místě je možné získat a ověřit data 
z veřejných i neveřejných informačních systémů, 
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písem-
né dokumenty do elektronické podoby a naopak, 
získat informace o průběhu správních řízení ve 
vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení 
řízení správních orgánů. 

Co Czech POINT poskytuje

Výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního 
rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis 
z Rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení 
řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku, autorizovanou 
konverzi dokumentů, vydání ověřeného výstupu ze 
Seznamu kvalifi kovaných dodavatelů a další služby.
Již bylo vydáno přes 3 mil. výpisů.

www.czechpoint.cz

„Jsme rádi, že i v naší obci máme 
Czech POINT a můžeme tak našim občanům 
poskytovat služby, kvůli kterým dříve museli do-
jíždět na několik úřadů desítky kilometrů daleko“  
(Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně)

„Czech POINTy mění přístup úřadů k lidem. 
Lidé vědí, že tu nejsme jen proto, abychom jim 
ukládali samé povinnosti, ale že jim umíme také 
pomoci“ 
(Bc. Dalibor Horák, místostarosta města Uničov)

„Díky Czech POINTům seženu potřebné 
výpisy na jednom místě a ušetřím spoustu 
času i peněz“ 
(Ivo Juráš, podnikatel)
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Seznam Czech
POINTů Olomouc-
kého kraje

Alojzov  
Babice 
Bedihošť 
Bělá p. P. 
Bělkovice-Lašťany 
Bělotín 
Beňov 
Bernartice 
Bezuchov 
Bílá Lhota 
Bílá Voda 
Bílsko 
Biskupice 
Blatec 
Bludov 
Bohdíkov 
Bohuňovice 
Bohuslavice 
Bohuslavice 
Bohuslávky 
Bohutín 
Bochoř 
Bouzov 
Branná 
Brníčko 
Brodek u Konice 
Brodek u Pr.
Brodek u Přerova 
Březsko 
Budětsko 
Buk 
Buková 
Bukovany 
Bušín 
Bystročice 
Býškovice 
Císařov 
Citov 
Čehovice 
Čechy p. K. 
Čelechovice 
Čelechovice n. H. 
Černá Voda 
Černotín 

Červenka 
Česká Ves 
Daskabát 
Dětkovice 
Dlouhá Loučka 
Dlouhomilov 
Dobrčice 
Dobrochov 
Dobromilice 
Dolany 
Dolní Těšice 
Dolní Újezd 
Doloplazy 
Domašov n. B.
Domašov u Š.
Domaželice 
Drahanovice 
Drahany 
Drozdov 
Držovice 
Dřevnovice 
Dřevohostice 
Dub nad Moravou 
Dubicko 
Dzbel 
Grygov 
Hačky 
Haňovice 
Hanušovice 
Hlinsko 
Hlubočky 
Hluchov 
Hlušovice 
Hněvotín 
Hnojice 
Horka nad M.
Horní Loděnice 
Horní Moštěnice 
Horní Studénky 
Horní Štěpánov 
Horní Těšice 
Horní Újezd 
Hrabišín 
Hrabová 
Hrabůvka 
Hradčany 
Hradec-Nová Ves 
Hranice 

Hraničné Petrovice 
Hrubčice 
Hustopeče n. B.
Hvozd 
Hynčina 
Charváty 
Cholina 
Chromeč 
Ivaň 
Jakubovice 
Javorník 
Jedlí 
Jesenec 
Jeseník 
Jestřebí 
Jezernice 
Jindřichov 
Jindřichov 
Jívová 
Kamenná 
Kladky 
Kladníky 
Klenovice na Hané 
Klokočí 
Klopina 
Klopotovice 
Kobylá n. V. 
Kojetín 
Kokory 
Kolšov 
Komárov 
Konice 
Kostelec na Hané 
Koválovice-
Osíčany 
Kožušany-Tážaly 
Kralice na Hané 
Krčmaň 
Krchleby 
Krumsín 
Křelov-Břuchotín 
Laškov 
Lazníky 
Lesnice 
Lešany 
Leština 
Lhota 
Libavá 

Libina 
Liboš 
Lipina 
Lipinka 
Lipník nad Bečvou 
Lipová 
Lipová 
Lipová-lázně 
Líšná 
Litovel 
Lobodice 
Loštice 
Loučka 
Loučná n. D. 
Luběnice 
Ludmírov 
Luká 
Lukavice 
Lutín 
Majetín 
Malá Morava 
Malé Hradisko 
Maletín 
Malhotice 
Medlov 
Měrotín 
Měrovice n. H. 
Mikulovice 
Milotice n. B. 
Mírov 
Mladeč 
Mladějovice 
Mohelnice 
Moravičany 
Moravský Beroun 
Mořice 
Mostkovice 
Mrsklesy 
Mutkov 
Nahošovice 
Náklo 
Náměšť na Hané 
Nelešovice 
Němčice n. H. 
Nezamyslice 
Norberčany 
Nová Hradečná 
Nový Malín 

Ohrozim 
Ochoz 
Olbramice 
Oldřichov 
Olomouc 
Olomoucký kraj 
Olšany 
Olšany u Pr.
Olšovec 
Ondratice 
Opatovice 
Oplocany 
Osek nad Bečvou 
Oskava 
Ostružná 
Otaslavice 
Palonín 
Paršovice 
Partutovice 
Paseka 
Pavlov 
Pavlovice u Př.
Pěnčín 
Písařov 
Písečná 
Pivín 
Plumlov 
Pňovice 
Police 
Polkovice 
Polom 
Postřelmov 
Postřelmůvek 
Potštát 
Prosenice 
Prostějov 
Prostějovičky 
Protivanov 
Provodovice 
Přáslavice 
Přemyslovice 
Přerov 
Přestavlky 
Příkazy 
Ptení 
Radíkov 
Radkovy 
Radotín 

Radslavice 
Rájec 
Rakov 
Raková u Konice 
Rapotín 
Rejchartice 
Rohle 
Rokytnice 
Rouské 
Rovensko 
Rozstání 
Ruda nad Moravou 
Říkovice 
Seloutky 
Senice na Hané 
Skalička 
Skorošice 
Skrbeň 
Skřípov 
Slatinice 
Slatinky 
Smržice 
Soběchleby 
Sobíšky 
Sobotín 
Srbce 
Stará Červená-
Voda 
Stará Ves 
Staré Město 
Stařechovice 
Stříbrnice 
Střítež n. L. 
Sudkov 
Suchdol 
Supíkovice 
Špičky 
Štěpánov 
Šternberk 
Štíty 
Šubířov 
Šumperk 
Šumvald 
Teplice n. B. 
Těšetice 
Tištín 
Tovačov 
Tovéř 

Troubelice 
Troubky 
Tršice 
Třeština 
Tučín 
Turovice 
Týn nad Bečvou 
Uhelná 
Uhřičice 
Újezd 
Uničov 
Určice 
Úsov 
Ústí 
Vápenná 
Velká Bystřice 
Velká Kraš 
Velké Kunětice 
Velké Losiny 
Velký Týnec 
Velký Újezd 
Věrovany 
Veselíčko 
Víceměřice 
Vícov 
Vidnava 
Vikantice 
Vikýřovice 
Vilémov 
Vranovice-Kelčice 
Vrbátky 
Vrchoslavice 
Všechovice 
Výkleky 
Vyšehoří 
Výšovice 
Zábeštní Lhota 
Zábřeh 
Zámrsky 
Zdětín 
Zlaté Hory 
Zvole 
Žákovice 
Želatovice 
Želeč 
Želechovice 
Žerotín 
Žulová 



„Díky novým vozidlům a ochranným 
oděvům zasáhneme v Olomouckém 
kraji rychleji a lépe.“
Karel Paciorek
náměstek starosty okresního sdružení hasičů v Šumperku

V posledních třech letech obdrželi profesi-
onální i dobrovolní hasiči rekordní investi-
ce a dotace, což umožňuje lepší a rychlejší 
ochranu našich životů a majetků. 
Nové cisternové automobilové stříkačky 
pro profesionální hasiče budou v rámci 
pravidelné obměny techniky po pěti letech 
předávány dobrovolným hasičům. 

K těm směřovaly také rekordní dotace 
na vybavení (např. zásahová vozidla) i nové 
ochranné oděvy, kterými bylo v rámci 
speciálního vládního programu vystrojeno 
33.330 hasičů v celé zemi. V Olomouckém 
kraji tento projekt pomohl téměř čtyřem 
stovkám obcí.





Pomáháme dobrovolným hasičům

Jednotky sborů dobrovolných hasičů představují 
mnohdy již více než sto let základ bezpečnosti 
a ochrany obyvatel v obcích. Svou nezanedba-
telnou roli hrají i ve společenském životě obcí. 
Dlouhá léta však byli dobrovolní hasiči opomíje-
ni, zejména v oblasti materiálního a technického 
zabezpečení, a to i přes pomoc, kterou nám všem 
poskytují bez nároku na jakoukoli odměnu.

Ivan Langer se jako ministr vnitra zasadil o to, 
že se dobrovolným hasičům (ale i těm profesio-
nálním) začaly vytvářet důstojnější podmínky pro 
jejich práci. Program obnovy a rozvoje hasičské 
techniky znamená, že profesionální hasiči obdrží 
každoročně v letech 2007 – 2011 40 nových cister-
nových automobilových stříkaček za 200 milionů 
Kč. Ty pak budou pravidelně po pěti letech převá-
děny obcím pro potřeby jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů. První předání proběhlo v roce 2007 
v Praze na Hradčanském náměstí, druhé v roce 
2008 na Horním náměstí v Olomouci, třetí v roce 
2009 v Českých Budějovicích, další proběhnou 
v následujících letech. Mezi další investice patří 
každoročně 100 milionů na refundace mezd, 100 
milionů na dotace obcím na zakoupení nové auto-
mobilové techniky, 200 milionů na ochranné oděvy 
a 100 milionů na obuv pro 33.330 dobrovolných 
hasičů v 5.500 obcích v celé republice.

V následujících letech chce Ivan Langer pokračo-
vat v této pomoci a investicích a vedle podpory 
již existujících projektů se zaměřit na:
a) vybavení dobrovolných hasičů, kde na obleky 
a obuv by navázaly další ochranné prvky - rukavi-
ce a helmy, 
b) odbornost, kdy je třeba dobrovolným hasičům 
umožnit získání řidičských průkazů sk. C a dalších 

specializačních kurzů a jednotky SDH více zapojit 
do výjezdů, 
c) zvýšení prestiže a zjednodušení života dob-
rovolných hasičů, a to daňovým zvýhodněním 
dobrovolných hasičů z výjezdových jednotek 
a podporou jejich zaměstnavatelů slevou na soci-
ální pojištění.

„Dobrovolní hasiči byli dlouho opomíjení. Ivan 
Langer dokázal naši práci ocenit morálně i po-
třebnými investicemi.“ 
(David Gbelec, starosta SDH Senice na Hané)

„Sbor dobrovolných hasičů máme u nás v obci 
teprve krátce. Díky Ivanu Langerovi ale už máme 
nové auto i obleky.“ 
(Vlastimila Švubová, starostka SDH Medlov)

„Oheň nebo povodně nás mohou překvapit 
kdykoli. Díky většímu objemu peněz, které pro 
dobrovolné hasiče na ministerstvu vnitra pro-
sadil Ivan Langer, jsme však na tyto situace lépe 
připraveni.“ 
(Vlastimil Zatloukal, vedoucí okresní rady veli-
telů OSH Přerov a velitel SDH Troubky)



NOVÉ OCHRANNÉ 
ODĚVY PRO SDH:
Alojzov u Prostějova
Babice
Bedihošť
Bělkovice-Lašťany
Beňov
Bezuchov
Bílovice-Lutotín
Bílsko
Bílý Potok (Javorník)
Biskupice
Blatec
Bohuslavice
Bohuslavice u Konice
Bohuslávky
Bohutín
Bochoř
Brníčko
Břevenec (Šumvald)
Březsko
Budětsko
Buk
Buková
Bukovany
Bušín
Bystročice
Býškovice
Cakov (Senice na Hané)
Císařov
Citov
Čehovice
Čechovice (Velký Týnec)
Čechy
Čechy pod Kosířem
Čekyně (Přerov)
Čelčice
Čelechovice na Hané
Čelechovice
Černá Voda
Černotín
Černovír (Olomouc)
Čertoryje (Charváty)
Červenka
Čunín (Konice)
Dálov (Šternberk)
Daskabát
Dětkovice
Dluhonice (Přerov)
Dobrčice

Dobrochov
Dobromilice
Dolany
Dolní Nětčice
Dolní Studénky
Dolní Těšice
Dolní Ujezd
Doloplazy
Domašov u Šternberka
Domaželice
Drahanovice
Drahlov (Charváty)
Drahotuše (Hranice)
Drozdov
Droždín (Olomouc)
Držovice
Dřevnovice
Dubčany
Dubicko
Dzbel
Grygov
Grymov
Hablov (Olšany u Pr.)
Hačky
Haňovice
Henčlov (Přerov)
Hlinsko
Hlubočky
Hluchov
Hlušovice
Hluzov (Černotín)
Hněvotín
Hnojice
Holice (Olomouc)
Horka nad Morava
Horní Loděnice
Horní Nětčice
Horní Studénky
Horní Štěpánov
Horní Těšice
Hraběšice
Hrabišín
Hrabová
Hrabůvka
Hradčany
Hradec-Nová Ves
Hraničné Petrovice
Hrochov (Lipová)
Hrubčice
Hruška

Hvozdečko (Bouzov)
Hynčina
Hynkov (Příkazy)
Charváty
Cholina
Chomoutov (Olomouc)
Chořelice (Litovel)
Chromeč
Ivaň
Jakubovice
Janoušov
Jednov (Suchdol)
Jeřmaň (Bouzov)
Jesenec
Jestřebí
Ješov (Luká)
Jezernice
Kamenná
Kelčice (Vranovice-
Kelčice)
Kladníky
Klokočí
Klopina
Klopotovice
Klužínek (Hvozd)
Kobylá nad Vidnavkou
Kobylničky (Myslejovice)
Kokory
Kolšov
Komárov
Kopřivná
Kosov
Koválovice-Osičany
Kozlovice (Přerov)
Kozov (Bouzov)
Kožušany-Tážaly
Krakovec (Laškov)
Kralice na Hané
Krčmaň
Krchleby
Krumsín
Křelov - Břuchotín
Křemenec (Konice)
Křenovice
Křenůvky (Myslejovice)
Křtomil
Kunčice (Bělotín)
Kyžlířov (Potštát)
Labutice (Suchdol)
Laškov

Lazce (Troubelice)
Lazníčky
Lazníky
Lesnice
Lešany
Leština
Lhota pod Kosířem 
(Drahanovice)
Lhotka
Liboš
Lipina
Lipinka
Lipná (Potštát)
Lipová
Lipová
Lípy (Slatinice)
Líšná
Líšnice
Lobodice
Lošov (Olomouc)
Loučany
Loučka
Loučka (Lipník n. B.)
Luběnice
Ludéřov (Drahanovice)
Ludmírov
Luká
Luková (Brodek u Př.)
Lutotín (Bílovice-Lutotín)
Lužice
Majetín
Malé Hradisko
Maletín
Malhotice
Medlov
Měrotín
Měrovice nad Hanou
Mezice (Náklo)
Milenov
Milkov (Ludmírov)
Milotice nad Bečvou
Mladeč
Mladějovice
Moravičany
Moravská Huzová 
(Štěpánov)
Mořice
Mostkovice
Mutkov
Myslechovice (Litovel)

Myslejovice
Nahošovice
Náklo
Nasobůrky (Litovel)
Nejdek (Bělotín)
Nelešovice
Nemile
Nenakonice (Věrovany)
Niva
Norberčany
Nová Dědina (Konice)
Nová Hradečná
Nové Dvory (Lipník n. B.)
Obectov (Bouzov)
Obědkovice
Odrlice (Senice na Hané)
Ohrozim
Ochoz
Olbramice
Oldřichov
Olešnice (Bouzov)
Olšany
Olšovec
Ondratice
Ondřejovice (Zlaté Hory)
Oplocany
Oprostovice
Ospělov (Ludmírov)
Ostružná
Otaslavice
Otinoves
Otonovice (Hrubčice)
Palonín
Paršovice
Partutovice
Paseka
Pavlov
Pavlovice u Kojetína
Pavlovice u Přerova
Penčice (Přerov)
Pěnčín
Písařov
Písečná
Pískov (Troubelice)
Pivín
Plinkout (Dlouhá Loučka)
Pňovice
Podhoří (Lipník n. B.)
Podlesí (Hanušovice)
Podolí                  >>>





Podolí (Bouzov)
Pohora (Horní Štěpánov)
Police
Polkovice
Polom
Polomí
Ponikev (Ludmírov)
Popůvky (Kojetín)
Poruba (Hustopeče n. B.)
Postřelmov
Postřelmůvek
Prosenice
Prostějov-Krasice
Prostějov-Čechovice
Prostějov-Domamyslice
Prostějovičky
Prostějov-Žešov
Provodovice
Přáslavice
Přestavlky
Příkazy
Radíkov
Radíkov (Olomouc)
Radkova Lhota
Radkovy
Radotín
Radvanice
Rájec
Rakov
Raková u Konice
Rakůvka
Rapotín
Raškov (Bohdíkov)
Rataje (Těšetice)
Rejvíz (Zlaté Hory)
Rokytnice
Rouské
Rovensko
Rozvadovice (Litovel)
Runářov (Konice)
Řideč
Říkovice
Řimice (Bílá Lhota)
Samotišky
Seč (Lipová)
Seloutky
Senička
Skalička
Skalka
Skoky (Dolní Újezd)

Skrbeň
Skřípov
Slatinice
Slatinky
Slavíč (Hranice)
Služín (Stařechovice)
Smržice
Sněhotice 
(Brodek u Prostějova)
Soběchleby
Soběsuky (Plumlov)
Sobíšky
Srbce
Stádlo (Štěpánov)
Staměřice (Dolní Újezd)
Stará Ves
Stařechovice
Stavenice
Stínava
Stražisko
Středolesí (Hranice)
Střeň
Stříbrnice
Střížov (Drahanovice)
Studenec 
(Čelechovice na Hané)
Sudkov
Suchdol
Suchonice
Supíkovice
Sušice
Svébohov
Svésedlice
Široký Brod (Mikulovice)
Šišma
Špičky
Štarnov
Štěpánov
Šubířov
Šumvald
Teplice nad Bečvou
Těšetice
Těšice (Nezamyslice)
Tištín
Topolany (Olomouc)
Tovéř
Trusovice (Bohuňovice)
Třeština
Tři Dvory (Litovel)
Tučín

Turovice
Týn nad Bečvou
Uhelná
Uhřičice
Uhřínov (Hranice)
Újezd
Újezdec (Přerov)
Ústí
Ústín
Vacanovice (Tršice)
Valšovice (Hranice)
Velká (Hranice)
Velké Kunětice
Vernířovice
Věrovany
Věžky
Víceměřice
Vícov
Vikýřovice
Vilémov
Vinary (Přerov)
Víska (Litovel)
Vitčice
Vlčice
Vlkoš
Vojnice (Těšetice)
Vojtěchov (Hvozd)
Vrbátky
Vrchoslavice
Vřesovice
Všechovice
Výkleky
Vysoká 
(Hustopeče nad Bečvou)
Vyšehoří
Zábeštní Lhota
Zábřeh
Zákřov (Tršice)
Zámrsky
Zborov
Zdětín
Zvole
Žákovice
Žárovice (Plumlov)
Želatovice
Želeč
Želechovice
Žerotín

DOTACE NA POŘÍZENÍ 
NOVÝCH CISTERNO-
VÝCH AUTOMOBILO-
VÝCH STŘÍKAČEK, 
STARŠÍ VOZIDLA OD 
HZS ČI POLICIE ČR 
A DALŠÍ TECHNIKU 
OBDRŽELI MJ.:
Olšany u Prostějova
Ondratice
Radslavice
Tovačov
Zlaté Hory
Javorník
Bohuňovice
Velký Újezd
Hanušovice
Loštice
Radslavice
Jindřichov
Veselíčko
Střítež nad Ludinou
Horní Moštěnice
Troubky
Tovačov
Kojetín
Lipník nad Bečvou
Radslavice
Velká Bystřice
Tovačov
Horka nad Moravou
Uničov
Bohuňovice
Líšnice
Kojetín
Němčice nad Hanou
Lhota
Žulová
Svébohov
Dlouhomilov
Konice
Náměšť  na Hané
ČernáVoda
Ostružná
Bělá pod Pradědem
Stará Červená Voda
Vidnava
Javorník
Kostelec na Hané
Protivanov

Nezamyslice
Mostkovice
Bělkovice-Lašťany
Radslavice
Němčice nad Hanou
Osek nad Bečvou
Kaliště

PŘIDĚLENÁ 
VOZIDLA 
2007–2009:      
Dlouhá Loučka
Dubicko
Opatovice
Horní Moštěnice
Lipník nad Bečvou
Nová Hradečná
Mladeč
Troubelice
Šumvald - Břevenec
Hlubočky
Senice na Hané
SH ČMS okr.Olomouc
SH ČMS okr.Jeseník
Senice na Hané
Střítež nad Ludinou
Medlov
Stařechovice
Troubky
Lipová Seč
Bouzov - Olešnice 

PŘEHLED DOTACÍ 
POSKYTNUTÝCH 
OLOMOUCKÉMU KRAJI 
PRO DHS:
2007 - 25,879 mil. Kč
2008 - 40,616 mil. Kč
2009 - 22,118* mil. Kč 
(*bez dotace na věcné 
vybavení)



„Mámo, táto, pojďte si hrát, 
to je bezvadná akce, kterou pořádá 
Ivan Langer každý rok ke Dni matek.“
Marcela Kořenková
občanská iniciativa Maminky v kontaktu

Děti jsou to nejcennější, co máme. 
Společně strávené chvíle jsou nenahraditel-
né. Ivan Langer pořádá každý rok akci Mámo, 
táto, pojďte si hrát, kterou provází rodinná 
pohoda a příjemná atmosféra. Tradiční rodin-
né odpoledne přivádí každoročně do 
Smetanových sadů v Olomouci stovky lidí. 
Pestrý program, kde nechybí překonávání 
rekordů, soutěže, zábavné hry i rozptýlení 
pro rodiče, je určen pro malé i velké. 

Každý ročník přináší nějakou novinku. 
Stále je na co se těšit. V roce 2009 
se v rámci akce Mámo, táto, pojďte si hrát 
soutěžilo o zdolání českého rekordu. 
Do jízdy kočárkem po vyznačené trase 
1,6 km v časovém limitu jedné hodiny 
se zapojilo 210 rodin, což znamenalo 
překonání rekordu. 
Těšíme se na vás i v roce 2010.





Mámo, táto, pojďte si hrát

U příležitosti Dne matek se pod záštitou Ivana 
Langera loni uskutečnil ve Smetanových sadech 
v Olomouci již pátý ročník rodinného zábavného 
odpoledne „Mámo, táto, pojďte si hrát.“ Kromě 
her a soutěží pro děti a doprovodných aktivit pro 
jejich rodiče se každoročně rodinné týmy pokou-
šejí zdolat český rekord v jízdě kočárkem na trase 
1, 6 km v limitu jedné hodiny. Letos do cíle dojelo 
s kočárkem 210 rodin, což je o 35 rodinných po-
sádek více než vloni. Do České knihy rekordů bylo 
zapsáno i 120 karikatur tatínků, nakreslených 
za jednu hodinu. V letošním roce budou tedy 
Olomoučané již bojovat o pokoření dvou rekordů. 
A určitě nebude chybět nějaká novinka.

„Chodíme na tuhle akci každý rok. Je to příjemně 
strávený čas v krásném prostředí. Děti už nám 
sice odrůstají, ale i tak je to zábava pro celou 
rodinu.“ 
Gabriela Mlčochová



Loutky dětem

Vedle „Mámo, táto, pojďte si hrát“ pořádá Ivan 
Langer další akce pro rodiny s dětmi, například 
Bezpečnou cestu do školy při Nadaci Bezpečná 
Olomouc.
Ojedinělým projektem byla výstava „Loutky 
dětem“, pořádaná ve spolupráci s Krátkým fi lmem 
Praha a studiem Barrandov. Proběhla na jaře 2006 
v Olomouci, Prostějově, Šumperku a Přerově pod 
záštitou Ivana Langera. 
Loutky z fi lmů i oblíbené postavičky z animova-
ných pohádek zaznamenaly velký úspěch. 
Pro děti byla připravena řada soutěží o zajíma-
vé ceny. Do výtvarné soutěže se zapojili i malí 
pacienti ze Základní a mateřské školy při Fakultní 
nemocnici v Olomouci.

Výstavy se zúčastnilo přes 30 000 návštěvníků.

Vánoční bruslení na Korunní pevnůstce

Koncem roku 2009 ožily vodní příkopy u Korunní 
pevnůstky v Olomouci. Tentokrát se v nich ovšem 
na rozdíl od historických dob neobjevila voda, ale 
byla zde umístěna ledová plocha. Olomoučané 
si mohli po tři prosincové týdny přijít zadarmo 
zabruslit do krásného prostředí významné pev-
nostní památky. Akce, kde nechyběl ani zajímavý 
program pro rodiny s dětmi, proběhla pod zášti-
tou Ivana Langera. Do Silvestra si přišlo zabruslit 
kolem osmi tisíc lidí. Dobrý nápad netradičního 
využití památky měl u veřejnosti velký ohlas.



„Listopad 89 spojuje Ivana Langera 
a Konfederaci politických vězňů v boji 
proti komunismu. Nedovolme návrat 
komunistů k moci.“
Milan Sehnal
předseda KPV v Olomouci

Listopad 89 byl zlomovým okamžikem 
v naší novodobé historii. Po letech totality 
a potlačování lidských práv jsme si vydoby-
li zpět svobodu a demokracii. Tohoto boje 
se Ivan Langer aktivně účastnil jako člen 
univerzitního i celostátního stávkového 
výboru studentů. Jako ministr vnitra prosa-
dil projekt Otevřená minulost, jehož 
výsledkem je zveřejnění drtivé většiny 

dosud utajovaných svazků komunistických 
bezpečnostních složek a jejich 
postupná digitalizace. 
Završením pak byl vznik Ústavu pro 
studium totalitních režimů.
Jen tak můžeme naši minulost lépe 
poznat, pochopit ji a vypořádat se s ní. 
A hlavně nedovolit, aby se opakovala!





Projekt Otevřená minulost

Abychom se mohli vyrovnat s minulostí, musíme 
ji poznat a pochopit. 20 let po pádu komunis-
tického režimu již není nutné utajovat či jinak 
chránit dokumenty totalitní moci, které dokláda-
jí zločinné praktiky Komunistické strany Česko-
slovenska.

Během dvou let fungování projektu Otevřená 
minulost bylo odtajněno na 17 kilometrů svaz-
ků, pocházejících z Federálního MV a útvarů StB, 
sběrných, internačních a pracovních táborů a TNP, 
Studijního ústavu MV, Pohraniční a Vnitřní stráže, 
vyšetřovacích spisů StB, svazkové agendy StB, 
MV ČR a útvarů VB či personálních spisů přísluš-
níků SNB. 
Díky digitalizaci archiválií se výrazně zrychlí 
a zkvalitní proces vyhledávání v archivech. Dříve 
takové vyhledávání trvalo až půl hodiny, nyní se 
zkrátí na tři až pět minut. 
Byl vybudován moderní Archiv bezpečnostních 
složek, který bude spravovat veškeré archiválie 
a dokumenty bezpečnostních složek. Byly vy-
tvořeny předpoklady pro vědeckou a publikační 
činnost. Završením projektu pak byl vznik Ústavu 
pro studium totalitních režimů.

Pamětní medaile III. odboje

Jako výraz poděkování za dosavadní činnost 
a postoje obdržel Ivan Langer 16. července 2009 
v Olomouci pamětní medaili III. odboje. Ocenění 
mu předali Milan Sehnal, předseda 43. pobočky 
Konfederace politických vězňů (KPV) a místo-
předseda pobočky Miloš Brom.

Milan Sehnal uvedl, že si je jistý, že medaile bude 
ve správných rukách. „Na Ivanu Langerovi jsme 
vždycky oceňovali jeho postoj proti komunismu. 
Konfederace politických vězňů si takových lidí, 
kteří se snaží zabránit opětovnému nástupu ko-
munistů k moci, velmi váží.“ 

Milan Sehnal – životopis

• narozen 22. 5. 1930 v Olomouci
• v březnu 1950 odsouzen k 15 letům vězení 
za špionáž, opuštění republiky a spojení 
s nepřátelskou cizí mocí
• ve vězení odsouzen znovu na 13 let pro účast 
v ilegální skupině na táboře Vojna, která měla 
za cíl vyprovokovat nepokoje před Ženevskou 
konferencí
• propuštěn v roce 1960, ve věznicích Praha 
– Ruzyně, Plzeň – Bory, Jáchymov, Leopoldov 
strávil téměř 11 let
• v roce 1968 spoluzakladatel K 231 
(klub bývalých politických vězňů, který vznikl 
během pražského jara 1968)
• od roku 1990 člen Konfederace politických 
vězňů, od roku 1996 předseda její olomoucké 
pobočky



 „Komunisti mě zavřeli v roce 1948 za šíření pro-
tikomunistických letáků na 7 let těžkého žaláře 
do věznice v Olomouci. Nechci, aby se to opa-
kovalo. A Občanská demokratická strana je pro 
mne zárukou, že se moje děti a vnoučata toho 
nemusí obávat.“ 
(Růžena Kamarádová, členka KPV v Olomouci)

„Velmi oceňujeme aktivity Ivana Langera v po-
litice a jeho podporu Konfederaci politických 
vězňů a všem, kteří byli komunistickým režimem 
utlačovaní.“ 
(Miloš Brom, místopředseda 43. pobočky 
Konfederace politických vězňů v Olomouci)

„Ivan Langer byl jednou z nejvýraznějších vůd-
čích osobností studentské stávky z roku 1989 
v Olomouci i tehdejším Československu. Považuji 
tu dobu za formativní zkušenost pro všechny, 
kteří se jí aktivně účastnili; Ivan projevil už tehdy 

rozhodnost, cílevědomost, schopnost citlivě řídit 
týmovou práci  – a především odvahu riskovat 
v zájmu ideálů a principů, v něž věří. V neposled-
ní řadě prokázal na studentských happeninzích, 
jež byly neodmyslitelnou součástí studentské 
stávky, zdravý nadhled a smysl pro humor 
a show. Mám za to, že všechny tyto vlastnosti 
později nesčetněkrát zúročil v řadě obtížných 
situací, v nichž se ctí obstál – a že právě díky 
těmto vlastnostem patří k tomu nejlepšímu, 
co novodobá česká politika kdy měla a má.“ 
(MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro 
vědu a výzkum Centra adiktologie Psychiatrické 
kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní 
nemocnice Univerzity Karlovy v Praze; v roce 
1989 člen Studentského stávkového výboru 
UP a Celostátního studentského stávkového 
výboru ČSSR)



„Nadace Bezpečná Olomouc 
už více než 15 let podporuje 
bezpečnější život v Olomouci.“
Radim Schubert
tajemník Nadace Bezpečná Olomouc

Bezpečí naše a našich dětí je základem 
pro spokojený život. Nadace Bezpečná 
Olomouc, založená před více než patnácti 
lety Ivanem Langerem, a podporovaná 
řadou významných osobností, svými 
projekty pomáhá zvyšovat bezpečnost 
v Olomouci.
Vedle podpory budování kamerového 

systému, schránek důvěry, prevence proti 
kapsářům, bytovým zlodějům či vykrádání 
aut se v posledních letech nadace zaměřila 
zejména na bezpečí našich dětí. Projekty 
jako Bezpečná cesta do školy či výtvarná 
soutěž Bezpečná Olomouc seznamují děti 
s různými nebezpečími a pomáhají jim lépe 
se na ně připravit.





Nadace Bezpečná Olomouc (NBO)

Nadace Bezpečná Olomouc byla založena v lis-
topadu 1994. Od té doby významně přispívá ke 
zlepšování bezpečnosti v Olomouci.

Vlastní projekty NBO

Bezpečná ulice (kamerový monitorovací systém)
Bezpečný domov
Bezpečně na přechodech
Bezpečná cesta do školy
Bezpečná Olomouc – výtvarná soutěž
Cena NBO

Projekty, které NBO fi nančně podpořila

Kolo v bezpečí
Stop kapsářům! Stop vykradačům a zlodějům 
motorových vozidel!
Mobilní dětské dopravní hřiště
Pozitivní diváctví a bezpečný stadion
Policie pro občana
Pojízdné preventivní pracoviště
Schránky důvěry
Bezpečně na silnici!
Komplexní preventivní prožitkový program
Týden s prevencí nejen v dopravě
Riziková lokalita obchodních a sportovních center
Radar
Rozšíření městského kamerového systému

V posledních letech se NBO zaměřuje zejména na 
následující tři projekty:

Cena Nadace Bezpečná Olomouc
NBO každoročně oceňuje kvalitní výkon služby 

policistů a strážníků olomouckého regionu a mi-
mořádné činy civilních osob, které svou pomocí 
či hrdinským činem přispěly k záchraně života, 
zabránění škody na majetku nebo byly jinak 
nápomocny k odhalení trestného činu. Oceněním 
policistů a strážníků chce NBO upozornit širokou 
veřejnost na jejich náročnou práci a zároveň je 
více motivovat pro její další vykonávání. Také pro 
olomouckou veřejnost by ocenění občanů, kteří se 
zachovali hrdinsky, mělo být stimulem ke zvýšení 
zájmu o bezpečnost města, ve kterém žijí.

Bezpečná cesta do školy
NBO se snaží projektem  Bezpečná cesta do 
školy přispět ke snížení počtu dopravních nehod 
s účastí dětí. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou 
policií i jednotlivými školami na území města 
Olomouce chce děti lépe připravit na dopravní 
provoz a jeho pravidla a vést je k větší opatrnosti. 
V bezprostředním kontaktu s policisty, strážníky, 
záchranáři, hasiči a jejich technikou se děti učí 
vyhodnocovat potenciální nebezpečí v silničním 
provozu a správně při tom reagovat. Aktivně si tím 
osvojují základní pravidla a návyky, jak se zacho-
vat bezpečně v konkrétních situacích a neohrozit 
sebe ani druhé.

Výtvarná soutěž - Bezpečná Olomouc
Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc navazuje na 
projekty NBO, zaměřené na bezpečnost dětí, a je 
součástí velkého projektu Bezpečná cesta do ško-
ly. Ve spolupráci s pedagogy mateřských a základ-
ních škol se děti aktivně zapojují do problematiky 
bezpečnosti a prevence kriminality a utvářejí 
si postoj k policistům, hasičům a záchranářům. 
Stovky dětí ve třech kategoriích každým rokem 
výtvarně zpracovávají témata, týkající se bezpeč-
nosti v Olomouci.

www.nbo.cz



„Základní myšlenkou Nadace Bezpečná Olo-
mouc bylo přispívat k větší bezpečnosti obyvatel 
Olomouce. Jsem přesvědčen, že se nám daří toto 
poslání naplnit. Olomoučané to ostatně mohou 
posoudit na celé řadě projektů, které jsme vy-
tvořili nebo na nich participovali a do kterých se 
snažíme vtáhnout širokou veřejnost.“ 
(JUDr. Petr Ritter, advokát, 
člen správní rady NBO)

„Nadace Bezpečná Olomouc, kterou jsme s Iva-
nem Langerem zakládali, je výjimečný projekt 
v celé České republice. Nechtěli jsme být lhostej-
ní k dění v Olomouci a v nadaci se nám za ty roky 
podařilo realizovat mnoho potřebných opatření, 
která vedla ke zlepšení bezpečnosti ve městě.“ 
(PhDr. František Kalabis, podnikatel, 
člen správní rady NBO)

p
ní rady NBO)







„Policejní reforma přibližuje policii 
lidem. Nové služebny a moderní vybavení 
přispívají k větší bezpečnosti i v naší obci.“
Ing. Marek Pazdera
starosta města Velká Bystřice

Reforma policie mění přístup policistů 
k lidem. Vedle přísného postihu 
kriminality se více zaměřuje na prevenci 
a pomoc obětem trestných činů i lidem 
v nesnázích. Vstřícný přístup k občanům 
posiluje důvěru v policii, která má občany 
chránit a pomáhat jim. Díky rekordním 
investicím využívá policie ke své práci 
nejmodernější vybavení. 

Od 1. 1. 2010 má Olomoucký kraj své 
policejní ředitelství. O bezpečnosti 
v našem kraji tak konečně rozhodují lidé, 
kteří zde žijí a pracují. 
Změna organizační struktury přinese 
snížení počtu vedoucích pracovníků 
a bude znamenat více policistů v ulicích.





Projekt P1000

Cílem projektu P1000 je vybudovat policejní 
služebny, kde se budou lidé cítit bezpečně a pří-
jemně, a zlepšit pracovní prostředí a podmínky 
policistů (nové počítače a nábytek, připojení na 
internet atd.). Součástí projektu je také vybudová-
ní 14 moderních krajských operačních středisek. 
Celkové investice do projektu dosahují v letech 
2006 – 2010 téměř 4 mld. Kč. Od roku 2006 pro-
běhly nejnutnější rekonstrukce na 538 útvarech 
Policie ČR. Bylo vybudováno již na 250 moderních 
policejních služeben. Další desítky služeben se 
postupně budují.
 

Nový vozový park 

Další prioritou ministerstva vnitra a policie se 
stala obměna vozového parku policie. Dochází 
k největší jednorázové obměně vozidel v his-
torii. Za 1,4 mld. Kč bude v letech 2007 – 2011 
pořízeno celkem 3.800 vozidel, z toho 3.500 
osobních aut. Výhodným nákupem jsou poři-
zovány nové Octavie za cenu Fabií. Jen v roce 
2008 bylo pořízeno na 1.400 nových vozidel 
Škoda, 1 speciální mobilní rentgenové praco-
viště, 5 tzv. schengenbusů (speciální vozidlo 
pro cizineckou policii sloužící k ověřování 
cestovních dokladů a ke zpřístupnění potřeb-
ných databází v terénu), 70 policejních motocy-
klů vybavených radary, 16 dálničních speciálů 
Volkswagen PASSAT s radary a dalších 290 
dopravních prostředků pro speciální útvary. 

V Olomouckém kraji byly kromě nezbytných 
rekonstrukcí otevřeny také následující nové 
policejní služebny a recepce: 
Velké Losiny, Rudé Armády 361 
Hanušovice, Hlavní 93

Mohelnice, Gen. Svobody 22
Šumperk, Havlíčkova 8
Olomouc, Sokolská 481
Jeseník, Moravská 780/4
Šternberk, Oblouková 4
Velká Bystřice, 8. května 
Přerov, Drahlovského 7
Olomouc, Heyrovského 2
Zábřeh na Moravě, Postřelmovská 7
Uničov, Gen. Svobody 1214
Olomouc, Smetanova 14
Přerov, U Výstaviště 18

V letech 2008 a 2009 obdržela Policie ČR v Olo-
mouckém kraji na 70 nových vozů značky Škoda 
Octavia a 10 vozů VW Transporter. Do roku 2011 
obdrží jěště více než 30 dalších Octavií. Vozy jsou 
v naprosté většině určeny pro přímý výkon služby.





„Nové krajské policejní ředitelství přinese vý-
znamný posun v oblasti bezpečnosti v Olomouc-
kém kraji. Díky organizačním změnám se zvýší 
počet policistů v ulicích a o naší bezpečnosti se 
bude rozhodovat přímo v našem kraji, a ne 
v Ostravě jako dosud.“ 
(RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje)

„Policejní reformu pozitivně vnímáme i v našem 
městě. Policie dnes mnohem více komunikuje 
s představiteli obce. Je tak blíže občanům 
a dokáže lépe zajistit jejich bezpečnost.“ 
(Mgr. Elena Grambličková, náměstkyně 
primátora Statutárního města Přerov)

„Dlouhé roky u nás byla stará policejní služebna, 
kam se báli chodit i slušní občané. Dnes máme 
v našem městě novou moderní služebnu a lidé 
to velmi oceňují.“ 
(Mgr. Jaromír Sedlák, starosta města Šternberk)





„Ivan Langer dlouhodobě podporuje 
záchranu památek v kraji. 
Bez jeho pomoci by Korunní pevnůstka 
v Olomouci nadále chátrala.“
Mgr. Markéta Záleská
předsedkyně správní rady Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.

Korunní pevnůstka je jedinečnou ucele-
nou částí olomoucké barokní tereziánské 
pevnosti. Po letech chátrání ji v roce 2008 
získalo do vlastnictví občanské sdružení 
Muzeum Olomoucké pevnosti. 
Ivan Langer stál u zrodu tohoto projektu 
a pomáhá zajistit fi nanční prostředky 
na revitalizaci areálu. Za 2 roky byl areál 
očištěn od náletové zeleně, byly vymodelo-

vány vodní příkopy a zemní valy 
do původní podoby, byla zahájena rekon-
strukce prachárny a hradeb a byly vybudo-
vány inženýrské sítě.
V Korunní pevnůstce vznikne oddechový 
areál pro širokou veřejnost. Olomouc 
tak získá unikátní prostor, který svým 
zaměřením zvýší její atraktivitu doma 
i ve světě.





Korunní pevnůstka

Korunní pevnůstka je unikátním dochovaným 
celkem bastionového opevnění v Olomouci. Tato 
součást někdejší tereziánské císařsko – královské 
hlavní hraniční pevnosti se nachází v malebném 
zákoutí Bezručových sadů, pár kroků od centra 
města. Areál je obehnán hradbou z druhé poloviny 
18. století. Uvnitř se nacházejí barokní prachárna 
a torzo empírové strážnice, které v polovině 19. 
století doplnily dva dělostřelecké sklady. 
Po zrušení pevnosti patřil areál armádě. V roce 
2000 byl bezplatně předán statutárnímu městu 
Olomouc. V roce 2008 byl za symbolickou korunu 
odprodán občanskému sdružení Muzeum Olo-
moucké pevnosti, o.s.

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s., bylo založeno 
v květnu 2007 za účelem revitalizace památkově 
chráněného areálu Korunní pevnůstky. Již od počát-
ku se v rámci tohoto projektu podařilo oslovit odbor-
níky i laiky, kterým není lhostejný osud olomouckých 
památek, spjatých s významnou vojenskou historií 
Olomouce. Před 2 roky se započalo s obnovou areálu, 
který tak po letech chátrání opět ožívá. 

V Korunní pevnůstce vznikne v příštích letech 
oddechový areál, určený široké veřejnosti, kde si 
přijdou na své děti i dospělí. Muzeum pevnosti, 
venkovní model olomouckého opevnění, šermír-
na, amfi teátr, centrum poznání, parčík s vodními 
prvky, stylová restaurace, herní zóny pro malé 
i velké budou zdrojem poznání, odpočinku a zába-
vy. Olomouc se tak bude moci pochlubit jedi-
nečným prostorem, který svým zaměřením zvýší 
atraktivnost Olomouce doma i ve světě.

Co se již podařilo
V roce 2008 byla Korunní pevnůstka očištěna od 
náletové zeleně. Byly obnoveny zemní valy s ná-

jezdovými rampami pro děla a vyhloubeny vodní 
příkopy u hradební zdi. Barokní prachárna dostala 
novou střechu.
V roce 2009 byly v areálu vybudovány inženýr-
ské sítě, začalo se opravovat zdivo na hradbě, byl 
opraven vstupní portál a zhotovena nová hlavní 
brána.

Jak se pokračuje
V roce 2010 se podávají žádosti na fi nanční zdroje 
z evropských fondů na dokončení rekonstrukce 
prachárny a na vědecké centrum poznání ve vel-
kém dělostřeleckém skladu.

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s., úzce spolu-
pracuje s občanskými sdruženími, které provozují 
Fort XVII v Křelově, Fort XIII na Nové ulici a Fort 
2 v Radíkově. Tato sdružení navázala spolupráci 
s dalšími pevnostními městy v České republi-
ce, Německu, Polsku, Slovinsku, Maďarsku, Itálii 
a na Slovensku a připravují již společné projekty.

www.pevnostolomouc.cz

„Ivan Langer je členem čestného výboru našeho 
sdružení. Významně se zasloužil o to, že projekt 
revitalizace Korunní pevnůstky byl podpořen ze 
státních prostředků a nachází odezvu i u nadač-
ních subjektů.“
(PhDr. Marcela Hanáková, členka správní rady)

Ivan Langer pomohl také s obnovou:
Katedrály svatého Václava v Olomouci
Farního kostela v Horním Štěpánově
Moravského divadla v Olomouci









„Ivan Langer podporuje sport 
a výstavbu sportovních areálů 
pro mládež.“
Lukáš Hapal
útočník 1. HFK Olomouc

Investice do našich dětí jsou vkladem, 
který se vyplatí. Dětem musíme zajistit 
kvalitní vzdělání a možnost účelného 
trávení volného času. Ivan Langer proto 
pomáhá s budováním a opravami škol 
a sportovních areálů obcím a organizacím, 
které by si to z vlastních prostředků jinak 
nemohly dovolit. Pomohl získat dotace 
na desítky projektů, nejen v jeho rodné 
Olomouci, ale v celém Olomouckém kraji 

(například rekonstrukce šaten a sociální-
ho zařízení pro Dámský házenkářský klub 
ZORA Olomouc, hřiště s umělým travnatým 
povrchem v Zábřehu, zázemí sportovního 
areálu TJ Lokomotiva Olomouc a rekon-
strukce areálu 1. HFK Olomouc, výstavba 
kabin a sociálního zařízení FK Dolany či re-
konstrukce škol a tělocvičen v Hlubočkách, 
Velké Bystřici a Medlově). 





Sport – investice

Hlubočky - výstavba tělocvičny při ZŠ Hlubočky
Štíty - skokanský areál Aleše Valenty
SK Véska - víceúčelový sportovní areál
TK Precolor Přerov - oprava střechy velké 
tenisové haly
Hokejový klub Uničov - rolba na úpravu ledu
Baseball Šumperk - výstavba sociálního 
zařízení s tribunou
1.HFK Olomouc - Holice - IV. a V. etapa 
sportovního areálu
Kynologický svaz - výcvikové a školící středisko 
v obci Drozdovská pila
Velká Bystřice - rekonstrukce tělocvičny
Sportovní klub Droždín - rekonstrukce povrchu 
sportovního hřiště

TJ Lokomotova Olomouc - dostavba zázemí 
sportovního areálu
Sportovní klub Dolany-Véska - výstavba 
fotbalového areálu
Obec Dolany - Fotbalový klub Dolany - 
výstavba kabin a sociálních zařízení
Dámský házenkářský klub ZORA Olomouc - 
rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
TJ Sokol Olomouc - rekonstrukce budovy
ZŠ Medlov - rekonstrukce ZŠ
Zábřeh - vybudování hřiště s umělým 
travnatým povrchem





„V Olomouci jsem se narodil, 
v Olomouckém kraji žiji, lidé tady jsou 
skvělí a vždy jim rád pomůžu.“
MUDr. Mgr. Ivan Langer

Mým programem je zvyšování kvality 
života. To platí jak pro celou Českou 
republiku, tak pro Olomoucký kraj. 
Z celorepublikového pohledu patří mezi 
mé priority pro kvalitnější život zejména 
zvýšení bezpečnosti občanů (reforma 
policie, nové moderní vybavení pro poli-
cisty a hasiče – profesionální i dobrovolné) 
a snižování byrokracie (Czech POINTy, 
datové schránky a další). Na krajské 
úrovni, kde se samozřejmě promítají 

do života občanů i předchozí dvě priority, 
již řadu let podporuji a i nadále budu 
podporovat dobrovolné hasiče, rozvoj 
sportu, záchranu cenných památek, lepší 
dopravní infrastrukturu (např. dobudování 
rychlostní komunikace na Šumperk a lepší 
napojení Jesenicka) či zachování vojen-
ských základen a s tím souvisejících pra-
covních míst pro vojáky i civilní sektor. 
Žádné sliby, ale výsledky!





Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení často 
pobýváte v Praze. Nezapomínáte na Olomouc?
To v žádném případě. V Olomouci jsem se narodil 
a žiji tady se svou rodinou. Čím jsem starší, tím víc 
mě to táhne domů. Nikdy jsem se netajil tím, že 
jsem velký olomoucký patriot. Proto jsem také stál 
u zrodu projektů, které mají těsnou vazbu k Olo-
mouci a které stále podporuji (Nadace Bezpečná 
Olomouc, Muzeum Olomoucké pevnosti). Svou 
práci v Praze beru jako příležitost pomoct celému 
Olomouckému kraji. Žijí v něm skvělí lidé, a když 
můžu, vždycky jim rád pomůžu.

Mluvíte o pomoci Olomouckému kraji. V čem tato 
pomoc spočívá?
Rozdělil bych ji do dvou oblastí. Tou první jsou 
projekty, které pomáhají v rámci celé republiky, 
ale konkrétní pozitivní dopady mají i v Olomouc-
kém kraji. Sem patří například reforma policie 
a posílení bezpečnosti občanů, investice profesio-
nálním i dobrovolným hasičům, snižování byro-
kracie a přiblížení úřadů lidem či projekt Otevřená 
minulost. A potom jsou to samozřejmě konkrétní 
projekty a investice v Olomouckém kraji, kte-
ré směřují ke zvýšení bezpečnosti, k budování 
a rekonstrukcím sportovišť, školských a sociálních 
zařízení a k obnově historických památek. Kdo si 
prohlédl předchozí stránky, ví, o čem konkrétně 
hovořím.

Máte při těchto aktivitách čas ještě na něco 
jiného?
Nejlépe si odpočinu při sportu. Hraju tenis, rád 
jezdím na kole, někdy se vrátím k házené, kterou 
jsem v Olomouci jako dorostenec hrál závodně. 
V zimě i v létě vyrážíme s rodinou do Jeseníků, je 
tam moc krásně. Při každé příležitosti také jezdí-
me fandit našim úspěšným sportovcům. Velmi rád 
věnuji svůj čas i vzdělávání, které pokládám za 
nejlepší investici do budoucnosti. Proto jsem stál 

u zrodu CEVRO – Liberálně-konzervativní aka-
demie. Před dvěma lety se nám podařilo založit 
a otevřít vysokou školu CEVRO Institut, která se 
zaměřuje na studia veřejné správy a politologie 
a mezinárodních vztahů. Mám i zkušenosti s pe-
dagogickou prací. Do roku 2006 jsem působil jako 
odborný asistent na katedře ústavního práva Práv-
nické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Nepřemýšlíte po těch letech v politice, že byste 
se věnoval něčemu jinému?
V budoucnu bych rád vykonával advokacii a vyu-
čoval na vysoké škole. S politikou se teď ale ještě 
rozloučit nechystám. Zejména v oblasti bezpeč-
nosti a snižování byrokracie chci dotáhnout do 
konce projekty, které jsme na ministerstvu vnitra 
rozjeli a které lidem velmi pomáhají v každoden-
ním životě (reforma policie, modernizace služe-
ben, více policistů v ulicích, usnadnění komuni-
kace občanů s úřady, CzechPOINTy a další). A také 
budu mít možnost dál pomáhat Olomouckému 
kraji a shánět potřebné dotace a investice.



Životopis

1981–1985	 Slovanské	gymnázium	
	 v	Olomouci	
1985–1987	 Základní	vojenská	služba	
1987–1993	 Lékařská	fakulta	Univerzity
	 Palackého	v	Olomouci	(MUDr.)	
1989	 Člen	univerzitního	a	celostátního	
	 	stávkového	výboru	studentů	
1993–1998	 Právnická	fakulta	Univerzity	
	 Palackého	v	Olomouci
	 později	Právnická	fakulta	
	 Univerzity	Karlovy	v	Praze	(Mgr.)	
od	1996	 Poslanec	Poslanecké	
	 sněmovny	PČR	
1998–2002	 Místopředseda	ODS	
1998–2006	 Místopředseda	Poslanecké	
	 sněmovny	

od	2004	 Místopředseda	ODS	
2000–2006	 Odborný	asistent	na	Právnické		
	 fakultě	Univerzity	Palackého	
	 v	Olomouci
2006–2009	 Ministr	vnitra	ČR

Předseda	správní	rady	občanského	sdružení	
CEVRO	Liberálně-konzervativní	akademie
Předseda	správní	rady	soukromé	vysoké	školy	
CEVRO	Institut
Předseda	správní	rady	Nadace	Bezpečná	 
Olomouc
Člen	správní	rady	Univerzity	Palackého
Člen	správní	rady	Nadace	policistů	a	hasičů
Člen	správní	rady	Dětské	dopravní	nadace
Člen	čestného	výboru	Muzeum	Olomoucké	
pevnosti,	o.s.



www.upol.cz
www.nadacepah.cz
www.detskadopravninadace.cz

www.pevnostolomouc.cz
www.ods.cz
www.langer.cz

www.cevro.cz
www.cevroinstitut.cz
www.nbo.cz
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