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SVATOKOPECKÉ 
NOVINY ročník 1, číslo 1, prosinec 2020

Vážení a milí čtenáři, vážení a milí svatokopečtí občané,
do svých schránek dostáváte první číslo Svatokopeckých novin v čase, kdy jsme vstoupili do doby ad-
ventní a připravujeme se na Vánoce. Mnozí zajisté doháníme resty, bilancujeme, uzavíráme statistiky, 
připravujeme projekty na příští rok, doma zase gruntujeme, pečeme cukroví, vybíráme dárky a vánoční 
stromeček, zkrátka činíme vše proto, aby nám bylo ve sváteční době dobře a příjemně. Přes veškerý shon 
je však adventní atmosféra hlavně příležitostí k zastavení, ztišení, setkávání...
Přejeme nám všem, abychom přes nejrůznější omezení současné nepřehledné doby prožili letošní Váno-
ce v co největší pohodě, v radosti z blízkosti rodiny a v přítomnosti lidí, které máme rádi. Přáli bychom si, 
abychom všichni byli o něco více, než kdy jindy opět vnímavější ke svému okolí a pamatovali na potřebné 
kolem nás.
První číslo Svatokopeckých novin je specifické, pojali jsme jej více ve svátečním duchu.
Za redakci novin i členy KMČ Svatý Kopeček vám přejeme radostné svátky a vše dobré v novém roce!
 Redakce

Atmosféru vánoc zachytil na kolorované kresbě z roku 1945 
pro časopis Anděl strážný (ročník 61, číslo 3) svatokopecký 
malíř Stanislav Menšík (1912–1970), od jehož úmrtí uply-
nulo letos již 50 let.         (Jan Andres ml. a Jan Andres st.)

OÁZA VRACEJÍCÍ DŮSTOJNOST 
A ŠTĚSTÍ                                        
POKUD ČLOVĚKU NABÍDNETE STABILNÍ 
BYDLENÍ, MÁTE PŮL PRÁCE HOTOVO
Na Svatém Kopečku v areálu kláštera sester pre-
monstrátek již několik let sídlí Domov sv. Anežky, 
který provozuje Charita Olomouc. Novým koordiná-
torem služby se letos stal Bc. Jan Řezníček, DiS., 
kterého jsme požádali o krátký rozhovor.
Kde jste dříve profesně působil?
První pracovní zkušenosti jsem sbíral na olomoucké 
charitě na pozicích terénního pracovníka a pak pra-
covníka občanské poradny. Poté jsem šest let pra-
coval pro společnost Člověk v tísni, kde jsem se 
zaměřoval na dluhové poradenství a výzkum v so-
ciálních službách. Dva roky jsem také pracoval na 
Lince důvěry. Nakonec jsem se vrátil zpět na Cha-
ritu Olomouc, do Domova sv. Anežky, kde působím 
od ledna 2020.
Co Vás na práci v sociální oblasti přitahuje?
Důvodů je velké množství. Tím hlavním důvodem 
ale je, že jsem poznal smysluplnost práce s lidmi, 
kteří v životě neměli tolik štěstí jako já, a objevil 
jsem i některé osobnostní předpoklady pro tuto prá-
ci. Dalším důvodem je fakt, že se mohu podílet na 
fungování chybějících služeb pro lidi v nouzi.
Jak palčivá je dnes situace lidí bez domova na 
Olomoucku?
Velmi záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na 
tuto problematiku díváme. Z jedné strany jsou stále 
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horší situace ohledně exekucí, nestabilního ubyto-
vání a chybějící psychiatrické péče. To jsou podle 
mého nejčastější důvody, proč lidé ztrácí bydlení. 
Naléhavě také chybí zákon o sociálním bydlení, 
který by mohl zabránit masovému propadávání lidí 
do nestandartního bydlení.
Na druhou stranu vidím reformu psychiatrické péče, 
projekt Housing first v Brně, vznik zařízení jako Pří-
stav v Šumperku, nebo nově uchopenou koncepci 
charitních azylových domů v Olomouci, nebo právě 
vznik Domova sv. Anežky.
Tyto skutečnosti ze mě dělají mírného optimistu 
v tom, že konstruktivní řešení této problematiky se 
dají realizovat a mají velmi pozitivní výsledky.
Co je posláním služby, kterou Charita zřídila na 
Svatém Kopečku?
Domov sv. Anežky chce být Oázou vracející dů-
stojnost a štěstí těm, kterým bylo vzato. Chceme, 
aby lidé, kteří u nás bydlí, se tu cítili jako doma. 
Snažíme se jim ukazovat, že u nás jsou na dobrém 
místě, že je máme rádi, nenecháme je na holičkách 
a respektujeme je.
Chceme, aby u nás obyvatelé prožívali domov.
Naplňuje podle Vás Domov sv. Anežky toto po-
slání?
Snažíme se o to. Nikdy nebudeme stoprocentní. 
„Anežka“ vznikla velmi narychlo a s malými zkuše-
nostmi, tak bych řekl, že se snažíme našemu poslání 
co nejvíc přiblížit a učit se z chyb, které děláme ☺.
Jaké má tato služba základní parametry, jak je 
nastavena?
Ve službě máme tři mikrotýmy. Jsou to pracovníci 
v nepřetržitém provozu, kteří se zaměřují zejména 
na bezpečnost v domově a okolí. Další jsou pečo-
vatelé a pečovatelky, kteří se starají o méně samo-
statné obyvatele. Zaměřují se zejména na hygienu 
našich obyvatel. Posledním mikrotýmem jsou so-
ciální pracovnice, které řeší sociální oblast – tzn. 
sociální dávky, důchody, komunikaci s opatrov-
nickým oddělením, snaží se také rozklíčovat, zda 
obyvatel ještě zvládá pobyt na „Anežce“ nebo je ho 
potřeba přesunout do jiného zařízení.

Jaká je kapacita Domova sv. Anežky? Je velký 
zájem o tuto službu?
Kapacita domova je 30 obyvatel – 10 žen a 20 
mužů. Pokoje jsou pro jednu, maximálně dvě oso-
by. Zájem je obrovský, v pořadníku máme cca 100 
dalších žádostí.    
Pro koho a na jak dlouho je služba určena? 
Domov sv. Anežky je určen zejména pro lidi, kteří 
jsou již delší dobu bez přístřeší a mají sníženou so-
běstačnost (tzn., že potřebují dopomoc při hygieně, 
stravě a dalších sebeobslužných činnostech).
Jak s klienty pracujete?
Pokud člověku nabídnete stabilní bydlení, máte půl 
práce hotovo. Vyřešíte mu tím totiž jednu ze zá-
kladních potřeb. Další práce už pak záleží na jeho 
motivaci, jak moc on sám chce své problémy řešit. 
K tomu mu nabízíme pečovatelskou službu a so-
ciální pracovnice. Nejčastější témata, kterým se 
sociální pracovnice věnují, jsou hledání návazného 
kvalitního (!) bydlení a řešení alkoholové problema-
tiky u našich obyvatel.
Spolupracujete s místní farností, případně jak?
Snažíme se o to. Aktuálně probíhají mše svaté pro 
obyvatele a pracovníky „Anežky“, které slouží otec 
Hyacint, který i uspořádal ve spolupráci s Charitou 
Olomouc duchovní posezení pro naše obyvatele. 
Za jakoukoli další spolupráci budeme rádi. Zača-
li jsme i spolupracovat s místní základní školou. 
Jsme moc rádi, že místní žáci sami přišli s nápa-
dem materiálních sbírek pro naše obyvatele a že 
naše obyvatelky pro žáky zase připravili velikonoč-
ní sladké překvapení.
Zapojují se do chodu Domova dobrovolníci? 
Čím Vám mohou být nápomocni?
Přiznám se, že to je u nás slabina. I Covid tomu ne-
pomohl, rozmýšlíme si totiž, koho do zařízení vpustí-
me a koho ne, abychom minimalizovali riziko nákazy.
Obecně ale dobrovolníci mohou pomoct s náplní 
volného času našich obyvatel. Může to znamenat 
např. hraní deskových her s obyvateli, doprovod 
nebo i organizace výletů pro naše obyvatele (jak 
pro jednotlivce, tak i větší skupinu).

Foto: archiv Charity Olomouc.
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Pokud to je možné, mohl byste čtenářům přiblížit 
životní osudy některého z rezidentů domova?
Bydlí u nás například pán, který pracoval v lese, 
ale po pracovním úrazu a špatné rodinné situaci 
skončil na ulici. Bydlí u nás také paní, která pochází 
z bohaté rodiny, ale kvůli špatným rodinným vzta-
hům byla na ulici přes 20 let.
Daří se obyvatele vracet do „běžného“ života?
Co je to běžný život? Myslím, že naši obyvatelé zaží-
vají „běžný“ život už u nás. Mají své soukromí, pravi-
delnou stravu a hygienu. To jsou věci, na které nebyli 
(někdy i desítky let) zvyklí. Na druhou stranu je ale 
potřeba říci, že málokterý obyvatel se může posu-
nout do nájemního bydlení nebo do běžného domo-
va důchodců. Přesto se nám ale v posledním půlro-
ce podařilo najít třem lidem lepší bydlení, do kterého 
se přestěhovali. Z toho máme obrovskou radost.
Blíží se Vánoce, jak je prožíváte v Domově sv. 
Anežky? Zdobíte stromeček a pečete s obyva-
teli cukroví?
Snažíme se dělat běžné zvyky jako zdobení stro-
mečku, pečení cukroví, návštěvu jesliček a štěd-
rovečerní hostinu. Dokonce i nějaké dárky se pod 
stromečkem najdou ☺.
Co by Vám pomohlo nabízenou službu zkvalit-
nit, je něco, s čím bychom vám mohli pomoci?
Službu se snažíme neustále zkvalitňovat. Asi před 

Bc. Jan Řezníček, Dis.  
se narodil ve Zno-
jmě, ale celý život 
žije v Olomouci nebo 
okolních obcích. 
V Olomouci vystudo-
val Vyšší odbornou 
školu sociální Caritas 
a teologickou fakultu 
Univerzity Palac-
kého. Je mu 33 let, 
se ženou vychováva-
jí dvě dcery. V mládí 
byl aktivní ve skautu, 
rád cestoval a fotografoval. Teď se rád stará o zahra-
du a zvláště se zaměřuje na pěstování a zpracování 
chilli papriček.

ZAPOMEŇME NA KAŽDODENNÍ STAROSTI                                          
Advent s vánocemi každoročně netrpělivě očeká-
vají i ve svatokopecké škole. Je to čas, na který se 
děti se svými učiteli nejvíce těší. O prožívání této 
mimořádné doby, o atmosféře na chodbách i ve tří-
dách provoněné perníčky si povídáme se zástupky-
ní ředitele školy paní Ilonou Andrýskovou.
Paní zástupkyně, jak si na svatokopecké základ-
ní škole připomínáte, že je čas adventu, že se 
blíží Vánoce – po Velikonocích nejvýznamnější 
křesťanské svátky?
Vánoce – čas očekávání a radosti. Čas, na který se 
děti nejvíce těší.
V naší škole se v období adventu na začátku a na 
konci vyučovací hodiny ze školního rozhlasu nesou 
tóny vánočních koled, které nám navozují vánoční 
atmosféru. Po celou adventní dobu společně s dět-
mi chystáme drobné dárky a ozdoby, ve cvičné ku-
chyňce pečeme perníčky, které provoní celou ško-
lu. Nezapomínáme ani na zvířátka, přinášíme jim 
do lesa dobroty. Zobání pro ptáčky zavěšujeme na 
stromy. Zpíváme koledy, v loňském roce jsme si za-
zpívali v bazilice Navštívení Panny Marie. Připomí-
náme si vánoční tradice nejen u nás, ale i v jiných 
zemích. A poslední den před vánočními prázdni-
nami jsou ve třídách besídky, kde si žáci rozdávají 
dárky, ochutnávají cukroví a zpívají nebo poslou-
chají koledy. 

Žáci navštěvují filmová a divadelní představení, vy-
učující organizují turnaj ve florbalu, který má vždy 
hodně účastníků.  
Již tradiční akcí se stalo rozsvěcování vánoční-
ho stromku. Kdy a jak tato tradice vznikla a jaký 
je její průběh?
Ano, rozsvěcování vánočního stromu patří mezi 
tradiční akce naší školy, rozsvěcujeme ho obvykle 
se začátkem adventu. Žáci, rodiče i veřejnost se 
schází před školou u nazdobeného smrku, který 
patří mezi dominanty Svatého Kopečka. Sváteční 
slovo pronáší pan farář z premonstrátského pro-
boštství na Svatém Kopečku. K vánoční atmosfé-
ře přispívá i hudební vystoupení žáků školy. Žáci 
zazpívají koledy a následuje odpočítávání DESET 
… DEVĚT … až NULA, po kterém se obrovský 
smrk rozzáří jasnými světýlky. V minulém roce vá-
noční strom dostal nové ozdoby a světýlka, která 
svítila po celý advent a umocňovala tak sváteč-
ní atmosféru. Další program probíhá v tělocvičně 
školy u vánočního stromu, který vždy zdobí žáci. 
Tam jsou již nachystáni prodejci s vánočními drob-
nostmi, od háčkovaných ozdob, šperků, svíček, 
šitých kabelek, perníčků až po vánoční hvězdy. 
Návštěvníci si zde mohou zakoupit dárečky. Po-
tom přichází na řadu žáci školy, kteří překvapí ta-
nečním, pěveckým nebo hudebním vystoupením. 

půlrokem jsme spustili sbírku Kup oběd, díky které 
část našich obyvatel může mít teplé a kvalitní jídlo, 
které si předtím nemohli dovolit. Pomůže nám už 
jen to, když člověk na tuto sbírku přispěje, nebo se 
dokonce stane „patronem“ a bude přispívat pravi-
delně.
Další možnost, jak přiložit ruku k dílu, je stát se dob-
rovolníkem a nabízet volnočasové aktivity pro naše 
obyvatele. Pracovníci totiž mají velmi málo času 
právě na tyto aktivity. -mak-
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A v neposlední řadě ke svátečnímu dnu patří i po-
sezení v kavárničce, kterou nám organizuje a za-
jišťuje SRPŠ. Rodiče vždy připraví sladké i slané 
pohoštění, oblíbený párek v rohlíku, vafle, ovocné 
koktejly a spousty jiných laskomin. Za jejich pod-
poru jim patří velké poděkování. Tak jako na téměř 
každé naší školní akci, tak i na Rozsvěcení vá-
nočního stromu se mohou zájemci vyfotografovat 
ve fotokoutku a hned si zdařilé fotografie odnést 
domů. Závěr krásného dne ukončuje nádherný oh-
ňostroj na zahradě školy. 
Máte v prostorách školy vystavený Betlém?
Betlémy vystavujeme každoročně právě u příleži-
tosti Rozsvěcení vánočního stromu. Bývají vysta-
veny v prostorách školy, kde je mohou návštěvníci 
zhlédnout. Spolupracujeme s Maticí svatokopec-
kou, která nám ochotně na výstavu Betlémy zapůj-
čuje, další Betlémy nám půjčuje veřejnost a rodiče 
našich žáků.      
Pozorujete změnu ve tvářích kantorů, žáků, jsou 
více usměvaví, radostní, chovají se žáci k sobě 
s větší ohleduplností?
Myslím, že naši žáci se k sobě chovají pěkně po 
celý rok, ale ano, období před Vánoci je pro všech-
ny, jak pro žáky, tak i pro kantory magické, slavnost-
ní, určitě se odráží na chování a vstřícnosti.  
Zapojujete se v rámci školy do nějakých cha-
ritativních projektů, které podporují potřebné?
Vánoční tradice zdůrazňuje význam pomoci mezi 
lidmi, pomoci slabším a bezmocným. Advent patřil 
milosrdenství a tradice charity v adventu přetrvává 
dodnes. Přemýšleli jsme, co můžeme udělat pro to, 
aby se takové myšlenky nevytrácely. Aby k nim pat-
řily i konkrétní dobré skutky. Aby svět kolem nás byl 
vlídnější a hezčí. 
Žáci společnými silami vytváří adventní věnce, kte-
ré věnují klientům Norbertina a klientům Hospice na 
Svatém Kopečku. Doufáme, že tak jako loni, i le-
tos žáci pomohou jejich klientům navodit slavnostní 
předvánoční atmosféru zpěvem koled.
V rámci Dne zvířat organizujeme sbírku potřeb-
ných věcí pro opuštěné psy pro Psí domov Pod 

křídly anděla, který provozuje: spolek Zastavme 
Utrpení. Naše škola je zapojena do projektu Svě-
tová škola. V rámci projektu zorganizoval žákov-
ský ekotým sbírku pro Domov sv. Anežky. Sbírka 
byla úspěšná, dary žáci předali vedoucímu domo-
va. A v neposlední řadě se v ZOO Olomouc-Svatý 
Kopeček podílíme na sponzorování klokana par-
my. Zapojujeme se i do sbírky Život dětem, máme 
v plánu vybudovat knihovničku na autobusové 
zastávce a spoustu dalšího, ale nebudu předbíhat 
události.   
Jak Vy osobně prožíváte vánoční svátky? Udr-
žujete ve Vaší rodině nějaké tradice předků?
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika 
pověrami, zvyky a tradicemi jako jsou Vánoce. Vá-
noce mám velice ráda, připravuji se na ně po celý 
adventní čas. Tradice dodržuji. Štědrovečerní večeři 
si bez porce kapra neumím představit a stejně tak 
neodmyslitelný vánoční stromeček. Jmelí, nejlépe 
darované, které nosí štěstí, zavěšuji na lustr nebo 
nad dveře. Na Štědrý den se postíme, abychom ve-
čer viděli „zlaté prasátko“. Aby bylo opravdu vidět, 
postavím na stůl čokoládové, po večeři rozkrojíme 
jablíčka a hledáme hvězdičky. Osudu jdu naproti vý-
běrem zdravých jablíček. Po večeři nastává chvíle, 
na kterou se těší všechna vnoučátka, rozbalování 
dárků. U nás nosí dárky ještě stále Ježíšek. A určitě 
nesmí chybět čerstvě upečená vánočka, koledy, bet-
lém a půlnoční mše.
Ať již budeme každý slavit svátky po svém, pev-
ně věřím, že prožijeme vánoční čas plný radosti 
a pohody v kruhu našich nejbližších. Zapomeňme 
na každodenní starosti, zklidněme životní tempo 
a udělejme si dostatek času na chvíle rozjímání. 
Strom svítí, jsme zase blíže vánočním svátkům. 
Prožijme je v klidu a míru.
Za oba rozhovory děkuje, ticho adventu a požeh-
nané svátky vánoční přeje Martin Kučera

ZIMNÍ OBLEČENÍ PRO DOMOV SV. ANEŽKY                                         
Svatokopečtí školáci uspořádali v září sbírku zimního 
oblečení pro klienty Domova sv. Anežky. Vytvořili pla-
káty, ujali se propagace sbírky a sami přinesli množ-
ství zimního šatstva. Vlivem hygienických opatření 
proběhla akce v omezené míře pouze v rámci školy. 
Sbírka se konala v rámci projektu Světová škola, do 
kterého je v současnosti zapojeno cca 96 českých 
mateřských, základních a středních škol, značné 
zastoupení pak mají zahraniční školy v Evropě. Dle 
sdělení paní učitelky Pavlíny Vrbové je učení praxí 
založeno na metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – 
jednej. Škola by chtěla ve spolupráci s Domovem 

sv. Anežky pokračovat i v dalších letech. Podobně 
to vnímá i vedoucí Domova Bc. Jan Řezníček, který 
iniciativu školy uvítal a hodnotí ji následovně: „Akce 
takového typu mám rád a jsou přínosné i pro Domov. 
Osobně mám radost z toho, že děti se starají o dru-
hé, všímají si svého okolí a myslí i na přírodu. Jsem 
nadšený z toho, že i tímto způsobem se budují vzta-
hy na Sv. Kopečku. Spolupráce v daném místě je 
pro mne důležitá.“ Ke školní sbírce šatstva dodává, 
že „v případě potřeby jsme schopni přímo pomoci 
obyvatelům našeho Domova“.
S využitím zprávy Charity Olomouc  –mak–
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Vánoční scénka dětí z páté třídy, archiv ZŠ Sv. 
Kopeček.

Jdeme do finále! Sbírka šatstva pro Domov sv. Anežky, foto: archiv 
ZŠ Sv. Kopeček

LESNÍ POROSTY NA SVATÉM KOPEČKU                                                 
Vážení občané Svatého Kopečka,
v předvánočním čase si vám dovoluji napsat něko-
lik vět o přilehlých státních lesích s právem hospo-
dařit pro Lesy České republiky, s.p., lesní správu 
Šternberk. 
Jistě většina z Vás vnímá lesy, které obklopují naši 
městskou část, jako možnost odpočinku, relaxace, 
aktivního sportování, houbaření a mnoha dalších 
aktivit. Patrně ovšem i vy vidíte, jakou změnou za 
poslední roky naše lesy procházejí. Namísto vždy 
hustého a stinného lesa tu máme najednou les veli-
ce rozrůzněný, plný pasek, holin, oplocenek, nepro-
dyšného bylinného patra znesnadňujícího pohyb 
po historicky vytvořených pěšinkách. Tato proměna 
je způsobena zejména klimatickou změnou. Z toho-
to důvodu se lesnický personál potýká s enormně 
vysokými nahodilými těžbami, které v posledních 
letech způsobují Vám dobře známý kůrovec či niči-
vé větrné smrště.
Ano, nový les, který zde vzniká, už nebude mít ta-
kový „smrkový“ vzhled, jaký v minulosti míval. Bude 
jiný. Stromy, které zde budou růst, nebudou jen jeh-
ličnaté, ale své zastoupení tu bude mít více listna-
tých dřevin jako dub, buk, javor, bříza, jeřáb, osika 
a další. To, jak bude do budoucna vypadat, bude mít 
na svědomí do jisté míry lesník, ale i sama příroda, 
která dokáže svými nezpochybnitelnými přírodními 
procesy vytvořit les druhově pestrý a přesně tako-

vý, jaký bude odolný případným dalším klimatickým 
změnám. Chovejme se tedy k našemu lesu a v na-
šem lese ohleduplně a s patřičným respektem, pro-
tože je nás všech. Jistě nám to v budoucnu vrátí 
mírou vrchovatou.
Vše dobré a hlavně pevné zdraví v této nepříliš jedno-
duché době přeje  Martin Novák, Lesy ČR

Básníkem lesa je označován buchlovský rodák P. Ar-
nošt Hrabal (1886–1969), který skloubil duchovní služ-
bu s výtvarným uměním. Známý je zejména jeho cyklus 
dřevorytů Les, ve kterém zachytil krásy lesní krajiny Je-
senicka. Jeho grafické dílo má nadčasový a meditativní 
rozměr. Reprofoto: archiv Arcibiskupství olomouckého.                                             
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VE SVĚTLE VÁNOČNÍ NÁLADY                                                               
Z historie oslav sv. Mikuláše, Vánoc 
a sv. Silvestra na Svatém Kopečku
Ve vánočním období vzpomínáme, porovnáváme 
a rekapitulujeme. Všichni se těší na štědrý večer – 
večer lásky, na chvíle štěstí a rodinného blaha. Je to 
doba radostného očekávání a vzájemného obdaro-
vávání. Pro mnohé z nás k adventu neodmyslitelně 
patří také roráty a k Vánocům slavnostní půlnoční 
mše svatá a další bohoslužby. 
Skoro dvě tisíciletí stará tradi-
ce přetrvává. 
  Na Svatém Kopečku se stalo 
zvykem pořádat nadílku pro 
chudé školní děti. První zprá-
vu máme z roku 1880, kdy se 
již 20. června konala ve „vy-
sokém lese“ lesní slavnost, 
jejíž výtěžek byl věnován na 
vánoční dárky pro tyto děti. 
Pořadatele neznáme, až na 
jaře roku 1896 byla založena 
Vlasta, spolek paní a dívek 
českých na Svatém Kopečku, 
která tuto aktivitu převzala. 
Vlasta pořádala po celý rok 
slavnosti, divadelní předsta-
vení, vzpomínkové večery, 
dožínkový průvod, ale i výlety 
do lesa, přednášky či plesy 
a také organizovala oslavy 
posledního dne roku. Část 
výnosu vždy věnovala na ně-
jaký dobročinný účel. A tak 
v prvním roce své činnosti 
15. listopadu pořádala Vě-

neček ve prospěch Vánočního stromku pro chudé 
školní děti ze Sv. Kopečka, Radíkova a Samotišek. 
Je vhodné připomenout, jaké byly nadílky určené 
chudým dětem. Tehdy se děti spokojily s potřeb-
ným oblečením a běžnými pamlsky (vánočkami, 
jablky, ořechy apod.). Šaty v roce 1896 dostalo 42 
dětí, celkem byla připravena nadílka pro 262 dětí. 
Oblečení pro děti ušily slečny Scholzová, Klimešo-

vá, Axmanová, Schreibrová, 
Černá, Spáčilová, Raabo-
vá, Sedláčková, Foukalová 
a Procházková. Slavnost za-
hájil učitel Karel Havlíček, 
děti zazpívaly několik vánoč-
ních písní a přednesly několik 
básní a nakonec bylo přikro-
čeno k nadílce. Na Svatém 
Kopečku se vždy našla řada 
obětavých osob, především 
žen, které dovedly pomoci. 
Tehdy k tomu účelu věnovala 
slečna Scholzová láhev pun-
če na vydražení a kotiliony 
darovaly slečny Axmanová 
a Klimešová. Zde a dále uve-
dená jména dnes už možná 
nikomu nic neřeknou, obyva-
telstvo se v průběhu uplynu-
lých let částečně vyměnilo. To 
však není důvodem k tomu, 
abychom na tyto obětavé 
osoby zapomněli. A také ješ-
tě některé rodiny na Svatém 
Kopečku žijí, snad je zpráva 
o jejich předcích potěší...

Anderova vánoční reklama, např. Pozor 17. 
12. 1930, 294, 6. VK Olomouc.

NEDOCENITELNÁ HODNOTA LESA                                                       
Když stromy v lese vymění odstíny zelené za bohatou 
paletu barev, když se den zkrátí, aby ustoupil dlouhé 
noci, myslím na slova svatého Františka z Assisi: „I je-
den sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy“.
Není pochyb, že jeho slova jsou aktuální i dnes, 
stovky let po jejich vyřčení. A zdá se, že letos to 
platí dvojnásob, alespoň pro nás, lesníky. Protože 
kdy jindy bychom měli být obzvlášť vděční za každý 
mladý strom, který zakoření, za každý mírný déšť, 
za každý jeden sluneční paprsek… 
Byl to právě letošní rok, který nás znovu přesvěd-
čil o nedocenitelné hodnotě lesa. Vždyť téměř ze 
dne na den se pro spoustu lidí stal jediným zbýva-
jícím útočištěm od monotónních stěn a blikajících 
obrazovek. Místem pro relaxaci i dobrodružství, ale 
třeba i tím pomyslným slunečním paprskem, který 
prostoupil tmu. 
Nyní, když les oddychuje, stromy přechází do ve-

getačního klidu a zvěř ulehá k zimnímu spánku, 
přemýšlím, jak ten posvátný klid a mír spícího lesa 
přenést i k nám, do domácností, k rodinám. Snad 
to letos bude snazší, než tomu bylo dříve. Možná, 
že jsme my lidé znovu objevili kratší cestu k příro-
dě. A možná jsme si kus z ní odnesli s sebou jinak, 
než jen v podobě vánočního stromku. Protože pak 
věřím, že takové svátky vánoční budou skutečně 
šťastné a požehnané. A takové Vánoce bych Vám 
ze srdce chtěl popřát. Ing. Petr Skočdopole

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. sídlí od 
r. 2019 v budově bývalé Prečanovy vily na Svatém 
Kopečku u Olomouce. Společnost spravuje více než 
42 tisíc hektarů lesní půdy v majetku Arcibiskupství 
olomouckého na části území Jeseníků, Rychlebských 
hor, v okolí Mírova, Kroměříže či Velehradu.
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ZOO V DOBĚ VÁNOČNÍ                                                                             
V době, kdy tento článek vzniká, se ocitáme v ob-
dobí nouzového stavu. Netušíme tedy, zda slova, 
která uvádíme níže, budeme schopni naplnit a do-
stát jich, neboť provoz zoo může být ochromen 
a lidé budou mít na starosti zcela jiné věci, než ná-
vštěvu zoo.  
Olomoucká zoologická zahrada se na počátku 
zimy chystá převlékat do svátečního oděvu a při-
pravovat tradiční program pro návštěvníky pro 
období vánočních svátků. Vytvoří se i nejrůznější 
dekorace, girlandy, zimní koše, nechybí ani sedm 
pohádek: Popelka, Sněhurka, Anděl Páně, Dva-
náct měsíčků, S čerty nejsou žerty, nemůže chy-
bět Mrazík. A na co se návštěvníci mohou ještě 
těšit?
Všem svatokopeckým občanům přejeme požehna-
né Vánoce, zdraví, lásku srdci blízkých a vzájemné 
porozumění si. S přáním všeho dobrého
 Iveta Gronská (tisková mluvčí)
 a Radomír Habáň (ředitel)

9. prosince 2020, 10,00 hod.
VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘATA

Kdyby chyběl stromek, místní zvířata žijících v le-
sích by nám to neodpustila. Na něj pospolu s Do-
mem dětí a mládeže budeme zavěšovat nejrůznější 
dobroty pro ptáky, veverky a další. 

24. prosince 2020
ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA V ZOO

Pokud budete od štědrovečerních příprav posláni pro 
kapra nebo na procházku, zavítejte do olomoucké 
zoo. Tam totiž dostanete dárek v předstihu. A děti? 
Ty zjistí, jak zahradě sluší pohádkově vánoční kabát.

25. – 30. prosince 2020, 1. a 2. ledna 2021
VEČERNÍ VÁNOČNÍ PROHLÍDKY

Ať v námrazách, či tání, nebo třeba v závějích… 
Vůni jehličí a Vánoc v olomoucké zoo máte zkrátka 
rádi na každý pád. A s nimi i Večerní vánoční pro-
hlídky. Nebudou chybět ani letos. Tentokrát se za-
hrada promění v jednu velkou vánoční pohádkovou 
říši. Tak přijďte pobýt od 25. – 30. prosince a dále 
1. a 2. ledna 2021. 

VÁNOČNÍ DÁREK
Vánoční dárek, jízda terénním autem, čas v žirafí 
společnosti, safari, radnice, sál Komenia… Že to 
nejde dohromady? Ale jde. Zoo a město Olomouc 
připravili limitovanou edici voucherů, kterými může-
te obdarovat své blízké a zblízka poznat nejen zoo, 
ale i město a dostat se do míst, kam se běžně ne-
zavítá. Více na www.zoo-olomouc.cz
Konání akcí je podmíněno uvolněním epidemio-
logických opatření!!!

...Vánoce v roce 1935, o kterých nemáme bližší 
zprávy, pak doznívaly akcí paní a dívek z odboru 
Národní jednoty na Sv. Kopečku, které v neděli 16. 
ledna 1936 večer uspořádaly v hostinci u Frühaufů 
na památku starých zvyků Přástky. Po provedení 
scénky byli přítomní vyzváni k tanci.
A pak se podařila neobvyklá věc. Severomoravské 
elektrárny, akciová společnost v Přerově, založe-
ná v roce 1921, se roku 1936 rozhodly pro stavbu 
nevídané reklamy, umístěné na Svatém Kopečku 
před proboštstvím, která měla být viditelná daleko za 
Olomouc a hlavně večer měla vytvořit romantickou 
vánoční náladu. Se stavbou bylo započato v polo-
vině prosince. Obrovský anděl vysoký přes 15 met-
rů, držící v ruce stromeček, byl opatřen několika sty 
žárovek, jejichž prostřednictvím jeho postava zářila 
na štědrý den ze Sv. Kopečka do celé Hané. Nad 
hlavou anděla byla upevněna transparentní hvězda. 
Jeho postava byla bílá a večer byla zespodu nasvět-
lena čtyřmi silnými reflektory. Po levé straně anděla 
byly vysázeny dva velké lesní stromy ověšené růz-
nými transparentními ozdobami a nápisy. Na spodní 
pravé straně to byl velký nápis SME a výše latinský 
nápis Pax hominibus bonae voluntatis (Pokoj lidem 
dobré vůle). Na obou stromech byla opět transpa-
rentní hvězda, pod tím pak kruhy s reklamními nápi-
sy a velký kruh s nápisem Já jsem světlo světa. Na 

vrcholu levého stromu byla transparentní hvězda, 
pod ní stejně provedený kruh s nápisem Šiřme svět-
lo, níže poněkud napravo jiný transparentní kruh 
s nápisem Světlu služme. Níže nalevo pak byl sví-
tící měsíc. Na vrcholu druhého stromu, který byl od 
prvního poněkud napravo blíže k andělu, byla opět 
transparentní hvězda. Pod ní nalevo transparentní 
kruh s nápisem Kdo světlo šíří, níže napravo jiný sví-
tící kruh s nápisem Nechodí ve tmách. Pod tím opět 
jiný kruh s nápisem Já jsem světlo světa. Před andě-
lem bylo velké srdce s nápisem Ve prospěch farního 
chudinského fondu. 
Postava se poprvé rozsvítila v sobotu 19. prosince 
1936, ale bohužel pro velkou mlhu nebyla z Olomou-
ce dobře viditelná. Potom se již anděl jevil z Olomou-
ce jako velká ozářená postava, dobře byl vidět ze 
silnice z Olomouce ke Sv. Kopečku. Reklama byla 
v provozu po dobu asi čtrnáct dnů a přivábila mno-
ho diváků. V tomto provedení to byla jediná taková 
reklama v republice. Nepochybně na ní měli své zá-
sluhy olomoucký arcibiskup Msgre. ThDr. Leopold 
Prečan, který pomáhal na Svatém Kopečku zavádět 
elektřinu a se zástupci firmy se znal a probošt P. J. J. 
Půda, O.Praem. Snad se najde někdo, kdo má tuto 
reklamu doma na fotografii a naší redakci se ozve.
� Jana�Krejčová
Celý text bude publikován ve Svatokopecké ročence 2020. 
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INFORMACE                                                                                              
Večer 17. listopadu 2020 si Olomouc slavnostním 
nasvíce ním svatokopecké baziliky a radnice v národ-
ních barvách připomněla 31. výročí sametové revoluce. 
Adventní věnce. Ve svatokopecké farnosti pro-
běhla po domácnostech na konci listopadu tradiční 
výroba a benefiční prodej adventních věnců za do-
držení aktuálních hygienických nařízení. V minulých 
letech se vždy vyrobilo 80 věnců, letos to bylo 60 

kusů. Část výtěžku z benefičního prodeje opět pod-
poří dětský sirotčinec v Ulánbátaru, druhá část bude 
využita pro podporu místních, kteří se ocitli v tíživé 
situaci. Pokud byste ve vašem okolí o někom po-
třebném věděli, předejte informaci vedoucí farní 
dobrovolné charity Sv. Kopeček (kontakt naleznete 
na webu ŘKf Svatý Kopeček v sekci Život ve farnos-
ti – Farní charita).  - mak -

UPOZORNĚNÍ                                                                                            
Pokud se nedopatřením stalo, že někdo nedo-
stal Svatokopeckou ročenku 2019, může si ji vy-
zvednout v úřední hodiny (čtvrtek: 14.00 – 16.00 
a pátek: 9.00 – 13.00) na detašovaném pracovišti 

Magistrátu města Olomouce na Sadovém náměstí 
26 (p. Lucie Pečová, tel. 585 385 115). 
Aktuálně je detašované pracoviště uzavře-
no. - jak -

PŘÍJEMNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A HODNĚ ZDRAVÍ A ZDARU V NOVÉM ROCE 
VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJÍ ČLENOVÉ KMČ SVATÝ KOPEČEK A REDAKCE 
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NOVÁ PUBLIKACE                                                                                    
Na začátku prosince 2020 
vyjde nová publikace o mi-
nulosti Svatého Kopečku. 
Historik a archivář Jakub 
Huška v ní seznamuje 
čtenáře nejen s dějinami 
jednoho z nejvýznamněj-
ších mariánských pout-
ních míst Moravy, ale také 
se sociálním, kulturním 
a politickým životem obce 
„ve stínu“ svatokopeckého 

chrámu. Kniha obsahuje na základě nejnovějších 
poznatků odborné historické literatury ucelené shr-
nutí o vzniku a vývoji zdejší městské části.
Sepsání a vydání publikace finančně podpořili 

Olomoucký kraj, město Olomouc, Katedra historie 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého a hlavně 
drobní dárci ze Svatého Kopečka. Jmenovitě dě-
kujeme: Františku Prášilovi st., Františku Prášilovi 
ml., Zuzaně Prášilové, Zuzaně Valihrachové, Čeň-
ku Lachovi, Milanu Andrysovi, Martinu Mackovi, 
Ondřeji Molinovi a Soně Petrové. Naše díky patří 
také paní Martě Čapkové, Janu Nedělníkovi, Mila-
nu Řehákovi, Janu Koliskovi, Vladimíru Puhačovi 
a Římskokatolické farnosti Svatý Kopeček. Kniha 
bude k dostání v restauraci U Macků (v případě její-
ho uzavření u výdejního okýnka u ZOO). Pokud se 
epidemiologická situace zlepší, uskuteční se v pro-
sinci či lednu také veřejná prezentace knihy. O jejím 
konání budou občané včas informování.
 Spolek pro dějiny řemesel a živností, z. s.   

SVĚTOVÁ VÝROČÍ                                                                                   
250 let od narození Ludwiga van Beethovena
V prosinci uplyne rovných 250 let od narození hudeb-
ního skladatele Ludwiga van Beethovena (přesné da-
tum narození se nezná, má se za to, že to bylo 16. pro-
since, existuje totiž až zápis o křtu ze 17.12.). Beethoven 
byl dvorním učitelem hudby a kompozice arcivévody 
Rudolfa Jana, pozdějšího kardinála a arcibiskupa olo-
mouckého. V pondělí 7. prosince připomene Beethove-
novo výročí online koncert z arcibiskupské rezidence. 
Streamovaný koncert bude přenášet MFO od 19 hodin.

900 let řádu premonstrátů
Premonstráti si v roce 2021 celosvětově připo-
mínají 900 let založení řádu řeholních kanovníků 
sv. Norbertem, který se svými spolubratry složil 
ve francouzském Prémontré řeholní sliby a tím 
dal vzniknout novému řádu. Podrobný program 
celorepublikových oslav na www.premonstra-
ti2021.cz. Oslavy proběhnou také na Svatém 
Kopečku. -mak-


