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CENA 16 KČ

OLOMOUCKÝ
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INZERCE

Maturita z matematiky? Gymnazisty čeká za čtyři roky

OD PONDĚLÍ
19. PROSINCE

POMELO

ZLATÁ

KOUKALOVÁ
V Novém Městě
na Moravě posílala
polibky bouřícímu
publiku

1 kus

-21 %
37.90
44.90
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www.olomouckydenik.cz

www.facebook.com/olomouckydenik

Nabídka zboží platí do 21. 12. 2016
nebo do vyprodání zásob.

www.twitter.com/olomouckydenik

Děti hrály vánoční divadlo

Chat na webu

On-line rozhovor

s Radkem Stojanem
vedoucím cestovního
ruchu v Olomouckém kraji
Ptejte se již nyní,
odpovídat bude
ve středu od 14 hodin
na webu Deníku

OLOMOUCKO
O VÍKENDU
Skauti přivezli
Betlémské světlo
Betlémské světlo, symbol
míru a naděje, po roce opět
připutovalo na Hanou. Do
Olomouce či Uničova jej
v sobotu přivezli vlakem
skauti. V neděli jej arcibiskup Jan Graubner předal
osobnostem veřejného
života. (krk)
... 6

Akce Vánoce na zámku v Hustopečích nad Bečvou
na Hranicku zpříjemnila stovce lidí zlatou neděli.
V bohatém programu zde vystoupil také dětský
folklorní soubor Rarášek s pásmem Pásli ovce valaši
(na snímku).
Další fotografie z víkendových akcí ... 6

OLOMOUCKO
DNES
Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Cenou Křesadlo
ocení dobrovolníky

Málokterý Olomoučan myslí na horší časy
Jen každý pátý člověk
z hanácké metropole
má úspory na 5 měsíců
ALENA HESOVÁ

Olomouc – Třicetiletá Jitka
Pikula Studnařová žije spolu

s manželem v bytě v Olomouci, mají na něj hypotéku. Nestrádají, kdyby přišlo
na nečekaný výdaj, mají na
něj našetřeno. Ovšem pokud
má hledět jen na vlastní
rezervy a představit si, že
žije sama, bylo by to horší.
Podle průzkumu společnosti
Abivia čtvrtina Olomoučanů

NEJLEPŠÍ VÁNOČKA

V porotě soutěže
o nejlepší vánočku
v Uničově zasedla
i naše redaktorka
strana 2

nemá žádné úspory.
Lépe jsou na tom
muži. Ženy,
zejména ty do
36 let, živoří
častěji. Většina
lidí vkládá peníze na stavební
spoření či spořící
účty. Vlastní účet ob-

vykle nemají jen mladí
studenti.
Jitka Pikula Studnařová sama o sobě
říká, že si žije
s manželem poměrně dobře. „Byt
máme z velké části
zaplacen, máme vlastní auto, domácnost máme

vybavenou, řekla bych,
nadstandardně a neuvědomuji si, že bychom si něco
odpírali,“ popsala svůj životní styl žena. Navíc se
snaží věci takzvaně
recyklovat a co už nepotřebuje, posílá po internetu
dál, třeba plesové šaty.
Pokračování na straně 3

PŘED PĚTI LETY ZEMŘEL

PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ

Co s Havlovým
Hrádečkem? Je stále
jen chalupou
strana 11

Vedení Jestřábů
besedovalo
s fanoušky
strana 25

EKONOMIKA

Adventní kalendář Deníku
Dnes soutěžíme

Přídavky na
děti mají být
vyšší
strana 12

PADU 2016
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o lístky do
Premiere Cinemas
v Galerii Šantovka

korun
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Součástí Festivalu vánoční
hudby v Olomouci bude
předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém
kraji. Stane se tak v sále Arcibiskupství olomouckého.
Cenu obdrží lidé, kteří se ve
volném čase věnují dobrovolnictví. (paš)
... 15
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