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Na začátku dubna vystoupí v Prostějově na jednom 
pódiu Jiří Pavlica s kapelou Hradišťan a  také Hana 
a Petr Ulrychovi s Javory Beatem. A výherce soutěže 
našeho časopisu s doprovodem bude u toho. 

Není třeba zdůrazňovat, že obě tělesa patří mezi stá-
lice  české  hudební  scény.  Svými  písněmi  přinášejí 
radost posluchačům už více než 50 let a za tu dobu 
s  nimi  spolupracovala  řada  hudebníků  a  zpěváků. 
Jiří Pavlica, který dnes  stojí v čele Hradišťanu, byl 
dokonce  po  nějakou  dobu  členem  skupiny  Javory. 
Ale existují další svorníky, především je to charakter 
a obsah písní, dále jejich melodika a inspirační zdroje 
a v neposlední řadě je to také lidský aspekt – vlídný 
a upřímný přístup k posluchačům. Možná právě pro-
to se obě kapely rozhodly zrealizovat několik společ-
ných koncertů se speciálním programem, ve kterém 
se představí nejen samostatně, ale  také ve společné 
části, kde zazní nové písně i nová hudební aranžmá. 

Pokud si chcete vychutnat tento mimořádný zážitek, 
můžete objednat lístky již nyní, a to na www.topkon-
certy.cz

Soutěž o dvě vStupenky  
na tento koncert

Ve  spolupráci  s  agenturou  Topkoncerty.cz  přináší-
me  čtenářům  Olomouckého  seniora  soutěž  o  dvě 
vstupenky na tento jedinečný kulturní zážitek. Stačí 
správně odpovědět na soutěžní otázku, zaslat odpo-
věď včas a mít štěstí při losování. 

Soutěžní otázka:
obě kapely, které na koncertě vystoupí, 
interpretují moravský folklór. která z kapel má 
v obsazení cimbál?

Své  odpovědi  s  uvedením  Vašeho  jména,  příjmení 
a poštovní adresy posílejte do 1. 3. 2020 včetně na  
e-mail  mmol.osv@olomouc.eu.  Vstupenky  přijdou 
šťastným výhercům poštou.
Výherkyní soutěže z minulého čísla o dvě vstupenky 
na vánoční koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Malás-
ka za doprovodu Bílého pěveckého sboru, který pro-
běhne 19. prosince v olomouckém Clarion Congress 
Hotelu, se stala paní Jitka Ševčíková z Olomouce.
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Milí čtenáři,
náš Olomoucký 
senior je čtvrt-
letník, a proto 
je docela dobře 
možné, že tyto 
řádky někteří 
z Vás nebudou číst už v prosin-
ci, ale třeba až v lednu či únoru. 
Proto bych se nejspíš měla vánoč-
ním tématům vyhnout. Nicméně 
přiznávám, že zbavit se adventní 
a předvánoční atmosféry ve chví-
li, kdy náš časopis připravujeme, 
je prostě skoro nemožné.

Jak roky běží a my zažíváme 
jedny Vánoce za druhými, občas 
nám dochází nápady, čím ob-
darovat své blízké a co my sami 
bychom si měli na Ježíška přát. 
Došlo mi, že inspiraci přináší 
opět náš časopis. Přečtěte si text 
o stoletém jubileu paní Jarmily 
Drábkové nebo rozhovor s jedním 
z takzvaných Ježíškových vnoučat 
Vlaďkou Závrskou. 

Když má stoletá dáma, na níž 
všichni obdivují neskutečnou vita-
litu a pohodu, vysvětlit svou kondi-
ci, má jasno: je to smích a pohyb. 
Usmívejme se, smějme se, mějme 
dobrou náladu, a když k tomu sem 
tam přidáme i trochu toho pohy-
bu, bude šťastná naše duše i tělo. 
Z rozhovoru s Ježíškovým vnouče-
tem zase plyne, že když děláme bez 
nároku na odměnu něco pro dru-
hé, je to dobré i pro nás. A přesně 
o to jde. Být pozitivní, spokojený 
a těšit se ze života. 

Tohle všechno jsou dárky, kte-
ré bych přála nám všem. Pod stro-
meček, do nového roku a do celé-
ho života. 

Eva Kolářová, 
náměstkyně primátora
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svátek slavili olomoučtí senioři 
tancem, divadlem i cvičením

Statutární město Olomouc sla-
vilo  letos  Mezinárodní  den  pro 
seniory  ve  velkém  stylu. Pomoh-
la tomu výhra v celostátní soutěži 
Obec  přátelská  seniorům,  kterou 
organizuje  Ministerstvo  práce 
a sociálních věcí. Finanční prémie 
spojená s první cenou, kterou Olo-
mouc  obdržela  v  kategorii  měst 
nad  100  tisíc  obyvatel,  pomohla 
uspořádat  zase  o  něco  víc  aktivit 
ve  prospěch  nejstarších  spoluob-
čanů  a  také  podpořit  materiální 
zázemí  klubů  pro  seniory  zřizo-
vaných  městem.  Z  podzimní  na-
bídky  volnočasových,  společen-
ských,  vzdělávacích,  sportovních 
a jiných aktivit si tak mohl vybrat 
každý, kdo měl čas a chuť.

Akce pro své seniory připravuje 
město po celý rok, ale na podzim 
si  dali  pracovníci  odboru  sociál-
ních věcí magistrátu obzvlášť zá-
ležet. „Oslavu Mezinárodního dne 
seniorů, který připadá na 1. října, 
jsme odstartovali již 4. září a od té 
doby až do 10. prosince proběhlo 
přes třicet akcí, kterých se zúčast-
nily  stovky  občanů  seniorského 
věku,“  pochlubila  se  náměstkyně 
primátora Eva Kolářová. 

Divadlo, přednášky, 
velký ples

A co všechno vlastně proběhlo? 
Přednášky na téma Evropské unie, 
závislostí,  zdraví,  první  pomoci 
nebo bezpečnosti seniorů. Konaly 
se soutěže, velký ples v pavilonu 
A na výstavišti Flora, několik di-
vadelních  představení,  koncert, 
ochutnávky vína a čokolády, pro-
hlídka  zázemí  muzea,  testování 
paměťových funkcí, cvičení a po-
hybové  aktivity,  plávání  atd. Vy-
brat si tak mohl každý.

„Díky  dotaci  spojené  s  oce-
něním  Obec  přátelská  seniorům 
jsme mohli  našim  spoluobčanům 
nabídnout  řadu  akcí  zdarma,  pří-
padně  s  podstatnou  slevou  oproti 
skutečným  nákladům,“  doplňuje 
náměstkyně Kolářová.

Pořadatelé  ale  od  seniorů  kro-
mě  pochvaly  a  spokojenosti  za-
znamenali také postesk, že již ne-
jsou volná místa na koncert,  ples 
či divadlo, kam by rádi přišli. Do-
mnívali se, že se na ně nedostalo, 
protože  nejsou  členy  seniorských 
klubů, a proto pro ně na akcích ne-
zbylo místo. 

Akce jsou pro všechny
„Ve  skutečnosti  ze  všech  pod-

zimních  aktivit  byla  pouze  jedna 

jediná  určena  členům  klubů  pro 
seniory  statutárního  města  Olo-
mouce. Členství v klubu opravdu 
není podmínkou, ale může být vý-
hodou, protože  se k vám  rychleji 
dostanou informace, jaká akce pro 
vaši cílovou skupinu se kde pořá-
dá,“  vzkazuje  olomouckým  seni-
orům  Zdislav  Doleček  z  odboru 
sociálních věcí magistrátu. 

Veřejnost se k  informacím do-
stane například na Facebooku, kde 
město  provozuje  stránku  „Olo- 
moucký  senior“  –  facebook.com/
olomouckysenior.  Zde  jsou  nej-
čerstvější  informace  pro  nejstarší 
Olomoučany.  O  členství  v  měst-
ských klubech pro  seniory  se  zá-
jemci mohou informovat na odbo-
ru sociálních věcí.  (zd)
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Dobrovolnictví má cenu! V olomouci 
to dobře víme a jsme za ně vděční

Pravidelný  kontakt  genera-
cí  při  čtení  dětem  v  mateřských 
školách je hlavním posláním pro-
gramu Přečti. Ten v Olomouci už 
více  než  rok  připravuje Rodinné 
centrum Heřmánek spolu s praž-
skou neziskovou organizací Mezi 
námi o. p. s. Pohádkové babičky 
a  dědečkové  přicházejí  za  dětmi 
jednou  týdně  a  čtou,  ale  také  si 
s  dětmi  povídají.  Mnozí  z  nich 
děti navštěvují  i v rámci besídek 
či  tvořivých  dílen,  které  školka 
organizuje.  Jeden  z dědečků pan 
Květoslav Koudelný získal 24. říj-
na jako student Univerzity třetího 
věku UP Cenu rektora UP za zá-
sluhy v oblasti dobrovolnictví. 

Jak celou událost pan Koudel-
ný prožíval? „Na počátku jsem to 
všechno bral v pohodě a nijak si 
to nezabíral – prostě „nominant“. 
Člověku  to  zalichotí,  ale  zůstá-
vám  realista  a  při  zemi.  Najed-
nou mi  ale  došlo,  že  takové  lid-
ské poděkování je někdy víc než 
něco  jiného.  Společně  se  ženou 
jsme  prožili  krásný  sváteční  ve-
čer a myslím, že  i v  jejích očích 
jsem  zas  o  něco  stoupl  na  ceně. 
Co tedy ještě říct? Mám z toho ra-
dost. Život mě těší a děkuji,“ řekl 
oceněný muž.

Také  RC  Heřmánek  děku-
je  všem  pohádkovým  babičkám 
a dědečkům za jejich pravidelnou 
dobrovolnou a smysluplnou práci!

Děti  zase  rády  pomáhají  roz-
mluvit  seniory.  Kromě  projek-
tu  Přečti  se  Rodinné  centrum 
Heřmánek  aktivně  zapojilo  také 
do programu Povídej.

V  jeho  rámci  navštěvují  jed-
nou  měsíčně  děti  z  mateřských 
škol  domovy  pro  seniory,  cen-
tra  denních  služeb  atd.,  aby  si 

společně povídali, zpívali či tvo-
řili. V Olomouci jsou takto s ma-
teřskými  školami  propojena  již 
tři  zařízení pro  seniory  (Sociální 
služby  pro  seniory  Olomouc  – 
Chráněné bydlení, Senecura Olo-
mouc, DS Pohoda Chválkovice). 
RC Heřmánek se o  jedno  takové 
propojení také postaralo a organi-
zuje  setkávání maminek  s  dětmi 
a seniorů z SSpS Olomouc, p. o. 
– Centra denních služeb. 

„Děti  mají  neskutečnou  moc 
babičky  a  dědečky  rozmluvit, 
rozpohybovat,  vyloudit  úsměv 
na  tváři,  i  když  jde  např.  o  se-
niory  s  chronickým  duševním 
onemocněním  s  různou  formou 
demence,“  říká  Petra  Tengle-
rová,  ředitelka  RC  Heřmánek. 
Jedno  ze  společných  setkání 
bylo  věnováno  výhradně  tvoření 
a společný výrobek byl přihlášen 

SSpS Olomouc,  p.  o.  – Centrem 
denních  služeb  a  RC  Heřmánek 
do  10.  ročníku  soutěže  Šťastné 
stáří očima dětí!  „Máme velikou 
radost, že toto dílo bylo oceněno 
na  celorepublikové  úrovni  a  vy-
hrálo  cenu  veřejnosti.  Vidíme 
za ním chvíle společně strávené-
ho času a vzájemného obohacení, 
což dává naší práci smysl,“ dodá-
vá Petra Tenglerová.   (pt)

Máte-li zájem rozšířit řady čte-
cích  dědečků  a  babiček  v  ma-
teřských školách, jste vítáni! 
Stejně  tak  jste  vítáni,  máte-li 
zájem  se  přidat  do  programu 
Povídej  a  navštěvovat  s  námi 
seniory v SSpS Olomouc, p. o. 
– Centru denních služeb.
Tel.: 777 007 279,
rc-hermanek@seznam.cz



6 Olomoucký senior | 4/2019| z radnice

olomouc chystá velkou oslavu dvaceti 
let barokního sloupu v unesCo

Nové propagační materiály za-
měřené na Čestný sloup Nejsvětěj-
ší Trojice vydá příští rok olomouc-
ká  radnice. Důvodem  jsou oslavy 
dvacátého výročí zapsání památky 
na  seznam  světového  kulturního 
dědictví  UNESCO.  S  financová-
ním tisku by mohla městu pomoci 
dotace Ministerstva kultury České 
republiky.

„Cílem  je  rozšíření  a  zvýše-
ní  povědomí  o  sloupu  Nejsvětěj-
ší  Trojice  jako  jedné  z  předních 
českých  barokních  památek.  Při 

vydání  propagačních  materiálů 
počítáme  i  s  japonštinou,  čínšti-
nou  a  korejštinou,  protože  turis-
té  z  těchto  zemí  mají  o  památky 
UNESCO  enormní  zájem,“  říká 
náměstkyně  primátora  Markéta 
Záleská. Kromě letáků v deseti ja-
zykových mutacích chystá radnice 
také  vydání  brožury  v  česko-an-
glické  verzi,  která  zachytí  příbě-
hy  spjaté  se  sloupem  Nejsvětější 
Trojice. 

Nové  tiskoviny  přijdou 
na zhruba 720 tisíc korun. Dotace 

z  Ministerstva  kultury  by  mohla 
pokrýt  asi  sedmdesát  procent  ná-
kladů, což představuje částku 504 
tisíc korun. Jak doplnila náměstky-
ně Záleská, vedení města se pokusí 
získat podporu pro oslavy i z Olo-
mouckého kraje a od dalších sub-
jektů.  Podle  kritérií  UNESCO  je 
sloup  Nejsvětější  Trojice  jedním 
z  nejvýjimečnějších  příkladů  vr-
cholu středoevropského barokního 
uměleckého  projevu.  Představuje 
jedinečné  zhmotnění  náboženské 
víry ve střední Evropě.

Punč s primátorem letos pomůže dětem
Punč z Vánočních trhů Olomouc 

opět  pomáhá.  Výtěžek  z  prode-
je  charitativního  punče  primátora 
a hejtmana putuje na pomoc dětem 
s  poruchami  autistického  spektra. 
Oblíbený  horký  nápoj  pomůže  le-
tos občanskému sdružení Za sklem, 
které v Olomouci nově působí a po-
máhá rodinám dětí s poruchou auti-
stického spektra. „Ve městě fungu-
jeme od dubna letošního roku a už 
se staráme o 35 klientských rodin,“ 
potvrdil zájem o službu Jan Nykl ze 
sdružení Za sklem.

Díky  primátorovi  a  hejtmanovi 
se za dvě hodiny vybralo 18 629 ko-
run. Stejně jako vloni i tentokrát vý-
těžek  oba  představitelé  samospráv 
dorovnají  do  kulaté  částky  a  před 
Vánocemi  šek  slavnostně  předají. 
„Ke  všemu  je  potřeba  úsměv,  bez 
toho se to dělat nedá. Je to padesát 
procent úspěchu,“ řekl včera v roli 
obsluhy stánku Olomouckého pun-
če  primátor  Mirek  Žbánek.  „Přál 
bych  si,  aby  lidé  mysleli  na  dru-
hé  nejen  v  předvánočním  čase. 
Aby  neztráceli  úsměv  a  advent  si 

užili v pohodě a pokud možno beze 
shonu,“  vzkázal  při  prodeji  punče 
primátor.

Jan Nykl z občanského sdružení 
Za sklem ocenil, že výtěžek zamíří 
letos právě k nim. „Jsem rád, že je 
o naši službu zájem a je nás vidět,“ 
ocenil.  Posláním  neziskové  orga-
nizace  je  nabízet  osobám  s  poru-
chou  autistického  spektra  takovou 
podporu,  aby  mohly  žít,  pracovat 

a vzdělávat se v běžném prostředí. 
„Naším  klientem  není  pouze  sa-
motný člověk, ale celá jeho rodina. 
Poskytujeme  odborné  sociální  po-
radenství,  aktivizační  služby  i  so-
ciální  rehabilitaci,“  vysvětlil  Jan 
Nykl.

Charitativní punč zorganizovalo 
město a kraj  také v  loňském roce. 
Na  podporu  Klokánku  díky  tomu 
zamířilo 50 tisíc korun.
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stoletá paní miluje smích a pohyb

Literáti na trati vychází už pošesté

Pro Jarmilu Drábkovou je cha-
rakteristický  úsměv.  To,  že  má 
ráda smích, se přesvědčili všichni 
gratulanti  při  oslavě  jejího  stole-
tého  jubilea.  Za město  přišel  této 
šarmantní  ženě  blahopřát  náměs-
tek primátora Karel Konečný.

Stoletá  dáma,  která  žije  v Do-
mově  seniorů  Pohoda  ve  Chvál-
kovicích, v obklopení zástupu gra-
tulantů  zářila.  „Mám  ráda  smích 
a taky pohyb. Věřím v jeho léčebné 
účinky, doporučila bych ho všem,“ 
oznámila jubilantka při společném 
přípitku.

Jarmila  Drábková  se  narodila 
24.  listopadu  1919  v  Čelechovi-
cích  na  Přerovsku.  Dvojnásobná 
prababička  svůj  život  zasvětila 
rodině. „Je v úžasné fyzické i psy-
chické kondici. Vedla úžasný život, 
je to dáma plná optimismu a dobré 
pohody. Setkání s ní byl krásný zá-
žitek,“  potvrdil  dojem  z  návštěvy 
náměstek primátora Konečný.

Jarmila Drábková většinu svého 
aktivního života strávila péčí o ro-
dinu,  domácnost  a  hospodářství. 
Vychovala  dceru,  která  nyní  žije 

v Kanadě. „Mají spolu moc pěkný 
vztah a pravidelně spolu telefonují. 
Dcera si jubileum samozřejmě ne-
nechala ujít a přijela,“ uvedl ředitel 
domova seniorů Jiří Floder. Osla-
venkyně se raduje z vnučky a dvou 
pravnuků. Ve svém obdivuhodném 
věku  je  stále  aktivní,  každý  den 
chodí na procházky po areálu do-
mova a nechybí na žádných aktivi-
tách a kulturních akcích. V Domo-
vě  seniorů Pohoda ve Chválkovi-
cích je nejstarší obyvatelkou.  (ste)

Už  šesté  pokračování  série 
knih  Literáti  na  trati  letos  vydá-
vá nakladatelství František Tylšar 
a spol. Děje se tak z popudu Mezi-
národní organizace pro umělecká 
a  sociální  díla  Cheminots  a Me-
zinárodního  sdružení  pro  kulturu 
a  volný  čas  pracovníků  železnic 
FISAIC.

Na  téma  vlaky  do  knihy  le-
tos  přispěli  tři  olomoučtí  spiso-
vatelé  František  Všetička,  zdra-
votně  handicapovaný  Rostislav 
Kuchař  a  moderátor  Jiří  Wilson 
Němec. Z děl Františka Všetičky 

připomeňme  například  romány 
Daleký dům či Kuděj aneb Krása 
kuráže.  Rostislav  Kuchař  napsal 
tři humorné knihy o životě  svém 
a  svých  postižených  kamarádů 
Papíry na hlavu, Uklízeč a ředitel 
a poslední Ještě žiju. Třetí přispě-
vatel J. W. Němec je autorem bás-
ní, např. Erotikon, a také oblíbené 
beletrie Vilémky a jiných děl.

Do knih Literáti na trati VI při-
spěli tito autoři několika prozaic-
kými příběhy, František Všetička 
přidal  i poezii. Do obou publika-
cí,  prozaické  i  poetické,  přispělo 

příběhy  na  téma  železniční  do-
pravy  a  vlaků  ještě  dalších  při-
bližně sedm desítek literátů z celé 
republiky.

Beseda  s  autory,  jejichž  pří-
spěvky v knihách Literáti na  tra-
ti  VI  najdete,  se  koná  ve  studiu 
Českého  rozhlasu  Olomouc,  17. 
prosince 2019 v 18 hodin. Přijďte 
se pobavit a odnést si dárek k Vá-
nocům! V případě, že máte o kni-
hy  zájem  a  nestihnete  besedu, 
je  možné  knihy  objednat  za  cca 
200 Kč u Františka Tylšara, email: 
frantisek.tylsar@seznam.cz. 
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Pomáháme rodinám dětí s epilepsií

stravují se naši senioři zdravě?

O první téma zaměřené na děti 
se rozrůstá internetový portál Ho-
vory o zdraví, který vzniká na Cy-
rilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomou-
ci (CMTF). Výzkumníci z fakult-
ního  Institutu  sociálního  zdraví 
(OUSHI) se soustředili na epilep-
sii a v hloubkových rozhovorech 
zprostředkovávají  zkušenosti  ro-
dičů  dětí  s  tímto  neurologickým 
onemocněním.

Celkem  zpracovali  třicet  dva 
rozhovorů,  které  zájemci  najdou 
na webu v podobě audio či video 
záznamu. „Je to poprvé, kdy jsme 
se zaměřili ne přímo na pacienty, 
ale  na  zkušenosti  lidí,  kteří  o ně 
pečují,  v  tomto  případě  tedy  ro-
diče. Zároveň jde o první zpraco-
vanou  diagnózu  u  dětí,  které  se 
náš  web  věnuje,“  uvedla  Lucie 
Klůzová  Kráčmarová,  vedoucí 
výzkumu.

Vědcům  z  CMTF  se  podaři-
lo  zachytit  zkušenosti  s  různými 
druhy  epilepsie.  „Spektrum  zku-
šeností,  které  se  nám  podařilo 

Většina lidí, konkrétně 70 pro-
cent,  je  přesvědčena,  že  se  čeští 
senioři  stravují  nezdravě.  Plyne 
to  z  aktuálního  průzkumu  pora-
denského  portálu Neztratitseves-
tari.cz,  který  provozuje  nezisko-
vá  organizace  Sue  Ryder.  Jako 
hlavní důvod uváděli  responden-
ti  průzkumu  nejčastěji  omezené 
finanční  zdroje  seniorů  (49  %). 
Cestu ke zlepšení vidí ve zvyšo-
vání důchodů (36,5 %) a dotacích 
na stravování. Průzkum na vzor-
ku 3 000 respondentů realizovala 
společnost  Rondo  Data.  „Z  prů-
zkumu  také  vyplynulo,  že  45 % 

lidí  nemá  dostatečné  informace, 
jak se mají senioři zdravě stravo-
vat.  To  je  jeden  z  důvodů,  proč 
jsme  zprovoznili  poradenský 
portál  Neztratitsevestari.cz,  kde 
lidé najdou odpovědi  jak na  tyto 
otázky, tak i informace týkající se 
stáří, aktuální novinky i rady pro-
fesionálů,“  říká Denisa Ratajová 
ze Sue Ryder. 

Průzkum  ukázal,  že  Češi  po-
važují  otázku  stravování  seniorů 
za důležitou (74 %) a o stravová-
ní  svých  příbuzných  se  zajíma-
jí.  „Vědí  tedy,  alespoň  rámcově, 
jak  se  stravují  (85  %).  Za  spíše 

nezdravé  považuje  jejich  stra-
vování  60,1 %,  za  nezdravé  9 %, 
za spíše zdravé 26,8 % a za zdra-
vé pouze 4,2 %,“ říká Tomáš Ku-
čera  ze  společnosti  Rondo Data, 
která průzkum realizovala.

Jako hlavní problém průzkum 
označil  omezené  finanční  zdro-
je (49 %), dietní omezení (16 %) 
a zdravotní potíže. Cestou k lep-
šímu stravování seniorů by mělo 
být  zvyšování  důchodů  (36 %) 
či  dotace  seniorům  na  stravová-
ní  (21 %)  a  o  zlepšení  stravová-
ní  seniorů by  se měl  zasadit  stát 
(43,4 %) a rodina (41,1).   (red)

zachytit,  je  velmi  široké.  Hovo-
řili jsme na jedné straně s rodiči, 
jejichž  děti  mají  lehký  průběh 
epilepsie  nebo  v  současnosti  již 
záchvaty  nemají,  a  onemocnění 
tedy do  jejich života příliš neza-
sahuje. Na druhé straně však také 
s těmi, u jejichž potomků se pro-
jevuje  závažnější  onemocnění  či 
kromě epilepsie  i vývojové vady 
či kombinované postižení, a vliv 
nemoci je proto na kvalitu života 
jejich dětí i jich samotných větší,“ 

dodala  Klůzová  Kráčmarová. 
Na  výzkumu  se  v  jeho  průběhu 
podíleli nejen pracovníci OUSHI, 
ale  také  odborníci  z  poradního 
panelu,  mezi  nimiž  jsou  zástup-
ci špičkových pracovišť, která se 
epilepsii věnují – například: 
Centrum  pro  epilepsie  Brno 
a  Centrum  pro  epilepsie  Motol. 
Na  portálu  Hovory  o  zdraví  na-
jdete  i  témata rakoviny prsu, pa-
liativní  péče  a  „stárnutí“.  Více 
na www.hovoryozdravi.cz.  (red)
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spotřebitelská poradna: Jak vypovědět 
smlouvu, kterou už jste podepsali

I  když  je  podomní  prodej 
v  řadě  měst  a  obcí  již  zakázán 
a  spotřebitelé  jsou  neustále  va-
rováni  před  nekalými  praktikami 
těchto  „prodejců“,  stále  se  najde 
mnoho  těch,  kteří  jim  i  přesto 
dveře otevřou. Tito prodejci dnes 
nejčastěji  přicházejí  s  nabídkou 
levnějších  energií.  Nabízejí  při-
hlášení do energetické aukce, vý-
běr  levnějšího dodavatele elektři-
ny a plynu, slibují nemalé úspory. 
Ovšem takováto lákavá nabídka se 
nezřídka změní v noční můru.

Pokud  také  patříte mezi  důvě-
řivé, dávejte vždy pozor na to, co 
podepisujete!  Stačí  jeden  podpis 
a  malér  je  na  světě.  Zprostřed-
kovatelé  aukcí  často  tvrdí,  že  jde 
o  nezávazný  doklad  potvrzující 
jednání o smlouvě nebo návštěvu 
u vás doma. Podpisem dokumen-
tu však dojde k uzavření smlouvy. 
Aniž o tom víte, podepíšete jedno-
duše změnu dodavatele nebo se za-
vážete, že v budoucnu přestoupíte 
k  tomu  dodavateli,  kterého  vám 
vyberou. Senioři, kteří navštěvují 
spotřebitelské poradny, pak hovoří 
o nevýhodných smlouvách a sank-
cích za nedodržení smlouvy i hru-
bém jednání na zákaznické lince. 

A  právě  tak  se  to  stalo  paní 
Ivetě  z  Ostravy.  Prvního  října  ji 
doma navštívil příjemný a serióz-
ně  vypadající  pán,  který  jí  slíbil 
bezplatnou pomoc s výběrem do-
davatele energií, čímž měla ušetřit 
na každoročním vyúčtování ener-
gií  částku  v  řádech  desetitisíců. 
Nabídka  se  jí moc  líbila,  a  proto 
hned  podepsala  předložený  do-
kument.  Za  pár  dní  ji  navštívila 
dcera, a když vše probraly a pro-
četly, zjistila, že nabídka zase tak 
výhodná  není  a  slibované  úspory 

jen stěží dosáhne. Navštívila tedy 
naši poradnu, kde jsme ji informo-
vali  o  jejím  právu  na  odstoupení 
od  smlouvy,  čehož  se  paní  Iveta 
po  zralé  úvaze  rozhodla  využít. 
Sepsala  odstoupení  od  smlou-
vy  a  14.  října,  tedy  třináctý  den 
od  podpisu  smlouvy,  jej  zaslala 
doporučeně  s  dodejkou  poštou 
na  adresu  firmy.  Myslela  si,  že 
tímto je vše uzavřeno.

Jaké  však  bylo  její  překva-
pení,  když  jí  po 14 dnech přišel 
dopis se sdělením, že odstoupení 
neakceptují,  jelikož  ho  nedoru-
čila včas. Na dodejce, která se jí 
vrátila,  byl  jako  datum  převzetí 
zásilky  pracovníkem  firmy  uve-
dený  17.  říjen,  a  doručeno  tedy 
skutečně  bylo  po  čtrnáctidenní 
lhůtě. Paní  Iveta  s dopisem opět 
navštívila  naši  poradnu.  S  nej-
větší  pravděpodobností  se  stala 
obětí  pokusu  o  mystifikaci.  Její 
odstoupení  bylo  odesláno  včas. 
Občanský  zákoník  dodržení 

čtrnáctidenní  lhůty  pro  odstou-
pení  váže  na  okamžik  odeslání 
informace o odstoupení, a nikoli 
na okamžik  jeho doručení. Stačí 
tedy,  abyste  odstoupení  donesli 
poslední den lhůty na poštu. Po-
kud  poslední  den  lhůty  připad-
ne  na  sobotu,  neděli  nebo  svá-
tek,  pak  je možno  dopis  odeslat 
i první následující pracovní den. 
Jedná  se  o  jednostranné  právní 
jednání  a  akceptace  či  neakcep-
tace  ze  strany  firmy  na  tom  nic 
nemění. 

poradna oLoMouc
Javoříčská 2, Olomouc
v prostorách klubu seniorů 
Statutárního města Olomouce, 
poblíž okresního soudu
Tel.: +420 596 111 252, 
+420 773 901 773
Poradna je otevřena každý první 
pátek v měsíci od 12.00 do 16.00 
hodin a každý třetí pátek v měsíci 
od 9.00 do 12.00 hodin.



10 Olomoucký senior | 4/2019| aktuality | volný čas

statutární město olomouc 
– služby pro seniory

kluby pro seniory 
v olomouci

Městská část | adresa 
provoz v klubu

centrum města | Javoříčská 2 
po, út, st 14–17 hod.

centrum města | U Hradeb 2 
po 14–17 hod. | šachový 
kroužek, út 14–17 hod.

droždín | Gagarinova 17 
(v budově MŠ a knihovny) 
po 16–17 hod. (cvičení) 

út 15–18 hod. 

Hodolany | Jiráskova 9 
út a pá 14–17 hod.

Holice | náves Svobody 38 
(v suterénu budovy MŠ) 

po 14–17 hod., čt 14–17 hod. 

chomoutov | Horecká 2 
(1. patro multifunkční budovy) 
každé druhé út 14–17 hod.

Lazce | Demlova 18 
út 14–17 hod. (dílna a karetní 

hry), st 15–17 hod.

Lošov | Svolinského 15 
st 14–17 hod.

nedvězí | Jilemnického 29 
čt 14–17 hod.

neředín | Karafiátová 6 
po a čt 14–17 hod.

nová ulice | I. P. Pavlova 69 
(budova Jalta) 

po až st 14–17 hod., čt od 14 
hod. (šachový kroužek)

nová ulice | Tererovo nám. 2 
út 14–17 hod.

nové Sady | Fischerova 6 
(v suterénu DPS), st 14–17 hod.

nový Svět | Přichystalova 70 
(v suterénu domu) 
st 14–17 hod.

Za pět let si vytvořili 
přátelské prostředí

V  říjnu  2019  oslavil  náš Klub 
seniorů  na  Terrerově  náměstí 
v Neředíně pět let od svého vzni-
ku. Našich pět let uběhlo skutečně 
jako několik mžiknutí v čase, ale 
to ostatně nikoho ze  seniorů  jistě 
nepřekvapí. Zkusme si říct, v čem 
je činnost našeho klubu originální. 

Jistým specifikem našeho klubu 
je pravidelné promítání zábavných 
vzdělávacích  kvízů,  dokumentár-
ních filmů a méně dostupných fil-
mů, zajímavých baletních či oper-
ních inscenací a široce oblíbených 
koncertů.  Stejně  vítané  jsou  pro 
nás i informace o knižních novin-
kách, které nám poskytují pracov-
nice  Knihovny  města  Olomouce. 
Za dobu našeho setkávání využilo 
asi  60  členů  jak  nabídek  města, 
tak i výletů klubu. To vše pro nás 
obětavě  zajišťuje  předseda  klubu 
Jiří  Hudeček  a  věru,  že  to  nemá 
s  téměř  ženskou  sestavou  vůbec 
jednoduché.  Však  také  pro  začá-
tek programu máme trojí zvonění 
(a ještě si to ženské nestačí pově-
dět). Nepřekvapí, že právě v pro-
středí  klubu  vznikla  nová  přátel-
ství a že naše členky se vzájemně 
setkávají  i  při  dalších  aktivitách. 
Přátelskou  atmosféru  v  klubu 
utváří i prostředí. Za dobu našich 

úterků  si  všichni  zvykli  na  džbá-
ny  s  vodou,  které  jsou  připrave-
ny  na  každém  stolu,  na  společné 
oslavy svátků, narozenin a jubileí, 
na  společné  návštěvy  generálek 
v  divadle  i  v  Redutě.  Každoroč-
ně potěší inspirativní vánoční vý-
zdoba a předvánoční setkání, kte-
ré  je  spojeno  i  s  drobnými dárky 
od utajených vylosovaných dárců, 
jakož i útlé diáře pro členy klubu. 

Člověk  by  mohl  olomouckým 
radním  leccos  vyčítat,  ale  pokud 
jde  o  vztah  a  pochopení  k  senio-
rům, projevili mimořádnou empa-
tii, neboť si uvědomili, že člověk 
v seniorském věku často potřebuje 
nejen překonávat zdravotní potíže, 
ale  také  samotu  duše,  a  ten,  kdo 
má možnost  komunikovat  s  jiný-
mi lidmi, sdílet s nimi své zážitky 
i názory, překonává s větší energií 
i své další životní těžkosti. Město 
Olomouc  těmito  počiny  (a  napří-
klad i hromadnými společenskými 
a sportovními akcemi) tím podává 
ruku  všem  svým  seniorům,  kteří 
mohou a chtějí žít aktivně. Je po-
těšitelné, že je město neopouští ani 
ve stáří. 

alena Burešová, 
klub seniorů terrerovo 

náměstí
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statutární město olomouc 
– služby pro seniory

kluby pro seniory 
v olomouci

Městská část | adresa 
provoz v klubu

povel | Peškova 1 
út 14–17 hod.

povel | Polská 57 
čt 14–17 hod.

radíkov | Náprstkova 1 
(v 1. patře) | st 14–17 hod.

Slavonín | Kyselovská 74 
(v 1. patře) | út 14–17 hod.

Svatý kopeček 
nám. Sadové 26 (v 1. patře) 

st 14–17 hod.

topolany | Nedbalova 8 
(v 1. patře) | út 15–17 hod.

Řepčín | Svatoplukova 11 
(přízemí budovy ZŠ) 

čt 14–17 hod.

Web „olomoucký senior“
proseniory.olomouc.eu

Facebook 
„olomoucký senior“
www.facebook.com/
olomouckysenior

kontakty  
na Magistrát města olomouce 

agenda služeb pro seniory
Mgr. Zdislav doleček  

– odbor sociálních služeb, 
vedoucí odd. sociální pomoci 

a služeb  
Štursova 1, 2. poschodí,  

dv. č. 321, tel.: 585 562 105, 
mobil: 606 730 361 

zdislav.dolecek@olomouc.eu
phdr. eva trčková 

– odbor sociálních služeb 
odd. sociální pomoci a služeb

Štursova 1, 2. poschodí 
dv. č. 319, tel. 585 562 112, 
mobil: 602 123 668, eva.
trckova@olomouc.eu

seniorská obálka může 
zachránit váš život

Krizová situace: seniora najdou 
zdravotníci  doma  v  bezvědomí. 
V  takovém  okamžiku  jde  často 
o vteřiny. Čas může ušetřit obyčej-
ná  obálka  přichycená  magnetem 
na  ledničce  či  vnitřní  straně dve-
ří. Uvnitř  totiž  záchranáři  najdou 
důležité  informace  o  zdravotním 
stavu člověka, který jejich pomoc 
potřebuje. Možnost pořídit si tak-
zvanou  Seniorskou  obálku  mají 
lidé i v Olomouci.

Hlavním  smyslem  projek-
tu  je  zvýšení  bezpečí  nejstarších 
spoluobčanů.  Tiskopis  uložený 
na  správném  místě  má  zejména 
starým  osamělým  lidem  pomoci 
v tísni, při ohrožení života či zdra-
ví.  Chválí  ho  i  záchranáři.  Díky 
vyplněným údajům při případném 
zásahu u seniora doma totiž snad-
no zjistí, jaké léky dotyčný člověk 

bere,  jakými  nemocemi  trpí,  kdo 
je jeho ošetřujícím lékařem a koho 
z příbuzných informovat.

Seniorská  obálka  je  projekt, 
který byl  spuštěn nejprve v  Jiho-
moravském kraji, zaštítilo jej Mi-
nisterstvo práce  a  sociálních věcí 
(MPSV) a postupně k němu připo-
jují i další kraje. Připojil se k němu 
také Olomoucký kraj a samo kraj-
ské město Olomouc. Město nechá 
vytisknout  5000  formulářů,  které 
si od ledna mohou zájemci i s po-
kyny vyzvednout na odboru sociál-
ních věcí olomouckého magistrátu 
(Štursova 1, Olomouc). Formuláře 
nechalo  město  vytisknout  z  pro-
středků,  které  dostalo  za  úspěch 
v  soutěží  MPSV  Obec  přátelská 
seniorům. Formuláře lze i stáhnout 
z  webu  www.olkraj.cz/seniorska-
-obalka-cl-4555.html.   (mf) 
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Ježíškovo vnouče: V životě mi chyběl 
element nejstarší generace

Miluje knihy, vymyslela origi-
nální pomůcku pro práci s literatu-
rou,  pomáhá  lidem  zdokonalovat 
se a je aktivní i v jiných směrech. 
Když se k ní před pár lety donesla 
zpráva o projektu Ježíškovo vnou-
če,  rozhodla  se  Vlaďka  Závrská 
„jít do toho“. Jak se na své tehdej-
ší rozhodnutí dívá dnes, co vymy-
slela pro čtenáře knih a jak se její 
nová  kamarádka  sblížila  s  jejím 
vynálezem, prozrazuje v rozhovo-
ru pro časopis Olomoucký senior. 

Co přesně obnáší projekt Ježíško-
vo vnouče? 

V podstatě to funguje tak, že si 
senioři, kteří se do projektu zapojí, 
napíší nějaké přání a dobrovolníci 
si pak vyberou, jak a komu to přá-
ní splní.  Já  jsem si vybrala  tehdy 
pro  mě  neznámou  paní  Svatavu, 
která projevila přání  jít na operní 
představení. 

Jaké je takové rozhodování? 
Je v tom určitě jistá míra rizika, 

nemohla  jsem  vědět,  jaký  člověk 
Sváťa  je, musíte počítat s  tím, že 
se někomu emočně otevřete a že to 
třeba nevyjde. Některá z Ježíško-
vých vnoučat si vybírají snadnější 
variantu,  kdy  si  senior  přál  třeba 
knihu  nebo  nějakou  jinou  hmot-
nou věc, mě ale zaujalo toto přání, 
které  s  sebou neslo osobní  setká-
ní. Zvážila  jsem  to  a  rozhodla  se 
do toho jít. 

A předpokládám, že jste nelito- 
vala… 

Ne, v žádném případě! Poprvé 
jsme  šli  na  slavnou  operu Nabu-
cco do Moravského divadla a bylo 
to moc příjemné. Zjistily jsme, že 
si výborně rozumíme a že nás ta-
kové setkání obohacuje obě. Od té 

doby  Sváťu  navštěvuju  a  jednou 
měsíčně  spolu  jdeme někam ven. 
Jsem  si  jistá,  že pro ni  je  důleži-
té právě to, že jde ven, dostane se 
mezi nové lidi a že se na ten jeden 
večer stane zase někým jiným než 
obyvatelem domova seniorů. 

A Vám to dává co?
Já  sama  svou  vlastní  babič-

ku už dlouho nemám. Když jsem 
o tom všem pak přemýšlela, došlo 
mi, že mi v mém životě asi chybí 
element nejstarší generace. To mi 
chybělo,  každá  generace  má  své 
kouzlo  a  svá  nenahraditelná  po-
zitiva. Setkávání se Sváťou je pro 
mě  moc  důležité  a  přínosné,  dě-
lám  to  ráda. A  druhým  aspektem 
je  samo  dobrovolnictví.  Považu-
ju  za  důležité  dělat  něco  zdarma 
pro  druhé.  Inspiroval  mě  pobyt 
ve  Spojených  státech,  kde  jsem 
mohla  zhruba  rok  sledovat,  co  to 
znamená dobrovolnictví a co je to 
komunita. V Americe je běžné, že 

místní  komunita  funguje,  lidé  se 
propojují,  vzájemně  si  pomáha-
jí  a bez nároku na odměnu dělají 
něco pro druhé a pro celek. Tohle 
mě hodně inspirovalo, cítila jsem, 
že to je ono. Aby se člověk nesta-
ral  jen  sám  o  sebe. Nakonec  tím 
každý i sám pro sebe získá jakýsi 
jiný význam. 

Vy jste se ale v poslední době pro-
slavila docela jinou věcí, než je 
vztah k „adoptivní“ babičce Sva-
tavě. Týká se knih…

Ano,  knihy  jsou  pro mě  dlou-
hodobě velké téma. Někdy začát-
kem minulého roku, kdy jsem čet-
la knihu za knihou,  jsem dospěla 
najednou k pocitu, že mi  to čtení 
o  moc  víc  než  okamžitý  zážitek 
nedává. A že by to přitom něco víc 
dávat  mělo.  Jako  by  tomu  čtení 
chyběla nějaká dodatečná reflexe, 
promyšlení toho, co v knize bylo, 
různých symbolů a spojení s mým 
reálným  životem.  Přemýšlela 

Vladislava Závrská je ženou plnou energie a nápadů .
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jsem, jak po přečtení dál s knihou 
pracovat,  abych  z  toho  potenci-
álu  získala  víc.  Sedla  jsem  tedy 
k  počítači  a  začala  hledat  nějaké 
zajímavé modely čtenářských de-
níků, ale k mému překvapení jsem 
nic  originálního  nenašla.  Různé 
čtenářské  deníky  nabízely  totéž, 
co  za mých  školních  let  –  prostě 
stručně popsaný děj knihy. Nemá 
ale  smysl  psát  si  obsah  přečte-
né  knihy,  to  najdete  na  internetu 
během  okamžiku  kdykoli.  To  mi 
tedy nestačilo.

Takže když jste nenašla to, co jste 
hledala, musela jste si to vytvořit 
sama?

Přesně  tak.  Chtěla  jsem  vyu-
žít zážitkovou metodu, s níž jsem 
měla  zkušenosti  z  mého  působe-
ní jako lektorky a koučky. Chtěla 
jsem vytvořit  jednoduchou meto-
du, díky které si čtenář knihu dob-
ře zapamatuje a současně si utřídí 
myšlenky,  pocity  a  případnou  in-
spiraci.  Vytvořila  jsem  s  Kateři-
nou  Javorovou  a  Annou  Kubalí-
kovou metodu 4PRO. Jsou to čtyři 
otázky, jejichž zodpovězením zís-
kávám daleko  lepší  reflexi knihy, 
kterou jsem četla. Jde o to PROČ 
knihu  čtu,  co  od  ní  očekávám, 

PROŽITEK,  jaký  jsem  s  knihou 
měla, jaké emoce ve mně vyvola-
la, ale také, jaký má kniha PRO mě 
přínos, co bych si z ní chtěla od-
nést do života, a konečně čtvrtou 
rovinou je PROměna, tedy možný 
vliv knihy na můj život a inspirace 
k případným změnám. Následova-
lo pak období hledání toho, jak by 
takový nový čtenářský deník měl 
vypadat. 

A opět se stalo, že jste na trhu ne-
našla to, co chcete… 

Ano,  zjistila  jsem  s  překvape-
ním, že když si vymyslíme, jak by 
měl vypadat,  skoro nikdo  to není 
schopen  vyrobit.  Klasické  tiskár-
ny, které  tisknou časopisy či kni-
hy,  nás  zklamaly.  Nemusí  přece 
všechno být lepená vazba v kožen-
ce. Naštěstí  jsme ale káply na ši-
kovného  Ondřeje  Hrušku,  a  ten 
naše představy dovedl do reálného 
produktu.  Výsledkem  je  Knihář, 
tedy  dizajnově  velmi  povedený 
a příjemný deník, do něhož si čte-
nář zapíše podle zmíněné metody 
4PRO své dojmy a pocity z knihy, 
má tam prostor pro libovolné dal-
ší poznámky, kresby, citáty či jiné 
prvky, které mu přečtení knihy při-
pomínají. Náš Knihář dává čtenáři 

na jedné straně základní strukturu, 
pomocí  níž  může  reflektovat  to, 
co  přečetl,  a  na  druhé  straně mu 
dává  velikou  volnost  k  vyjádření 
dojmů.  Podle  zpětných  reakcí  je 
tahle metoda velmi přínosná. 

Když jsme u těch zpětných reakcí, 
co na Knihář říká vaše Svatava? 
Nebo jste jí ho neukázala?

Měla ho mezi prvními, darova-
la  jsem  jí  ho. Zajímavé  je,  že  ho 
ze začátku používala jako klasický 
čtenářský deník,  zapsala  si obsah 
přečtené  knihy.  Postupně  ale  při-
šla na to, že to jde i jinak, a s vel-
kým  překvapením  sledovala,  jak 
může svůj zážitek z přečtení dobré 
knihy  rozvést a  sama se  tak  ještě 
víc obohatit. 

Knihář je tedy nástroj pro každou 
generaci?

Knihář  je  pro  všechny,  stejně 
tak jako je dobrá kniha pro všech-
ny generace. My  jsme  chtěli  čte-
nářům  pomoct  využít  více  to,  co 
v  knihách  je. Byla  by  škoda  brát 
knihy  jen  jako  dezerty  na  jed-
norázové  potěšení.  V  knihách  je 
opravdu velký potenciál a Knihář 
je  skvělý  nástroj,  jak  ho  nalézat 
a využívat.  Michal Folta
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knihovna města olomouce láká 
na přednášky a výstavy
Právo není suchopár

Knihovna  spolu  s  nezisko-
vou  společností  EuForAll,  o.  s. 
se  zaměřuje  i  na  historii  práva. 
V  budově  na  náměstí  Republiky 
se  ve  čtvrtek  9.  ledna  2020  v  16 
hodin  sejdeme  s  JUDr.  Jarmilou 
Podivínskou a představíme si sta-
rověké  pojetí  práva,  popovídáme 
si o tom, jak k právu přistupovali 
v Mezopotámii, Athénách a Římě. 

obyčejní lidé 
v neobyčejných časech

Vernisáží  a  následnou  besedou 
ve  čtvrtek  9.  ledna  2020  od  16:30 
hodin  bude  na  pobočce  Brněnská 
zahájena  výstava,  která  dokumen-
tuje  osudy  židovských  osobností 
našeho kraje. Ve dvanácti příbězích 
se seznámíme s hrdinstvím a utrpe-
ním obyčejných lidí, připomeneme 
i patnáctiletého Ottu Wolfa, který se 
skrýval před nacisty v lesích u Tršic. 

Velká Británie – včera, 
dnes, zítra

Horkým  tématem  provede 
posluchače  pan  Miroslav  Krša 
z  Eurocentra  v  Olomouci,  který 
má za sebou opakovanou studijní 
i pracovní zkušenost ve Velké Bri-
tánii a který se směřováním Britá-
nie dlouhodobě zabývá. Těšíme se 
ve čtvrtek 16. ledna 2020 v 16:30 
hodin na pobočce Jungmannova.

s knížkou do života
Celostátní  projekt  věnovaný 

podpoře čtenářství dětí  již od na-
rození pokračuje  setkáním  rodičů 
či prarodičů s  těmi úplně malými 
dětmi  ve  středu  21.  ledna  2020 
od 10 hodin v budově na náměs-
tí  Republiky.  Čekají  nás  říkánky, 
písničky,  tanečky  a  také  si  něco 
vyrobíme. Dospělé  potěšíme  tipy 

na  zajímavé  dětské  knížky.  Dal-
ší  setkání proběhne ve  středu 19. 
února 2020 opět v budově na ná-
městí Republiky a 11. března 2020 
na pobočce Brněnská. Vždy v 10 
hodin.

Léčivé bylinky
Odbornice  na  léčivé  rostliny 

Dagmar Langová vysvětlí  zájem-
cům, jak se zbavit toxinů a plísní 
pomocí  bylin,  tedy  jak  harmoni-
zovat  tělo  přírodní  cestou  a  po-
sílit  imunitu.  Těší  se  na  pobočce 
Brněnská  v  úterý  28.  ledna  2020 
v 17 hodin.

Francie literární
Povídání  o  literárních  cestách 

a  básnických  poklescích  pana 
Františka Všetičky nás čeká na ná-
městí Republiky v úterý 28. ledna 
2020  od  17  hodin.  Číst  se  bude 
z knihy fejetonů Francie literární, 
básnické  sbírky  Návratnost  nóny 
a  z  Všetičkova  překladu  poémy 
Minuta od Piotra Horzyka. 

Gotické umění
Rozvoj  techniky,  zručnosti 

a vzdělanosti dává vznik výjimeč-
ně krásnému slohu. S Mgr. Věrou 
Mičkovou,  pedagožkou  a  textilní 
výtvarnicí,  si  připomeneme  uni-
kátní  stavby,  malířství,  sochař-
ství a rozvoj uměleckých řemesel 
v průběhu 12.–15. století v Evro-
pě i na našem území ve čtvrtek 6. 
února 2020 v 16 hodin v budově 
na náměstí Republiky.

Valentýnská dílnička
Ve čtvrtek 6. února 2020 od 12 

do  17  hodin  si  můžete  spolu 
s  vnoučaty  vlastnoručně  vyrobit 
v oddělení pro děti a mládež v bu-
dově na náměstí Republiky dárek 
pro ty, které máte rádi. 

Do Afriky 
za sebepoznáním

S  Karlem  Báťou  se  vydáme 
ve čtvrtek 13. února 2020 v 17 ho-
din  v  budově  na  náměstí  Repub-
liky k prameni Modrého Nilu ob-
jevovat kulturní bohatství Súdánu 
a Etiopie. Prožijeme noci v poušti 
pod  hvězdnou  oblohou.  Zažije-
me zkoušku trpělivosti při čekání 
na dopravní prostředek či vyřízení 
imigračních formalit. Doporučuje-
me rezervaci místa na 585 545123 
nebo na dospele@kmol.cz.

Škola v knihovně
Oddělení  pro  děti  a  mládež 

v  budově  na  náměstí  Republiky 
připravilo dvě  setkání při  příleži-
tosti  350.  výročí  úmrtí  J. A. Ko-
menského. V úterý 17. března 2020 
od  12  do  17  hodin  čeká  všechny 
věkové  generace  soutěž  v  kraso-
pisu,  30.  března  2020  ve  stejnou 
dobu pak soutěž výtvarná.

VÝstAVY
Budovu na náměstí Republiky 

do 31. března 2020 oživují sním-
ky krajin,  zejména v podobě pa-
noramatických  fotografií  autora 
střední Moravy Petra Fialy.  Jeho 
oblíbenou  krajinou  jsou  blízké 
Jeseníky,  ale  příležitostně  nepo-
hrdne  ani  focením  architektury, 
lidí či zvířat. 

Pobočka  Jungmannova  nabíd-
ne až do konce února 2020 obrazy 
tvořené technikou akvarelu absol-
ventky FF UP v Olomouci Květo-
slavy  Kulczycké.  Vystavená  díl-
ka  navozují  atmosféru  rodinných 
výletů, zachycují malebné horské 
potoky či zimní náladu.
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tip na zimní výlet: exkurze  
do královského města uničova

V  Olomouci  už  desátým  ro-
kem působí místní skupina spolku 
Přátelé přírody, která si říká Malá 
liška. Možná  už  jste  o  ní  slyšeli, 
nebo se dokonce zúčastnili někte-
rého  z  jejích  výletů  do  přírody, 
za  historií  regionu  nebo  některé 
kulturní  akce,  na  nichž  je  vítána 
široká  veřejnost.  Můžete  se  ale 
i sami inspirovat programem olo-
mouckých Přátel přírody a vyrazit 
po jejich stopách na zimní exkur-
zi do nedalekého Uničova, kterou 
absolvovali v lednu 2019. Jak zjis-
títe v článku, toto městečko zalo-
žené už roku 1213 v posledních le-
tech hodně prokouklo a stojí za to 
se tam vypravit.

Naše  první  novoroční  exkur-
ze  byla  naplánována  na  sobotu  
12. ledna 2019, a to do moravského 

královského  města  Uničov.  Sešli 
jsme se ve skutečně hojném počtu. 
Počasí  nám  přálo, mrazivý  leden 
se  nekonal,  takže  jsme  si  mohli 
užít  i  venkovní  výklad.  Exkurze 
začínala v kostele, kde  jsme měli 
domluvenou  prohlídku  s místním 
rodákem  zapáleným  pro  historii 
Uničova.  Poté  byla  domluvena 
návštěva Šatlavy – muzea vězeň-
ství a kostela minoritů. K Šatlavě 
jsme prošli kolem moderní sochy 
sv. Jana Sarkandra a přes náměstí 
T.  G. Masaryka. Mohu  konstato-
vat, že přítomní při prvním pohle-
du na náměstí zůstali v šoku. Ná-
městí je skutečně po rekonstrukci 
nádherné.

Následovala prohlídka uničov-
ských barokních kašen a hlavního 
sousoší  sv.  Jana  Nepomuckého 

s  anděly  sochaře  Jiřího Antonína 
Heinze.  Další  uničovskou  chlou-
bou  je mariánský sloup, na  jehož 
sochařské výzdobě se podílel také 
J. A. Heinz. Oběd v Uničově ne-
mohl  být  nikde  jinde  než  v  re-
stauraci  At  Caesar,  jejíž  název 
připomíná  setkání  našeho  císaře 
Josefa  II.  a německého krále Fri-
dricha II. v Uničově. Pak už jsme 
se  vydali  ulicí Dr. Beneše  kolem 
sochy Josefa  II.  směrem k parku, 
pokračovali  parkem  a  po  cyklos-
tezce směrem k Uničovským stro-
jírnám na zastávku vlaku. Uničov 
nás velmi mile překvapil. Je vidět, 
že i v tak malém městě lze strávit 
příjemně celou sobotu. 

dagmar Fišerová, 
přátelé přírody, z. s. – skupina 
Malá liška / www.malaliska.cz
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Adventní  čas  roku  1919  byl, 
stejně  jako  čtyři  předcházející 
roky, opět specifický. Válka sice už 
skončila, ale její následky se výraz-
ně projevovaly na každodenním ži-
votě. Kromě toho, že chybělo snad 
všechno, od základních potravin až 
po dodávky plynu, uhlí  či  elektři-
ny, se vraceli do země vojáci z da-
lekých zemí. Z blízkých bojišť byli 
doma v řádu týdnů či měsíců, v pří-
padě  ruských  legionářů  to  mohlo 
trvat i roky. 

V  případě  mladého  Českoslo-
venska  to  byli  legionáři,  z  nichž 
někteří i rok po válce ještě putova-
li  dalekou Sibiří,  případně  se  tou-
to  dobou  vraceli  domů.  Přinášeli 
s sebou i nejrůznější zajímavé his-
torky. Jedna z nich vzrušila na za-
čátku  prosince  také  olomouckou 
veřejnost.

Českoslovenští legionáři se sou-
hrou  okolností  stali  mimořádně 
důležitou  vojenskou  silou  na  ob-
rovském území bývalé carské říše, 
která se tou dobou topila v krvavé 
občanské  válce.  Legionářské  voj-
sko  nakonec  dostalo  pokyn  neza-
sahovat  do  občanské  války,  byť 
v jisté chvíli sehrálo zajímavou roli 
v bojích s bolševiky, a stáhnout se 
přes celou Sibiř na východní pobře-
ží Ruska. Zde pak měli na legioná-
ře čekat spojenecká plavidla, která 
je dopravovala do nové republiky. 
Jak  legionářské  jednotky postupo-
valy  Sibiří,  posunovala  se  i  sídla 
jejích  štábů.  Když  se  velení  legií 
dostalo do Vladivostoku, čekal tam 
na ně na podzim roku 1919 zajíma-
vý dopis. Ukázalo se, že jej napsal 
a poslal jistý Olomoučan, který už 
desítky  let  žije  na opačném konci 
euroasijského kontinentu a v tomto 
Bohem zapomenutém kraji působí 
jako tzv. „újezdný lékař“.

Z olomouce do oděsy 
a pak na kamčatku

Bohuslav  Vymlátil  odešel  jako 
medik  roku 1897 do Ruska. Přes-
ný  důvod,  proč  opustil  rakousko-
-uherské mocnářství,  neznáme.  Je 
fakt, že tou dobou už někdejší pří-
liv českých osídlenců do ruské říše 
skončil.  Tzv.  Volyňští  Češi,  kteří 
do Ruska či na Ukrajinu odcházeli 
na pozvání ruské vlády za lacinou 
zemědělskou půdou,  totiž vyráželi 
na východ mezi lety 1868 až 1880. 
Bohuslav Vymlátil tedy měl ke své 
cestě do neznáma nejspíše jiný dů-
vod. Podle všeho měl velmi vyhra-
něný vztah k Habsburkům, jejichž 
věčná vláda se mladému medikovi 
musela zdát neotřesitelná.

Mladý  lékař  působil  nejdřív 
v Oděse u Černého moře, ale pak 
jej  Carská  vláda  poslala  mnohem 
dál  na  východ,  do  Vladivostoku 
a na Kamčatku. Zde pracoval jako 
zdravotní  referent  a  později  jako 
lékař.

Po  přestěhování  do  Ochot-
sku  na  úplný  východ  carské  říše 
se  zhoršila  možnost  komuniko-
vat  se  světem.  Kromě  náhodných 

setkání  s  putujícími  vojáky,  lov-
ci  či  s  námořníky  se  jinak  dávný 
Olomoučan  setkával  jen  s  Rusy 
či  příslušníky  domorodých  sibiř-
ských  národů.  Kontakt  se  světem 
mu zprostředkovávala jistá Sitkina, 
žena ochotského obchodníka s ry-
bami. Posledních šest  let pracoval 
v pozici újezdního lékaře, což bylo 
v  tradičním  ruském  administra-
tivním  dělení  cosi mezi  krajským 
a  okresním  lékařem.  Tedy  docela 
slušné  společenské  postavení,  ov-
šem na samém konci světa. 

S rodnou zemí byl po celou dobu 
v kontaktu jen písemně. V posled-
ních letech se ale komunikace pře-
rušila,  což mohla mít  na  svědomí 
světová válka. Když ovšem na vý-
chod Sibiře dorazili českoslovenští 
legionáři,  pan doktor Vymlátil  za-
čal  zase  rychle  vzpomínat  na  své 
olomoucké a české kořeny. Velitel-
skému štábu napsal mimo jiné toto:

„Daleko od Vás a nemaje o Vás 
nijakých  zpráv,  kromě  řídkých 
úryvků, došlých příchodem parníků 
neb zabloudilých k nám agentských 
telegramů, a neznaje ke komu, ob-
racím se k Vám s prosbou předati 

Legionářská vzpomínka na ztraceného olomoučana
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Legionářská vzpomínka na ztraceného olomoučana

vyslaných pěrevodem (poukázkou) 
1000 rublů československým inva-
lidům.“ Připomíná, že díky postu-
pu  různých  vojenských  jednotek 
se v poslední době přeci jen dostal 
k nějakým aktuálním informacím.

Setkal  se  například  s  jednot-
kou, v níž byli jihoslovanští vojáci. 
„Letos přijela sem na škůně (pozn. 
autora  –  škuner,  typ  lodi)  expedi-
ce  asi  150 mužů v  čele  s  plukov-
níkem  Širokým,  a  v  ní  okolo  26 
Srbů,  Chorvatů  a  Slovinců. Mno-
zí  z  nich  bojovali  s Vámi  ve Va-
šich  řadách a mnoho a mnoho mi 
o Vás vypravují. V tu chvíli cítím 
se mezi Vámi,  i každá  ta pochva-
la o Vás, kterou neskrblil ani jeden 
bratr Srb, těší mne velice.“ Pověst 
československých  legionářů  byla 
tehdy velkolepá. Podle dalších slov 
Bohuslava Vymlátila byli legionáři 
považováni za veliké hrdiny.

Ztratil se olomoucký 
medik i jeho dům

Ve svém listu lékař vysvětluje, 
že  pochází  z  Olomouce,  a  před 

odchodem  do  Ruska  žil  v  domě 
v Hrnčířské ulici č. 17. „Tam žily 
moje máť a sestra, Eva i Božena 
Vymlátilovy, o nichž více než pět 
let nemám nijakých zpráv. Obra-
cím se proto opět k Vám s pros-
bou, byste mi pomohli dáti o nich 
zprávu. Veškeré výlohy hradím.“ 

Zajímavé ovšem je, že když se 
dnes  vydáte  do  Hrnčířské  ulice, 
žádný dům s  číslem 17 nenajde-
te. Pohled na starou mapu města 
ukazuje,  že  je  v  této  ulici  dnes 
méně domů než kdysi. Za minu-
lého  režimu  muselo  být  několik 
starých domů strženo (kompletní 
plánovaná asanace se naštěstí ni-
kdy  neuskutečnilka!).  Na  parce-
lách zbouraných domů jsou dnes 
dílem  zahrádky,  dílem  moderní 
zadní  trakt  kněžského  semináře. 
Pokud  je  to  tak,  že  popisná  čís-
la domů šla ve správné posloup-
nosti,  musel  stát  dům  číslo  17, 
v  němž  rodina  Vymlátilova  by-
dlela, v místě, kde  je dnes zadní 
část kolejí Arcibiskupského kněž-
ského semináře.

Zkusili  jsme  se  v  ulici  vyptat 
starousedlíků,  zda někdo nepama-
tuje rodinu Vymlátilovu, ale nedo-
zvěděli jsme se nic. Ani ti,  jejichž 
rodiny žijí v Hrnčířské ulici nejmé-
ně  od  poloviny  20.  století,  jméno 
Vymlátil mezi  svými  sousedy  bo-
hužel nepamatují.

Zmizela  tedy  jak  rodina  „zmi-
zelého  Olomoučana“,  tak  i  dům, 
v němž kdysi bydlel a z něhož se 
vydal na dalekou pouť až k Ochot-
skému  moři.  Jen  díky  českoslo-
venským legionářům a zájmu teh-
dejších  novinářů  si můžeme  tento 
jeden z tisíců střípků naší minulosti 
připomenout.  Dodejme  jen,  pro 
ilustraci, jak těžké bylo tehdy spo-
jení,  že  doktor Vymlátil  psal  svůj 
dojemný list začátkem srpna, k le-
gionářům se dostal někdy na pod-
zim a v Olomouci se o něm lidé do-
zvěděli  na  začátku prosince. Tedy 
za čtyři měsíce po napsání. 

Nevíme zatím ani to, zda se panu 
Vymlátilovi splnilo poslední přání: 
„Mé jediné přání viděti přes smrtí 
osvobozenou od jha habsburských 
katů naši drahou vlast, což v  roce 
tomto  jest  již  prakticky  nemožno, 
a  jestli  osudem mi  toho  nepřáno, 
pak mám naději, že neodepřete mi 
tuto moji prosbu a pošlete mi sním-
ky fotografické nebo litografované 
(české časopisy) našich bratří, bych 
jasné měl představy o těch, kdo ne-
dají zahynouti svobodné, demokra-
tické Čechoslavii a v jejich středu, 
patře na ně, cítil bych, že nejsem tu 
na  surovém  severu  zapomenutým 
sirotou.“  A  nevíme  bohužel  tedy 
ani  to,  zda  se  o  synovi  dozvěděla 
jeho matka a další blízcí.

O jeho zajímavém příběhu si ale 
každopádně mohli přečíst Olomou-
čané v adventním čase roku 1919, 
a dnes také vy.   Michal Folta
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Jak má vypadat zdravý životní styl seniorů
Zdravý  životní  styl  by měl  být 

naším cílem v každé životní etapě. 
Ve stáří, které bývá často prováze-
no chorobami, úbytkem sil a často 
i  sociálních  kontaktů,  však  dodr-
žování  pravidel  zdravého  životní-
ho  stylu  nabývá  na  významnosti. 
Je  mnoho  hledisek,  jak  definovat 
stáří.  Nejčastěji  hovoříme  o  věku 
chronologickém  neboli  kalendář-
ním,  který  je  dán  datem  našeho 
narození. Tento věk  se však  často 
může  (negativně  i  pozitivně)  lišit 
od  věku  biologického  (anatomic-
kého),  který  je  závislý  na  našem 
zdravotním stavu, na správné funk-
ci našeho těla jako celku a je přímo 
ovlivněn  naším  životním  stylem. 
Z holistického hlediska pak nesmí-
me zapomenout  také na věk  soci-
ální, reflektující naše sociální vaz-
by a kontakty, a v neposlední řadě 
na věk psychologický. 

Faktory,  které  pozitivně  ovliv-
ňuji biologický věk a „zpomalují“ 
stárnutí  (antiaging),  můžeme  sou-
hrnně  označit  za  zdravý  a  aktivní 
životní styl. Jsou  to pohybová ak-
tivita,  zdravá  strava,  společenské 
a  pracovní  zapojení,  dostatečná 
mentální aktivita a kvalitní spánek. 
Aktivní životní styl zlepšuje dušev-
ní  zdraví, podporuje  sociální kon-
takty a pomáhá seniorům zůstat co 
nejdéle nezávislými.

Pravidelně se hýbejte
Nedostatek  pohybové  aktivi-

ty  vede  k  řadě  zdravotních  potí-
ží,  ztrátě  odolnosti,  síly  a  životní 
energie.  Je  vždy  zapotřebí  zo-
hlednit  aktuální  zdravotní  stav 
v případě onemocnění, ale většina 
lidí může nalézt vhodnou činnost, 
která  jim  pomůže  vylepšit  nebo 
uchovat  zdraví.  Při  výběru vhod-
né  aktivity  se  řídíme  pravidlem 
FIT (Frekvence,  Intenzita a Typ). 
Doporučujeme  aspoň  30  minut 

chůze 5× týdně, což odpovídá 150 
minutám mírné pohybové aktivity 
týdně, nebo 20 minut intenzivnější 
aktivity 3× týdně. Vhodná je kom-
binace  převážně  vytrvalostních 
aktivit nižší intenzity (do lehkého 
zadýchání)  například  procházky, 
nordic  walking  se  středně  inten-
zivními mírně silovými a balanč-
ními cviky, třeba jóga, tai-či nebo 
plavání  (střední zadýchání), které 
posilují  svalový  aparát,  zlepšu-
jí  stabilitu  a  koordinaci  pohybů. 
U osob trpících onemocněním srd-
ce a cév, dýchacích cest nebo cuk-
rovkou a u všech osob starších 60 
let doporučujeme před zahájením 
pravidelného  cvičení  absolvo-
vat  zátěžový  test  nebo  se  poradit 
s lékařem.

Dejte pozor, co jíte
Pro  zdravé  stáří  je  důležitá 

i  zdravá  strava. Ta  je  zdrojem  zá-
kladních živin, tzv. makronutrientů, 
mezi které patří cukry (sacharidy), 
bílkoviny  (proteiny) a  tuky, a  také 
vitamínů a minerálů. Vyvážený po-
měr  těchto  složek  je nezbytný pro 
správnou funkci našeho těla a udr-
žování  optimální  hmotnosti.  Nad-
bytek tuků a cukrů často může vést 
k nárůstu hmotnosti a rozvoji obe-
zity,  naopak  nedostatek  bílkovin 
k  ochabování  svalů  a  úbytku  sva-
lové hmoty. S ohledem na zvýšené 

riziko  rozvoje osteoporózy u  seni-
orů  je  důležitý  dostatečný  příjem 
vápníku (1200–1500 mg), vitamínu 
D, fosforu a jódu. Proto do jídelníč-
ku  seniorů  patří  především  libové 
maso, minimálně 1–2× týdně ryby, 
mléčné výrobky,  tvrdé sýry, skyry, 
luštěniny, ořechy a dostatek ovoce 
(raději ráno a dopoledne) a zeleni-
ny  (kdykoli).  Je  vhodné  vynechat 
alkohol  a  tabákové  výrobky,  které 
biologický věk zvyšují. 

Nezbytné  je  dodržovat  pitný 
režim a pít dříve, nežli dojde k po-
citu žízně, na který se starší osoby 
nemohou spoléhat, protože je často 
utlumený.  Doporučené  množství 
závisí na celkové hmotnosti, okolní 
teplotě a fyzické aktivitě. Doporu-
čujeme denně 2–3 litry tekutin.

snažte se o kvalitní 
život

Je známo i statisticky dokázáno, 
že  společnost  stárne, mění  se  po-
měr  populací  různého  věku.  Rodí 
se méně  dětí,  střední  ekonomicky 
aktivní  vrstva  se  tenčí  a  naproti 
tomu  přibývá  jedinců  starších  65 
let. Proto je velmi důležité věnovat 
pozornost kvalitě života této věko-
vé kategorie a podporovat všechny 
aktivity vedoucí k naplnění pravi-
del zdravého životního stylu.

doc. Mudr. dalibor pastucha, 
ph.d., MBa
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Mimořádné vystoupení AGe Centra spojilo 
seniory i mladé zpěvačky ze žerotína

U příležitosti Mezinárodního dne tolerance se v olo-
mouckém AGE Centru rozhodli uspořádat první spo-
lečné  hudební  vystoupení  klientů  denního  stacioná-
ře a žáků ZUŠ Žerotín. Akce se mimořádně povedla. 
Mnozí odcházeli dojatí k slzám. I sami účinkující byli 
ještě druhý den plni dojmů.

Terapeutky  Kateřina  Turčániová  a  Jitka  Juráňová 
spolu se zpěváky a zpěvačkami z řad klientů AGE Cen-
tra vybrali oblíbené písně a šlágry z časů jejich mládí. 
Svými  krásnými  hlasy  je  doprovodily  i  žákyně ZUŠ 
Žerotín. O  klavírní  doprovod  se  postaral  pan Martin 

Peřina. Hlediště bylo skoro plné, přišli rodinní přísluš-
níci i kamarádi. Zazněla i státní hymna, kterou si k pří-
ležitosti výročí 30 let od sametové revoluce zazpívali 
od srdce všichni. 

AGE Centrum zajišťuje péči o zdraví a duševní kon-
dici s postupujícím věkem. Od prevence vzniku chorob 
spojených se stářím až po jejich léčbu a zmírňování pří-
znaků. Najdete tu např. ambulance psychiatrie, geriat-
rie, medicíny dlouhodobé péče nebo zmiňovaný denní 
psychiatrický stacionář s psychoterapeutickým progra-
mem. Toto zařízení sídlí v Olomouci Na Šibeníku 1.
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Adventní prohlídky
slavnostního freskového sálu v ZŠ Komenium
Úterý 26. 11. 16:30
Pátek 29. 11. 15:00
Sobota 30. 11. 10:00, 13:00, 15:00
Úterý   3. 12. 16:30
Sobota   7. 12. 10:00, 13:00, 15:00

Úterý 10. 12. 16:30
Pátek 13. 12. 15:00
Úterý 17. 12. 16:30
Pátek 20. 12. 15:00
Sobota 21. 12. 10:00, 13:00, 15:00

cena: 50 Kč, zlevněné (děti 6–15, 65+, ISIC) 25 Kč
Sraz a zakoupení vstupenek v IC Olomouc v podloubí radnice, vždy 15 min před uvedeným časem prohlídky.


