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Olomouc znovu rozkvete do krásy
Olomoucké květinové výstavy začaly psát svou historii už v 50. letech minulého století.

Dlužno dodat, že naši předkové připravili pro takové výstavy ty nejkrásnější možné prostory,

a to olomoucké parky, které vznikaly postupně už od 1. poloviny 19. století. 

Nyní se každým rokem konají tři etapy výstavy Flora Olomouc, jarní, letní a podzimní. 

Máte tuto výstavu rádi a chcete kteroukoliv její etapu letos navštívit i s doprovodem zdarma?

Pak stačí zúčastnit se naší soutěže, správně odpovědět na soutěžní otázku

a mít pak trochu štěstí při losování. 

Správná odpověď v minulé soutěži zněla: Vánoční strom republiky byl v Olomouci poprvé vztyčen

v roce 1924. Vítězem se stala paní Helena Jandová z Černovíra. 

Soutěžní otázka tentokrát zní:
Ve kterém roce se květinová výstava konala ofi ciálně poprvé pod názvem Flora Olomouc?

Nápovědu najdete v článku o jarní Floře v tomto čísle Olomouckého seniora. 

Správnou odpověď i s celou vaší adresou zasílejte na e-mailovou adresu

michal.folta@olomouc.eu do 15. dubna 2015.

Přejeme krásné zážitky při procházkách mezi květinami

a rovněž tak příjemné chvíle při čtení Olomouckého seniora. 

Vaše redakce.



Olomoucký senior | 1/2015 3

Olomoucký senior, čtvrtletník olomouckých seniorů, 2. ročník.
Vydává statutární město Olomouc, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308
šéfredaktor JUDr. Hynek Pečinka (hynek.pecinka@olomouc.eu), 
editor Mgr. Michal Folta (michal.folta@olomouc.eu), sazba MMOl. 
Počet výtisků: 5 tisíc kusů. Tiskne: Epava Olomouc, a. s.
Registrační číslo: MK ČR E 21554. Toto číslo vyšlo 16. března 2015. 

Vážení senioři,
sotva jsme si stačili užít dlouhých 
zimních večerů, zatančit na veseli-
ci, a máme tu jarní číslo Seniora!
Vždy mě překvapí rychlost a hou-
ževnatost, s jakou se vše živé v pří-
rodě hlásí o své místo na slunci. 
Ranní pronikavý zpěv ptáků, pupe-
ny stromů a keřů, křehké a odváž-
né květy sněženek, teplé sluneční 
paprsky… To vše nás nenechává 
na pochybách, že svět funguje, jak 
jsme zvyklí a jak to máme rádi.
Přinášíme vám opět trochu zába-
vy, poučení a řadu tipů, jak si le-
tošního jara užít. Tak třeba v dub-
nu se otvírá v Korunní pevnůstce 
u Botanické zahrady nová Pevnost 
poznání. Ač to nevypadá jako akce 
pro seniory, bude tam spousta za-
jímavých exponátů, hraček a zážit-
ků, které potěší pozitivně naladě-
nou duši v každém věku. Spousta 
z nás seniorů hlavně za přítom-
nosti vnoučat „zdětinští“ a nejen 
v tomto muzeu si rádi pohrajeme. 
Mějme na paměti, že Olomouc je 
městem nejzajímavějších muzeí – 
arcidiecézní, umění, vlastivědné, 
veteránů, pevnostní – je jich řada 
a kdyby to nestačilo, tak  ve Štern-
berku je Muzeum času, v Příkazích 
skanzen, v Čechách pod Kosířem 
Muzem kočárů, a tak dále... 
Jen vás chci povzbudit, že to stojí 
za to vylézt s prvním jarním sluníč-
kem z brlohů a vydat se poznávat 
město muzeí – naši krásnou Olo-
mouc.

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
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Jarní etapa Flory bývá spojena pře-
devším s tisíci krásně rozkvetlých 
tulipánů a dalších květin nejrůz-
nějších odrůd, velikostí a barev. 
Chloubou výstavy bývá pravidelně 
hlavní expozice. Ta ponese tento-
krát lákavý podtitul Smyslů plná 
zahrada. Jarní Flora se otevře ná-
vštěvníkům od 23. do 26. dubna.
„Pojďte s námi ochutnat jarní za-
hradu všemi smysly, pestroba-
revný prostor plný vůně, zvuků 
a pozitivní energie,“ zve ředitel 
Výstaviště Flora Olomouc Jiří 
Uhlíř. Právě tak lze totiž ve struč-
nosti popsat květinovou expozici 
v hlavním pavilonu A. „Hlavní 
květinová expozice nazvaná Smy-
slů plná zahrada nás kvetoucími 
portály zavede do čarovného pro-

Jarní Flora s vodními gejzíry 
a mayskou pyramidou

storu s nesmírným množstvím 
rozmanitých vůní, barev a tvarů 
vytvořeného pomocí aranží tisíců 
kusů narcisů, tulipánů, hyacin-
tů a modřenců, ale také muškátů, 
petúnií a voskovek. Zahrada odpo-
činku, chutí a hudby bude doplně-
na vodními gejzíry. Celý prostor 
provoní tisíce řezaných květin –
lilií, kosatců, hledíků či frézií. 
Květinovým tunelem se dostane-
me až do exotické krajiny Mexi-
ka plné kaktusů i tamní kultury. 
V této části expozice připravené 
ve spolupráci s Velvyslanectvím 
Mexika nebude chybět ani mayská 
pyramida,“ láká návštěvníky autor 
projektu Vojtěch Zahradník z olo-
mouckého výstaviště.
V rámci jarní Flory se opět před-

staví i Svaz květinářů a fl oristů 
a také odborné zahradnické ško-
ly. Čeští, slovenští, němečtí, pol-
ští a holandští pěstitelé nabídnou 
expozici masožravek, sukulentů, 
okrasných keřů, skalniček a vře-
sů. Pavilon E se promění v unikát-
ní výstavu bonsají; ve spolupráci 
s Bonsai museum Isabelia se zde 
představí projekt 100 borovic. 
Pro zahrádkáře je připraven tradič-
ní veletrh zahradní mechanizace 
Hortifarm a Jarní zahradnické trhy. 
Květinové výstavy patří k Olo-
mouci od konce padesátých let, 
v roce 1967 se konala poprvé ofi -
ciálně Flora Olomouc. Jedná se 
tak o nejstarší tuzemskou výstavu 
květin, kterou každoročně shléd-
nou desítky tisíc návštěvníků. (mf)

Hlavní expozice jarní Flory bude tematicky spjata s Mexikem i dávnou mayskou civilizací.                                                                                                                                      
                                                                                                                               Foto: archiv Flory Olomouc
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Velvyslanec Státu Izrael poděkoval muži, který školil v roce 1948 
izraelské letce.                                                    Foto: Blanka Martinovská

aktuality | 

Bylo mu 27 let a působil v Olo-
mouci jako vojenský letecký in-
struktor. Alojz Mutňanský se 
v roce 1948 podílel na výcviku 
mladých pilotů z Izraele. Tedy 
z tehdy mladičkého státu, který 
měl po hrůzách holocaustu před-
stavovat nový domov pro přísluš-
níky židovského etnika, a na nějž 
od počátku útočily okolní arabské 
země. Nyní se pan Mutňanský do-
čkal i poděkování za své služby.
Do Olomouce v pondělí 23. úno-
ra zavítal velvyslanec Státu Izrael 
pan Gary Koren. Přinesl široké 
spektrum nabídek pomoci v oblas-
ti kulturní spolupráce i podnikatel-
ských aktivit. V rámci všech ofi -
ciálních jednání a návštěv různých 
institucí si pan velvyslanec našel 
čas i na krátké setkání s dnes již 
čtyřiadevadesátiletým vojenským 
veteránem Alojzem Mutňanským. 
Na radnici se oba muži setkali 
a promluvili o době, kdy se v Olo-
mouci školili obránci nového izra-
elského státu.
„Já jsem měl na starosti skupinu 
třinácti pilotů,“ vzpomínal pan 

Olomoucké BEST Sportcentrum 
pořádá již pravidelně BEST Bow-
lingový turnaj pro seniory nad 
55 let věku. Toto sportovní klání 
probíhá v dopoledních hodinách 
v BEST Sportcentru na Dolní hej-
čínské 36 v budově bývalého SA-
JMu, poblíž autobusové zastávky 
Ladova.
Tři nejbližší turnaje proběhnou 
vždy v úterý 2. června, 22. září 
a 8. prosince. Vítáni jsou jednot-
livci i skupiny, začátečníci i po-

Díky českému pilotovi, 
který pomohl Státu Izrael

Mutňanský, který působil v tehdy 
aktivní jednotce vojenského letec-
tva na letišti v Olomouci – Neředí-
ně. „Byli to šikovní, dobří a velmi 
odvážní mladí lidé. Moji kolegové 
v Olomouci školili ještě další tur-
nusy pilotů.“ Velvyslanec Gary 
Koren připomněl, že pro rodící se 
Stát Izrael to tehdy byla životně 
důležitá pomoc. „Chtěl bych vám 
opravdu z celého srdce za naši 

zemi poděkovat,“ uvedl v rozho-
voru s leteckým veteránem velvy-
slanec. 
V Československu včetně Olo-
mouce se tehdy školili izraelští vo-
jenští odborníci. Pilotním kurzem 
v tehdejším Československu pro-
šel dokonce i legendární letec, hr-
dina války v roce 1967 a pozdější 
izraelský prezident Ezer Weizman.                                                

(mf) 

kročilí. Přihlašovat se můžete 
na tel.: 773 313 314 nebo e-mailem 
na info@best-sportcentrum.cz. Po-
čet účastníků je omezen vzhledem 
ke kapacitě herny.

Přijďte změřit síly na bowlingové turnaje pro seniory
Předpokládaná doba turnaje je 
od 9.00–12.00 hodin (dle počtu 
přihlášených hráčů). Startovné 
činí 200 Kč/osoba. Cena zahrnuje 
hru bowlingu, společný oběd, oce-
nění pro vítěze a nezapomenutelné 
zážitky. 
Těšíme se na Vás, buďte s námi 
BEST!
Váš BEST Tým
BEST Sportcentrum Olomouc, 
Dolní hejčínská 36
http://best-sportcentrum.cz/
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 Chcete cvičit, ale nevíte, jak na to? 
Chcete chodit na výlety, ale nemá-
te s kým? Nebo byste rádi měli 
pod kontrolou svou denní pohybo-
vou aktivitu? Pak se určitě zapojte 
do aktivit Radosti z pohybu, pro-
jektu Fakulty tělesné kultury Uni-
verzity Palackého v Olomouci.
V sekci Senioři na webových 
stránkách www.radostzpohybu.cz 
najdete pestrou škálu cvičení pro 
jednotlivce, na která stačíte úplně 
sami, ať už chcete po ránu aktivo-
vat potřebné svalové partie, nebo 
se protáhnout po náročném dni 
večer před spaním. Je zde také na-
bídka skupinových cvičení, který-
mi se můžete inspirovat a zařadit 
je například do programu vašeho 
klubu pro seniory.
A která konkrétní cvičení jsou pro 
vás připravena? Jsou to jednak 
cvičení zaměřená na rozvoj koor-
dinace a kontroly pohybu, jednak 

Radost z pohybu 
lze mít v každém věku

na procvičení rovnováhy. Nedíl-
nou součástí jsou protahovací cvi-
čení, která uvolňují napětí ve sva-
lech a jsou důležitá pro prevenci 
zranění. Zařazeny jsou také jed-
noduché posilovací cviky vedou-
cí k zesílení svalstva, které je při 
běžných denních úkonech vysta-
vováno největší zátěži. Především 
individuální cvičení jsou vymyš-
lena tak, aby nebylo zapotřebí vel-
kého množství pomůcek, případně 
pomůcky takové, které má každý 
doma (židle, kbelík, ručník).
U skupinových cvičení je vždy 
lepší, jsou-li vedena zkušeným in-
struktorem. V posledním čísle loň-
ského roku své aktivity předsta-
vovala Lenka Fasnerová z Centra 
pohybu, která takovouto zkušenou 
instruktorkou bezpochyby je. 
Pokud chcete cvičit dle cviků 
na webových stránkách Radosti 
z pohybu, stačí kontaktovat naši 

fakultu a cvičební jednotku pro 
vás připraví proškolení studenti. 
Případně si cviky můžete nastudo-
vat a pověřit vedením někoho pří-
mo z vašeho klubu.
Stránky projektu Radost z pohybu 
umožňují také vyhodnocení vaší 
běžné pohybové aktivity. Pokud 
používáte krokoměr, můžete si 
své výkony na těchto stránkách 
zapisovat. Své kroky si zapisuje 
již 350 seniorů, kteří společně ušli 
472 112 kilometrů. 
A že nepoužíváte internet? Dejte 
tento článek přečíst svému synovi, 
dceři nebo vnoučatům, a ti už vám 
poradí, jak dál. 
Radost z pohybu také pravidelně 
přináší víkendové tipy, kterými 
se můžete nechat inspirovat k za-
jímavým výletům po celé repub-
lice. V rámci turistického série 
Jarní větrání již také ve spolupráci 
se statutárním městem Olomoucí 
připravujeme výlet přímo pro vás, 
o kterém se včas dozvíte. 
Nebojte se hýbat a cvičit, protože 
společně s radostí z pohybu při-
chází i radost ze života. 
Martin Kučera, 
Fakulta tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci
www.radostzpohybu.cz

Termíny jarní etapy Větrání Radosti z pohybu:
so 21. 3. Do Kroměříža (Chropyně – Kroměříž) – FB událost | so 18. 4. Výstup na Svatý Kopeček – FB 
událost | pá 8. 5. Nové Zámky – FB událost | so 9. 5. Těšíkovská kyselka – FB událost | st 13. 5. Čtyři 
zámky (z Konice do Náměště) – FB událost | so 6. 6. Výstup na Bradlo – FB událost | so 27. 6. Výstup 
na Smrk – FB událost

Foto: Josef Beran
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Tento klub je mladý hned ze dvou 
důvodů. Jednak vznikl až koncem 
roku 2012 a jednak jeho členo-
vé, i přes vysoký věkový průměr, 
jsou svou duší mladí a rádi aktivně 
poznávají svět kolem sebe. Přesto 
to jsou senioři, a každý je jiný. 
Někdy osamělí, někdy jim musejí 
páni doktoři pomáhat dát do po-
řádku opotřebovaná těla.
Zásadní zásluhy o vznik klubu má 
bývalý předseda pan Tomášek, 
člen KMČ Lazce. Jednou prostě 
sezval možné zájemce do baru La-
zenka – a když jsou lidi, všechno 
jde. S výraznou pomocí sociálního 
odboru Magistrátu a vedení ZŠ De-
mlova získal klub svou místnost –
bývalý byt školníka – a pěkné zá-
kladní vybavení. S různými sta-
rostmi ohledně klubu velmi ochot-
ně pomáhají zaměstnanci Magist-
rátu města Olomouce, pan Doleček 
a paní Trčková a Klasová.
Klub pro seniory Lazce od září 
2014 tedy navázal na svou kratič-
kou minulost. Velice dobře pra-
cuje výbor klubu a také jednotliví 
členové jsou ochotni udělat něco 
dobrovolně pro ostatní. Například 
připravit různé pomazánky, donést 
cukroví, upražit kukuřici různých 
chutí, donést z domu notebook 

Seznamte se: Mladý klub pro seniory na Lazcích

nebo poučit laické fotoamatéry, jak 
nekazit snímky. Není nouze o nápa-
dy, co všechno by se dalo podnik-
nout. Klub není přeci jen od toho 
povídat si u kávičky nebo kvůli 
proplácení vstupenek z dotací!
Zájmy členů jsou mnohostranné 
a není lehké vždy vyhovět všem, 
aby je bavilo všechno, co je na ka-
ždý měsíc v plánu. Cílem nové 
předsedkyně Evy Sommerové je 
na každé středeční setkání připra-
vit nějaký program či přednášku 
pro všechny, většinou s projekcí. 
Podařilo se instalovat do klubu 
internet, jeden člen věnoval per-
ličkové promítací plátno. Přibyly 
tedy různé možnosti zábavy, vzdě-
lání i poučení. Někteří členové 
rádi fotografují, a tak se klub může 
pochlubit pěkným fotoarchivem 
z většiny akcí. Promítané snímky 
bývají zdrojem veselí a mohou 
oživovat ochabující paměť členů. 

Co zlepšit? Možná chybí zpětná 
vazba, například aby členové, kte-
ří navštíví nějakou „kulturu“, po-
sléze přiblížili ostatním, co vlast-
ně zhlédli a jaké to bylo. Zatím 
panuje jistá plachost, ale celková 
atmosféra a srdečnost se vylepšu-
je. Škoda, že nemají všichni vždy 
čas nebo chuť se na setkání dosta-
vit, ale to by se stejně zdaleka ne-
vešli. Do klubu se totiž „na stání“ 
nechodí!
Členové lazeckého klubu jsou ur-
čitě vděčni za všechny akce, které 
připraví pro seniory buď olomouc-
ká radnice nebo kraj. Účastní se 
všeho, co se dá stihnout. Postavi-
li i tříčlenné družstvo do branné-
ho závodu na Svatém Kopečku. 
Získali krásné 2. místo, obdrželi 
pohár a pěkné věcné a zážitkové 
ceny. Jen si trochu stěžují, že akce 
pro seniory spolu často časově ko-
lidují nebo jsou oznámeny na po-
slední chvíli. Možná by bylo lepší 
akce nekupit do jednoho krátkého 
období (kolem D ne seniorů), ale 
rozumně je rozložit na celý rok. 
Bylo by snad více práce s přípra-
vou, ale senioři prostě nemají rádi 
chaos.                

Eva Sommerová,
předsedkyně KS Lazce

Klub seniorů/Kontaktní osoba/Provoz v klubu
 Droždín, Gagarinova 17/Věra Chromková/po 15–18hod  Fischerova 6/Slavíková Vladimíra/st 14–17 hod 

 Holice, Náves Svobody 38 (MŠ) (výdej obědů)/Erna Zeizingerová/po a čt 14–17 hod 
 Chomoutov, Horecká ul. 2 Nová multifunkční budova (Hasiči)/Jiřina Šimková/ každé druhé út 14–17 hod

 Nová Ulice, I. P. Pavlova 69 – Jalta (výdej obědů)/Soňa Vlachová/po až st 14–17 hod čt – šachy
 Javoříčská ul. 2/Alena Ševčíková/po, út, st 14–17 hod  Hodolany, Jiráskova 9/Alžběta Šubertová/út a pá 
14–17 hod  Neředín, Karafi átova 6/Marie Havlínová/po a čt 14–17 hod  Lazce, Demlova 18/RNDr. Eva 

Sommerová/út 15–17 hod st 15–17 hod  Lošov, Svolinského 15/Věra Kovaříková/st 14–17 hod
 Nedvězí, Jilemnického 29/Soňa Konkolová/čt 14–17 hod  Nové Sady, Peškova 1 (Kavárnička, výdej obě-

dů)/RNDr. Jiří Stranyánek/ út 14–17 hod  Polská 57 (výdej obědů)/Mgr. Marta Telcová/čt 14–17 hod
 Radíkov, Náprstkova 1/Františka Prášilová/st 14–17 hod  Slavonín, Kyselovská 74/Ludmila Dvořáčková/ 
út 14–17 hod  Sv. Kopeček, nám. Sadové 7 (klub od 1. 1. 2013)/Stanislav Jeřábek/ st 14–17 hod  Tererovo 

náměstí 2/Mgr. Jiří Hudeček/út 14–17 hod  Topolany, Nedbalova 8/Řezaninová Hana/út 15–17 hod
 U hradeb 2 (výdej obědů)/Eva Myslínová/po (šach) a út 14–17 hod  Erenburgova 26 (klubovna)

Přehled klubů seniorů v Olomouci
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Možná jste se dostali do situace, 
která je pro vás obtížná, a nemá-
te se na koho obrátit. Třeba máte 
problémy s bydlením, nevíte, 
na jaké sociální dávky máte ná-
rok, přestáváte zvládat péči o sebe 
nebo své blízké. Je hodně věcí, 
které vás mohou trápit, a netušíte, 
kdo by vám s nimi pomohl. Prá-
vě pro vás je tu speciální oddělení 
magistrátu.
Kdo mi může pomoci?
V rámci odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Olomouce již ně-
kolik let funguje oddělení sociální 
práce a poradenství, kde vám nejen 
s výše uvedenými problémy mo-
hou pomoct odborně zdatní soci-
ální pracovníci. Ti poskytují pora-
denství (nejen) pro seniory v oblas-
ti dávek – ať už jsou to dávky státní 
sociální podpory, dávky pomoci 
v hmotné nouzi nebo dávky pro 

Seniorům dokážeme dobře poradit

osoby se zdravotním postižením. 
Dále zprostředkovávají a pomáhají 
zajistit pomoc při péči o sebe a do-
mácnost, například za využití pečo-
vatelské služby nebo osobní asis-
tence. V neposlední řadě poskytují 
poradenství při péči o blízkou oso-
bu, jejíž zdravotní stav se zhoršil 
tak, že se o ni rodina z různých dů-
vodů nemůže postarat v domácím 
prostředí. V těchto případech vám 
sociální pracovníci města pomohou 
vyhledat vhodné pobytové zaříze-
ní, pomáhají podávat žádosti do za-
řízení a podporují rodinu v péči 
o blízkou osobu. 
Speciální oblastí poradenství, které 
je v současné době čím dál častější, 
je poradenství dluhové. Pokud jde 
o zadlužování, jsou senioři jednou 
z nejohroženějších skupin. Stačí po-
depsat jednu nevýhodnou smlouvu, 
kterou si člověk důkladně nepřečte, 

případně se nezeptá na nejasnosti, 
a kolotoč dluhů se roztáčí. 
Kdy službu využít?
Ve vstupní hale budovy odboru so-
ciálních věcí magistrátu na Vejdov-
ského 1 je informační centrum, 
kde se vám bude věnovat sociální 
pracovník, a pokud je váš problém 
složitější, domluví vám schůzku 
se specializovaným kolegou či ko-
legyní z oddělení sociální práce 
a poradenství. Pracoviště můžete 
kontaktovat i telefonicky či e-mai-
lem. Pokud vám zdravotní stav 
brání přijít osobně, lze si domluvit 
schůzku ve vaší domácnosti.
Nejčastější problémy
Na tuto otázku odpovídá vedoucí 
oddělení sociální práce a pora-
denství Roman Darek: „Nejčastě-
ji jsou to situace týkající se péče  
o blízkou osobu v souvislosti s ra-
pidním zhoršením zdravotního sta-
vu. V takovém případě se snažíme 
obstarat vhodné služby a příbuzné 
podpořit v nečekané situaci.“ 
Sociální pracovníci spolupracují 
také s lékaři, poskytovateli soci-
álních služeb nebo nemocnicemi. 
Někdy se ozvou i lidé, kteří mají 
třeba obavy o sousedku – senior-
ku, která nemá příbuzné, zhoršil se 
jí zdravotní stav, zapomíná platit 
složenky, vypnout plyn a podobně. 
„Lidé se často bojí podobné pří-
pady oznámit, neví, kam se obrá-
tit, stydí se zeptat, problém neřeší 
a nechají situaci zajít do krajnosti. 
Proto pokud máte podobné problé-
my, neváhejte nás kontaktovat,“ 
nabízí Roman Darek.               (lh)

Sociální pracovníky najdete v budově odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, na adrese 
Štursova 1, Olomouc (vedle obchodního domu Kaufl and, v těsné blízkosti tramvajové zastávky Vejdov-
ského a hlavního vlakového nádraží). Informační centrum můžete kontaktovat také na tel. 585 562 406 
nebo emailem na adrese odb.sv@olomouc.eu. Veškeré poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

Úřední hodiny: pondělí 8:00–12:00 a 13:00–17:00 | úterý 8:00–12:00 a 13:00–15:30
středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00 | čtvrtek 8:00–12:00 a 13:00–15:30

Odborníci dokáží seniorům poradit v řadě otázek.       Ilustrační foto: archiv
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Sdružení obrany spotřebitelů Mo-
ravy a Slezska (dále jen „SOS 
MaS“) je spolek, který hájí zájmy 
spotřebitelů. Navazuje na činnost 
podobných organizací na ochranu 
spotřebitele, působících od roku 
1993. Od letošního února je 
možno poradnu navštívit v nových 
prostorách klubu pro seniory sta-
tutárního města Olomouce v Ja-
voříčské ulici 2, poblíž tramvajo-
vé zastávky Okresní soud. Je ote-
vřena každý první pátek v měsíci 
od 12 do 16 hodin. 
Pro koho jsou naše 
služby?
SOS MaS poskytuje své služby 
všem spotřebitelům, kteří se na něj 
obrátí. Prioritní je osobní poraden-
ství, jehož výhodou je především 
možnost řešit i složitější případy vy-
žadující podrobné seznámení s pí-
semnými podklady. Ve složitějších 
případech mohou poradci konzulto-
vat odpověď také s právníkem.
Nejčastější problémy? 
S podomním prodejem
V poslední době se v Olomouci 
nejčastěji setkáváme s výskytem 
stížností na praktiky podomního 
prodeje na základě tzv. nevyžá-
dané reklamy. V praxi to zname-
ná, že v poštovní schránce najdete 
nabídku služby – prodej výhodné 
„akční nabídky“, např. malá do-
mácí topidla, kominické a revizní 
práce atd. Nabídka je samozřejmě 
výhodná jen v omezeném čase ně-
kolika dní, mnohdy inzerovaná 
s výraznou množstevní slevou. 
Základem nabídky je důležitá in-
formace – uvedení tel. čísla, kde 
si můžete telefonicky objednat 
předvedení zboží, případně služ-
bu a provedení práce, a to ve vámi 
vybraném termínu.

Spotřebitelům pomáhá nezisková 
poradna, nyní na nové adrese

Dále to bývá podobné. Obchod-
ník nebo pracovník fi rmy dojedná 
schůzku, k vám domů přijde sluš-
ný, čistě oblečený, příjemný člo-
věk v termínu vámi dojednaném 
a vy ho bez okolků a s důvěrou 
pustíte do domácnosti. Přece jste si 

vše dohodli předem. Pracovník fi r-
my se prokáže nějakou průkazkou 
(to v lepším případě), ale hlavně se 
odvolá na předem telefonicky do-
mluvenou schůzku u vás doma. To 
je pro mnohé záruka serióznosti. 
A začíná zase stejný scénář – nej-
častěji podlehne důvěřivý seni-
or tradiční rétorice podomních 
prodejců, že jejich zboží má 
několik výhodných a jedinečných 
NEJ. Je Nejlepší, Nejpraktičtější, 
Nejúspornější, Nejmodernější 
a hlavně Nejlevnější. A když 

už ho přivezli ukázat až k vám 
„do obýváku“, bývá velice složité 
a nepříjemné takto zajímavou 
a výhodnou nabídku odmítnout.
Jak to dopadá? Kupní smlouva se 
podepíše, nejlépe se složenou ma-
lou zálohou. Za několik dní přijde 
tatáž osoba, nebo kurýr, zboží vám 
již nepředvede, nýbrž zabalené po-
staví ke dveřím, převezme dopla-
tek a už ho neuvidíte. Po rozbalení 
zjistíte, že věc je bud nekompletní, 
nebo si k ní musíte dokoupit další 
součásti – například v případě to-
pidel palivo.
V  Olomouci je podomní 
prodej zakázán
V případě, že budete chtít o zboží 
určité přesné informace, podklady 
pro pojišťovnu nebo budete chtít 
odstoupit od smlouvy či zboží re-
klamovat, již se zpětně nikoho ne-
dovoláte. A to například proto, že 
mnohdy falešní kominíci nemaj í 
patřičná oprávnění ke své činnosti.
Michaela Chodilová, poradkyně 
SOS MaS pro Olomoucký kraj, 
k tomu říká: „Podomní prodej je 
v Olomouci zakázán obecně zá-
vaznou vyhláškou. Pokud si však 
chcete přece jen pozvat prodejce 
domů, předem si fi rmu prověřte 
na internetu,  u známých či na úřa-
dě. A když se přesto rozhodnete, 
zařiďte to tak, abyste nebyli doma 
sami. Mějte při jednání jako oporu 
někoho z rodiny nebo známých.“ 
Ve všech těchto případech totiž 
platí, že nejlepší rada je řídit se 
selským rozumem. Také mějte 
na paměti, že nejlevnější nebývá 
vždy nejlepší. A nakonec si také 
musíme uvědomit, že svoboda 
rozhodování má i druhou stranu 
mince, kterou je zodpovědnost 
za vlastní činy.                         (zd)

SOS MaS pořádá semináře také 
pro zájemce z Olomouce. 

Foto: archiv SOS MaS
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Změnilo mi to život, ale  
říká Růžena Kamarádová,  kterou  

Jak to tehdy v létě 1948 bylo?
Cvičila jsem v Sokole. Byla jsem 
jako dorostenec na sokolském sle-
tu už v roce 1938. Tehdy v červen-
ci 1948 jsme opět cvičily v Praze. 
Když přišla řada na nás, čeka-
ly jsme, až se na tribuně objeví 
Edvard Beneš. Pořád nic, byl tam 
stále jen Gottwald, a pro toho my 
jsme cvičit nechtěly. Přemlouvali 
nás, že pan prezident přijde později, 
hlavně ať už cvičíme. Slíbily jsme 
si, že jakmile se pan Beneš obje-
ví, začneme cvičit skladbu znovu 
od začátku. Jenže on se vůbec ne-
objevil. Skandovali jsme, že chce-
me Beneše na Hradě a ne v ohradě. 
Volali jsme na lidi, aby se probudili 
a byli odvážní, ale nikdo se k nám 
nepřidával. Lidi už měli strach. 

A potom jste roznášela letáky, což 
vás přivedlo do cesty komunistic-
ké bezpečnosti…
Vždyť já jsem je ani nestačila 
roznést! Pracovala jsem tehdy 
v písárně na ředitelství státních 
drah v Olomouci. Když v září pre-
zident Beneš zemřel, odjela jsem 
na jeho pohřeb do Prahy. Pak mi 
jedna kamarádka ukázala přepis 
slov, která Beneš pronesl v úno-
ru při demisi vlády. Přečetla jsem 
si to a s textem souhlasila. Beneš 
měl pravdu, a ne Gottwald! Pře-
psala jsem to na blánu a na cyk-
lostylu natočila tři stovky kopií. 
Blánu jsem zmačkala a normálně 
hodila do koše, nenapadlo mě, že 
s tím někdo bude dělat problémy, 
tehdy jsem se nebála. Část kopií 

jsem dala kamarádkám, a vysvět-
lila jim, že to mají předat jen spo-
lehlivým lidem, ne rozdávat to bez 
rozmyslu komukoliv. Přece jenom 
už ta doba byla taková zlá. Já jsem 
pak zbylé kopie odnesla domů. No 
a za týden nás lapli.
A jak konkrétně se to odehrálo?
Estébáci přišli do naší kanceláře, 
s nimi náš přednosta. Řekl, aby-
chom založily čistý papír do strojů 
a psaly, co nám budou diktovat. 
Všechny jsme tedy psaly, a mě už 
bylo jasné, která bije. Nenapadlo 
mě ale vůbec, že nás za to zavřou. 
Pak si odnesli ty popsané papíry, 
a když přišli znovu, ukázali na ně-
kolik z nás se slovy: Ta, ta, ta a ta 
půjde s námi. Tak jsme šli a už jsme 
se nevrátily. Podle písma zjistili, 

Růžena Kamarádová, 

rozená Sedláčková, je vitální 

dáma, které by sotva kdo há-

dal její věk. I když má dvě děti, 

vnoučata a  pravnoučata, tedy 

početné příbuzenstvo, bydlí 

sama v malém bytě v Olomou-

ci. „Nikdy jsem neměla ráda 

fňukání. Stačím si sama, všech-

no zvládnu,“ říká paní Kamará-

dová, která už oslavila devade-

sáté narozeniny. Tato drobná 

sympatická žena zažila odvrá-

cenou stránku „radostné spo-

lečnosti“, kterou u nás od úno-

ra 1948 budovali komunisté. 

V roce 1948 ji příslušníci Stát-

ní bezpečnosti odvedli rovnou 

z  práce a  od  tohoto okamžiku 

se domů podívala až za tři roky, 

šest měsíců a  dvanáct dní. 

Ve čtyřiadvaceti letech zlomový 

okamžik života… 

Je to už dávno, kdy paní Kamarádová na vlastní kůži okusila nesmy-
slnou krutost komunistického režimu. Přesto jí vzpomínky na dobu 
věznění z paměti nevymizely.                                 Foto: Michal Folta
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 nezlomili mě, 
 v roce 1948 uvěznili komunisté

na kterých strojích se ten leták opi-
soval. Týden jsme pak byly na StB, 
což byla opravdu hrůza, tam se ne-
dalo ani spát, neustále na nás sví-
tili, řvali na nás, byly jsme týden 
pořád ve stejném oblečení… Pak 
následoval soud, celkem nás tehdy 
stálo před soudem pět.
Jak to probíhalo tam?
Gottwald pro nás žádal trest smrti. 
Měla to být výstraha celé republi-
ce. Nejhorší v celé soudní síni byl 

prokurátor. Soudce byl asi pře-
ce jen rozumnější. Naším štěstím 
bylo asi i to, že politické procesy 
tenkrát teprve začínaly, nemě-
li v tom ještě tu správnou praxi. 
Obhájce mi předem říkal, abych 
brala jakýkoliv trest odnětí svobo-
dy, protože mi hrozí i smrt. Takže 
když mě pak odsoudili za trestný 
čin příprav a úkladů o republi-
ku k těžkému žaláři na sedm let, 
vlastně jsem mohla být ještě ráda. 
Kolega dostal taky sedm let a další 
obžalované kamarádky tresty šest, 
pět a pět let.
A zjistila jste, jak na vás vlastně 
přišli?
Až po mnoha letech, v roce 1968, 

když jsem se mohla jet na Pankrác 
podívat do mých spisů. Zjistila 
jsem, že to byla kolegyně, která 
bývala kdysi v dětství mojí nej-
lepší kamarádkou. V té době už 
to byla taková ženská mrcha, spa-
la se spoustou chlapů, tehdy byla 
zrovna milenkou šéfa, a ta nás 
udala. Jen nechápu, jak je možné, 
že potom u soudu svědčila spíš 
v náš prospěch. Nevím, nerozu-
mím tomu. Už jsem s ní pak ni-
kdy nemluvila, tak jsem se jí na to 
ani nezeptala. Mimochodem, tam 
na Pankráci mi jeden právník pro-
zradil, že nás v roce 1948 prý sou-
dili podle tehdy už neplatných zá-
konů někdy z dob Marie Terezie, 
ale vůbec jim to nevadilo. 
Můžete zkusit nějak stručně po-
psat léta ve vězení? 
To je těžké jen tak stručně shrnout. 
Je to absolutně odlišné od normál-
ního života. Nechtěla jsem si při-
dělávat problémy, chtěla jsem mít 
šanci na propuštění po polovině 
trestu. Na celu k nám dávali běžné 
trestankyně, prostituky, zlodějky 
i vražedkyně. Pamatuju si na vra-
žedkyni, která zabila svého muže, 
uvařila a dala sežrat prasatům. 
Ta s námi v cele trávila poslední 
noc před popravou. Pořád chodila 
po cele a bylo to hrozně děsivé. 
Vůbec jsem nespala, měla jsem 
strach… Ty zlodějky, které k nám 
dali, na nás na pokyn estébáků do-
nášely. Oznámily třeba, že jsme 
u sebe měli tužku a kousek papí-
ru, nebo například nějakou část 
osobního oblečení, což se nesmělo 
a znamenalo to pak trest v podobě 
snížených dávek jídla, které už tak 
bývaly mizerné. Důležité je i to, 

že jsme byly odsouzeny k těžké-
mu žaláři. To znamená třeba to, že 
nám každý čtvrt rok sebrali kava-
lec a my musely spát na zemi. 

A co práce? Tehdy jste ve vězení 
asi neležely celé dni a nekoukaly 
na televizi, že?
To samozřejmě ne. Pět dní v týd-
nu jsme pracovaly v prádelně, 
a zbylé dva dny nás vozili praco-
vat na poli. Tam se mimochodem 
moje kolegyně chtěla vidět s ro-
diči, ti přijeli a stáli někde v dálce 
na kraji pole, já jsem jí ale říkala, 
aby to už nedělala, abychom si 
zbytečně nepřidělávaly problémy. 
Taková setkání pro nás byla zaká-
zaná. Pokud jde o lékařskou péči, 
když jsem se jednou jedinkrát do-
stala k doktorovi, a to jsem na tom 
byla opravdu špatně, zajímal se 
nejdřív o to, za co jsem ve věze-
ní. Když jsem mu to řekla, ptal se, 
zda se umím modlit. A když jsem 
přisvědčila, řekl mi, ať se tedy 
modlím. Tím veškerá jeho lékař-
ská péče skončila. Snažila jsem 
se to tam přežít, starala jsem se 
o sebe a věřila, že to nějak zvlád-
nu. Nezlomili mě, snažila jsem se 
být statečná.
Po propuštění to vypadalo jak?
Byla jsem na tom hodně špat-

Vlastnoručně opsaný text letáku 
s proslovem Edvarda Beneše.
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Pavilon A Výstaviště Flora Olomouc se 
opět změnil na taneční parket. Půl den 
v něm tentokrát protančili olomoučtí senio-
ři. Město pro ně ve středu 25. února připra-
vilo velmi oblíbenou tradiční Veselici. 
Příjemné slavnostní setkání, které si 
v prostorách nově zrekonstruovaného 
pavilonu A nenechalo ujít více než šest 
stovek tance a zábavy chtivých seniorů, 
zahájil primátor města Antonín Staněk 
a jeho náměstek Ladislav Šnevajs. „Vel-
mi si vážím vašeho tak velkého zájmu, 
toho, že jste opět dokázali naplnit pro-
story do posledního místa. Je vidět, že 
stojíte o to, trávit svůj čas aktivně a spo-
lečně. Vaši činorodost chceme i nadále 
podporovat. Letos vás proto čeká mnoho 
akcí v dalším bohatém programu,“ uvedl 
na úvod primátor Antonín Staněk. 
O obrovském zájmu seniorů být u spo-

lečenského dění v Olomouci svědčí fakt, 
že vstupenky na Veselici byly vyprodány 
do posledního místa. „Loni poprvé jsme 
Veselice přesunuli do reprezentativních 
prostor pavilonu A. Na první termín do-
razilo cca 570 lidí na druhém termínu jich 
bylo již 630 a museli jsme doplňovat dal-
ší stoly. Letos šlo do prodeje 600 lístků 
a všechny byly zase rychle pryč,“ popsal 
zájem seniorů Zdislav Doleček z odboru 
sociálních věcí magistrátu. „Podstatná 
většina návštěvníků je z řad členů klubů 
pro seniory statutárního města Olomou-
ce, kterých registrujeme celkem 1 200, 
ale mnoho seniorů je také z klubů seniorů 
mimo Olomouc, například ze Skrbeně, 
Vrbátek či Choliny,“ doplnil náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs. 
Program tradičních Veselic zažíná vždy 
ve 13:00 a končí v 19:00. „Senioři si čas 

Veselice na Floře dokáže i zázraky!

velmi pochvalují, protože večer jsou již 
bezpečně v pohodlí svého domova. Kro-
mě času konání je starší generaci přizpů-
sobena hudba a to nejen repertoárem, ale 
také úrovní hlasitosti,“ vysvětluje za or-
ganizátory Zdislav Doleček z magistrátu. 
„Nesmím opomenout, že naše Veselice 
má také účinek léčebný. Nejednou se sta-
lo, že se senioři vraceli, popřípadě druhý 
den docházeli pro hole a berle,“ popisuje 
s úsměvem úspěch akcí vedoucí oddělení 
sociálních služeb Zdislav Doleček. 
Tradice Veselic trvá v Olomouci od roku 
2007, zpravidla se konají dvakrát ročně. 
Původním místem pro setkávání byla 
např. společenská místnost v Nemila-
nech, Armádní dům nebo Sokolovna 
ve Slavoníně, prostory však dlouhodobě 
nedokázaly zájem seniorů uspokojit. 

(rš)

ně zdravotně. Jeden lékař mi pak 
řekl, že kdybych v tom vězení byla 
ještě o chvíli déle, byl by to můj 
konec. Ničil mě nervový stres, 
měla jsem žaludeční i srdeční ne-
urózu. Když mě v polovině trestu 
propustili, dostala jsem další čtyři 
roky podmínky a poslali mě pra-
covat do TOSu. Nesměla jsem mít 
lepší práci, jen manuální. A celou 
tu dobu mě sledoval jeden vyčle-
něný estébák. Jednou mi dokonce 
do práce podstrčil leták. Kole-
ga ho spálil, což ale neměl dělat, 
hned jsem mu řekla, že jsme leták 
měli raději ofi ciálně donést řediteli 

podniku. A taky že ano, za pár dní 
pro nás přijeli estébáci a bylo zle. 
Naštěstí se za mě tehdy postavil 
ředitel. Jak ten pak dopadl, to jsem 
se nedozvěděla. 
A co sousedé a přátelé, jak se 
k vám chovali?
Někdo se se mnou přestal stýkat, 
někdo dělal, že mě vůbec nezná. 
Já jsem ale po propuštění stejně 
neměla náladu se s někým vídat, 
byla jsem na tom opravdu zdravot-
ně špatně. Někdo se ke mně cho-
val slušně. V roce 1968 jsem se 
díky dávnému kamarádovi dostala 
navzdory zákazu kancelářské prá-

ce zpět k drahám na oddělení kon-
troly přepravních tržeb. Chovala 
jsem se slušně, snažila jsem se  
nijak režim nedráždit, a na KPT 
jsem mohla zůstat až do důchodu. 
Takový trest musel změnit váš ži-
vot. Dokázala jste se s tím smířit? 
Jistě, změnilo mi to život podstat-
ně! Zničili mi tím mládí. Odpustit 
lidem, kteří mi ničili život, to moc 
nejde. S tou, která mě udala, jsem 
už do její smrti nepromluvila. Dá 
se s tím ale smířit, a je pravda, že 
mě tím nijak nezlomili. Já ostatně 
vůbec nemám ráda nějaké fňukání. 

 Michal Folta

Veselici zahájili primátor Olomouc Antonín Staněk a jeho náměstek Ladislav Šnevajs (s mikrofonerm). 
Poté už mohla začít taneční zábava.                                                                       Foto: Blanka Martinovská

pokračování ze strany 11…
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Amatérští řidiči seniorského věku 
se často dotazují strážníků Měst-
ské policie Olomouc, kdy a proč 
vlastně mají navštívit lékaře kvů-
li řízení vozidla, přestože se cítí 
zdravotně v pořádku. Pojďme se 
tedy na tuto problematiku podívat 
z hlediska platné legislativy.
Povinnost řidiče podrobit se lékař-
ským prohlídkám upravuje zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen 
silniční zákon). Podle něj se pra-
videlným lékařským prohlídkám 
musí podrobit řidič nejdříve šest 
měsíců před dovršením 65 a 68 let 
věku a nejpozději v den dovršení 
tohoto věku. Po dovršení 68 let 
pak už musí řidič absolvovat pra-
videlnou lékařskou prohlídku ka-
ždé dva roky. Pro tyto prohlídky 
není nutné hledat lékaře specialis-
tu – prohlídku provede praktický 
lékař, u kterého je řidič senior re-
gistrován. 
Posuzující lékař na základě aktuál-

Jak je to s pravidelnými lékařskými 
prohlídkami řidičů-seniorů

ního zdravotního stavu řidiče určí 
ter mín další lékařské prohlídky, 
který může být i dříve, než je zá-
konem předepsaný. Zároveň také 
může nařídit provedení dalšího 
odborného vyšetření, například 
zraku či sluchu. 

Na základě absolvované prohlíd-
ky obdrží řidič od lékaře doklad 
o zdravotní způsobilosti, který je 
povinen mít dle silničního záko-
na pří řízení motorového vozidla 
u sebe, aby jej mohl předložit při 
silniční kontrole policistům. V pří-

Bezmála 150 tisíc seniorů žije 
v Olomouckém kraji. Společné ře-
šení některých jejich obecně zná-
mých problémů či třeba koordi-
nace postupu při hledání projektů 
a volnočasových aktivit, to je náplň 
činnosti Krajské rady seniorů. 
„Uplynulý rok byl z mého pohledu 
k nám seniorům poměrně příznivě 
nakloněn,“ říká Milena Hesová, 
předsedkyně Krajské rady seni-
orů Olomouckého kraje. „Podle 
předsedy Rady seniorů České re-
publiky Zdeňka Pernese se i díky 
obrovskému úsilí RSČR podařilo 
zvednout laťku života seniorské 
populace. Došlo k obnovení plno-
hodnotné valorizace penzí, zno-

V Olomouckém kraji funguje krajská rada seniorů
vuobnovení zrušené slevy na dani 
pro 150 tisíc pracujících důchodců 
a zrušení poplatků ve zdravotnic-
tví.“ Rada seniorů ČR zpracovala 
návrh zákona o minimálním sta-
robním důchodu, a pokud bude při-
jat, podstatně se změní postavení 
185 534 příjemců nejnižších penzí.
Na druhém zasedání Krajské 
rady seniorů Olomouckého kra-
je (KRS) 24. listopadu 2014 byla 
zvolena do čela této organizace 
nová předsedkyně Milena Heso-
vá. „Základní myšlenkou a cílem 
seniorské rady Olomouckého kra-
je, v němž žije 146 000 seniorů, je 
aktivizovat kluby seniorů a spol-
ky veteránů v regionu pro zapo-

jení do činnosti KRS, podílet se 
na řešení problematiky seniorů, 
zaměřit se na volnočasové aktivity 
seniorů, cestování, využívání slev 
Senior pasu, pořádání seniorských 
sportovních soutěží na úrovni kra-
je i celostátní a řešení problema-
tiky související s kvalitou života 
seniorů,“ vypočítává Milena He-
sová. K tomuto účelu byla nově 
zřízena na podatelně Krajského 
úřadu Olomouckého kraje schrán-
ka, kam mohou senioři směřovat 
všechna svá přání, nápady, připo-
mínky, či žádosti o členství.  (red)
Kontakt na předsedkyni KRS 
Milenu Hesovou: 
milenahesova@seznam.cz

padě, že řidič-senior vlastní platný 
doklad o zdravotní způsobilosti, 
avšak při řízení motorového vozi-
dla jej nemá u sebe, může mu být 
na místě policistou uložena blo-
ková pokuta do 2000 Kč, přičemž 
ve správním řízení činí tato pokuta 
1500 až 2500 Kč. 
Pokud řidič-senior neabsolvoval 
stanovenou lékařskou prohlídku, 
a přesto řídí motorové vozidlo, hro-
zí mu pokuta 5.000 až 10.000 Kč 
a zákaz činnosti na 6 měsíců až 
1 rok. Body se za tyto přestupky 
nezaznamenávají. 
Pro úplnost je nutno zmínit i sku-
tečnost, že pokud řidič-senior, 
který nemá lékařskou prohlídku, 
způsobí při řízení motorového vo-
zidla škodu, pojišťovna ji sice z ti-
tulu zákonného pojištění uhradí, 
současně však může uplatnit vůči 
řidiči tzv. právo regresu, tedy žá-
dat na něm uhrazení částky, kterou 
za viníka nehody poškozenému 
vyplatila.                 Tomáš Musil, 

Městská policie Olomouc
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BŘEZEN
24HODINOVÉ ČTENÍ 
Z BIBLE | 23. 3. od 16 hodin | 
kaple svatého Jeronýma
na radnici

JEDEN SVĚT 24.–30. března 
Olomouc | 17. ročník 
mezinárodního festivalu 
dokumentárních fi lmů o lidských 
právech | www.jedensvet.cz

DUBEN
ACADEMIA FILM 
OLOMOUC
14.–19. dubna | Umělecké 
centrum Univerzity Palackého, 
Horní náměstí | 50. mezinárodní 
festival populárně-vědeckých 
fi lmů | www.afo.cz

BRÁNY PAMÁTEK 
DOKOŘÁN | sobota 18. dubna | 
Husův sbor | zpřístupnění 
Husova sboru v rámci 
letošních akcí k 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa, 
koncert Konzervatoře 
Evangelické akademie, 
komentované prohlídky v rámci 

Když utichly poslední výstře-
ly a lidé mohli uvěřit v mír, byla 
to nepředstavitelná úleva. Letos 
v květnu uplyne rovných sedm de-
sítek let od konce nejničivější vál-
ky všech dob. Toto výročí si připo-
mene také město Olomouc a jeho 
obyvatelé. Olomoucká radnice 
proto připravuje sérii akcí, které 
nám mají připomenout význam 
konce války. Na programu jsou 
i výstavy, rekonstrukce bitvy, další 
pietní akce a velký operní koncert.
Výběr z programu
neděle 26. dubna
Pietní vzpomínka u příležitosti 
70. výročí vypálení Javoříčka –

Olomouc oslaví 70. výročí konce 2. světové války
otevření nové muzejní expozice, 
odhalení modelu původní podoby 
obce, vysazení symbolické lipové 
aleje, výstava děl výtvarné soutěže. 
sobota 2. května | 10:00
Uctění památky obětí II. světové 
války – položení věnců u památ-
níku na střelnici (Olomouc – Laz-
ce) 21 přerovských a 2 olomouc-
kých občanů, kteří zde byli muče-
ni a zastřeleni
neděle 3. května
Vzpomínkový akt u pamětních 
desek v nádvoří radnice
položení květin u tří pamětních de-
sek obětem 2. světové války
Vernisáž výstavy fotografi í osvobo-

zení Olomouce na Horním nám.
– doba trvání výstavy: 3. 5.–20. 6.
pátek 8. května
Oslavy Dne vítězství
–  uctění památky obětí válek 
v Olomouci (Řepčín, Ústřední 
hřbitov, Čechovy sady) 
sobota 9. května
Rekonstrukce osvobození
Radíkova 
– rekonstrukce bitvy za účasti tan-
ku T34 a další techniky
pondělí 22. června
Koncert operního pěvce Ilde-
brando D‘Arcangelo – open air 
koncert na Horním náměstí v Olo-
mouci + ohňostroj

Kam na jaře za zábavou i vzděláním
Mezinárodního dne památek 
a historických sídel
www.olomouc.eu/brany-
pamatek-dokoran
FLORA OLOMOUC 
23.–26. dubna | Výstaviště 
Flora, Smetanovy sady | jarní 
etapa mezinárodní zahradnické 
a květinové výstavy a veletrhu | 
www.fl ora-ol.cz
KVĚTEN
EKOLOGICKÉ DNY
pátek 1. května | Horní náměstí | 
ekojarmark, kulturní program, 
výstavy, besedy a přednášky | 
www.slunakov.cz
DVOŘÁKOVA OLOMOUC
1.–23. května | kostel sv. Mořice |
mezinárodní hudební festival | 
www.mfo.cz
DEN EVROPY | úterý 5. květen |
Horní náměstí | open-air program 
s koncerty, zábavou a soutěžemi | 
www.europe-direct.cz/
strediska/olomouc
DIVADELNÍ FLORA
8.–20. května | Horní náměstí, 
Moravské divadlo, S-cube, 

Divadlo na cucky a Umělecké 
centrum UP | 19. ročník mezi-
národního divadelního festivalu |  
www.divadelnifl ora.cz

OLOMOUCKÁ MUZEJNÍ 
NOC | pátek 15. května | 
Olomouc | 2. ročník společné 
akce olomouckých muzeí, galerií 
a dalších kulturních institucí, 
noční prohlídky expozic 
s doprovodným programem | 
www.olomouckamuzejninoc.cz

GARDEN FOOD FESTIVAL | 
16.–17. května | Smetanovy sady
1. ročník gastronomického 
festivalu | 
www.gardenfooodfestival.cz

OLOMOUCKÉ VINNÉ 
SLAVNOSTI | sobota 23. května |
Horní náměstí | jarní část 
vinných slavností | 
www.olomoucka-vinna.cz
NOC KOSTELŮ | 
pátek 29. května | Olomouc
6. ročník zpřístupnění 
olomouckých kostelů 
a modliteben | 
www.nockostelu.cz
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V obci Příkazy mezi Olomou-
cí a Litovlí se nachází „Hanácké 
skanzen“, který je jedinečným do-
kladem hliněného lidového stavi-
telství z oblasti Hané. V nynějším 
rozsahu byl otevřen v roce 1994 a je 
vhodným cílem jak pro turistické 
a poznávací výlety, i pro návštěvu 
kulturních pořadů či předvádění 
starých řemesel a technik. Z Olo-
mouce se sem pohodlně dostanete 
za půl hodiny vlakem (trať Olo-
mouc – Drahanovice) nebo linko-
vým autobusem (linka Olomouc –
Litovel).
Skanzen tvoří kompletní hanácký 
statek s obytnou a hospodářskou 
částí z roku 1875, na něj navazu-
jí zahrady se starými ovocnými 
stromy a čtyři špaletové stodo-
ly. Všechny stavby v areálu jsou 
památkově chráněny a doplňuje 
je bohatý mobiliář, který přiblí-
ží návštěvníkům život na Hané 
v 19. století a na jeho přelomu. 
Obytná část usedlosti představuje 
předměty a vybavení tradiční ku-
chyně a světnic či řemeslnou dílnu. 
V hospodářské části objektu pak 
uvidíte předměty spjaté s chovem 
domácího zvířectva a každoden-
ním životem na statku. Stodoly na-
bízejí náhled do světa starých ze-
mědělských strojů, vozů či motorů. 
V areálu je možnost komentova-

ných prohlídek, jejichž doplňkem 
jsou různé tradiční kulturní a ře-
meslné akce, např. dny hliněného 
stavitelství s výrobou nepálených 
cihel, oblíbené jsou také interaktiv-
ní ukázky tradiční sklizně a výmla-
tu, kdy si sami návštěvníci mohou 
vyzkoušet tyto dříve běžné práce 
venkovanů. Nechybějí ani gastro-
nomicky zaměřené akce jako tva-
růžkové hody nebo vaření piva. 
Ve skanzenu se slaví i velikonoční 
a vánoční svátky, konají se řemesl-
né jarmarky nebo koncerty.
Bývalé sýpky nad obytnou částí 
jsou upraveny jako galerie, kde se 
v sezóně po měsíci střídají výstavy 
různých umělců. Příjemné poseze-
ní na dvoře usedlosti nabízí stylo-
vá hospůdka „U Berana“. Auten-
ticitu statku dodávají živá domácí 
zvířata. 
Areál skanzenu je bezbariéro-
vý, cyklisté i psi na vodítku jsou 
zde vítáni. Dojem z cesty časem 
o století zpět si můžete prodlou-
žit vycházkou po obci Příkazy, 

kde najdete dvě dochovaná žudra 
(u domů č.p. 26 a 50). Vesnice je 
zajímavá i z velké části docho-
vaným historickým půdorysem. 
I proto byla nejhodnotnější část 
obce roku 1995 prohlášena vesnic-
kou památkovou rezervací.
Soubor staveb lidové architektury 
(Hanácké skanzen)
Národní památkový ústav – Územní 
odborné pracoviště v Kroměříži
Příkazy 54, Příkazy
tel:  +420 724 592 675, 
e-mail: prikazy@npu.cz
Facebook: Hanácké skanzen
Cena za prohlídku expozice (60 min.):
Plné vstupné:            60,- Kč
Snížené vstupné:       40,- Kč
Rodinné vstupné:    160,- Kč
Otevírací doba:
květen: 10–16 hod.,   
jen víkendy a svátky
červen – srpen: 10–17 hod.,   
denně mimo pondělí
září: 10–16 hod.,   
denně mimo pondělí 
Začátky prohlídek v každou celou 
hodinu.                                       (hp)

Jak se kdysi žilo na Hané? 
Projděte si skanzen v Příkazích
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Březen a duben roku 1900 byly, 
soudě dle článků v dobovém tisku, 
v Olomouci docela pestré. Podle 
křesťanského kalendáře měli Olo-
moučané v březnu držet půst, nic-
méně někteří měšťané se s přehle-
dem věnovali raději zábavě a tan-
ci. České obyvatelstvo si užívalo 
pravidelných koncertů vojenské 
huby v Národním domě, divadla 
v České besedě a také návštěvy 
skladatele Antonína Dvořáka. 
Nejprve základní údaje. Rok 1900, 
to v Olomouci znamená pokraču-
jící éru starostování pana Karla 
Brandhubera a vládu německé-
ho vedení radnice. Olomouc se 
stále ještě nespojila s blízkými 
předměstími, kde převažoval čes-
ký živel, a tudíž šlo o město s ně-
meckou většinou obyvatelstva. 
V malé, ale německé Olomouci 
žilo kolem 20 tisíc obyvatel. 
Pokud jde o postní období, to se 
snažili olomoučtí katolíci dodr-
žovat. V novinách se vedly spory 
o to, zda je vhodné a normální, 
aby se v době půstu pořádaly ta-
neční zábavy. Obdeník Našinec 
sice uznává, že se „Židé a neka-
tolíci mohou i v postní době bavit 
jak chtějí“, ale ohrazuje se pro-
ti tvrzení, že na taneční zábavě 
v olomouckém německém kasinu 
hrála zdejší vojenská hudba. „Nej-
vyšší vojenský hodnostář zajisté 

toho nestrpí, aby statečného voj-
ska jeho bylo zneužíváno k takové 
náboženské provokaci,“ konsta-

tuje redaktor Alexander Jiříček 
s odkazem na nejvyššího vojen-
ského pána, císaře Františka Jose-
fa. Ovšem po půstu si to i katolíci 
vynahradili, například oblíbenými 
koncerty. „Ve velikonoční pondě-
lí byla návštěva Národního domu 
tak hojná, že nebylo již místečka, 
a někteří hosté, nenaleznuvše mís-
ta, museli odejít.“ 

Zatímco poslušní křesťané tedy 
drží půst, tisk se plní jinými zá-
ležitostmi. Katolíci s nelibostí 

sledují agitaci pangermánských 
nacionalistů, kteří se snaží odlá-
kat věřící z řad katolíků do rodiny 
protestantských německých vy-
znání. Volání po odluce od Říma 
vyslyšelo v té době asi deset tisíc 
obyvatel monarchie, z toho pár 
stovek i na Moravě. 
Další zábavou novin různého po-
litického zaměření bylo urážení 
oponentů. V březnu se právě tohle 
přihodilo Mořici Hrubanovi, zná-
mému olomouckému advokátovi 
a budoucímu poslanci říšské rady 
a později i československého parla-
mentu. Levicový list Pozor jej kriti-
zuje za to, že obhajuje zločince a že 
coby křesťanský aktivista nemá pro-
blém hájit u soudu mladého muže, 
údajně obviněného z rouhačství. 
JUDr. Hruban se v katolickém Na-
šinci hájí, že mladík rozhodně není 
skutečným rouhačem, ale pouze 

Nové pětikoruny, zábava místo půstu a  

Zlatky vystřídala v roce 1900 stříbrná pětikoruna.
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opilcem, který jednou pod vlivem 
alkoholu ztropil výtržnost při boho-
službě, a především že si pan advo-
kát své svědomí obhájí dostatečně 
sám. Jak vidno, s názorem na morál-
ní rozměr práce obhájců obviněných 
to bývalo všelijaké už před více než 
sto lety. Doktor Hruban tehdy úto-
ky politické konkurence evidentně 
ustál, když o pár měsíců později 
uspěl ve volbách do říšské rady.
Pozitivní starosti mají v tomto 
období všichni kulturymilovní 
Olomoučané, především ovšem ti 
čeští. Olomoucký pěvecký sbor 
Žerotín totiž chystá festival, 
na němž uvede dvě díla Antonína 
Dvořáka. Skladatel, v té době již 
slavný po celé Evropě, slibuje, že 
opět přijede do Olomouce a svá 

díla bude sám dirigovat. V Olo-
mouci Antonín Dvořák působil 
opakovaně a s členy spolku Že-
rotín jej pojilo dlouholeté přátel-
ství. Byl dokonce i jeho čestným 

členem a věnoval mu skladbu Sva-
tá Ludmila. V březnu roku 1900 se 
snad v každém vydání olomouc-

kých novin psalo o tom, jak se čle-
nové Žerotína připravují na velký 
hudební festival. Na programu 
byla mimo jiné i téměř nová Dvo-
řákova kompozice Píseň boha-
týrská a jiné, už světově proslulé 
dílo Svatební košile. V Olomouci 
mají se zdejším sborem vystoupit 
v květnu i špičkoví sóloví pěvci 
z Prahy.
Další vydatnou stravu pro české 
obyvatelstvo, chtivé kultury, po-
skytovalo české divadlo a koncerty 
posádkové hudby. „Vojenská muzi-
ka sklízí každou neděli v Národním 
domě velký aplaus, a na žádost obe-
censtva hrává některé kusy dvakrát 
i třikrát,“ píše v novinách redaktor 
Jiříček. Pokud jde o divadlo, české-
mu publiku se v těch časech dostává 
zejména veseloher, jako byla třeba 
oblíbená komedie Jedenácté při-
kázání autora Františka Ferdinanda 
Šamberka, zfi lmovaná o 35 let poz-
ději Martinem Fryčem. „Z předsta-
vení jen málokdo odchází, aniž by 
se dosyta nasmál,“ píše se v recenzi 
na jinou z mnoha dobových kome-
dií. Divadelníci ovšem v březnu za-
čali zkoušet také zcela vážné dílo, 

a to Mrštíkovo drama Maryša. 
A další zdánlivá maličkost, která 
zajímala tehdejší Olomoučany, je 
měnová reforma. Nikoliv v tom 
smyslu, co pod měnovou reformou 
představili komunisté v roce 1953, 
ale změna platidla v habsburské 
říši. Už od roku 1892 je zaváděna 
místo dosavadních zlatek koruna. 
V obchodech se užívá obou plati-
del a uváděny jsou i dvojí ceny – 
ve zlatých a v korunách, přičemž 

jeden zlatý jsou dvě koruny. To 
v roce 1900 končí. Zákazníci si 
přečtou ceny už pouze v korunách. 
Zrovna v březnu vydává stát mi-
liony nových krásných pětikorun. 
U všech poboček rakouské říšské 
banky stojí fronty občanů, kteří 
o nové lesklé pětikoruny s portré-
tem Františka Josefa stojí.

Jaro roku 1900 bylo v Olomouci 
pestré a přes všechny dobové spo-
ry docela příjemné. A tak nezbývá 
než si přát, aby i naše jaro 2015 
bylo podobně pestré a starosti byly 
jen podobně zanedbatelné, jako ta, 
zda se v době půstu smí tančit… 

Michal Folta

  Antonín Dvořák. Jaro 1900 v Olomouci

Část reakce advokáta Mořice 
Hrubana na kritiku.
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Čtenářská povídka

| povídka

Jsou mezi námi. Jedni z mnoha. 
Těch neviditelných. Slepě je míjí-
me a pokud je přece jen zahlédne-
me, jsou to letmá setkání zvláštního 
druhu. A tak raději, kdyby vůbec 
nebyla, ta setkání. Kdyby vůbec ne-
byli. Ti, všichni, neviditelní, žijící 
mezi námi.
Někdo zavadí kradmo pohledem, 
jiný přímo o jejich osud. Kolik to-
hle ale stojí odvahy! Vystrčit nos 
ze svého pohodlí… Vždyť oni nám 
pak pod tím nosem smrdí. Podí-
vat se aspoň chvíli, pořádně. Sta-
čí okamžik. Oka mžik. Jenže pak 
nám jsou v tom oku trnem. Jo 
a trnem hrůzou, kolik jich je. Na-
rážíme do nich, nastavují nohu. 
Či dlaň. Ustrnem se někdy a vez-
mem je na milost milodarem. Ote-
vřeme skulinku srdce, peněženku 
s drobáky, a to jen abychom měli 
splněno, abychom hned zas zavře-
li oči. A raději rychle dál. Ať jsme 
pryč. Ať jsou oni pryč. A vůbec –
co tady chtějí?! Narušují naše ste-
reotypy, nezapadají do líbivých 
představ o ladném uspořádání 
moderního světa, pouhé myšlenky 
na ně hyzdí naše spořádané bytí. 
Obtěžují svou neviditelnou pří-
tomností. Co teprv, když začnou 

Řádky, co příliš nevoní

něco chtít a skutečně a razantně 
se objeví. Mačkám ustrašené dlaně 
svých dětí a podvědomě zrychluje-
me krok. „Ne, nemáme, nezlobte 
se. Nebo se klidně zlobte! Vlastně, 
máme, ale nedáme! A vůbec, nechci 
se s vámi bavit, nechci vás vidět, 
vlastně vůbec nejste…“ Ta špinavá 

ruka, chraplavý hlas a ošuntělá po-
tácející se a strach nahánějící pří-
tomnost podivných bytostí mě děsí. 
A pronásleduje výčitkami. Vždyť 
i každý z nich je jedním z nás. Žije 
v zemi, v níž máme všechno. On to 
nemá. Chudák? Může si za to sám! 
Jo, sám. Sám. Sám, uprostřed lidí. 
Neviditelný. 
„Tenkráte měl jsem mnoho zlých 
věcí, které dech úží. Černé šaty, lí-
mec, knihy, vázané v kůži. A že jsem 
byl syt, tak vážně jsem přemýšlel, 
zda lépe je zemřít, či žít…“ Dere se 
mi do mysli poezie. A jdu dál krok 
za krokem ve směru veršů. „Nic 
jsem mu nedal. Neměl jsem rukou. 
Jen jsem se styděl…“ No jo, Wol-
ker. Jiří. Toho mám na mysli já. 
A tamten? Ten by teď bral se svým 

krabicovým možná tak Džonyho. 
A kdo ví, třeba ho kdysi popíjel 
v kravatě se zlatými manžetovými 
knofl íčky ve vybrané společnosti, 
třeba… 
Nedala jsem nic. Odvrátila jsem se. 
Ve strachu, znechucení a zbabělosti. 
Utíkala jsem se svými myšlenkami. 
A sama sobě. Já prostě nevím. Je 
tak snadné soudit! A odsoudit. Být 
pánem situace a hrát si s těmi, co 
to prohrávají. Zpomalila jsem s tím 
svým Wolkerem a měla jsem na co 
myslet, co dětem vysvětlovat… 
Abych se zanedlouho vrátila s kou-
penou půlkou chleba. Byl zdvoři-
lý. Zakousl se s chutí. A já odešla. 
„Vím, že se jednou s ním zas shle-
dám, ale už mě to nezabolí, proto-
že nemám žádných zlých věcí…“ 
A mám to srovnané. „On s čepicí 
v rukou, já slunce nad hlavou.“
Jsou neviditelní. Chtěně? Nechtě-
ně? Možná že jen já mám horší 
zrak. To zásadní je snadno k pře-
hlédnutí. Může se tohle Exupéryho 
uvažování o důležitosti neviditel-
ných věcí vztahovat i na ně? Jak 
to s nimi vlastně je? A jak to s nimi 
mám já?
Vrátili jsme se tam, kde máme 
doma. Jak samozřejmé, všední 
a hřejivé. Teplo domova prý nespo-
čívá v tom, že nám poskytuje pří-
střeší, ale že v nás hromadí zásoby 
něhy, že v nás vytváří mohutný ma-
sív, z něhož jako voda ze studánky 
pramení sny…
V tom mém masívu se toho nahro-
madilo nějak moc. A tak raději ot-
vírám s dětmi prima knížku. Hltá-
me ji. A já si uvědomuji, jak těžké 
je přiznat, že každý máme tam ně-
kde hluboko svůj příběh. A že každý 
jsme někdy tak trochu neviditelní… 
Tak jako on, ten náš hrdina. Pan 
Smraďoch.

Magdaléna Strejčková
www.magdalenastrejckova.cz
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Sport nám svědčí, vzkazují senioři
Sport a senioři? Samozřejmě, a proč ne? Aktivní lidé v seniorském věku se pravidelně setkávají na branných 
závodech, střílejí ze vzduchovek, plavou, lyžují, bruslí a nebo hrají třeba bowling.  Dnešní fotoreportáž uka-
zuje partu seniorů, kteří si oblíbili právě bowling. „To je rekreačně sportovní činnost, při níž opravdu nezá-
leží na věku, a navíc bowling není vůbec náročný na fyzický stav seniora,“ říká autor fotografi í Josef Beran. 
Koule mají rozdílnou hmotnost, čísla na nich uvedená znamenají hmotnost v librách (libra/0,454 kg).Takže si 
každý může vybrat dle svých možností. „Navíc je to příjemná zábava a není ani fi nančně  nároročná,“ dodává 
Josef Beran. Pravidelné setkávání ob jeden týden u bowlingových drah poskytuje seniorům příjemné chvíle  
a zdravou soutěživost.                                                                                                             Foto Josef Beran
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olomoucká 
muzejní 

noc

pátek 15. 5. 2015

www.o l omouckamuze jn i noc . c z

Téměř čtyřicítka muzeí a galerií se otevře obyvatelům 
krajského města a jeho návštěvníkům při druhém ročníku 

Olomoucké muzejní noci. 
Muzejní noc v Olomouci vám nabídne příležitost projít si výstavy 

v neopakovatelné atmosféře páteční noci…
Pro účastníky bude připravena speciální autobusová linka 

Dopravního podniku města Olomouce.


