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Dagmar Pecková, Hradišťan, spirituál kvintet! 
kdo chce na koncert?
Po úspěšných a beznadějně vyprodaných jarních koncertech loňského 
roku se na prosbu mnoha posluchačů opět spojí operní sólistka 
Dagmar Pecková a vokální legenda Spirituál kvintet, aby spolu 
vystoupily v 15 městech po celém Česku. Na pódiu se objeví jednak 
samostatně, ale také spojí síly ve společných skladbách, a to napříč 
hudebními žánry. Kromě stále žádaných a osvědčených hitů uslyšíte 
i zcela nové úpravy, které si účinkující připravili speciálně pro tyto 
koncerty. Můžete se těšit třeba na světové premiéry.

Dagmar Pecková, Hradišťan, Spirituál kvintet – společný koncert 
pátek 3. května 2019 od 19.00 hod. Šumperk, Dům kultury

Předprodej: on-line na www.ticketkultura.cz a v síti ticketstream.cz. 
Podrobnosti ke koncertu jsou na www.topkoncerty.cz.

Naši čtenáři mohou na tento krásný koncert vyhrát vstupenky  
pro dva diváky. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku  
a mít štěstí při slosování. 

Soutěžní otázka: ve kterém roce začal Spirituál kvintet vystupovat?

Své odpovědi zasílejte nejpozději do 21. dubna 2019 včetně na e-mail 
mmol.osv@olomouc.eu. Vylosovanému výherci se hned po uzávěrce 
ozveme a pošleme vstupenky.
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Milí přátelé, 
mám radost, že 
vám můžeme 
poslat další čís-
lo vašeho časo-
pisu. Těší mne 
to o to víc, že 
na následujících 
stránkách najdete spoustu energie. 
Tentokrát se nám totiž podařilo dát 
dohromady celou řadu velmi in-
spirativních článků a příběhů, kte-
ré nejen zaujmou, ale mohou být 
příkladem. 

Olomouc je městem, kde se dob-
ře daří komunitním aktivitám. O co 
vlastně jde? Byť termín komunitní 
aktivity zní tak trochu cize a aka-
demicky, ve skutečnosti je to něco, 
co je nám důvěrně známo odnepa-
měti, jen se na to trochu zapomíná. 
Jde o to, že se v našem městě lidé 
nezavírají za dveřmi svých bytů 
a nekoukají jen pasivně na televizi či 
z okna, ale snaží se otevírat i další 
dveře a setkávat se s druhými lidmi. 
Vždyť za těmi sousedními dveřmi 
může být člověk, jehož příběhy nás 
vezmou na cestu kolem světa nebo 
proti proudu času do našeho dětství. 
Komunitní aktivity znamenají, že 
se soused baví se sousedem, přáte-
lé z ulice něco pořádají a hlavně to 
společně prožívají. A přirozeně při 
tom překonávají hranice generací, 
tak jak to vždy v dávné i nedávné 
historii bývalo. Právě to se na Olo-
mouci a jejích komunitních aktivi-
tách líbí. 

Na jiných stránkách najdete ne-
méně inspirativní příběhy o tom, 
co se dá dokázat navzdory nepřízni 
osudu. Společně můžeme držet pal-
ce handicapovanému muži, který se 
rozhodl dostat bez auta, vlaku a le-
tadla až do poutního místa Santiago 
de Compostela. 

Milí přátelé, přeji vám krásné, 
pokud možno společně prožívané 
jaro.  Vaše Eva Kolářová,  
 náměstkyně primátora
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Jednadvacet  klubů,  v  nichž  se 
schází od dvou desítek až po více 
než stovku seniorů, pracuje na úze-
mí  města  Olomouce.  Nejstarší 
z těchto klubů slouží seniorům už 
desítky let, nejmladší vznikl  loni, 
všem v jejich práci pomáhá město. 
Právě proto se zástupci klubů sešli 
na  radnici  s  primátorem Mirkem 
Žbánkem a jeho náměstkyní Evou 
Kolářovou,  která  má  na  starosti 
i sociální oblast. 

„Těší mne, že mohu osobně po-
znat  představitele  klubů  seniorů, 
které v Olomouci odvádějí velmi 
dobrou práci. Rád se také postupně 
do některých klubů přijdu podívat, 
zajímá  mě,  jak  tato  společenství 
fungují  a  čemu  se  věnují,“  uvedl 
primátor Mirek  Žbánek.  „Zajímá 
nás,  jaké  podmínky  mají  v  jed-
notlivých  klubech  seniorů,  s  pří-
padnými  problémy  se  pokusíme 
pomoci,“ dodala náměstkyně Eva 
Kolářová. V následných krátkých 
prezentacích  zazněla  jak  chvála, 
tak i stesky například nad tím, že 
v některých městských částech už 

nestačí  kapacita  klubů.  „Chceme 
poděkovat za to, že řada klubů zís-
kala v poslední době nové vybave-
ní,“ řekl Miroslav Ryšavý za Klub 
seniorů Přichystalova 70. „Hodně 
nám pomáhá i to, že jsme ze stra-
ny města velmi dobře informová-
ni o různých zajímavých akcích,“ 
uvedla Věra Kovaříková, vedoucí 
lošovského  klubu.  „Náš  klub má 
110  členů,  přičemž  asi  pětašede-
sát z nich se velmi aktivně účastní 
naší  činnosti.  V  klubovně  máme 
ovšem  jenom  dvaatřicet  míst,“ 

zaznělo například od vedoucí KS 
Lazce Evy Sommerové. I v někte-
rých  jiných  klubech  se  potýkají 
s kapacitou, která neodpovídá vel-
kému zájmu o členství. Město se 
proto bude snažit tam, kde to lze, 
zajistit  větší  prostory.  Jinde  mají 
problém  s  přístupností  klubovny 
pro hůře pohyblivé členy, tak jako 
tomu  je  v Klubu  seniorů  Polská. 
„Na  problém  nevhodného  scho-
diště  se  podíváme  a  určitě  ho  co 
nejdříve vyřešíme,“ slíbil primátor 
Žbánek.   (mf)

Primátor se seznámil se všemi kluby 
seniorů. slíbil pomoc s problémy 

I starší lidé už umí ověřovat zprávy
Patnáct seniorů se poslední led-

nový  pátek  zúčastnilo  přednášky 
a  diskuze  na  téma  hoaxy,  faleš-
né zprávy a dezinformace, kterou 
uspořádalo  olomoucké  centrum 
společnosti  Maltézská  pomoc,  o. 
p.  s.  Náplň  přednášky  byla  roz-
dělena  do  několika  bloků,  které 
toto  poměrně  náročné  téma měly 
seniorům  přiblížit.  V  první  části 
proběhla rychlá diskuze, kdy se se-
nioři sami mohli podělit o své zku-
šenosti s konzumací zpráv, s hoaxy 
a dezinformacemi.

Následovalo  představení  mo-
delové  dezinformace  a  vysvětle-
ní,  jak  ji ověřit. Následující blok 
byl více odborný – zaměřoval se 
na  vysvětlení  novinářské  práce, 
novinářských  postupů  a  pravidel 
a jejich odlišení od tvorby dezin-
formačních webů. Ty byly ostatně 
také  představeny.  Senioři  se  se-
známili  se  specifiky  těchto webů 
a tím, proč je není možné poklá-
dat  za  důvěryhodný  zdroj  infor-
mací.  Na  závěr  byly  seniorům 
představeny  ověřovací  techniky. 

Současně  opět  proběhla  širší  zá-
věrečná  diskuze,  v  rámci  které 
se  diskutovaly  konkrétní  hoaxy 
a  spamové zprávy,  se kterými  se 
senioři setkali a u kterých nevědě-
li, co s nimi. 

Převážná  část  seniorů,  kteří  se 
přednášky  zúčastnili,  vystupovali 
v jejím průběhu aktivně. Bylo zřej-
mé,  že  je  téma  jako  celek  zajímá 
a že jsou rádi, že o něm mohou dis-
kutovat.   Tomáš Pika,

Maltézská pomoc, o. p. s. 
– centrum Olomouc



Olomoucký senior | 1/2019 5aktuality | 

senioři nad 65 let mají MHD zdarma! 

Radnice: Zapojte své sousedy do dění

Cestování  tramvajemi  a  auto-
busy v Olomouci bude pro senio-
ry od 65 let zdarma. Bezplatně se 
senioři svezou už letos v létě. No-
vinka začne platit od 1.  července 
2019.

„Úpravou tarifní politiky MHD 
naplňujeme  naši  vizi  dostupné 
veřejné  dopravy  ve  městě.  Bez-
platnou MHD  pro  seniory  od  65 
let  zavádíme  jako  úplnou  novin-
ku.  Chceme  tím  podpořit  využí-
vání  hromadné  dopravy  a  záro-
veň finančně vypomoci  seniorům 
ke  zlepšení  kvality  života.  Jsem 
přesvědčen,  že  se  to  u  bezpečné, 
komfortní  a  udržitelné  formy ve-
řejné  dopravy  vyplatí,“  odůvod-
ňuje  rozhodnutí  primátor  Mirek 

Žbánek.  Jedinou  podmínkou  pro 
bezplatné  cestování  v  olomouc-
ké  MHD  bude  dosažení  65  let. 
K prokázání věku bude seniorům 
stačit  předložený  osobní  doklad, 
kterým  svůj  věk  doloží.  Bezplat-
né cestování seniorů v MHD bude 
radnice  dopravnímu  podniku  fi-
nančně kompenzovat v rámci pla-
teb za zajištění provozu autobusů 
a tramvají.

Samotnému  zavedení  bez-
platné přepravy pro cestující 65+ 
musí  nyní  předcházet  nové  na-
řízení  o  stanovení  maximálních 
cen  jízdného  v  MHD  na  území 
statutárního  města  Olomouce 
s  účinností  od  1.  července  2019 
a  zapracování  nově  zavedené 

přepravy  s  koordinátorem  ID-
SOK do Tarifu IDSOK s platností 
od stejného data.

Zvýhodněnou  MHD  mají  už 
nyní  v  Olomouci  senioři  nad  70 
let.  K  celoročnímu  cestování 
v  zóně  71  jim  stačí  dvacetikoru-
nový  kupon.  Zcela  zdarma  jezdí 
olomouckou  MHD  děti  do  6  let 
věku. Zvýhodněnou přepravu mají 
v zóně 71 i čestní dárci krve, ces-
tují za 300 Kč ročně na tzv. Kapka 
Pas. Senioři nad 65 let mohli do-
sud využívat 50% slevu z běžného 
časového  jízdného.  Základní  jíz-
denka na MHD v Olomouci stojí 
14 korun. Měsíční jízdenka přijde 
na 350 korun a čtvrtletní stojí 900 
korun.  (mf)

Historicky  první  setkání  rady 
města  se  zástupci  komisí  měst-
ských částí a obyvateli se odehrálo 
11. února v Černovíře. Do hasič-
ské zbrojnice zavítali také členové 
komisí z Lazců a Chomoutova.

„Chceme,  abyste  nám  klad-
li  konkrétní  dotazy  a  ptali  se 
na  konkrétní  témata.  Sdělte  nám 
své podněty, jsme tady proto, aby-
chom se s nimi seznámili a záro-
veň na ně hned reagovali,“ přivítal 
přítomné primátor Mirek Žbánek, 
když  představil  všechny  náměst-
ky a radní.

Jeho  výzva  se  setkala  s  oka-
mžitou  reakcí.  Za  Lazce  přišly 
dotazy na protipovodňová opatře-
ní a chystanou třetí etapu úpravy 
řeky  Moravy,  stejně  jako  na  re-
konstrukci  hřiště  Základní  školy 
Demlova  a  dostalo  se  i  na  pro-
blematiku parkování nebo zeleně 
na sídlišti. Za Černovír a Klášter-
ní  Hradisko  se  členové  komise 

ptali na interval autobusových li-
nek nebo výstavbu nového mostu 
a křižovatky u Bristolu.

Lidé  z  Chomoutova  naopak 
nejvíce lobbovali za cyklostezku, 
po které touží už dvacet let. Primá-
tor a náměstci s lidmi diskutovali 
dvě  hodiny.  Řeč  přišla  i  na  par-
ticipativní  rozpočet  a mluvilo  se 
o 300 tisících korunách určených 

na estetizaci v každé městské čás-
ti. „Děkujeme za možnost všech-
no  si  vyříkat  a  slibujeme,  že vás 
budeme  co  nejvíce  otravovat,“ 
prohlásil na závěr žertem Jaroslav 
Švarc  z  Chomoutova.  Primátor 
Žbánek na komisaře naopak ape-
loval, aby se snažili do obecního 
dění vtáhnout co nejvíce sousedů 
a občanů.  (mf)
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kurz Moderní senior poradí,  
jak na počítač, chytrý telefon a fotky

stát přispěje více na péči o blízké osoby

Maltézská  pomoc,  centrum 
Olomouc,  zahajuje  25.  března 
od  13:00  další  cyklus  počítačo-
vých  kurzů  pro  seniory-začáteč-
níky. Stačí se předem registrovat 
na telefonním čísle 605 228 161. 
Zapojit se mohou lidé nad 55 let 
s  trvalým bydlištěm v Olomouc-
kém kraji.

Počítačový  kurz  probíhá  jed-
nou týdně a celkem má deset lek-
cí.  Každá  lekce  trvá  tři  hodiny. 
V  každém  kurzu  se  účastníkům 
věnuje lektor a zodpovídá veške-
ré jejich dotazy. Na každou hodi-
nu dostane účastník skripta. Kaž-
dý senior též může využít osobní 
poradenství, kde můžeme pomoci 
s individuálními problémy s tech-
nikou či poradit, jaké zařízení se 
vyplatí si zakoupit.

Kapacita  je  omezená,  maxi-
mální  počet  osob  je  šest.  Pokud 
se kurz naplní, zařadíme zájemce 
na  čekací  listinu  na  další  kurzy. 
V nabídce  jsou  i  kurzy  chytrých 

telefonů, kurz fotografie nebo po-
čítače pro mírně pokročilé. Cena 
počítačového kurzu  je  1  000 Kč, 

cena  kurzů  chytrých  telefonů 
a fotografie je 500 Kč. Místo ko-
nání: Wurmova 7, Olomouc.

Vzhledem  k  náročnosti  péče 
o blízké osoby schválil Parlament 
novelu  zákona  č.  108/2006  Sb., 
o  sociálních  službách,  kterou  se 
zvyšují  částky  příspěvku  na  péči 
osobám ve  III.  a  IV.  stupni závis-
losti.  Ke  zvýšení  dojde  ve  dvou 
vlnách. Od 1. dubna 2019 se zvý-
ší příspěvek na péči osobám, které 
mají přiznaný IV. stupeň závislos-
ti,  a  to  shodně  u  dětí  i  dospělých 
z 13 200 Kč na 19 200 Kč měsíčně 
za předpokladu, že tyto osoby ne-
využívají pobytovou sociální služ-
bu (například domov pro seniory). 
Pokud  využívají  takovou  službu, 

příspěvek se těmto poživatelům ne-
zvýší. Od 1. července 2019 se zvý-
ší příspěvek na péči u osob ve III. 
stupni  závislosti.  U  dětí  do  18 
let  to  je z 9 900 Kč na 13 900 Kč 
měsíčně,  u  dospělých  z  8  800 Kč 
na 12 800 Kč za měsíc. Stejně jako 
u  zvýšení  ve  IV.  stupni  platí,  že 
tito příjemci nesmějí využívat po-
bytovou  sociální  službu.  Pokud  ji 
využívají,  zůstane  jim  příspěvek 
na péči v dnešní výši. Zvýšení pří-
spěvku v obou  stupních proběhne 
automaticky, nikdo ze současných 
příjemců příspěvku na péči ve III. 
i IV. stupni nemusí o nic žádat.

Příspěvek na péči je určen oso-
bám,  které  z  důvodu  dlouhodobě 
nepříznivého  zdravotního  stavu 
potřebují pomoc  jiné  fyzické oso-
by  při  zvládání  základních  život-
ních potřeb v rozsahu stanoveném 
stupněm  závislosti  podle  zákona 
o  sociálních  službách.  Z  poskyt-
nutého  příspěvku  pak  tyto  osoby 
hradí pomoc, kterou jim může dle 
jejich rozhodnutí poskytovat osoba 
blízká,  asistent  sociální  péče,  re-
gistrovaný poskytovatel sociálních 
služeb, dětský domov nebo speci-
ální lůžkové zdravotnické zařízení 
hospicového typu.  -lh-
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V řepčíně se senioři pravidelně 
scházejí teprve prvním rokem

Klub  seniorů,  o  kterém  bude 
řeč, nemá ještě ani rok. A to je pře-
ce hodně mladé stvoření, které se 
musí nejdřív naučit bezpečně cho-
dit, než začne lámat rekordy. Náš 
Klub pro  seniory Řepčín začínal 
od  nuly,  ale  s  dobrým  zázemím 
vytvořeným  v  objektu  Základ-
ní  školy  na  Svatoplukově  ulici. 
Mnozí z nás se s tímto prostorem 
setkali už dřív, když sloužil  jako 
chirurgická ambulance a operač-
ní sál. Dnes je v suterénu zrekon-
struován na prostornou klubovnu 
s  vybavenou  kuchyňkou,  kde  se 
scházejí  senioři  z  blízkého okolí 
Řepčína a Hejčína.

Klub  pro  seniory  v  této  čás-
ti  Olomouce  nikdy  nebyl,  takže 
všechno  je  tu  „poprvé“.  Setká-
vají  se  tu  lidé,  kteří  se  povětši-
nou neznají. Někteří se ostýchají, 
jiní zase už zapomněli, jaké to je 
být  součástí  nějakého  kolektivu. 
Přijdou třeba ti, kteří se cítí osa-
mělí, nebo ti, co se chtějí občer-
stvit  a  na  chvíli  opustit  domácí 

stereotyp.  Někdo  se  potřebuje 
svěřit  se  svým  trápením  a  třeba 
odejít  s  radou  nebo  nabízenou 
pomocí. Takže se na startu našeho 
klubu setkali lidé, kteří mají růz-
né představy, sny a přání. Týden 
za  týdnem se  ty  sny a představy 
pomalu  sjednocovaly  a  program 
klubových schůzek se utvářel tak, 
aby svou různorodostí a pestrostí 
postupně uspokojil aspoň většinu.

Na programu do dalších týdnů 
a měsíců se domlouváme společ-
ně tak, aby byli všichni zapojení 
a spokojení. Během půl roku exis-
tence klubu se program nasměro-
val od zábavy (společné návštěvy 
divadla a představení Filmového 
klubu  pro  seniory)  přes  vzdělá-
vání (odborné nebo cestovatelské 
přednášky),  procvičování  paměti 
až po vycházky a exkurze  (svíč-
kárna, soukromý pivovar). Neza-
pomínáme ani na čas na „obyčej-
né“  popovídání,  téma  se  vždyc-
ky  najde.  Uspokojit  přání  členů 
klubu  velice  pomáhá  program 

připravovaný odbory magistrátu, 
který  na  podporu  činnosti  klubu 
finančně přispívá. 

Věřím,  že  dnes  už  se  člen-
ky klubu nesetkávají  s  nějakými 
spoluobčany  z  Hejčína  a  Řep-
čína,  ale  s  kamarádkami.  A  ten 
ženský  rod  není mluvnická  chy-
ba.  Členy  klubu  byli  i  pánové, 
ale  žádný  z  nich,  přiznejme,  že 
z různých důvodů, se našich akcí 
a schůzek nezúčastňuje, nebo jen 
sporadicky.  Poraďte,  pánové,  co 
pro vás můžeme udělat, abyste se 
také s námi cítili dobře? A dámy, 
které  jste  ještě nesebraly odvahu 
se  zapojit,  přijďte  se  kterýkoliv 
čtvrtek  od 14 hodin  aspoň podí-
vat,  budete  vítány  s  úsměvem. 
A  třebas  budete  odcházet  stejně 
jako my s pocitem, že má pravdu 
ten, kdo kdysi napsal: Když stár-
neme mezi  svými  přáteli,  kama-
rády,  známými,  nepřipadá  nám 
stárnutí tak těžké a rychlé.

Hana Frybortová,  
Klub pro seniory Řepčín
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Olomouc má 27 komisí měst-
ských  částí  (KMČ),  které  plní 
velmi  důležitou  roli  v  komuni-
kaci mezi  vedením města  a  ob-
čany.  Předkládají  připomínky 
a  podněty  obyvatel Radě města 
Olomouce  a  pracovníkům  ma-
gistrátu,  kteří  je  dále  zpraco-
vávají.  Jde  tedy  o  pomyslnou 
„křižovatku  komunikace“  a  po-
radní orgán magistrátu. Podněty 
komise získává na schůzích, jež 
se konají jednou měsíčně a jsou 
veřejné. Nemusí však nutně řešit 
pouze přímé podněty – má také 
možnost  propojovat  jednotli-
vé  spolky  a  aktivity  městských 
organizací  a  informovat  o  tom 
občany.  Může  také  podobné 
akce  pro  veřejnost  pořádat  či 
podpořit. 

Například  Komise  městské 
části Nová Ulice navázala nově 
spolupráci  s  místním  klubem 
pro seniory. Různé aktivity klu-
bu se konají pravidelně dvakrát 
týdně a pro život seniorů v dané 
části  jsou  velice  důležité.  Klub 

nová ulice spolupracuje se seniory 
pořádá  i  pravidelné  zájezdy 
a přednášky, naposledy na téma 
čínská medicína. Takové činnos-
ti  pak  tvoří  část  dění  na  Nové 
Ulici a komise o nich pravidelně 
informuje.

Senioři  jsou  také  poměrně 
aktivní  a  podněty  komisi  dodá-
vají často. Nicméně i tak stačila 
jedna schůzka přímo v klubu pro 

seniory a podnětů do další břez-
nové  schůze  získala předsedky-
ně dalších pět.

Schůze Komise městské  čás-
ti Nové Ulice se nyní nově pře-
souvají  právě  do  klubu  pro  se-
niory  v  budově  Jalta  na  ulici  I. 

P.  Pavlova.  „Místo  schůzí mění 
komise především kvůli bezbari-
érovému vstupu. Jsem ráda, nám 
tyto prostory umožní otevřít jed-
nání  komise  skutečně  všem  ob-
čanům,  a  navíc  využijeme  útul-
nou atmosféru klubu. Zároveň si 
vážím, že nás vedoucí klubu pra-
videlně informuje o jejich aktivi-
tách, které rozšiřujeme prostřed-
nictvím  našeho  facebookového 
profilu  i  vývěsek  v  naší  čtvrti,“ 
uvedla předsedkyně KMČ Nová 
Ulice Radka Piskačová. 

„Podněty  od  starších  obča-
nů,  ke  kterým máme  nyní  blíž, 
vnímám  jako  zásadní  pro  můj 
ucelený  pohled  na  život  v  naší 
části. Největší potenciál však vi-
dím v mezigenerační spolupráci, 
na  níž  se  v  dnešní  době  často 
zapomíná.  Zároveň  se  moc  tě-
ším na propojení KMČ, seniorů 
a  žáků  základních  škol,  na  kte-
rém v současné době pracujeme 
s  oddělením  sociální  pomoci 
a  služeb  magistrátu,“  uzavřela 
předsedkyně Piskačová. 

Masopust ve Fischerově ulici bavil všechny

Hojně  navštívená masopust-
ní veselice se odehrála ve středu 
27.  února  v  Olomouci  na  No-
vých  Sadech.  Tuto  tradiční 

akci pro své členy a jejich blíz-
ké  uspořádal  Klub  seniorů 
ve  Fischerově  ulici.  Účastníci 
si  dali  opravdu  hodně  záležet 

na  přípravě  kostýmů,  což  vý-
mluvně  dokládá  skupinová  fo-
tografie, kterou pořídil pan Ka-
rel Krabec.
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K  celostátní  kampani  Týden 
pro  rodinu,  která  letos  probíhá 
od  11.  do  19.  května,  se  připo-
jí  i  město  Olomouc.  Proběhne 
sportovní dopoledne, den otevře-
ných  dveří  a  veletrh  sociálních 
služeb.

Hned v sobotu 11. května zve 
město  na  sportovní  dopoledne 
pro seniory ve Smetanových sa-
dech. Dvě  kategorie  soutěží  če-
kají  v  okolí  restaurace Fontána, 
jedna  pro  smíšená  tří-  až  čtyř-
členná družstva s dětmi a druhá 
pouze  pro  seniory  –  tříčlenná 
družstva. Soutěžit se bude v dis-
ciplínách, jako je hod na cíl, ball 
ball,  střelba  z  laserové  pistole 
apod. Pro soutěžící  i běžce  jsou 
připraveny ceny, které nezohled-
ňují  pořadí  umístění,  ale  budou 
se  losovat.  Chceme  tak  ocenit 
aktivní  účast.  Start  soutěžení  je 
naplánován  na  10.00,  losování 
cen na 13.30 hodin.

Ceny  do  soutěží  nabídl  ob-
chod  se  sportovními  potřebami 

Decathlon,  Aquapark  Olomouc 
a další. Tradičně oceníme prvních 
deset  přihlášených  seniorských 
družstev tričkem, proto neváhej-
te a přihlaste se již nyní. Součástí 
akce je také běh pro Paměť náro-
da,  do  kterého  se mohou všich-
ni zapojit, ať již to bude některý 
z hlavních běhů,  rodinný běh či 
dětský běh. V případě  zájmu  se 
přihlašujte  na  zdislav.dolecek@
olomouc.eu,  popř.  585  562  105 
(uveďte na sebe kontakt a jméno 
tříčlenného družstva. Více infor-
mací  bude  na  www.proseniory.
olomouc.eu  nebo  lépe  na www.
facebook.com/olomouckysenior.

Ve  středu  15.  května  otevře 
své  dveře  Klub  volnočasových 
aktivit Pešek na adrese Peškova 
1 na Povelu. Prostory centra bu-
dou veřejnosti otevřeny od 9.30 
do  17.30.  Návštěvníci,  pro  kte-
ré  bude  vstup  zdarma,  si  budou 
moct přijít popovídat s Davidem 
Gernešem,  ředitelem Moravské-
ho  divadla  Olomouc,  o  historii 

tohoto  divadla,  zajímavostech 
a  historkách  ze  zákulisí.  Dále 
je  připraven  kurz  první  pomoci 
a pro děti (ale nejen pro ně) lout-
kové divadlo.

Čtvrtek 16. května bude patřit 
Veletrhu  sociálních  a  souvisejí-
cích služeb. Akce s mottem „Baví 
nás pomáhat“, kterou pořádá Ga-
lerie Moritz ve spolupráci s měs-
tem  Olomouc,  proběhne  od  10 
do 18 hodin v obchodním centru 
Galerie Moritz,  tř. 8. května 24. 
Hlavním  cílem  akce  je  zvýšit 
informovanost  široké  veřejnos-
ti  o  aktuální  nabídce  sociálních 
služeb  v  Olomouci.  Na  jednom 
místě se budou prezentovat na tři 
desítky organizací, které posky-
tují  své  služby  seniorům,  obča-
nům  se  zdravotním  postižením, 
rodinám s dětmi apod. U stánků 
lidé získají radu nebo přímo žá-
danou službu. 

Záštitu  nad  akcí  převza-
la  náměstkyně  primátora  Eva 
Kolářová.

týden pro rodinu nabídne zajímavé 
akce i pro seniory

Služba Osobní asistence spo-
lečnosti  Maltézská  pomoc,  o. 
p. s. poskytuje v Olomouci péči 
v  domácím  prostředí  24  hodin 
denně včetně víkendů a  svátků. 
Pomáháme všem lidem bez roz-
dílu, zejména seniorům se sníže-
nou schopností pohybu, osobám 
trpícím Alzheimerovou demencí 
či Parkinsonovou nemocí, artró-
zou i po mozkové mrtvici. V po-
slední  době  nás  často  oslovují 
lidé  po  chemoterapii  a  rodiče 
dětí s postižením. Jsme  tu  i pro 
ty,  kteří  celodenně pečují  o  své 

osobní asistence v olomouci pro Vás!
blízké a podporují je v přání žít 
v domácím prostředí.

Osobní asistence vhodně do-
plňuje péči rodiny nebo domácí 
ošetřovatelské či hospicové péče 
nebo pečovatelské služby.

S čím vám pomůžeme?
•   s péčí o sebe, oblékáním, 
polohováním

•   s osobní hygienou či 
koupáním

•   s vařením, přípravou a podá-
ním jídla

•  s úklidem domácnosti
•  s nákupy

•   s doprovody k lékaři, na úřa-
dy, na procházku, za kulturou, 
sportem nebo na bohoslužby

•   s nasloucháním a psychickou 
podporou při vážných život-
ních událostech.

•   s dalšími úkony každodenní-
ho života.

V případě zájmu kontaktujte 
vedoucí služby: Mgr. Daniela 
Gajdošíková, tel.: 731 619 694, 
e-mail: daniela.gajdosikova@
maltezskapomoc.cz
Více informací na webu: https://
goo.gl/H2BbyP 
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Co Vás vůbec přivedlo na myš-
lenku pěší poutě do Santiaga de 
Compostela? 

Rád  cestuji  a  v  únoru  2018 
jsem  se  vrátil  z  Malajsie.  Už 

na  sklonku  léta mne  ale  svrběla 
kolečka  a  já  si  s  Vendy,  jednou 
z mých osobních asistentek, řekl, 
že  by  to  chtělo  změnu  a  poznat 
trochu jiný druh cestování. 

Milan Langer před poutí do Compostely:  
Překážky ve mně vyvolávají touhu je překonat
Na přibližně dvousetdenní pouť do španělského Santiaga de 
Compostela se 21. března vydává Olomoučan Milan Langer. 
To by samo o sobě nebylo až tak neobvyklé, do Compostely 
putuje každým rokem spousta lidí z celého světa. Milan je 
ale, jak sám říká, „šílenec na vozíku, který se bez pomoci ani 
nepoškrábe na nose.“ Začátkem roku začal shánět sponzory, 
ale především dobrovolníky, kteří by s ním zvládli jen za dobrý 
pocit a nespočet zážitků doputovat z Olomouce na sever 
Španělska, což je nějakých 3 500 kilometrů. A povedlo se. 
V době, kdy vyjde toto číslo Olomouckého seniora, už budou 
mít za sebou prvních pár dní tohoto odvážného počinu. 

Když se jedná o pěší pouť, 
jak máte zajištěny noclehy či 
ubytování?

Plánujeme  spát  na  farách, 
ve  školách,  u  hodných  lidí,  pří-
padně v levných turistických uby-
tovnách,  jak  se  kde  podaří.  Pro 
začátek máme předjednáno pouze 
ubytování na prvních osm dní ces-
ty z Olomouce dolů do Mikulova. 
Potřebujeme si vyzkoušet, jak nám 
to půjde, zda  je plán urazit 20 ki-
lometrů denně vůbec reálný. Nemá 
cenu si naplánovat, že budeme 15. 
června  spát  tam  a  tam. Někdy  to 
půjde rychleji, jinde nás něco zdr-
ží. Jakmile to počasí dovolí, určitě 
chceme využívat i hotel s největším 
množstvím hvězdiček na nekoneč-
ném portále oblohy a spát venku. 

Necestujete ale sám. Jak se Vám 
povedlo přesvědčit skupinku lidí, 
aby šli do toho s Vámi? A kolik 
jich s Vámi půjde?

K dnešnímu dni  jsou  rozhod-
nuti  putovat  se mnou  celou  ces-
tu  dva  kluci  a  tři  děvčata.  Teď, 
na  konci  února,  nám  stále  ještě 
chybí jeden až dva šikovní muži. 
Kromě  toho  s  námi  kus  cesty 
na  začátku  a  možná  i  uprostřed 
půjdou  ještě  dvě  děvčata  s  ma-
lým  dítětem  a  po  zbytek  cesty 
nám  budou  dělat  velmi  důležité 
zázemí tady doma. Několik přátel 
se ptá a nabízí, že by se připojili 
na týden, na dva někde po cestě.

Čím  jsem  je  přesvědčil?  No, 
penězi  to  nebude.  Snad  že  jsou 
podobně praštění jako já.

Můžete nám trošku představit 
„svůj tým“?

Už jsem zmínil Vendy, dívku, 
která  miluje  Afriku.  Dále  jsou 
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v týmu Iva s pejskem Rezi a Han-
ka  z  Prahy.  Mužskou  část  týmu 
zastupují Ondra  a  Jožo,  který  se 
přihlásil  ze  Slovenska. Tím  bře-
menem,  se  kterým  se  budou  ce-
lých 3500 km po 200 dní tahat, je 
moje maličkost. Na vozíku  jsem 
od dětství a dnes potřebuji pomoc 
druhých,  i  když  se  chci  jen  po-
škrábat  na  nose.  Jenže  překážky 
ve mně  spíš  vyvolávají  touhu  je 
překonat. 

Jaké je poselství Vaší cesty?
K  čemu  je  čerstvě  narozené 

dítě? Mohu se jen domnívat, že 
půlroční  cesta  posílí  zejména 
každého  z  nás,  jeho  vůli  pře-
konávat  obtíže  všedního  dne 
i  vážit  si  běžných věcí. Rozšíří 
naše poznání členů týmu navzá-
jem a respekt k  tomu druhému, 
včetně  všech  těch místních  lidí 

i  dalších  poutníků,  se  kterými 
nás  cesty  svedou  dohromady. 
V  době  pnutí  Evropy  chceme 
projít  její  západní  půlku  pěšky 
a  na  vozíku,  abychom  zblíz-
ka  pozorovali  krajinu,  přírodu 
i lidi. 

Napříč  šesti  zeměmi,  se  zá-
stupci  dvou  států  a  možná  ča-
sem i více, bez ohledu na zdra-
votní  stav,  vyznání  či  osobní 
preference.  Pokud  bude  naše 
cesta sloužit někomu jako inspi-
race, že má nějakou bolístku, že 
se mu něco v životě nedaří a on 
to  pak  přece  dokázal,  budu  je-
dině  rád.  Je  to přidaná hodnota 
k velkému osobnímu putování. 

Bude veřejnost během Vaší cesty 
moci zjistit, jak se Vám na ní daří?

V  tuto  chvíli  máme  profil 
na  Facebooku  a  Instagramu  pod 

názvem “Poutí k sobě”. Tam jsou 
už nyní a během cesty budou při-
bývat  aktuální  informace.  Chce-
me každý den z pouti poslat ně-
jakou zprávu, video či pár fotek.

Kdy plánujete počátek cesty? 
Mohou Vás lidé přijít podpo-
řit v určitý den na nějaké místo 
a eventuálně jít kus s Vámi?

Máme napevno stanoveno da-
tum na první jarní den 21. března 
2019  a  chceme  vyrazit  dopole-
dne  z  Horního  náměstí  směrem 
k  Náměšti  na  Hané.  Přesný  čas 
ještě upřesníme i podle možností 
osobností,  které  budou  chtít  být 
na  startu. Určitě  se můžete přijít 
podívat a podpořit nás.

Milana Langera se 
na okolnosti spojené s jeho 

nejnovějším nápadem ptala 
Ivona Fišerová.
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Pane doktore, jak jste se dostal 
k profesi lékaře v ordinaci pro 
lidi v nouzi?

Jako  praktický  lékař  jsem 
během  své  praxe  pracoval  jak 
v městském, tak venkovském ob-
vodě, dokonce i v závodní ordina-
ci kombinované s územním obvo-
dem. Měl jsem zkušenost i ze slu-
žeb lékařské služby první pomoci 
a  rychlé  zdravotnické  pomoci. 
Až v důchodovém věku jsem byl 
osloven  olomouckou  Charitou, 
zda  bych  nenastoupil  jako  prak-
tický lékař v nově zřizované ordi-
naci pro lidi v nouzi. Přijal  jsem 
to  především  jako  osobní  výzvu 
k práci, kterou dosud nikdo z lé-
kařů  nedělal  a  s  kterou  doposud 
nebyly žádné zkušenosti. 

Jednalo se tehdy o první ordina-
ci tohoto typu v České republice?

Dá se říct, že svým způsobem 
ano. V Praze sice  již  jedna ordi-
nace  pro  lidi  bez  domova  fun-
govala,  ale  ta  sloužila  většinou 
jen jako pohotovostní služba pro 
akutní případy, zatímco záměrem 
Charity  Olomouc  bylo  poskyto-
vat  služby praktického  lékaře  li-
dem v nouzi v plném rozsahu.

Jaké byly začátky?
Podmínky ordinace byly zpo-

čátku velmi skromné – začínalo 

se  pouze  v  jedné  místnosti  bez 
sociálního  zařízení,  namísto 
čekárny  se  po  dobu  ordinač-
ních  hodin  vynášely  z  ordinace 
dvě  židle  na  chodbu,  ve  které 
byla  teplota  blízká  té  venkovní. 
I  za  této  situace  se  však  klien-
ti  brzy  naučili  služeb  ordinace 
využívat. U nás  se  jim dostáva-
lo  chápavého  přijetí  a  respek-
tu  k  lidské  důstojnosti,  zatímco 
jinde se v čekárnách i ordinacích 
setkávali s nevolí, pohrdáním až 
odporem.  Opláceli  nám  to  tím, 
že ačkoliv byli zvyklí na drsnou 
mluvu  i  chování,  v  ordinaci  se 
chovali většinou slušně. 

Čím se liší ordinace pro lidi 
v nouzi od běžné ordinace prak-
tického lékaře?

Odlišná  je  především  skladba 
pacientů,  jejich  majetkové  po-
měry  i možnosti  a vůle podrobit 
se  léčbě. Mezi  lidmi  bez  domo-
va  jsou  lidé, kteří  za  sebou mají 
různé  životní  krachy  –  rodinné, 
finanční či pracovní – až po opa-
kovaně  trestané  jedince,  špatně 
adaptibilní  ve  společnosti.  Spo-
lečné je jim to, že nemají domov 
ani prostředky k obživě a často už 
ani  vůli  svou  situaci  nějak  řešit. 
Nemají možnost  například  uleh-
nout na několik dnů do teplé po-
stele a vypotit se, protože mnozí 

Libor kvapil: Práci lékaře v ordinaci pro lidi bez domova jsem přijal jako výzvu
Ordinace pro lidi v nouzi Charity Olomouc, svého času 
jedna z prvních ordinací tohoto typu v České republice, 
poskytuje služby lidem bez domova již více než desetiletí. 
Na jejím počátku stál zkušený praktický lékař MUDr. Libor 
Kvapil, který se za dvanáct let služby v ordinaci významně 
zasloužil o rozvoj komplexní lékařské péče o lidi bez domova 
na Olomoucku. Jako správný skaut, který je „duší i tělem 
hotov pomáhati bližnímu“, dříve ve skromných podmínkách, 
dnes v moderně vybavené ordinaci s čekárnou a vlastním 
sociálním zařízením, vypomáhá ve svém důchodovém věku 
jako zkušený lékař i po dvanácti letech své obětavé služby. 

z nich žádné „doma“ nemají. Na-
učili  jsme  se  s  tím  však  počítat 
a přizpůsobit tomu nejen náš pří-
stup, ale i požadavky. 
S čím vším se musí lékař ordinace 
pro lidi bez domova vypořádat?

Problémem  je  často  těžká 
dostupnost  věrohodných  údajů. 
Mnozí  přicházejí  bez  dokladů 
i  bez  zdravotní  dokumentace. 
Není  také  výjimkou,  že  se  kli-
enti  domáhají  různých,  často 
i  návykových  léků,  a  bývá  těž-
ké  rozhodnout,  zda  je  potřebu-
jí pro udávané potíže, nebo  jen 
jako drogu. Nelze ani ověřit je-
jich časté  tvrzení, že  léky nebo 
recept  ztratili,  když  žádají  du-
plikát.  Ale  i  mezi  bezdomovci 
jsou velké rozdíly co do přístu-
pu,  inteligence  i  vzdělání,  a  to 
od  těch  na  hranici  gramotnosti 
až po vysokoškoláky, od nezod-
povědných  až  po  ty,  kteří  ještě 
mají snahu hledat s pomocí so-
ciálních pracovníků cestu zpět.
S jakými chorobami se v ordina-
ci nejčastěji setkáváte?

Potýkáme  se  s  poněkud  jinou 
skladbou chorob, než bývá v or-
dinacích praktických  lékařů běž-
né.  Překvapilo  mne,  jak  poměr-
ně  málo  přicházejí  bezdomovci 
s chorobami z nachlazení, zato je 
zde daleko více ošetření špatně se 
hojících ran, popálenin a kožních 
afekcí,  a  to  často  zanedbaných. 
Za celou svou praxi až zde jsem 
viděl  šatní  vši.  Bezdomovcům 
se  nevyhýbají  ani  vážné  nemo-
ci,  nebo  takové,  jaké  se  k  jejich 
způsobu  života  vůbec  nehodí  – 
například  cukrovka  vyžadující 
zvláštní  režim,  sterilní  aplikaci 
přesné dávky insulinu a pravidel-
nou dietu, kterou nedokážou a ani 
nemohou dodržet. 
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Libor kvapil: Práci lékaře v ordinaci pro lidi bez domova jsem přijal jako výzvu
Na práci v ordinaci však nejste 
úplně sám…

Ano,  velmi  záleží  na  sestře. 
Současná  sestra Helenka má ne-
jen  vynikající  přístup  k  pacien-
tům,  ale  i  pochopení  pro  jejich 
povahové  vlastnosti  a  svízelnou 
situaci.  Věnuje  se  velmi  pečli-
vě  ošetřování  kožních  defektů, 
což  je  zde potřebné,  protože na-
příklad  ošetření  bércových  vře-
dů  vyžaduje  dlouhodobě  denní 
převazy,  na  které  pacienti  sami 
nestačí.  Je  zde  také  vynikající 
zázemí pracovníků Charity, kteří 
pomáhají při shánění čistého oša-
cení,  doprovázejí  pacienty  k  vy-
šetření,  pomáhají  při  podávání 
žádosti o důchod  těm, kteří  toho 
sami nejsou schopni. 

Zažil jste jako lékař okamžiky, 
které byly pro vás těžké?

Pro  nás  byli  velmi  stresující 
pacienti,  u  kterých  jsme  zjistili 
vážnou,  avšak  léčitelnou  cho-
robu,  ale kteří přes všechna vy-
světlení  a  varování  o  vážnosti 
stavu  odmítali  léčbu,  odeslání 
k  vyšetření  nebo  k  hospitaliza-
ci.  Přemáhal  nás  pocit  bezmo-
ci,  když  jsme  sledovali  postup 
choroby  až  do  nevyhnutelného 
konce. Ve snaze najít způsob po-
moci  jsme  konzultovali  případy 
i  s  psychiatrem,  avšak  museli 
jsme  respektovat  skutečnost,  že 
pacient má právo o  sobě  rozho-
dovat a že nelze postupovat proti 
jeho vůli, ani když je svým způ-
sobem  sám  sobě  nebezpečný. 

Nebezpečný sám sobě je vlastně 
i každý kuřák. 

Byly tyto časté frustrující situace 
alespoň někdy vyváženy radostí 
z úspěchů?

Určitě,  těch  případů,  kdy  se 
za  ta  léta  podařilo  včas  zasáh-
nout, byla pěkná  řádka. Pamatu-
ji na jeden případ, kdy se k nám 
za  chladného  počasí  dostavila 
pacientka  s  poměrně  lehkým 
nachlazením.  Teprve  při  vyšet-
ření,  když  jsem  u  ní  objevil  jiz-
vu  nad  sternem,  mi  přiznala,  že 
je  po  operaci  srdce  –  operována 
byla  v  Brně,  u  kardiologa  byla 
naposled v Opavě. Dalo to hodně 
telefonování, než jsem zjistil po-
třebné informace. Bylo mi jasné, 
že tato pacientka rozhodně nepa-
tří  „pod  širák“.  Díky  pochopení 
urgentu ve fakultní nemocnici se 
podařilo umístit ji do léčebny pro 
dlouhodobě nemocné.

V čem spatřujete největší přínos 
ordinace?

Velkým  přínosem  je  skuteč-
nost, že ordinace tohoto typu vů-
bec existuje. Uvítalo ji hlavně Od-
dělení urgentního příjmu Fakultní 
nemocnice Olomouc, na který se 
pacienti obraceli nejčastěji. Ordi-
nace pacientům přinesla možnost 
registrace  a  především  úplnou, 
byť  často  okolnostmi  omezenou 
péči.  Obrovskou  úlevou  je  pro 
nás  její  nekomerční  charakter, 
kdy se nepočítá s tím, že na sebe 
„vydělá“. A když  jsem si  jednou 
postěžoval, že někdy pro pacien-
ta  nemohu  udělat  víc,  utěšil  mě 
vedoucí střediska Samaritán Petr 
Prinz,  dnes  ředitel  Charity  Olo-
mouc:  „Neboj,  neměli  nic,  teď 
mají alespoň to, co můžeš.“

Za rozhovor poděkovala 
Eva Štefková
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Vyberte si některou z mno-
ha nabídek Knihovny města 
Olomouce. Velká část z pláno-
vaných přednášek, her či besed 
se odehraje v hlavní budově 
na náměstí Republiky, některé 
ale i v pobočkách v jednotlivých 
městských částech Olomouce. 

Lovci perel
Právě  senioři  by  se  mohli  stát 
patrony  svých  dětí  a  motivovat 
je  k  účasti  v  celoroční  soutěži 
nazvané Lovci perel, která nená-
silnou  formou  vede  děti  k  četbě 
knížek,  učí  je  pracovat  s  textem 
a informacemi. Dětští čtenáři hle-
dají  v  knihovně  označené  knihy 
– perlorodky. V nich na ně čeká 
soutěžní otázka,  za  jejíž  správné 
zodpovězení  získává malý  lovec 
perlu. A kdo bude mít perel nejví-
ce? To zjistíme v lednu 2020.

Malé ostrovy v Indickém 
oceánu
Povídání Petra Kozla o jeho ces-
tách  po  světě  přiblíží  tentokrát 
přírodní  zajímavosti,  historii 
i současný život na souostrovích 
Seychely,  Maledivy  a  na  ostro-
vě Mauritius  v  úterý  26.  března 
2019  v  16:30  hodin  na  pobočce 
Jungmannova.

Téměř dokonalý svět
Autorské čtení románu Téměř do-
konalý svět Lenky Neterdové, dr-
žitelky literárních ocenění z rukou 
Jana Svěráka či Markéty Zinnero-
vé, je připraveno v budově na ná-
městí Republiky v úterý 9. dubna 
2019 v 17 hodin. Knížku věnující 
se  tématu  závislosti  (na  úspěchu, 
na  lásce,  na  pilulkách,…)  bude 
možno i zakoupit.

Putujeme po Asii
Pobočka Jungmannova ve spolu-
práci  s  Centrem  na  podporu  in-
tegrace  cizinců  pro  Olomoucký 

kraj  nabídne  ve  čtvrtek  11.  dub-
na 2019 v 16:30 hodin cestopis-
nou besedu s člověkem, který se 
v  Asii  narodil  a  vyrůstal.  Díky 
tomu nám přiblíží skutečné detai-
ly života i kultury této oblasti.

Velikonoční dílnička
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 13 
do  18  hodin  si  můžete  spolu 
s  vnoučaty  vlastnoručně  vyro-
bit na pobočce Brněnská pěknou 
velikonoční  dekoraci  ve  tvaru 
kuřátka. 

Spojovačky DOT TO DOT
Pokud  si  potřebujete  odpočinout 
od  nepříjemností  všedního  dne 
nebo si vyzkoušet něco nového, je 
právě pro Vás připraveno v budo-
vě na náměstí Republiky ve čtvrtek 
25. dubna 2019 od 15 do 18 hodin 
tvořivé odpoledne, kdy se pokusí-
me  vytvořit  krásné  obrazy  spoje-
ním více než tisíce bodů. Z důvodu 
omezené  kapacity  je  nutná  rezer-
vace na telefonu 585 545 123 nebo 
na dospele@kmol.cz.

Umění a život ve starověkém 
Římě a Pompejích 
Oblíbená  Věra  Mičková,  pe-
dagožka  a  textilní  výtvarnice, 
v  budově  na  náměstí  Republiky 
ve  čtvrtek  2.  května  2019  v  16 
hodin  naváže  na  kulturní  dědic-
tví starověkého Řecka, podívá se 
na  nejvýznamnější  architekturu, 
sochařství a malířství v největším 
rozkvětu Říše římské a všimne si, 
jak  mnoho  zajímavého  a  objev-
ného nám zanechala. Beseda pro-
bíhá  ve  spolupráci  s  neziskovou 
společností EuForAll o. s.

Tvořivé odpoledne pro celou 
rodinu
U příležitosti Mezinárodního dne 
rodin  zve  ve  čtvrtek  16.  května 
2019  od  14  do  17  hodin  oddě-
lení  pro  děti  a  mládež  v  budově 

na  náměstí  Republiky  prarodiče, 
rodiče  a  děti  na  kreativní  dílnu, 
ve  které  si  vyrobíme  letní  pláno-
vací kalendář a zápisníček. 

Hvězdná obloha
Přijďte si poslechnout na náměstí 
Republiky v pátek 17. května 2019 
v 17 hodin vyprávění Josefa Mas-
ničáka  o  nebeských  objektech, 
souhvězdích,  hvězdách  a  plane-
tách,  ale  také  o  tom,  jak  a  čím 
můžeme  sami  pozorovat  úkazy 
na noční obloze. Josef Masničák, 
vlastním povoláním rámař obrazů 
a galerista, ve volném čase astro-
nom a fotograf, připravuje knížku 
„Chatařův  průvodce  po Galaxii“, 
příručku pro každého, který chce 
porozumět  dění  na  hvězdné  ob-
loze.  Doporučujeme  rezervaci 
na 585 545 123 nebo na dospele@
kmol.cz.

Čítárna u kašny
V rámci Noci muzeí, která probí-
há  v Olomouci  17.  května  2019, 
nabízíme  od  17  do  21  hodin  po-
sezení s knihou v Čítárně u kašny 
na náměstí Republiky. Jako dárek 
si můžete odnést některou z vyřa-
zených knih.

Českoslovenští letci v RAF 
Soukromý  historik  a  badatel Da-
niel Švec obohatí svoji přednášku 
věnující se lidem, kteří pro naši re-
publiku mnohé  vykonali,  v  úterý 
18. června 2019 v 17 hodin v bu-
dově na náměstí Republiky ukáz-
kami dobových dokumentů a arte-
faktů. Na akci je nezbytná regist-
race telefonicky 585 545 123 nebo 
na dospele@kmol.cz.

knihovna láká na cestování i hvězdnou oblohu
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Den  plný  soutěží  zažijí  olo-
moucké  Smetanovy  sady.  Na  so-
botu 11. května se totiž připravuje 
Soutěžní den pro  rodiny. Součástí 
dne je také několik běžeckých dis-
ciplín vhodných pro všechny věko-
vé kategorie. Běžet ovšem můžete 
nejen pro co nejlepší sportovní vý-
kon, ale i pro podporu dobré věci. 

Sportovní  sobotu  připravuje 
společně město Olomouc, Olomo-
ucký kraj a běžecké aktivity organi-
zace Post Bellum. Na programu je 
rodinný, dětský a hlavní běh na 10 
kilometrů a 5 kilometrů, v jednání 
je  také  štafeta  4  x  2,5  kilometru. 
Akce  bude  vhodná  pro  celé  rodi-
ny a také pro seniory. Její součás-
tí bude  i zmíněný Běh pro paměť 
národa.  Tento  závod  na  podporu 
organizace  Post  Bellum  se  běží 

v řadě měst, olomoučtí pořadatelé 
by  rádi  docílili  toho,  aby  v  Olo-
mouci byla alespoň druhá nejvyšší 
účast  hned  po  Praze.  Podle  před-
běžného programu odstartuje první 
běh už v 9:30, další jsou na pořadu 
průběžně až do 12:30. Start soutěží 
pro rodiny a seniory startuje primá-
tor města Olomouce Miroslav Žbá-
nek a hejtman Olomouckého kraje 
Ladislav  Okleštěk  v  10:00.  Ko-
nec akce je plánován na 14 hodin. 
Prvních  10  přihlášených  družstev 
v  rámci  rodinných  či  seniorských 
soutěžení  získává  trička.  „Hlavní 
náplní dne je společné trávení času 
zajímavými  aktivitami,  plánovaný 
běh Pro paměť národa pak mohou 
účastníci  pojmout  třeba  jako  tré-
nink na ½ maraton. Podstatné  ale 
je, aby se podařilo celým rodinám 

a  různým generacím společně ba-
vit a soutěžit,“ uvedl za pořadatele 
akce Zdislav Doleček z olomouc-
kého  magistrátu.  Kromě  běhání 
jsou  na  programu  i  další  soutěže, 
jako  je  střelba  z  luku,  z  laserové 
pistole na stanovišti městské policie 
a  další.  Pořadatelé  předpokládají, 
že se zapojí družstva z řad seniorů 
a také rodiny s dětmi. Pro účastní-
ky akce jsou připraveny ceny, kte-
ré budou  losovány na závěr  akce. 
Vyhrát cenu tak může úplně každý. 
Sponzoři akce jsou Statutární měs-
to Olomouc, Olomoucký kraj, De-
cathlon  a  další.  Pořadatelé  hledají 
i  dobrovolníky,  kteří  by  pomohli 
s  organizací. Více  informací  a  re-
gistrace najdete na:www.olomouc.
eu/rodina  a  www.behpropametna-
roda.cz/olomouc.

Je  skvělé,  když  bez  ohledu 
na  datum  narození  člověk  nese-
dí  s  rukama  v  klíně,  ale  je  aktiv-
ní a dělá něco pro jiné i pro sebe. 
V rodinném centru Provázek je ví-
tána celá  rodina, včetně prarodičů 
a  seniorů. Mnozí  doprovázejí  svá 
vnoučata  na  naše  programy  nebo 
se  jich  sami  s  vnoučaty  účastní  – 
cvičí, hrají hry nebo s nimi malují 
a tvoří. A my vidíme, jak je to baví. 
Představíme  vám  dvě  seniorky, 
paní Helenu a paní Janu.

Na  jedné  z  našich  akcí  –  Pro-
vázek má narozeniny, která se ko-
nala v Centru volného času Pešek, 
jsme se seznámili s paní Helenou. 
Kromě toho, že jsme si dobře po-
povídali,  bylo  vidět,  že  ji  zajímá, 
co  a  jak  děti  v  rámci  tvořivého 
koutku  vyrábějí.  Neodmítla  naše 
pozvání  na  celodenní  tvořivou 
dílnu a přišla si vyrobit i adventní 
věnec.  „Paní Helenu  jsem poprvé 

na  tvoření v Provázku potkala při 
výrobě  adventních  věnců.  Svěři-
la se mi, že nikdy adventní věnec 
nedělala a má tak trochu strach, co 
s tím, a že nebude hezký. Vysvětlila 
jsem jí, že věnec dělá pro sebe a po-
kud se ji bude líbit, bude to v po-
řádku. A  tak se dala do díla,“ po-
pisuje lektorka tvořivých dílen M. 
Štěpánová.  „Věnec byl vážně moc 
pěkný. Vyrobila pak ještě dva další 
do našeho Provázkového jarmarku. 
Jsem  ráda,  že  si  přišla  vyzkoušet 
i tvoření technikou scrapbooking,“ 
chválila lektorka paní Helenu.

Paní Helena nám pak slíbila po-
moc na Karnevalu pro děti a  také 
se chystá na další celodenní tvoři-
vou sobotní dílnu. Je dobré mít ně-
koho  takového mezi  sebou,  slyšet 
názory a postřehy starší generace, 
těžit  z  životních  zkušeností  a  na-
vzájem se  inspirovat. Dlouhodobě 
nám  pomáhá  s  hlídáním  dětí  při 

seminářích  a  kurzech  paní  Jana. 
Také se ráda účastní  tvořivých dí-
len a sama ušila mnoho plátěných 
tašek a dalších věcí, které pak děti 
dotvořily podle sebe pomocí barev 
na textil. Má ráda akci Noc s An-
dersenem a Celé Česko čte dětem, 
do  kterých  se  zapojuje  a  pomáhá 
nám.  Na  jednu  středeční  besedu 
pro maminky si připravila povídání 
o  své  cestě  do  zahraničí:  Putová-
ní po Izraeli slovem i obrazem. Je 
zkrátka aktivní, nebojí se jít do no-
vých věcí a pomáhat jiným.

Chtěli  byste  se  také  zapojit 
jako paní Helena či Jana? Těšíme 
se další spolupráci s těmi, kteří se 
rádi podělí o to, co umí, co prožili 
a co je život naučil. Pokud se chce-
te k nám podívat, napište na info@
rcprovazek.cz.  Informace  najdete 
na www.rcprovazek.cz.

Magda Mečkovská,  
předsedkyně RC Provázek

V olomouci se chystá běhání pro paměť národa

Provázek inspiruje napříč všemi generacemi
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Beznaděj, marnost a zlost. Mi-
zerné počasí  a  ještě horší nálada. 
Na straně druhé euforie, pocit za-
dostiučinění a agresivita. Pochody 
městem,  násilí,  požár,  rezignace. 
Takový byl  14.,  15.  a  16.  březen 
před  osmdesáti  lety  v Olomouci. 
Začátek  více  než  šest  let  trvající 
okupace.  Naštěstí  se  ale  nenapl-
nilo  to,  co  prorokovaly  oslavné 
transparenty  na  radnici  a  v  okol-
ních ulicích – „Olmütz 700  jahre 
deutsch  –  und  nun  auf  ewig!“ 
Tedy „Olomouc 700  let německá 
a nyní navždy!“

Neveselé období druhé  repub-
liky mělo  už  v  březnu  evidentně 
na  kahánku. Tlak  okolních  nede-
mokratických  států,  především 
nacistického  Německa,  byl  ob-
rovský  a  rezignace  domácí  po-
litické  scény  na  původní  ideály 
svobodného  československého 
státu  byla  viditelná. V  březnu  se 
situace  vyhrotila. Když  14.  břez-
na  odjeli  prezident  Emil  Hácha 
a  ministr  zahraničí  Chvalkovský 
do  Berlína,  očekávali  čeští  oby-
vatelé  zbytkové  republiky  s  oba-
vami,  s čím se vrátí. Dřív než  se 
15. března po násilně vynuceném 
souhlasu Háchy  se  zřízením Pro-
tektorátu Čechy a Morava vrátili, 
byli už v zemi vojáci Wehrmach-
tu a s nimi  i bezpečnostní složky 
(Gestapo, Kripo a SD). Ty od prv-
ních  okamžiků  na  obsazovaném 
území zajišťovaly předem vytipo-
vané  nepohodlné  osoby,  jako  na-
příklad politicky činné prvorepub-
likové osobnosti, významné členy 
Sokola,  legionáře  a  další.  Také 
v  Olomouci  se  hned  od  prvních 
okamžiků zatýkalo. Podle histori-
ků byli ovšem zatčení z první vlny 
represí  obvykle  po  pár  hodinách 
či  dnech  propuštěni  s  „ponauče-
ním“  a  varováním. Naproti  tomu 

ošklivé ráno, ještě horší večer. Jak to bylo před osmdesáti lety v olomouci? 

Radní jednali, když  
do města přijížděly  
jednotky Wehrmachtu

Dlouholetý oblíbený český sta-
rosta  Olomouce  Richard  Fischer 
se  ve  středu  15.  3.  kolem  čtvrté 
hodiny ráno dozvěděl o výsledku 
jednání  v  Berlíně.  Svolal  ihned 
na  mimořádné  jednání  městskou 
radu, ta se sešla okolo půl sedmé, 
nic  už  však  nemohla  dělat.  Jen 
o pár desítek minut později už to-
tiž do města vstupovaly  jednotky 
Wehrmachtu.  Německá  armáda 
obsazovala  také  neředínské  vo-
jenské letiště, doposud plné boje-
schopných letadel československé 
armády.  Zanedlouho  už  zabave-
ným  letounům  německý  perso-
nál přemalovával výsostné  znaky 
na křídlech a trupech.

Ještě  před  polednem  převzal 
vládu nad městem velitel němec-
kého  okupačního  vojska  plukov-
ník  Harde  společně  s  místními 
nacisty. V poledne už nad radnicí 
vlály nacistické prapory s hákový-
mi kříži. Na radnici se nastěhoval 
štáb VIII. armádního sboru generá-
la Busche. Vedením města byli po-
věřeni dva místní němečtí nacisté 

Wehrmacht  se  podle  svědectví 
choval  v  Olomouci  na  začátku 
okupace  vcelku  korektně. V  prv-
ní  řadě  se  totiž  staral  především 
o bezproblémové obsazení armád-
ních objektů.

Zatímco  Češi  se  tedy  s  oba-
vami  v  úterý  14.  března  krčili 
u rozhlasových přijímačů a čekali 
na  zprávy,  jejich  němečtí  spolu-
občané už slavili. V Olomouci se 
už v úterý 14. března konaly vel-
ké  pochody  od  tzv.  Německého 
domu  (dnes  Slovanský  dům)  až 
do Chválkovic, kde měli naciona-
listé oslavu, a zpět. Večer pak po-
kračovaly německé oslavy v Turn-
halle  (dnes Fakulta  tělesné kultu-
ry UP v Hynaisově ulici). Byť se 
v celostátním tisku psalo o poklid-
ném průběhu německých demon-
strací,  ve  skutečnosti  rozkurážení 
olomoučtí  Němci  rozbíjeli  okna 
českých  spolkových  organizací 
a na obchodech židovských maji-
telů se poprvé začínaly objevovat 
hanlivé nápisy. Česká správa měs-
ta, která měla před sebou poslední 
hodiny ve funkci, vyzývala obyva-
telstvo  obou  národností  ke  klidu. 
Česká  policie  sice  řádění Němců 
sledovala, nezasahovala však. 
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stavitel Heinrich Schmidt a učitel 
Raimund Olbrich. Ve  čtvrtek  16. 
března byl Richard Fischer donu-
cen oficiálně rezignovat na funkci 
starosty.  Z  městského  zastupitel-
stva byli odstraněni němečtí soci-
ální  demokraté  a  Židé.  (Městské 
zastupitelstvo pak bylo na začátku 
července  1939  definitivně  roz-
puštěno  a  správu  města  převzal 
vládní  komisař  Fritz  Czermak.) 
Na  Horním  náměstí  (zanedlouho 
přejmenovaném na náměstí Adol-
fa Hitlera) rozdával v poledne 15. 
března Wehrmacht guláš (v rámci 
propagandistické  akce  o  údajné 
bídě v českých zemích), nicméně 
kromě  skutečné  spodiny  a někte-
rých přesvědčených nacistů o něj 
nikdo nejevil zájem. 

Požár, který nikdo 
neuhasil

Pekelnější  scénu  při  nástupu 
k  moci  si  okupanti  sotva  mohli 
vymyslet. Po všem, co se stalo bě-
hem dne, bylo drama „korunová-
no“ večer, kdy začala hořet velko-
lepá olomoucká synagoga. 

Svatostánek  z  roku  1897  se 
nacházel  na  dnešním  Palachově 
náměstí  a  byl  centrem  židovské-
ho  života  v  Olomouci.  Efektní 
působivou  budovu  v  tehdy mód-
ním  orientálně-byzantském  slohu 
vystavěla  olomoucká  židovská 
obec  z  podnětu  rabína  Bertolda 
Oppenheima  podle  projektu  vý-
borného vídeňského architekta Ja-
koba Gartnera. Oheň v olomouc-
ké  synagoze  založili  „neznámí 
pachatelé“. 

V různých pramenech se uvádí, 
že  to  byli  olomoučtí  fašisté  nebo 
nacisté.  Je  tedy  těžké  říct,  zda 
za požárem stáli asociálové z čes-
kých fašistických spolků, nebo re-
gulérní nacisté z řad olomouckých 

Němců. Každopádně  za  to  nebyl 
nikdo potrestán a ani se po nikom 
nepátralo.

Požár  trval  až  do odpoledních 
hodin  16.  března  1939.  Na  mís-
to  sice přijelo patnáct hasičských 
jednotek,  těm  ale  bylo  údajně  ze 
začátku bráněno v zásahu a měly 
jen  hlídat,  aby  se  oheň  nerozšířil 
do  okolí. Ačkoliv  požár  trval  té-
měř  jeden  den,  synagoga  defini-
tivně zničená nebyla.

Poškozeny byly především dře-
věné části hlavní kopule synagogy 
a dále neurčená část jejího vnitřní-
ho zařízení. Při troše dobré vůle by 
nebyl  problém  olomoucký  „tem-
pl“ obnovit. Vlastní požár  se  stal 
jen záminkou ke zbourání synago-
gy, které bylo zanedlouho městem 
nařízeno a probíhalo až do března 
1940. Budovu měla nechat zbou-
rat sama židovská obec, ta ale ne-
měla takové prostředky, a tak byla 
nucena ruiny za velmi nízkou cenu 
odprodat městu. Město ji pak ne-
chalo  na  své  náklady  demolovat. 
Veřejnou  zakázku  mimochodem 
dostala firma architekta a stavitele 
Heinricha  Schmidta,  prominent-
ního  olomouckého  nacisty,  který 

právě  16.  března  1939  vystřídal 
v čele města dosavadního českého 
starostu Richarda Fischera.

Dalším  faktem,  který  svědčí 
o záměru odstranit z města jakou-
koliv  připomínku  olomoucké  ži-
dovské obce, svědčí  i skutečnost, 
že  zbourán  byl  současně  i  rabín-
ský dům. Ten nebyl ohněm zasa-
žen vůbec a jeho demolice byla už 
čistě  aktem  zvůle  nové  okupační 
moci. Jasněji už ani nemohlo být 
dáno najevo, jakou roli budou mít 
v protektorátu židé a  jak  to bude 
s dodržováním práva a zákona. 

Z nádherné stavby v maursko-
-byzantském  stylu  se  dodnes  do-
chovalo  jen  velmi  málo  prvků. 
Jednak  jde o vyřezávané dřevěné 
lavice,  které  jsou  dnes  rozděleny 
mezi loštickou a krnovskou syna-
gogu, a pak šest skleněných vitrá-
žových oken.

Od začátku okupace  tedy  fak-
ticky uběhlo jen pár hodin a nebe 
nad Olomoucí ozářily odlesky prv-
ních plamenů. Děsivá symbolika. 
Tyto první, ale zdaleka ne posled-
ní ničivé plameny předznamenaly 
následujících šest let v Olomouci.
 Michal Folta
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Areál  Invalidovny  v  Praze  – 

Karlíně je unikátní barokní památ-
kou,  důležitou  nejen  svou  archi-
tektonickou kompozicí, ale přede-
vším svojí nezastupitelnou úlohou 
v sociální politice státu. Invalidov-
na sloužila zmrzačeným vojákům 
z různých válek a jejich rodinám, 
kteří  neměli  dostatek  finančních 
prostředků, aby se mohli zaopatřit 
svým  vlastním  přičiněním.  Byla 
určena  pro  válečné  poškozence 
z oblasti Čech, Moravy a Slezska. 
Válečným  invalidům z Rakouska 
poskytovala  útočiště  Invalidov-
na ve Vídni a těm z Uherska zase 
Invalidovna  v  Pešti.  Podmínkou 
ubytování  v  pražské  Invalidovně 
byla katolická víra žadatele a pří-
slušnost k rakouské armádě.

Záslužný počin hraběte 
strozziho

Otcem myšlenky vzniku budo-
vy pro válečné poškozence se stal 
polní podmaršál hrabě Petr Stroz-
zi,  jenž  sám  zažil  válečné  útrapy 
v boji s Turky, kde byl také vážně 
zraněn.  Povšiml  si  tak  mnohých 
válečných  invalidů,  kteří  byli 
po  těžkých  zraněních  plně  odká-
záni na svoji často chudou rodinu, 
jež  se  tak  mohla  lehce  ocitnout 
na  pokraji  existenčních  potíží. 
Ve své závěti z 3. srpna 1658 usta-
novil  založení  vojenské  invalidní 
nadace na financování  stavby  In-
validovny i jejího pozdějšího cho-
du. Na provoz instituce také zčásti 
přispíval stát a v malé míře i dary 
soukromých nadací či osob. Stát-
ní systém péče o válečné invalidy 
tenkrát  vůbec  neexistoval,  v  prv-
ní  podobě  byl  zaveden  až  krátce 
před  sedmiletou  válkou  v  roce 
1750,  tedy  skoro  20  let  po  vý-
stavbě pražské Invalidovny. Do té 
doby  se  váleční  invalidé,  pokud 

neměli rodinu, která by se o ně po-
starala, museli uchýlit do různých 
obecních  útulků  či  církevních 
chudobinců.

Projekt  Invalidovny  navrhl 
známý  barokní  architekt  Kilián 
Ignác  Dientzenhofer,  půdorysné 
dispozice vytvořil vídeňský archi-
tekt  Josef Emanuel Fischer  z Er-
lachu. Původně byl areál navržen 
jako  komplex  několika  na  sebe 
navazujících budov, včetně budo-
vy kostela umístěného v centrální 
části areálu. Vzhledem k nedostat-
ku financí byla ovšem realizována 
pouhá devítina původního návrhu, 
ale i na současná měřítka jde o ob-
rovský areál. Stavební práce zapo-
čaly v roce 1731 a ukončeny byly 
po  šesti  letech,  kdy  Invalidovna 
již byla plně v provozu. K areálu 
se  počítaly  také  rozsáhlé  pozem-
ky sahající až k Vítkovu, na nichž 
byly umístěny například střelnice, 
vinopalna, mlýn,  jatka či hřbitov. 
Pozemky v  bezprostředním okolí 
Invalidovny sloužily jako zahrád-
ky pro důstojníky z vedení Invali-
dovny a část také možná pro inva-
lidy z řad mužstva. 

Jak se v Invalidovně 
bydlelo

Průměrný  počet  ubytovaných 
činil 900 až 1 400 osob, plná ka-
pacita  v  mírových  dnech  ovšem 
mohla činit nikdy nedosažených 2 
000 lidí. Zajímavé také je, že v In-
validovně  byly  ubytovány  spolu 
s vojáky i jejich rodiny, tedy man-
želky s dětmi. V objektu také kvů-
li  tomu  fungovala  kromě  stabil-
ního  zdravotního  personálu  také 
porodní  bába  a  škola.  Pokud  jde 
o přijímání zájemců o pobyt v In-
validovně, bylo posouzení jednot-
livých  žádostí  na  vůli  velitelství. 
Někdy se do  Invalidovny dostaly 

i lehcí invalidé, jindy – především 
v  době  větší  obsazenosti  –  byly 
podmínky vstupu zostřeny. Za na-
poleonských  válek  byla  Invali-
dovna vyklizena a využívána jako 
hlavní  polní  nemocnice,  přičemž 
sem  byli  dováženi  především  ra-
nění  z bitev u Lipska a Chlumce 
(1813 a 1814).

Architektonické  řešení  areálu 
Invalidovny  bylo  vskutku  ino-
vační.  Budova  měla  několik  kří-
del  s  přesně  určenými  funkcemi. 
V  západním  křídle  se  v  prvním 
patře  nacházela  nemocnice  s mi-
nimální kapacitou 130 lůžek, čtyř-
mi vojenskými lékaři a oddělením 
pro  choromyslné  s  domácí  lékár-
nou,  takže  zde  byla  k  dispozici 
i lékařská péče pro těžké případy. 

Invalidé z řad mužstva bydleli 
v  patrových  invalidních  jednot-
kách, které  se  skládaly z přízem-
ní místnosti pro asi 25–30 vojáků 
a  galeriové místnosti  nad  ní,  kde 
bydleli ženatí invalidé s rodinami 
či poddůstojníci – velitelé přízem-
ních  místností.  Do  galeriových 
místností vedly strmé točité scho-
dy  a  nebyly  tedy  vhodné  pro  in-
validy  s  amputovanými  dolními 
končetinami či  jinými pohybový-
mi problémy. Prostory mezi uby-
tovacími jednotkami sloužily jako 
sklady, popřípadě kuchyně. Privi-
legovanou  vrstvou  v  Invalidovně 
bylo  důstojnictvo,  pro  které  bylo 
vyhrazeno nejdelší  severní  křídlo 
objektu.  Obyvatelé  tohoto  křídla 
se mohli  pobavit  například  v  ka-
sinu,  v  čítárně,  salonu  či  herně. 
V  prvním  a  druhém  patře  tohoto 
křídla pak měli důstojníci k dispo-
zici  samostatné byty  i  s pokojem 
pro služebnictvo. 

V  dalším  křídle  se  nacházely 
vězeňské  kobky,  do  kterých  byli 
umisťováni invalidé, kteří porušili 
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platný řád Invalidovny. V institu-
ci  totiž  platil  přísný  vojenský  re-
žim a za jeho porušení se ukládaly 
tresty včetně vězení.

Z hlediska bezbariérového pří-
stupu  je velmi  zajímavé,  že  imo-
bilní invalidé měli v objektu k dis-
pozici  předchůdkyni  dnešních 
plošin, mechanickou  zdviž,  která 
jim  umožňovala  pohyb mezi  pa-
try.  Před  zavedením  elektrického 
proudu do budovy pracovala nej-
spíše  na  principu  kladky,  později 
na počátku 20.  století  byla  elekt-
rifikována.  V  přízemí  severního 
traktu se nacházela slepecká cesta 
pro nevidomé, která jim pomáha-
la při orientaci v  terénu a prosto-
ru  objektu.  Tímto  se  pražská  In-
validovna  stala  jednou  z  prvních 
budov,  kde  byl  uplatňován  bez-
bariérový  přístup,  což  umožňo-
valo  hendikepovaným  svobodný 
pohyb v objektu. Součástí Invali-
dovny  byl  rovněž  slepecký  ústav 

s kartáčnickou dílnou, která vznik-
la roku 1895 a zaměstnávala nevi-
domé i ostatní invalidy s cílem za-
pojit je do pracovního života, při-
vydělat si nějaké peníze, naučit je 
řemeslu a vyhnout se zahálce a al-
koholismu. Nabídka výrobků byla 
poměrně široká, obsahovala kartá-
če na drhnutí podlah, ruční smetá-
ky, kartáče na koně, na oprašování 
zdí, kartáčky na kopyta koní nebo 
třeba  kartáče  na  koberce.  Ústav 
si počítal pouze za práci a dřevo, 
neboť koňské žíně ke zpracování 
kartáčů  jim zdarma dodávalo vo-
zatajské shromaždiště č. 11 z Ne-
umarktu  v  Tyrolsku.  Jen  v  roce 
1918  jim  bylo  doručeno  195 kg 
koňských  žíní.  Tato  kartáčnická 
dílna, tím že dávala pracovní pří-
ležitost  zdravotně  postiženým  li-
dem, se vlastně stala jedním z prv-
ních sociálních podniků na našem 
území.  Lze  uzavřít,  že  pražská 
Invalidovna  byla  mimořádným 

počinem jak z hlediska sociálního, 
tak i architektonického a její funk-
ce,  tedy  poskytování  ubytování 
zmrzačeným  vojákům  a  jejich 
rodinám,  byla  v  historii  280  let 
jejího provozu zcela nezastupitel-
ná. Za tuto dobu se zde vystřídalo 
mnoho obyvatel,  rodin či později 
i nájemců z řad různých nadací či 
subjektů  a  Invalidovna  si  za  své 
služby  zaslouží  obdiv  a  úctu. 
V  současnosti  je  areál  ve  správě 
Národního  památkového  ústavu, 
který  plánuje  jeho  rekonstrukci 
a otevření pro veřejnost, aby každý 
mohl nahlédnout do těchto prostor 
a zažít neopakovatelnou a mystic-
kou atmosféru starých časů.   
 Ivona Fišerová
Zdroje:  
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nakonec žebrati
ŠVEHELKA, Ondřej: Disertační práce – 
Na okraji vojenské společnosti
TURKOVÁ, Kateřina: Bakalářská práce 
– O pražské Invalidovně
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