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 • čtenářská soutěž • čtenářská soutěž • čtenářská soutěž •

Všeobecně se ví, že Češi jsou soutěživý národ, což platí beze zbytku i o našich seniorech. Svědčí 
o tom desítky dopisů a e-mailů, které dorazí do každého kola naší čtenářské soutěže. Ani toto číslo 
Olomouckého seniora proto nemůžeme ochudit o jeho oblíbenou rubriku. A oč se tedy dnes sou-
těží? Tentokrát je to opravdu prestižní cena. Odměnou pro vítěze bude VEČEŘE S NÁMĚSTKYNÍ 
PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE EVOU KOLÁŘOVOU.
Stačí, když do 20. července 2019 správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při 
losování. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu odb.sv@olomouc.eu. 
Pozor! Správnou odpověď najdete uvnitř tohoto čísla časopisu Olomoucký senior.

Soutěžní otázka: 
Z jakého rodu pocházel třetí olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, který byl zvolen 
arcibiskupem před 200 lety, v roce 1819? 

Soutěžíme o večeři 
s náměstkyní primátora!
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Milí přátelé, 
přemýšleli jste 
někdy o tom, 
jak si udělat 
život co nej-
příjemnější? 
Já vím, žádná 
univerzální rada asi neexistuje, 
na následujících stránkách ale 
najdete pár tipů, které při hledá-
ní odpovědi dost napoví. 

Několik příspěvků našeho 
časopisu ukazuje, že se nejlépe 
bavíme a cítíme, když vymýšlíme 
a děláme něco prospěšného pro 
druhé. Sportovní aktivity, kultur-
ní vystoupení, přednášky, a nejen 
to… senioři dokáží vážně moc! 
Třeba pro olomouckou zoolo-
gickou zahradu, poničenou břez-
novou vichřicí, dokázali vybrat 
peníze rychleji, než je mohla po-
skytnout sama radnice. Na naši 
obhajobu jen dodám, že aby rad-
nice mohla vydat veřejné peníze, 
musí to projít patřičným proce-
sem, který docela trvá. Ovšem ta 
rychlost, s jakou dokázaly vybrat 
peníze olomoucké kluby seniorů, 
je fascinující. Díky za to! 

Jubilantka Marie Staníčková, 
která letos oslavila sté narozeni-
ny, přidává další dobrý postřeh. 
„Je za tím víra a svatá pomoc, 
protože bez víry se žít nedá.“ I já 
si to myslím. K víře ani nemusí-
me přidávat ten či onen konfesij-
ní kabát. Podstatná je víra sama 
o sobě. Víra nás vede k tomu, 
abychom mysleli méně na sebe 
a více na to, co nás přesahuje. 

Milí čtenáři, přeji Vám krás-
né léto, pokud možno ani příliš 
horké, ani moc deštivé, prostě 
tak akorát.  Vaše Eva Kolářová, 
 náměstkyně primátora
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Změna bytů v domech s pečovatelskou 
službou na byty pro seniory

Potřebujete radu či informace? 
otevíráme pro vás oLsen

Malá změna názvu s velkým 
významem byla schválena Radou 
města Olomouce na dubnovém 
jednání.

Rada města Olomouce dala 
pokyn odboru sociálních věcí 
k aktualizaci Pravidel pro posky-
tování nájmu bytů zvláštního ur-
čení v majetku statutárního města 
Olomouce. Pravidla dosud dělila 
byty na domy s pečovatelskou 
službou, často zmiňované pod 
zkratkou DPS, a bezbariérové 
byty, zkratka BB.

Odbor sociálních věcí provedl 
aktualizaci pravidel, kterou násled-
ně projednala sociální a také byto-
vá komise Rady města Olomouce 

a na základě jejich návrhu schváli-
la Rada města Olomouce.

Jaké jsou hlavní změny?
Nejzásadnější změnou je změ-

na názvu bytů. Byty jsou stále 
byty zvláštního určení, jen je pra-
vidla nově mění na „byty pro seni-
ory“ a „bezbariérové byty“.

Název „dům s pečovatelskou 
službou“ je zavádějící a často 
jsme složitě vysvětlovali fakt, že 
v domě není stálá pečovatelská 
služba, jak by si mohl někdo z ná-
zvu myslet, ale že službu je nut-
né si sjednat s externím poskyto-
vatelem sociální služby. Přestože 
je toto první informace, kterou 

žadatel od nás získá, často pak 
obyvatelé připomínají, že jim žád-
ná pečovatelka nepomáhá.

Nové pojmenování „byt pro se-
niory“ lépe vystihuje jeho smysl. 
Byty pro seniory jsou i nadále byty 
zvláštního určení, které město má 
a ponechává ve zvýhodněném re-
žimu pro seniory, doplnila Eva 
Kolářová náměstkyně primátora. 

V souvislosti se změnami pra-
videl dochází k postupné aktua-
lizaci webových stránek, kde se 
o bytech můžete informovat. Více 
informací poskytnou Zdislav Dole-
ček, tel.: 585 562 105, popř. Lud-
mila Pokusová tel.: 585 562 117. 
 (zd)

Nové poradenské místo pro 
seniory pod názvem OLsen ote-
vřel 13. června odbor sociálních 
věcí Magistrátu města Olomouce 
v městském klubu volnočasových 
aktivit Javoříčská 2 v centru měs-
ta. Jde o rohovou budovu naproti 
okresního soudu.

„Jedná se o novinku, kte-
rou jsme připravili jako jednu ze 
vstřícných věcí pro seniory v rám-
ci konceptu Obec přátelská seni-
orům. Rada města Olomouce tím 
plní další bod svého programo-
vého prohlášení,“ vysvětluje ná-
městkyně primátora Eva Kolářová 
a prozrazuje: „Název poradenské-
ho místa – OLsen – znamená Olo-
mouc seniorům.“

Každý pátek v době od 9 do 12 
hodin bude v klubu na Javoříčské 

ulici přítomen zaměstnanec odbo-
ru sociálních věcí magistrátu, po-
případě poradenská služba Sdru-
žení obrany spotřebitelů. Senioři 
se tak na jednom místě, a přímo 
v centru města, mohou dostat k in-
formacím, které se jich týkají. 

Součástí vybavení pro službu 
seniorům bude počítač s připoje-
ním na internet, toaleta a možnost 
dát si kávu nebo čaj. Zájemci sem 
také mohou přijít na přednášky či 
vzdělávací akce orientované na se-
niory. Magistrát by tu rád také zří-
dil výdejní místo karty SeniorPas 
(http://www.seniorpasy.cz).

„Po určité době provedeme 
vyhodnocení toho, jaké nabídky, 
které infocentrum OLsen chce po-
skytovat, senioři nejvíce využíva-
jí, a podle toho upravíme zaměření 

jeho činnosti tak, aby s touto služ-
bou byli senioři co nejvíce spo-
kojeni,“ uzavírá vedoucí odboru 
sociálních věcí Michal Majer. (zd)
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nijak jsem se o to nezasloužila, tvrdila 
oslavenkyně v den stých narozenin

Senioři bavili seniory celé odpoledne

Rovného jednoho sta let se do-
žila v dubnu Marie Staníčková, 
usměvavá dáma s pestrým životem, 
která se pozastavovala nad tím, že jí 
přišel popřát i primátor Mirek Žbá-
nek s doprovodem hodně zdraví 
a krásné jaro.

„To není moje zásluha,“ ukázala 
prstem nahoru, když se jí primátor 
zeptal, jak se dožít vysokého věku. 
„Je za tím pevná víra a svatá po-
moc, protože bez víry se žít nedá,“ 
dodala oslavenkyně a začala s ním 
čile konverzovat. Třeba o Vídni, 
odkud se primátor nedávno vrátil 
a ona tam často jezdívala za svou 
neteří.

Marie Staníčková se narodila 
v Šardicích na Hodonínsku, její ko-
řeny ale sahají přes dědečka do Ně-
mecka a přes babičku do Ruska. 
Pracovala jako zdravotní sestra 
v brněnské nemocnici u svaté Anny. 
Její manžel přednášel na Univerzi-
tě Palackého a její dcera Klára se 
stala uznávanou revmatoložkou. 

Nejen čekat na to, kdo je pobaví, 
ale i pobavit sami sebe navzájem 
umějí senioři v Olomouci. Přesvěd-
čil se o tom ten, kdo dorazil v úterý 
14. května odpoledne do slavonín-
ské sokolovny na setkání s názvem 
Senioři baví seniory, kterou ve spo-
lupráci s kluby pro seniory statu-
tárního města Olomouce připravil 
odbor sociálních věcí magistrátu.

„Jsem ráda, když vidím star-
ší ročníky, které se umějí poba-
vit a nečekají, že to udělá někdo 
za ně,“ komentovala veselé dění 
náměstkyně primátora Eva Kolářo-
vá, která na akci také zavítala.

A co se vlastně dělo? Několik 
seniorských klubů se aktivně za-
pojilo do dění a připravilo si vy-
stoupení pro ostatní, která zaujala 
choreografií, převleky, doplňky 
nebo jednoduše zapojením skoro 
celého klubu. Zmínit můžeme na-
příklad seniory z Fischerovy ulice, 
kteří okouzlili tancem s deštní-
ky. Lazečtí zase předvedli ukázku 
řeckého tance, klub z Chomou-
tova vtipnou scénkou doplněnou 
zpěvem a krásnými stylovými 
převleky předvedl vystoupení Ko-
courkovských učitelů. Zahanbit se 
nenechal ani klub seniorů Nedvězí 

s kostýmy a scénkou podbarvenou 
hitem z filmu Slunce, seno, jahody. 
Zapomenout nemůžeme ani na ta-
neční vystoupení klubu Polská. Po-
zadu nezůstali ani senioři z Droždí-
na a menším vystoupením přispěl 
i klub z Karafiátové ulice. „Protože 
jsme přichystali jen tři ceny pro 
soutěžící, ale vystupujících skupin 
bylo sedm, odnesly si ocenění tři 
formace, které dle měření decibel-
metru získaly nejhlasitější potlesk. 
Musím ale říct, že všichni vystupu-
jící byli odvážní, super a báječní,“ 
popsal závěr akce Zdislav Doleček 
z odboru sociálních věcí. (zd) 

Syn Jaroslav v roce 1968 emigro-
val a ona později dva roky bydlela 
u něj v Austrálii.

„Sto let, to by člověk nevěřil,“ 
kroutila paní Staníčková hlavou 
při vzpomínkách. A přisuzovala to 
i své ochránkyni Panně Marii Lurd-
ské, kterou si při návštěvě Francie 

zamilovala. Dnes žije v domově pro 
seniory SeneCura, kde ve společen-
ské místnosti, v níž slavila, visí kříž 
a obrazy svatých zapůjčené ze sla-
vonínské fary.

Sta let se letos v Olomouci do-
žije sedm lidí, další tři letos oslaví 
101 let.  (red)
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Během podpořili dobrou věc.  
Zapojilo se přes dvacet týmů! 

Pešek znovu otevřel dveře. Hanáckou 
kuchyni a kávu doplnilo i divadlo

Letos poprvé mohli senioři 
soutěžit se smíšenými rodinný-
mi družstvy a zároveň podpořit 
dobrou věc formou charitativního 
Běhu pro Paměť národa.

V sobotu 11. května ve Sme-
tanových sadech vrcholila od  
5 hodin ráno příprava na běžecký 
a soutěžní den pro všechny věko-
vé skupiny Olomoučanů. Hlavní-
ho běhu pro Paměť národa, kte-
rý odstartovala herečka a členka 
zastupitelstva Ivana Plíhalová, 
se zúčastnilo téměř 150 běžců, 
na rodinném běhu běželo přes 
35 skupinek a dětského běhu se 

zúčastnilo přes 60 dětí. Soutěže 
pro rodiny, které odstartoval pri-
mátor Miroslav Žbánek s náměst-
kyní Evou Kolářovou, byly také 
hojně využity. U registrace se se-
šlo více než 20 seniorských druž-
stev, smíšených družstev bylo re-
gistrováno 113!

Děkujeme všem, kteří se 
na akci podíleli či ji mediálně 
podpořili: Olomoucký kraj, De-
cathlon – Česká republika, Ra-
dio Haná, Agentura Forsberg, 
TV Morava, Zaparkuj – oživuje-
me veřejný prostor, Olomoucká 
Kaspv, Bulzajz – Win & Chill, 

Dalibor Trojan, Krajská rada seni-
orů Olomouckého kraje, Městská 
policie Olomouc, Bluesbar Garch, 
Restaurace Fontána, Paměť náro-
da Střední Morava, AGE Cent-
rum, Rodinné centrum Heřmá-
nek, Sanasport, Výstaviště Flora 
Olomouc a. s., Technické služby 
města Olomouce, Aquapark Olo-
mouc. A hlavně všem dobrovolní-
kům, kteří celou akci od brzkého 
rána chystali a odpoledne uklíze-
li. Děkujeme i všem účastníkům 
akce, protože bez nich by všechna 
ta práce byla zbytečná.  (red)

� Fotogalerie�na�straně�19

Už druhý den otevřených dve-
ří se odehrál v polovině květ-
na v komunitním centru Pešek. 
Den doprovázel bohatý program. 
V jeho rámci v tomto víceúčelo-
vém prostoru na povelském sídli-
šti proběhla například ochutnávka 
hanácké kuchyně, ukázka přípra-
vy kávy s ochutnávkou, beseda 
s ředitelem Moravského divadla 
Olomouc nebo divadelní předsta-
vení pro děti Edudant, Francimor 
a kamarádi na cestách.

Účast tentokrát bohužel poka-
zilo chladné a deštivé počasí. Přes-
to si zájemci do klubu Pešek ces-
tu našli, a to jak senioři, tak i lidé 
středního věku a rodiny s dětmi. 
Jedním dnem otevřených dveří ale 
nic nekončí! Pestrá nabídka od-
boru sociálních věcí pro všechny 
generace je pravidelně realizová-
na právě v Klubu volnočasových 

aktivit Pešek na adrese Peškova 
1, poblíž autobusové zastávky li-
nek 17 a 28 U Kapličky, ale také 
i v ostatních městských klubech. 
Doporučujeme proto sledovat 

zejména naši facebookovou strán-
ku Olomoucký senior, kde najde-
te čerstvé informace, nebo měst-
ské stránky pro seniory na adrese 
www.proseniory.olomouc.eu  (zd)
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na pomoc Zoo olomouc vybrali senioři 
dvacet tisíc. Pomoci chce i radnice

Vichřice Eberhard byla největší 
katastrofou, jaké musela olomouc-
ká zoologická zahrada od svého 
vzniku v roce 1956 čelit. Obnova 
areálu je finančně, pracovně i ča-
sově náročná. Brzy po kalamitě 
poskytla solidární veřejnost zoo-
logické zahradě materiální, fyzic-
kou i finanční pomoc. Lidé z celé 
republiky reagovali na zprávy 
o tom, jak jsou určité části jejich 
oblíbené zoo zpustošeny.

„Hlavní vlna solidarity po-
minula, ale zoo stále potřebuje 
a bude potřebovat prostředky pro 
obnovu, aby se opět stala mís-
tem, kam si rádi zajdeme na pro-
cházku v příjemném prostředí,“ 
tak zněla motivace členů klubu 
seniorů z Nedvězí, kteří se roz-
hodli přispět do sbírky na obno-
vu lesa v areálu zoo. „Náš odbor 
sociálních věcí tento nápad uvítal 
a oslovil i ostatní kluby, z nichž 
většina tuto možnost s nadšením 
přivítala,“ doplnila náměstkyně 
primátora pro sociální oblast Eva 
Kolářová. 

Do zapečetěné schránky tak po-
stupně putovaly finanční prostřed-
ky z různých seniorských klubů. 
Jmenovitě a sestupně od nejvyšší 
částky to byli senioři z Chomou-
tova, Nedvězí, Lazců, Tererova 
náměstí, Topolan, I. P. Pavlovovy, 
z Řepčína, Polské, k níž se připo-
jil spolek Slunečnice, dále kluby 
z Přichystalovy, Peškovy, z Lošo-
va, z ulic U Hradeb a Karafiáto-
vé, z Holice, Slavonína, Jiráskovy 
a Fischerovy ulice. 

„Sami jsme chtěli jít příkla-
dem, tak se i naše oddělení zapo-
jilo a také přispělo nemalou část-
kou. Všem, kteří se do takových 
výzev zapojují, patří veliký dík,“ 

dodal Zdislav Doleček z odboru 
sociálních věcí. Celkem se vybra-
lo téměř 20 tisíc korun a senioři 
přispívají i dále.

 „Jsme vděční, že se senioři za-
pojili do výzvy. Naše zoologická 
zahrada se ještě zdaleka nevypo-
řádala s následky přírodní kata-
strofy a každá pomoc je vítána 
obzvlášť teď, kdy už hlavní vlna 
solidarity opadla,“ uvedl ředitel 
zoo Radomír Habáň. 

Zoo chce pomoci i město Olo-
mouc. Do zahrady vyrazil primá-
tor Mirek Žbánek a jeho náměst-
kyně Markéta Záleská. „Hned 
od začátku se ukazuje, že jed-
notlivé instituce ve městě dokáží 
táhnout za jeden provaz, současně 
věřím ve velké srdce Olomouce, 
v to, že pomoc zoologické zahra-
dě vezmou Olomoučané za svou,“ 
uvedl primátor. „Vidím zároveň 
i příležitost k nápravě někte-
rých chyb z minulosti. Tam, kde 

vichřice smetla smrkovou mono-
kulturu, může být nyní ve spolu-
práci se zahradními architekty, 
dendrology a krajináři vybudován 
nový, vhodnější biotop,“ dodal.

„Hned po vichřici jsme hle-
dali praktické cesty, jak zahradě 
pomoct. Jednou z nich je návrh 
uvolnit z rozpočtu nad rámec stan-
dardního ročního příspěvku další 
částku pět milionů korun, na čemž 
jsme se už ve vedení města shod-
li. Částku musí ještě schválit ko-
legové v zastupitelstvu, já věřím 
tomu, že neodmítnou,“ objasnila 
náměstkyně primátora Markéta 
Záleská. 

Olomoucké zoologické zahra-
dě lze stále pomoci. Přímo v areá-
lu jsou umístěny pokladničky, stá-
le je možno posílat DMS či využít 
sbírkového účtu. Zoo pomůžete 
i svou návštěvou nebo adopcí zví-
řete. Více informací na www.zoo-
-olomouc.cz (mf)
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Balet ze střední evropy nadchl olomouc
Na osm stovek účastníků z celé 

republiky, ale i Polska, Slovenska, 
Maďarska a Rakouska přilákal 
do Olomouce pátý ročník taneční 
soutěže Grand Prix Dance Olo-
mouc. „Myslím, že se celá soutěž 
velmi povedla a dělá Olomouci 
dobrou reklamu. Osm stovek dětí, 
k tomu jejich rodiče a další dopro-
vod – to je i slušná podpora ces-
tovního ruchu,“ ocenil primátor 
Mirek Žbánek práci organizátorů.

Akce Baletního studia při Mo-
ravském divadle si v uplynulých 
letech rychle získávala přízeň dětí 
soutěžících v klasickém i moder-
ním tanci. „Na Grand Prix Dance 
Olomouc se nám přihlásilo tolik 

účastníků, že jsme museli soutěž 
udělat dvoudenní,“ uvedla za po-
řadatele ředitelka Baletního studia 
Jitka Weiermüllerová.

Olomoucká taneční soutěž je 
určena pro účastníky od 4 do 18 
let. Ti předvedli svůj um v klasic-
kých i moderních tancích, sólově 
i ve skupinových choreografiích. 
„Z Olomouce byl určitě nejlepší 
čtrnáctiletý Ondřej Králíček, kte-
rý míří na brněnskou konzervatoř 
a bude nás reprezentovat na mist-
rovství světa v Portugalsku,“ řekla 
Weiermüllerová.

Baletní studio při Moravském 
divadle Olomouc už 16 let vycho-
vává mladé taneční naděje z celé 

střední Moravy. Studio je unikátní 
spojením s Moravským divadlem, 
ve kterém dostávají děti už od út-
lého věku možnost vystupovat po 
boku svých dospělých tanečních 
vzorů.

členové dvou klubů byli v televizi 
Ostravská redakce České te-

levize natáčela na začátku dub-
na celý den v Olomouci mate-
riál do týdeníku Regiony ČT 
24 zaměřený na život seniorů 
na Hané. V reportáži se objevili 
členové klubů seniorů na Svatém 

Kopečku a na Fischerově ulici. 
S prvními z nich se diváci podí-
vali na výlet za medvědím česne-
kem do jarně rozkvetlého Litovel-
ského Pomoraví, do klubu na Fis-
cherově ulici kamera nahlédla 
v průběhu výroby velikonočních 

ozdob a cvičení vsedě na židlích. 
Reportáž byla vysílána na pro-
gramu ČT 24 v neděli 6. dubna 
dopoledne, a pokud jste ji nevi-
děli v aktuálním čase, je možno 
ji stále najít v archivu na www.
ivysilani.cz (red)
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život v olomouckém seneCura 
seniorCentru je zábavný a pestrý

Už od května roku 2015 fungu-
je v Olomouci-Slavoníně na poli 
sociálních služeb zařízení Sene-
Cura SeniorCentrum Olomouc, 
které bylo dříve známé jako cen-
trum Anavita.

Zařízení poskytuje celodenní 
péči seniorům od 55 let, kapacita je 
32 míst v domově pro seniory a 80 
míst v domově se zvláštním reži-
mem, který se specializuje na péči 
o osoby s Alzheimerovou nemocí 
a jinými formami demence. 

od pondělí do pátku se 
pořád něco děje

Kromě zdravotní a ošetřova-
telské péče nabízí zařízení bohatý 
výběr volnočasových aktivit. Ty 
jsou klientům nabízeny od pondě-
lí do pátku. Tým odborně proško-
lených aktivizačních pracovnic 
vytváří zábavný program s prvky 
reminiscence (vzpomínková tera-
pie), muzikoterapie, ergoterapie, 
dramaterapie. Aktivity jsou klien-
tům podávány hravou, zábavnou 
formou, kdy se konkrétní aktivita 
upravuje na potřeby a dovednosti 
skupiny seniorů, kteří na aktivi-
zační program zavítají. 

„Pomocí aktivizace dochází 
k navazování přirozených sociál-
ních kontaktů. Čas, který je během 
dne vyplněný aktivitou, klientům 
utíká rychleji,“ říká vedoucí soci-
ální pracovnice Lenka Bazgerová 
a dodává: „Klienti si často ani ne-
uvědomují, že pomocí aktivizace 
se pracuje na jejich komunikač-
ních dovednostech, rozvoji jemné 
i hrubé motoriky a také je posilo-
ván jejich psychický stav.“

A jaká aktivizace je v Senior-
Centru neoblíbenější? Klientka  
paní Ludmila odpovídá: „Ráda 

chodím do šicí dílny, kde šijeme 
plyšové hračky pro děti. Baví mě 
Cestománie, kdy k nám chodí hos-
té a ukazují nám pěkné fotogra-
fie ze zahraničí. Mám také ráda 
zvířata, a tak se těším na pejsky, 
kteří umí spousty povelů.“ Její 
kamarádka Zdenka se smíchem 
dodává: „Nikdy by mě nenapad-
lo, že budu ve svých letech ješ-
tě někdy chodit do školy. Máme 
v SeniorCentru dvakrát týdně ak-
tivitu, kdy si děláme poznámky 

o zajímavých tématech, občas pí-
šeme test a na závěr dostáváme 
vysvědčení.“ 

SeneCura SeniorCentrum pořá-
dá pro své klienty a klientky také 
méně obvyklé programy, jako je 
Zahradní slavnost, Splněná roční 
přání nebo Večeře při svíčkách. 

Společnost SeneCura je s více 
než 6 800 lůžky a s 81 zařízeními 
předním soukromým poskytovate-
lem péče v Rakousku a je držitelem 
mnohonásobného ocenění za kva-
litu a inovaci. Svými znalostmi 
a dlouholetou zkušeností v oblas-
ti péče poskytuje jistotu klientům 
i v České republice, kde je SeneCu-
ra největším soukromým provozo-
vatelem domovů pro seniory a do-
movů se zvláštním režimem.

Pokud se chcete dozvědět více 
o SeniorCentru, je možné se spo-
jit se sociální pracovnicí na tel: 
702 156 286, která o zařízení a po-
skytované péči podá veškeré in-
formace. Ty najdete i na stránkách 
https://olomouc.senecura.cz  (hp)



10 Olomoucký senior | 2/2019| aktuality | volný čas

Olomoucké patrioty, milovní-
ky historie i nevšedních lidských 
příběhů potěší výstava, kterou 
od začátku června hostí Výstavi-
ště Flora Olomouc v prostorách 
historické oranžérie ve Smetano-
vých sadech. Věnována je osobě 
třetího olomouckého arcibiskupa 
Rudolfa Jana (1788–1831), od je-
hož zvolení do čela olomoucké 
arcidiecéze uplynulo koncem le-
tošního března 200 let. Expozice 
se snaží přiblížit jeho osobnost 

a působení nejen připomenutím 
oficiálních aktivit a zásluh, ji-
miž se výrazně vepsal do dějin 
města, ale také bližším pohle-
dem na jeho soukromí, dynastic-
ké a sourozenecké vazby, vztah 
k přátelům a spolupracovníkům 
či názory na domácí a světové 
dění dané doby. Výstava ukazuje 
známé i doposud nezveřejněné 
informace ze života arcibiskupa, 
který významně ovlivnil život 
v Olomouci. Výstava je rozdělena 

do několika částí, které na sebe 
navzájem navazují a v rámci časo-
vé osy se i doplňují. V tomto ohle-
du je preciznost a vysoká úroveň 
zpracování předkládaných infor-
mací zásluhou erudovaných při-
spěvovatelů. Výstava trvá do 31. 
srpna, je přístupná zdarma a ote-
vřená je denně kromě pondělí:
út – pá od 15:00 do 18:00 hodin, 
so – ne od 14:00 do 18:00 hodin. 
Více informací o výstavě na www.
rudolfjan.cz (mf)

Radní a členové vedení města 
se 20. května setkali ve slavonín-
ské sokolovně se zástupci komisí 
městských částí (KMČ) z Nedvězí, 
Slavonína a Nemilan. Nejčastějším 
tématem bylo parkování, doprava 
a investice.

Jednalo se o druhé výjezdní za-
sedání Rady města Olomouce s ko-
misemi městských částí. „Chceme 
se tady domluvit na tom, co, jak 
a kdy v budoucnu uděláme,“ nastí-
nil primátor Mirek Žbánek. 

Předseda KMČ Nedvězí Luboš 
Černohouz požadoval, aby právě 
komise městských částí rozhodo-
valy o penězích samy bez radnice 
a požadoval vybudování přechodu 
pro chodce za 2,5 milionu korun 
a opravu kulturního domu. Přes-
tože jej vedoucí odboru investic 
Marek Drešr ujistil, že na přechod 
je vydáno stavební povolení a je 
hotová projektová dokumentace, 
primátor upozornil, že na provede-
ní stavby nejsou v rozpočtu města 
peníze. Podobně opravu kulturní-
ho domu, který není ve vlastnictví 
města, nemůže město financovat, 
vysvětlil předsedovi Černohou-
zovi primátor. „Máme připravené 

Výstava pro všechny olomoucké patrioty

Setkání s obyvateli městských částí
projekty za jednu miliardu korun, 
ale v ročním rozpočtu máme sotva 
třetinu financí. A to musíme mys-
let i na opravy a havarijní stav, ne-
jen na investice,“ uvedl primátor 
Žbánek.

Podobně to dopadlo s požadav-
ky Nemilan, které přednesla před-
sedkyně Renata Pospiechová. Pa-
trně největší šanci na realizaci má 
přesun zastávky MHD z centra Ne-
milan ke hřišti, kde vznikají nové 
domy. Mezi požadavky se ocitly in-
vestice v ulici Raisova nebo v Čes-
ké čtvrti. 

Slavonín zase trápí výstav-
ba v Topolové ulici s chybějícím 

zázemím a infrastrukturou. Předse-
da komise Ivo Háger označil Sla-
vonín za nárazníkovou zónu města 
a spolu s Jiřím Škarabelou kritizo-
val benevolenci, které se dostává 
developerům. Primátor Žbánek jim 
oponoval územním plánem a re-
gulací, jež z něj vyplývá. Přesto 
připustil, že vybudování přecho-
du na křižovatce ve Schweitzero-
vě ulici má prioritu. Další diskuse 
se točila kolem počtu parkovacích 
míst a zvažovaného parkovacího 
domu. Vedení města se s komisemi 
městských částí setkává pravidelně, 
příště to bude v září v Řepčíně, kam 
přijdou i zástupci Hejčína.  (red)
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Ne vždy platí, že ve vysokém 
věku musí člověk být sám. Pro 
uživatele Centra denních služeb 
na Rooseveltově ulici v Olomou-
ci denně připravujeme pestrý 
program. Součástí každého dne 
je cvičení jemné a hrubé motori-
ky, trénování paměti, vzpomínání 
v kruhu, muzikoterapie, ergotera-
pie, dále mohou uživatelé navští-
vit Filmový klub pro pamětníky, 
Klub společenských her nebo 
Klub cvičení pro zdraví. 

Při péči využíváme nových 
a moderních poznatků stimulace 
pěti smyslů – Snoezelen koncept, 
canisterapie, felinoterapie, pra-
cujeme s konceptem biografické 
péče. Bohatou nabídku aktivit do-
plňuje i možnost účastnit se jed-
nou měsíčně mše, která se koná 
v prostorách naší organizace.

Mimo to všechno se mohou 
uživatelé těšit na speciálně tema-
ticky zaměřené akce a výlety. Na-
příklad v květnu jsme se společně 
vypravili zájezdovým autobusem 
na celodenní výlet do Luhačovic. 
V červnu nás čeká návštěva u ko-
legyň a maminek s dětmi v holic-
kém Rodinném centru Heřmánek. 
S centrem jsme navázali v loň-
ském roce spolupráci, a jak se 
ukázalo, mezigenerační akce mají 
velký ohlas u všech zúčastněných. 
Společně hledáme možnosti, jak 
obě generace propojovat. Proza-
tím se nám podařilo realizovat dvě 
společné aktivity, kdy maminky 
s dětmi z RC Heřmánek navštívili 
naše centrum a naopak.

Naše centrum je součástí orga-
nizace Sociální služby pro seniory 
Olomouc p. o. Najdete nás na uli-
ci Rooseveltova 88a v Olomouci. 
Centrum je určeno pro seniory 

a lidi s chronickým duševním 
onemocněním s různou formou 
demence (Alzheimerova nemoc, 
demence u Parkinsonovy nemoci, 
demence u Huntingtonovy nemo-
ci, Pickova nemoc, vaskulární či 
smíšené demence) nad 50 let, kteří 
mají sníženou soběstačnost v za-
jišťování svých základních život-
ních potřeb a jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby. 

Pokud se i Vy či Vaši blízcí 
cítíte během dne osaměle, po-
třebujete kontakt s vrstevníky či 
si jen zacvičit, procvičit paměť, 

pomoc s hygienickou péčí, naše 
Centrum denních služeb je pro 
Vás ideální volbou. Neváhejte nás 
kontaktovat!

Bližší informace získáte u ve-
doucí centra – 585 754 615, 
724 873 077 či u sociální pracov-
nice – 585 435 858, 601 587 990.

Veronika Hojgrová, vedoucí 
Centra�denních�služeb

Sociální�služby�pro�seni-
ory�Olomouc,�příspěvková�

organizace
Foto:�Markéta�Šubrtová�

a�Jana�Kloučková�Kudrnová

Centrum denních služeb: Ani ve stáří 
není čas se nudit
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Léčba psem pomáhá dětem stejně jako seniorům, 
říká canisterapeutka Hana Labská
Olomoucká canisterapeutka 
Hana Labská se již několik 
let věnuje canisterapii  
– tedy v doslovném překladu 
léčbě psem . Navštěvuje 
školky, nemocnice i domovy 
seniorů se svou přítelkyní 
fenkou velkého pudla 
jménem Arwen . Co vlastně 
canisterapie obnáší, jaké má 
účinky, kdy se uplatňuje  
a další zajímavosti se dozvíte 
v následujícím rozhovoru . 

Můžete čtenářům přiblížit, co je 
vlastně canisterapie?

Canisterapie je doslova léčba 
psem. Kontakt se psem se používá 
jako součást podpůrné léčby u pa-
cientů s psychickými poruchami, 
depresí nebo pro ty, kteří se prostě 
cítí opuštěně. Například v domo-
vech pro seniory nebo v dětských 
domovech, kde je pes pro děti ka-
marádem a tvorem, o kterého se 
musí starat, a tak se lépe srovnají 
se ztrátou rodičů.

V ústavech pro mentálně a fy-
zicky postižené pes tvoří součást 
rehabilitace, protože napomáhá 
procvičování některých částí těla. 
Velmi významnou a úspěšnou me-
todou je polohování.

U dětí se potom canisterapie 
nejčastěji využívá při práci v lo-
gopedii, rehabilitační praxi nebo 
při práci se sluchově a mentál-
ně postiženými dětmi. U autistů 
může pes dlouhodobým působe-
ním plnit roli prostředníka mezi 
jejich světem a okolím. Obecně 
se také canisterapie uplatňuje jako 
případná pomocná psychoterape-
utická metoda při řešení různých 
situací v případě, že jiné metody 

nejsou účinné nebo použitelné. 

Jak dlouho se právě Vy věnujete 
canisterapii a jaké vlastnosti musí 
pes pro tuto práci s člověkem spl-
ňovat? Musí pes, se kterým je ca-
nisterapie vykonávána, podstou-
pit i nějaké speciální zkoušky?

Canisterapii se věnuji od roku 
2014. V únoru toho roku jsme 
s Arwen absolvovaly kurz canis-
terapie, zkoušku a staly jsme se 
obě certifikovaným canisterapeu-
tickým týmem. Pes, který se má 
věnovat této činnosti, musí být 
poslušný, hodný k cizím lidem, 
nesmí být lekavý. V nemocnicích 
anebo při práci s dětmi mnohdy 
pracuje v náhlém hluku, nesmí se 
lekat invalidních vozíků a mimo 
jiné nesmí očichávat pacientům 
jejich potraviny… A to může být 

někdy velmi těžké. (usmívá se)

Můžete nám představit svého psa, 
se kterým se canisterapii v Olo-
mouci věnujete?

Arwen je šestiletá fenka pleme-
ne velký pudl. Její barvě se dříve 
říkalo červená, nyní je to takzvaně 
zlatoplavá – fauve, což je výstiž-
nější označení. Arwen je inteli-
gentní, laskavá, poslušná. Čím je 
starší, tím více si spolu rozumíme. 
Takové hodnocení není asi příliš 
profesionální, ale nemohu to pros-
tě jinak vyjádřit. Svým elegantním 
vzhledem budí pozornost a hodně 
lidí to nutí si ji pohladit, prohráb-
nout se její jemnou srstí. Právě 
proto jsem se rozhodla, že si tako-
vou krásu nemohu nechat jen pro 
sebe a že ji chci sdílet i s jinými 
lidmi. Celý život jsem pracovala 
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říká canisterapeutka Hana Labská

v zoo, mám ráda zvířata a mám 
ráda lidi, takže canisterapie byla 
vhodným skloubením obojího.

Kde všude jste již canisterapii 
s Arwen vykonávala a kde půso-
bíte v současnosti?

Tři roky jsme docházely 
do olomoucké školy pro děti s va-
dami sluchu, kde jsem pracovala 
jako dobrovolnice pod záštitou 
Olomouckého dobrovolnického 
centra JIKA. Zároveň jsem začala 
od podzimu 2014 docházet do lé-
čebny dlouhodobě nemocných při 
vojenské nemocnici v Klášterním 
Hradisku, kde pracuji dodnes. 
Obě práce se dost liší, s dětmi je 
canisterapie akční. Učí se vést psa 
na vodítku, hrají si na předvádění 
psa na výstavě, mohou jej česat, 
dávat mu pamlsky, házet mu mí-
ček, skákat s ním přes překážky. 

S dětmi, které byly na vozíčku, 
jsme prováděly i takzvané poloho-
vání. Klient leží a pes si k němu 
přilehne, zahřívá ho. Klient se 
ho dotýká, čerpá od pejska ener-
gii a zažívají spolu klidné chvíle 
příjemného odpočinku. V LDN 
klienti dávají Arwen pamlsky, vět-
šinou se jedná o piškoty, nejlépe ty 
psí. Hladí si ji, a pokud si to přejí, 
může si k nim Arwen také přileh-
nout do postele.

Jaké máte ohlasy na svoji práci 
s Arwen?

Musím říci, že odezva jak 
od dětí, tak od pacientů v LDN 
byla a je velmi příznivá a hodně 
z nich se na naši návštěvu těší. 
Přiznám se, že i já se na návště-
vu do LDN také těším, protože 
s mnohými klienty se už znám 

a jsme doslova přátelé. Také Ar-
wen, když se blížíme k LDN, za-
čne táhnout na vodítku, protože ví, 
že dostane něco dobrého. 

Má canisterapie nějaký vliv 
i na samotnou Arwen?

Při canisterapii pes opravdu 
předává klientům energii, což ho 
dost vyčerpává. Myslím, že zvláš-
tě u nemocných lidí pes pozná, že 
člověk je nemocný. Po příchodu 

domů je Arwen vždy hodně 
unavená.

Jak dlouho máte v plánu se ca-
nisterapii ještě věnovat?

Nevím, jak dlouho to ještě Ar-
wen vydrží. Možná, že po těch 
čtyřech letech by už měla nárok 
na canisterapeutický důchod.
� Za�rozhovor�poděkovala� 
 Ivona Fišerová
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Pokud�rádi� trávíte�volný�čas�
smysluplně� a� baví� vás� získává-
ní nových informací, ideálním 
řešením� jsou� pro� Vás� nabíd-
ky� programu� Knihovny� města�
Olomouce.�

Knihohraní
Pro děti s doprovodem rodičů či 
prarodičů jsou připraveny v dět-
ském oddělení v budově na ná-
městí Republiky výtvarné dílničky 
inspirované oblíbenými dětskými 
knihami. Těšíme se ve středy 10. 
a 17. července a 7. a 28. srpna 
2019 vždy od 9:30 hodin.

Putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova zve po celé 
prázdniny každou středu od 9:30 
do 11 hodin rodiče či prarodiče 
s dětmi od 3 do 9 let na Prázdnino-
vé putování s pohádkou. Připrave-
ny jsou pohádky, hádanky, soutěže, 
písničky a další překvapení. Kni-
hovnice se těší na všechny přízniv-
ce tříhlavých draků, krásných prin-
cezen, ošklivých čarodějnic a hlou-
pých Honzů. Setkání 10. července 

a 21. srpna 2019 jsou zaměřena 
na úplně malé děti v rámci akce 
Book start.

Relaxační odpoledne
V budově na náměstí Republiky 
provedeme zájemce metodami, 
pomocí kterých můžeme zvládat 
úzkost, starosti a stres. Ve čtvr-
tek 1. srpna 2019 v 16 hodin si 
lze vyzkoušet techniku relaxační-
ho kreslení – zentangle, antistre-
sové omalovánky nebo kreslení 
mandal. Přednášku s praktickými 
ukázkami povede Martin Král 
a Alena Koryčanová. 
Nutno se přihlásit předem 
na 585 545 123 nebo dospele@
kmol.cz.

Umění a my
Knihovna spolu s neziskovou spo-
lečností EuForAll, o. s. pokračuje 
v budově na náměstí Republiky 
v cyklu besed věnovaných literatu-
ře a umění. Ve čtvrtek 5. září 2019 
v 16 hodin se opět setkáme s ob-
líbenou popularizátorkou světové 
kultury Mgr. Věrou Mičkovou.

knihovna města olomouce umí 
atraktivně naplnit volný čas

Cestovatel Radomír Čížek nabídne přednášku o cestách po Maroku . 
Foto: FB Radomíra Čížka

Cestopárty – Maroko
Vyprávění zážitků Radomíra Číž-
ka z dobrodružné sólo výpravy 
po Maroku, jejímž cílem bylo zdo-
lat na kole nejvýše položená sedla 
pohoří Atlas a na vlastní kůži okusit 
život místních lidí žijících v těžko 
přístupných horských oblastech,  
proběhne v budově na náměstí Re-
publiky ve čtvrtek 19. září 2019 
v 17 hodin. Doporučujeme rezer-
vaci předem na 585 545 123 nebo 
dospele@kmol.cz.

Výstavy
Na pobočce Brněnská červnovou 
expozici o městských památkových 
zónách a rezervacích v našem kraji 
připravenou ve spolupráci s Národ-
ním památkovým ústavem nahradí 
v červenci a srpnu výstava slabozra-
kého fotografa Lubomíra Pavelčáka 
připravená v rámci Dnů nevido-
mých na Moravě. Svým fotogra-
fiím říká „cvaky“, uprostřed jsou 
ostré, kraje naopak rozostřené, což 
vytváří úžasný divácký efekt. Bu-
dovu na náměstí Republiky oživují 
až do června 2019 díla Michala Žíly 
– fotografie vykonstruovaných pří-
běhů s převážně historickou témati-
kou. Hlavním autorovým záměrem 
je důraz na dějovou linku, o čemž 
vypovídá i příznačný název výstavy 
(HI)STORY. V červenci a srpnu je 
vystřídají snímky fotografické sek-
ce Vlastivědné společnosti muzejní 
v Olomouci. Na pobočce Jungma-
nnova si lze zalistovat do konce 
června 2019 slabikáři svého dět-
ství nebo se pokochat exotickými 
exempláři ze všech koutů světa 
(Japonsko, Nový Zéland, Čína…). 
V červenci a srpnu se přeneseme se 
snímky mladého fotografa Martina 
Benčíka do Hluboček a jejich okolí.
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klub Peškova: na jarní výlet jsme 
zamířili do kroměříže

už jste byli v kočičí kavárně? 

Velmi pěkné počasí provázelo 
v pátek 29. března jednodenní vý-
let Klubu seniorů Peškova. Cílem 
výletu byla Květná zahrada, která 
je součástí dvou zámeckých parků 
kroměřížského zámku. Navštívili 
jsme také zdejší expozici kamélií. 
Podle účastníků zájezdu byl cíl zvo-
len výborně, spokojenost výletníků 
potvrzují i krásné fotky, které nám 
do redakce časopisu Olomoucký se-
nior poslala účastnice zájezdu paní 
Koloušková. Kroměřížská Květná 
zahrada, známá též pod názvem 
Libosad, vznikla roku 1665 a řadí 
se mezi nejvýznamnější zahradní 
díla v celosvětovém měřítku. Jde 
o přechod od pozdně renesančních 

Máte rádi kočky a dobrou 
kávu? Pokud ano, máme pro Vás 
tip, kde můžete nalézt obě věci 
pohromadě. Ve Vídeňské ulici se 
nachází kočičí kavárna CoffeeCat, 
kde se kočky a káva vzájemně 
skvěle doplňují. V Olomouci je to 
jediná kavárna svého druhu.

Jedná se o kavárnu, kde se volně 
mezi návštěvníky pohybují kočky. 
Tento koncept vznikl v Asii, kon-
krétně na Tchaj-wanu, a první byla 
otevřena již v roce 1998. Poté se 
kočičí kavárny rychle rozšířily přes 
Japonsko do celého světa. V Čes-
ké republice se začaly objevovat 
až o pár let později, v roce 2014. 
Olomoucká kočičí kavárna byla 
otevřena 1. října 2015 a od té doby 
se v ní vystřídalo několik desítek 
koček. Ty pocházejí z olomoucké-
ho útulku spolku Pomocné ruce, 
kde se starají o kočičí nalezence 
z Olomouce a okolí. Kočky jsou 

před umístěním do kavárny veteri-
nárně zkontrolovány, vykastrová-
ny, naočkovány a odčerveny, aby 
vyhovovaly přísným hygienickým 
pravidlům. Velkým plusem je to, 
že pokud se návštěvníkům některá 
kočka zalíbí, mohou si ji z kavár-
ny rovnou adoptovat. Kavárna je 
totiž i umisťovací a pomáhá tak 
kočičím nalezencům najít nový 
domov. Od doby otevření kavár-
ny našlo jejím prostřednictvím 
nový domov již 45 koček. Nyní 
jich v kavárně čeká na nové maji-
tele devět. Návštěva této kavárny 
je opravdovým blahem pro duši 
a působí velmi antistresově a po-
zitivně. Kočky se zde volně po-
hybují mezi návštěvníky, sedí jim 
na klíně, nechají se hladit či se jen 
tak povalují na gauči. Kavárna je 
vhodná pro osoby každého věku, 
od dětí až po seniory. Děti si zde 
mohou vyhrát s kočkami a seniory 

zase potěší přátelské prostředí ka-
várny s vynikající domácí zmrz-
linou, zákusky či dalšími specia-
litami. I když do kavárny nevede 
bezbariérový vchod, je možné se 
s obsluhou domluvit a velice ráda 
pomůže s vozíkem do schodů.

Pokud vás tedy láká společnost 
kočičích tvorů spolu s dobrou ká-
vou a sladkými domácími mouč-
níky, vyzkoušejte olomouckou ko-
čičí kavárnu CoffeeCat v krásném 
a klidném prostředí na rozhraní 
Smetanových sadů ve Vídeňské 
ulici číslo 20.  (if)

italských zahrad k barokně-klasi-
cistním zahradám francouzského 
typu. Dnes patří Květná zahrada 

mezi nejvýznamnější zahradní pa-
mátky, její půvab můžete obdivovat 
v každém ročním období. (red)
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K Olomouci jej poprvé přiblí-
žila církevní služba už v sedm-
nácti letech. Tehdy, v březnu roku 
1805, se císařský princ Rudolf Jan 
Habsburský stal nesídelním ka-
novníkem olomouckým. Tenkrát 
ještě mladík, který původně uva-
žoval o vojenské dráze, asi netu-
šil, že Olomouc se mu stane osu-
dovým městem a doslova srdeční 
záležitostí. Letos slavíme 200 let 
od jeho nástupu do arcibiskupské-
ho úřadu. 

Olomouc první čtvrtiny 19. 
století byla městem, které jen tiše 
vzpomínalo na časy své největší 
slávy. Byť stále používala titul 
královské hlavní město, reálně 
sídlily zemské úřady v Brně, kam 
se s ohledem na blízkost do Víd-
ně přesunula i značná část vý-
značných aristokratických rodin. 
Slavná a starobylá olomoucká 
univerzita byla ponížena na ly-
ceum, rozvoji města bránil i fakt, 
že byl stále důsledněji posilován 
jeho pevnostní charakter. V této 
situaci bylo Olomouci výrazné 
osobnosti třeba více než kdy jin-
dy. Největší potenciál měl v tom-
to kontextu arcibiskupský dvůr. 
Když roku 1819 stanul v jeho 
čele schopný a pracovitý muž, 
který byl současně příslušníkem 
vládnoucího rodu, znamenala 
tato kombinace pro Olomouc ve-
likou naději.

Zbožnost a tělesná 
slabost jej nasměrovaly 
do olomouce

Rudolf Jan se 9. ledna 1788 na-
rodil vznešenému rodičovskému 
páru Leopold II. a Marie Ludovi-
ka Španělská. Jeho otec se v roce 
1790 stal císařem. Být císařským 
synem ovšem neznamenalo auto-
maticky nárok na trůn! Za prvé 

měl Rudolf Jan patnáct ssouro-
zenců a za druhé jeho otec už 
dva roky po korunovaci nečekaně 
zemřel. Princ se měl původně vě-
novat vojenské kariéře, nakonec 
se ale ukázalo, že jeho slabé tě-
lesné konstituci by armádní dráha 
nesvědčila. Sám princ projevo-
val sympatie ke zbožnosti, takže 

nebyl problém změnit zaměření 
budoucí kariéry právě směrem 
k církvi. Když pak v březnu 1805 
přijal nižší svěcení a o pár týdnů 
později byl zvolen kanovníkem 
olomoucké kapituly, jeho život 
nabral směr Olomouc. 

Ten byl posílen téhož roku 
v červnu, když se Rudolf Jan stal 
biskupem – koadjutorem (spo-
lusprávcem) prvního olomouc-
kého arcibiskupa Antonína Theo-
dora Colloredo-Waldsee. K ti-
tulu koadjutora se navíc vázalo 
i právo nástupnictví. Rudolf Jan 
ovšem roku 1811 ukázal i nema-
lou sebereflexi, kdy se po smrti 
arcibiskupa svého práva nástup-
nictví zřekl. Ve třiadvaceti letech 

se na úřad arcibiskupa, který 
stojí v čele rozsáhlé arcidiecéze, 
necítil dostatečně zralý. Arcibis-
kupem byl tedy místo něj zvolen 
dosavadní královéhradecký bis-
kup hrabě Maria Tadeáš kardinál 
z Trauttmansdorffu. Když ovšem 
roku 1819 také druhý olomoucký 
arcibiskup zemřel, Rudolf Jan se 
už nové výzvě nebránil. V průbě-
hu roku absolvoval veškeré po-
třebné kroky k tomu, aby se stal 
arcibiskupem olomouckým se 
vším všudy. Krom toho byl jme-
nován i kardinálem. Jeho domo-
vem se stala Olomouc. Pro město 
tím začala šťastná éra vzestupu 
a obnovy starého lesku. 

Šťastná éra olomoucké 
kultury

Ukázalo se totiž, že habsbur-
ský princ je nejen upřímně věří-
cím člověkem, ale také schopným 
organizátorem a podnikavým du-
chem s velkým rozhledem. Pro 
Moravu a zejména pro sídelní 
město Olomouc to znamenalo vý-
znamný rozvoj. 

Rudolf Jan byl nepřehlédnu-
telnou kulturní osobností. Od dět-
ství miloval hudbu, od roku 1804 
udržoval blízký vztah se skladate-
lem a hudebníkem Ludwigem van 
Beethovenem. Slavný Beethoven 
byl zprvu princovým učitelem 
a posléze i přítelem, věnoval mu 
čtrnáct skladeb, mimo jiné i mši 
Missa Solemnis. I olomoucké 
divadlo uvedlo roku 1821 popr-
vé Beethovenovu operu, protože 
vztah nového arcibiskupa k Beet-
hovenovi byl dobře znám. 

Nešlo ale jen o olomoucké di-
vadlo a o Ludwiga van Beetho-
vena. Rudolf Jan si umění vážil 
a pilně jej sledoval, sám byl ostat-
ně plodným skladatelem. Kromě 

kníže-arcibiskup Rudolf Jan, olomouc, městské divadlo, parky a Beethoven
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kníže-arcibiskup Rudolf Jan, olomouc, městské divadlo, parky a Beethoven
toho finančně podporoval mnohé 
další umělce a působil i jako pro-
tektor Společnosti přátel hudby 
v Rakousku.

nové divadlo  
pro olomouc

Vřelý vztah Rudolfa Jana 
ke kultuře se projevil například 
právě v jeho štědré podpoře olo-
mouckého měšťanského divadla. 
Dokonce by se dalo říct, že kaž-
dý, kdo jde dnes do reprezenta-
tivní budovy Moravského divadla 
na Horním náměstí, vlastně využí-
vá dědictví po Rudolfu Janovi. 

V Olomouci se sice divadlo 
hrálo prokazatelně nejpozdě-
ji od 15. století, se stálou diva-
delní budovou to ale bylo horší. 
Většinou šlo o provizorní řešení. 
Roku 1815 bylo proto rozhodnu-
to, že Olomouc chce mít městské 
divadlo na špičkové úrovni, a to 
na Horním náměstí naproti radni-
ci. Vybrán byl tzv. „modrý“ nebo 
také „komandatorský“ dům, kde 
dosud bývali ubytováni velitelé 
pevnosti. Pro stavbu divadla bylo 
nutné nejprve starý, zchátralý pa-
lác zdemolovat. Na to vše bylo za-
potřebí značných prostředků.

Rudolf Jan nejenže sám finanč-
ně vypomohl, ale navíc zařídil 
Olomoučanům audienci u císař-
ského dvora. Výsledek jednání byl 
dobrý, v květnu 1827 mohla stavba 
nového divadla začít. Kromě před-
chozích darů a přímluvy ve Vídni 
daroval arcibiskup na stavbu také 
veškeré potřebné dřevo. Vděk cí-
saři Františkovi projevili Olomou-
čané i tak, že provoz ve zbrusu no-
vém divadle zahájili představením 
hry Hedvábný střevíček v den cí-
sařových jmenin. Hru tehdy vidě-
lo vybrané publikum, pozván byl 
i arcibiskup. 

Vzdělávání na nejvyšší 
úrovni a také  
v českém jazyce

Olomouc se roku 1830 i díky 
výrazné pomoci arcibiskupa Ru-
dolfa Jana stala městem s jednou 
z největších provinčních divadel-
ních scén v celé říši. Lesk města 
ovšem schopný habsburský princ 
pozvedl už o tři roky dříve. 

Olomoucká univerzita byla 
založena roku 1573 jako první 
vysoká škola na Moravě. V dru-
hé polovině 18. století ale v sou-
vislosti s pádem jezuitského řádu 
zažila krušné časy, na krátký čas 
byla přestěhována do Brna a ná-
sledně vrácena do Olomouce, ale 
již jako lyceum bez práva pro-
mocí. Právě tuto věc Rudolf Jan 
dokázal napravit. Roku 1827 do-
cílil působením na bratra císaře 
Františka I. obnovení univerzity 
s fakultami filozofickou, teolo-
gickou a právnickou a také s me-
dicinsko-chirurgickým studiem. 
Na počest císaře nesla od této 
chvíle jméno Františkova uni-
verzita v Olomouci. A mimocho-
dem, právě habsburský arcivé-
voda a olomoucký arcibiskup se 
zasadil o to, aby se na univerzitě 
vyučovalo také v českém jazyce. 

Město květin? opět díky 
Rudolfu Janovi

Začátek 19. století se v Evropě 
rozšířil trend zakládat v blízkosti 
měst promenádní parky. Olomouc 
ale obkružovaly hradby a vše, co 
bylo před nimi, spadalo do ges-
ce velitele pevnosti. Rudolf Jan 
ovšem vycítil potenciál krajiny 
v okolí hradeb a vyšel vstříc hla-
sům měšťanstva. 

Zprostředkoval jednání s ve-
litelem pevnosti, který nakonec 
souhlasil a umožnil v roce 1820 

založení první parkové aleje. 
Od roku 1822 zde bylo vysaze-
no na 160 pyramidálních topolů, 
v dalších letech výsadba rych-
le pokračovala. Měšťané věděli, 
komu za jádro parku vděčí. Alej 
dostala jméno Rudolfova. Mimo-
chodem, na rozvoji parku měla 
velkou zásluhu i další význam-
ná osobnost olomouckých dějin, 
a to pevnostní velitel maršál Josef 
Václav Radecký z Radče. Díky 
prvotní iniciativě Rudolfa Jana tak 
vznikl park, který je dnes dějištěm 
slavné mezinárodní květinové vý-
stavy Flora Olomouc. 

srdce v olomouci
Po čtyřicítce se projevilo to, co 

o Rudolfu Janovi říkali už vojenští 
učitelé v mládí. Jeho zdraví neby-
lo příliš pevné. Ve věku pouhých 
43 let 24. července 1831 arcivévo-
da Rudolf zemřel. 

Pro členy habsburského domu 
platilo, že jejich tělo je pohřbe-
no v hrobce kapucínského kos-
tela ve Vídni, srdce je ukládáno 
do Hrobky srdcí v augustinián-
ském kostele v Hofburgu a vnitř-
nosti do Vévodské hrobky ve Víd-
ni. Rudolf Jan ovšem výslovně 
požádal, aby jeho srdce zůstalo 
v Olomouci. 

Přesto se podle všech rodových 
zvyků jeho srdce objevilo nejprve 
ve Vídni. Teprve dodatečně, na zá-
kladě speciálního povolení, které 
vydal bratr zemřelého arcibisku-
pa císař František I., mohlo být 
skutečně srdce Rudolfa Jana pře-
vezeno do Olomouce. Od té doby 
odpočívá ve speciální schránce 
za mramorovou deskou v barokní 
kryptě katedrály svatého Václa-
va… Arcibiskupovo srdce zůstalo 
tam, kde se jeho majitel za živa cí-
til být doma. Michal Folta
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Lesní pedagogika přináší obohacení
Když jsem začátkem letošní-

ho května dostal pozvánku na akci 
Lesní pedagogika, byl jsem na roz-
pacích a vlastně jsem ani nevěděl, 
co si pod tímto názvem představit. 
Protože však tuto akci organizovalo 
Rodinné centrum Heřmánek z Olo-
mouce-Holice, což je záruka vždy 
dobře připravené akce, potvrdil 
jsem e-mailem svoji účast a nelito-
val jsem! Zúčastnit se lesní pedago-
giky na Svatém Kopečku, spjatém 
s pobyty mého milovaného básníka 
Jiřího Wolkera, s místy, kde Wolker 
psal své nádherné básně, znamená 
možnost připomenout básníkovu 
poému Svatý Kopeček nebo báseň 
Žně ze sbírky Host do domu:
Slunce je veliký básník a napsalo 
krásnou báseň zlatým perem na naši 
zem. 
Muži bez kabátů, ženy s červenými 
šátky, děcka na mámině sukni přes 
celý den jen čtou, čtou a čtou…

 
Ten den ovšem sluníčko nesvíti-

lo, mraky se honily a foukal stude-
ný vítr. Když jsme se my, „pohád-
koví dědečci a babičky“, sešli před 
vchodem do baziliky, dívali jsme se 
zachmuřeně dolů na Olomouc. Nic 
nebylo vidět a k tomu ještě začalo 

pršet. Vzpomněl jsem si hned na ná-
vštěvu Svatého otce papeže Jana 
Pavla II. na Svatém Kopečku v roce 
1995, jaké on měl po krátkém dešti 
krásné počasí a jaká to tehdy byla 
sláva. Asi měl tam nahoře nějakou 
zvláštní protekci.

Jako starodůchodce vím, že stá-
ří má dvě podoby. Jedno stáří je 
tělesné a druhé duševní. To druhé 
musíme stále opečovávat a rozvíjet. 
Proto hned, jakmile jsme vstoupili 
do historických prostor nesoucích 
název Farní centrum na Svatém Ko-
pečku, jsem věděl, že si zde rozší-
řím svoje duševní obzory a že nás 
čeká něco mimořádného. Po stolech 
byly rozloženy různé myslivecké 
předměty, vábničky, deky a kože-
šiny, paroží, lebky a celá řada dal-
ších zajímavých ukázek. Když jsme 
se usadili, byli nám představeni 
lektoři – lesní pedagogové z Ústa-
vu pro hospodářskou úpravu lesů, 
pobočky Olomouc. Všichni byli 
oblečeni do lesnických slušivých 
uniforem a působili velice prakticky 
a odměřeně. 

To se ale vzápětí změnilo, když 
náš lektor začal vyprávět. Načež po-
kračoval: „Jestlipak víte, jaký je roz-
díl mezi myslivcem a lesníkem?“ 

A to už byl empatický veselý pro-
fesionál, zapálený myslivec s boha-
tými zkušenostmi! V povídání jsme 
začali od jelena lesního a pokračo-
vali k srně, divočáku, muflonovi 
a kamzíkovi. Dozvěděli jsme se, jak 
je to v přírodě zařízeno, aby bylo 
zachováno potomstvo, kdo je to je-
len „alfa samec“, co s ním činí jeho 
hormony a jak se chová v době říje. 
Stojí za povšimnutí, že k tomuto té-
matu měly přítomné dámy nejvíce 
dotazů. Lesní pedagogové průběžně 
doplňovali výklad různými příběhy 
a připustili, že to někdy také může 
být i „myslivecká latina“. To nám 
ovšem nevadilo, ba naopak. Jejich 
kolegyně procházela mezi námi 
a přinášela k prohlédnutí různé ko-
žešiny, parohy a jiné trofeje. Dozvě-
děli jsme se, jakému nebezpečí se 
vystavujeme, když narazíme v lese 
na jelena v říji anebo když v lese 
uvidíme bachyni se selaty a jak se 
máme při tom zachovat. Dále napří-
klad proč jelen shazuje každoročně 
paroží, kde se vyskytují bílí jeleni 
a jiné zajímavosti. Výklad byl do-
plněn o audio projekci hlasů zvířat 
s fotografiemi. 

Ke konci přednášky se dosta-
lo na četné dotazy. Závěrem došlo 
na dilema z filmu „Slavnosti sněže-
nek“, kde se řešilo, zda je lepší di-
vočák se šípkovou omáčkou a s paj-
falským knedlíkem, anebo divočák 
s houskovým knedlíkem a se zelím. 
Abych zůstal věrný danému téma-
tu, dal jsem si k obědu v restauraci 
dobrý zvěřinový guláš. Jak jsem už 
napsal úvodem, dobře jsem učinil, 
že jsem na lesní pedagogiku zašel, 
a rád se zúčastním pokračovacích 
lekcí, pokud se uskuteční. Když nic 
jiného, tak aspoň dnes vím, jaký je 
rozdíl mezi myslivcem a lesníkem. 

Mirek�Kačírek,� 
olomoucký�důchodce 
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Závod ovládlo dobré počasí i nálada
S obavami hleděli v deštivém 

květnu pořadatelé sportovního dne 
pro všechny generace Olomouča-
nů na předpověď počasí. Nakonec 
se ale v sobotu 11. května udělalo 

venku krásně a desítky soutěžních 
týmů tak mohly ve Smetanových 
sadech vyrazit na trasu Běhu pro 
Paměť národa nebo se zapojit 
do různých soutěží. Akce byla 

určena jak pro seniory, tak i pro 
rodiny s dětmi, takže se při spor-
tovním klání potkávaly všechny 
generace.  (mf)

 Foto: Blanka Martinovská



BarokOlomouC

Večery
na Horním náměstí

12. 7. | 26. 7. | 27. 7. 2019
18:00 – 24:00 hodin

Letní soirée
muzicírování | tanec | � lm

iluminace | květinové dekorace

kratochvíle pro děti

zve statutární město Olomouc
vstup zdarma | změna programu vyhrazena

baroko.olomouc.eu


