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Vážení spoluobčané,
právě dostáváte do rukou v pořadí již druhou Svatokopeckou ročenku.
Komise městské části Svatý Kopeček, společně se spolky na Svatém Kopečku,
pro Vás přináší přehled toho, co se v naší městské části událo z pohledu KMČ
a spolků v uplynulém roce 2015. Jednotlivé příspěvky Vám chtějí přiblížit činnost
spolků, které aktivně působí na Svatém Kopečku a podílejí se na současném společenském životě u nás. Z jednotlivých příspěvků je zřejmé, že na Svatém Kopečku
je společenský, kulturní a sportovní život velice pestrý.
Bohatá je i historie našeho místa, a tak opět nechybí Okénko do historie, které zpracovali pan Nedělník společně s paní učitelkou Titzovou a také příspěvek
z místní zoologické zahrady.
Jsme rádi, že se Vy obyvatelé Svatého Kopečka podílíte na jednotlivých akcích
a tím podporujete naše spolky a organizace, tedy společenský život na Svatém
Kopečku.
KMČ je připravena i do budoucna spolupracovat společně se spolky a obyvateli Svatého Kopečka na dalším rozvoji zdejšího společenského života.
Doufáme, že k tomu přispěje i tato Svatokopecká ročenka 2015.
za Komisi městské části č. 25 Olomouc-Svatý Kopeček
František Prášil ml.
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Už přestávalo dávno pršet.
V poutním chrámě na Moravě,
kde jsem se schoval před bouří,
zpívali mariánskou píseň,
která mi nedovolila odejít.
Poslouchával jsem ji doma.
Kněz poklekl již na stupních
a opustil oltář,
varhany zavzlykaly a ustaly,
ale zástup poutníků se nehýbal.
Teprve po chvilce klečící povstali
a zpívajíce, aniž se obrátili,
odcházeli všichni pozpátku
k otevřenému portálu.
Nikdy jsem se tam nevrátil
a nepostál pod korunami lip,
kde bílé korouhve se zmítaly
pod bzukotem včel.
Jaroslav Seifert
po návštěvě Sv. Kopečka v roce 1955
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Komise městské části Svatý Kopeček
Jaký byl rok 2015?
Po říjnových komunálních volbách v roce 2014 pracovala komise městské části
až do února roku 2015 v nezměněném složení. Poté svou práci v komisi ukončili
a Radou města byli odvoláni Marta Čapková, Aneta Čapková a Ing. Vít Ticháček.
Nově byl do čela komise jmenován František Prášil mladší. Od března tak pracuje
komise ve složení Radek Ambrož, Karel Bránka, Ing. Stanislav Černý, Stanislav Jeřábek, Evžen Zvěř a v květnu byla komise rozšířena o pana Stanislava Valuše.
Tak pěkně po pořádku bod za bodem … co se u nás dělo?

Parkování na Svatém Kopečku a Budova Křičkova 4
Hned na začátku ledna iniciovala KMČ setkání s představiteli Rady města Olomouce, na jejímž programu bylo jednání o problematice parkování
na Svatém Kopečku a budova vedle fotbalového hřiště, Křičkova 4. Setkání se
uskutečnilo dne 2. 3. 2015 na pravidelné schůzi KMČ za účasti primátora, náměstků primátora, vedoucího OKR a obyvatel Svatého Kopečka. Zástupci Statutárního města byli seznámeni se situací s parkováním na Svatém Kopečku,
s průzkumem názorů obyvatel na situaci s parkováním a s dalším postupem
ve věci rekonstrukce budovy Křičkova 4 pro potřeby obyvatel Svatého Kopečka. Pan primátor informoval přítomné, že RMO deklarovala na svém 10. jednání dne 17. 2. 2015 vůli ponechat budovu Křičkova 4 s přilehlými pozemky
ve vlastnictví SMOl a současně uložila odboru investic ve spolupráci se Správou
nemovitostí Olomouc a KMČ Svatý Kopeček připravit investiční záměr na využití budovy Křičkova 4 s přilehlými pozemky pro potřeby obyvatel Svatého
Kopečka a okolí. V souvislosti s problematikou parkování na Svatém Kopečku bylo přislíbeno zpracovat dopravní studii „ Parkování na Svatém Kopečku“
a určité procento z příjmů za parkování ponechat na rozvoj naší městské části.
V průběhu roku se zástupci KMČ aktivně účastnili všech jednání jak na studii
parkování, tak na tvorbě investičního záměru „Budova Křičkova 4“ v tzv. „výrobních výborech“.
Výsledky těchto jednání a návrhů KMČ ve věci:
„Budova Křičkova 4“ je zpracovaný investiční záměr na využití budovy pro
potřeby obyvatel. V budově se počítá v patře s vytvořením multifunkčního sálu,
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který by sloužil pro společenské, kulturní a sportovní akce. Dále jsou zde naplánovány malá kuchyňka, šatna a sociální zařízení. V přízemí pak kulturní místnost (klubovna), šatny, sociální zařízení a další místnosti, které se dají použít pro
potřeby spolků, kroužků, školy, školky atd. S investičním záměrem se obyvatelé
seznámili dne 26. 10. 2015 na detašovaném pracovišti (nad poštou). Dne 26. 11.
2015 byla budova Křičkova 4 zařazena v rámci koncepce hospodaření s majetkem města Olomouce do kategorie „A“ – není určeno na prodej, což vnímáme
jako garanci města ponechat budovu v majetku SMOL a pokračovat v investičním záměru. KMČ bude pokračovat v aktivitě vedoucí k realizaci tohoto projektu, který je stěžejní pro další rozvoj naší městské části Svatý Kopeček. O dalším
postupu ve věci „Budova Křičkova 4“ bude jednat RMO v roce 2016.
Tímto děkujeme všem obyvatelům Svatého Kopečka, kteří podporují tento
záměr.
„Parkování na Svatém Kopečku“ je rozpracovaná studie. Od poloviny
roku KMČ aktivně spolupracuje na této studii společně s odborem koncepce
a rozvoje, SNO a. s., ZOO Olomouc, DPMO, odbor dopravy a realizační firmou. Důležitým podkladem KMČ pro jednání je průzkum názorů na parkování uskutečněný za spolupráce MUDr. Vladislava Raclavského mezi obyvateli
Svatého Kopečka v roce 2014. V současné době jsou navrhovány různé okruhy,
jak zlepšit situaci s parkováním na Svatém Kopečku. KMČ i nadále spolupracuje v této problematice s MUDr. Raclavským, kterému za jeho aktivitu děkujeme. Studie je zatím ve fázi příprav a bude pokračovat i v roce 2016. Před
schválením bude veřejně projednaná.
V průběhu dubna bylo RMO rozhodnuto, že provozovat parkoviště u „Fojtství“ bude městská organizace SNO a. s. (Správa nemovitostí Olomouc), která má též ve své správě budovu Křičkova 4 a fotbalové hřiště s tím, že část
prostředků z výběru parkovného bude použito pro potřeby Svatého Kopečka.
Následně KMČ odeslala žádost o informace o způsobu provozování parkoviště
a kolik peněz z výběru bude určeno pro potřeby naší městské části. Zatím nám
nebyla tato informace oficiálně sdělena. I nadále budeme žádat o zveřejnění
těchto informací.
V souvislosti s provozováním parkoviště u „Fojtství“ navrhovala KMČ
umístit na rozhraní hřiště a parkovací plochy v dolní části parkoviště toalety
formou sanitárního kontejneru, který by sloužil jak pro potřeby turistů, tak pro
akce pořádané na venkovní ploše fotbalového hřiště. V této aktivitě budeme
pokračovat i v roce 2016.
V oblasti třídění odpadů na Svatém Kopečku jsme řešili hned několik akcí.
I přes veškerou snahu najít ideální řešení bylo zrušeno stanoviště tříděného
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odpadu u hřbitova (Holubova ulice). Další akcí bylo zařazení naší městské části do pilotního projektu „kontejner na kov“. Dne 20. 4. 2015 byl kontejner
na kov šedé barvy umístěn na stanovišti tříděného odpadu na Sadové nám.
(naproti poště). Ke konci roku se KMČ aktivně zapojila do dalšího pilotního
projektu organizovaného odborem ŽP nazvaným „Třídím přímo doma“ spočívající v třídění plastu a papíru do vlastních nádob, přímo ve svých domácnostech. Žádosti o zapojení se do projektu roznesli členové KMČ do jednotlivých
domácností a dne 10. 12. 2015 byly nádoby rozvezeny. Ke konci roku mělo přes
80 domácností nádobu na plast a 45 na papír. Tento projekt je tzv. otevřený,
takže je možno se přidat i do budoucna. KMČ se bude snažit o zapojení se
do dalších možných projektů na Svatém Kopečku.
Z peněz určených na opravy komunikací a chodníků v naší části byly realizovány opravy chodníku od zastávky bazilika směr ZOO, dále částečná oprava
živičného povrchu v ulici K Hájence a oprava živice u vpusti na Radíkovské ulici.
V investiční oblasti požadovala KMČ vybudování chybějících chodníků v ulicích
Dvorského a Radíkovská a přesunutí autobusové zastávky „Svatý Kopeček, bazilika“, směr Olomouc. Jedná se o důležité akce, které přispějí k bezpečnějšímu pohybu
obyvatel v rámci Svatého Kopečka. Doufáme, že se budou tyto návrhy co nejdříve
realizovat. Taktéž proběhlo jednání o zlepšení dopravní situace v ulici Darwinova,
kde byly navrhnuty částečné úpravy, které by měly být realizovány v roce 2016.
Dále byla řešena situace s protékajícím stavidlem spodního rybníku na Radíkovské ulici, kde byla dohodnuta oprava v příštím roce. Stejně tak byla přislíbena i oprava zídky na hřbitově v ulici Holubova.
Před Velikonocemi proběhl na Svatém Kopečku tradiční klapač, tentokrát
za účasti jak mladé, tak i starší generace, která přispěchala těm mladším na pomoc.
Poslední den v květnu, za slunného nedělního dne, se uskutečnily Svatokopecké hody.
Pro obyvatele Svatého Kopečka byla spuštěna aplikace pro mobilní telefony
a webové stránky, které informují o dění na Svatém Kopečku.
KMČ v uplynulém roce finančně přispěla na některé společenské akce pořádané na Svatém Kopečku, mezi které patří Svatokopecké hody, dále „Vskok
do nového školního roku“ a „Lampionový průvod“ pořádaný Tělocvičnou jednotou Sokol Svatý Kopeček.
Na fotbalovém hřišti se v září konal první ročník „Dřevorubeckých závodů“ a uskutečnila se tradiční „ Romská pouť“.
V ambitech svatokopecké baziliky se uskutečnil II. ročník Díkůvzdání za
úrodu a v rámci oživení českých tradic na Svatém Kopečku I. ročník oslav svatého Martina.
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Jednou z posledních změn týkajících se naší městské části bylo u příležitosti
dvacátého výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku přejmenování prostoru před bazilikou na Návrší Jana Pavla II.
… to je zhruba vše, co se z pohledu KMČ událo na Svatém Kopečku.
Další akce a aktivity na Svatém Kopečku jsou popsány v příspěvcích našich
spolků.
Děkujeme tímto všem, kteří spolupracovali na řešení našich společných
problémů, podíleli se na kulturním, společenském a sportovním životě v naší
části a těm, kteří mají zájem o dění na Svatém Kopečku.
Na závěr připomínáme , že máte možnost účastnit se pravidelných jednání
KMČ i v roce 2016, které se konají v budově detašovaného pracoviště MmOl,
Sadové nám. Svatý Kopeček v těchto termínech: 4. ledna, 1. února, 7. března,
4. dubna, 2. května, 6. června, 11. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince.

KMČ Svatý Kopeček
Blahopřání našim spoluobčanům
V roce 2015 si svá životní jubilea připomněli tito občané Svatého Kopečka:
85 let: Milada Řeháková, Rudolf Richter, Jaromír Kolařík, Jaroslav Urbančík,
Jan Bouchal, Eva Nečesaná, Františka Šobáňová
80 let: Karel Robenek, Zdeňka Grulichová, Jindřich Sedláček, Alenka Skřičková, Filoména Vláčilová, Oldřich Čapka
75 let: Alenka Doleželová, Zikmund Harlender, Blažena Hrušková, Ludmila Doleželová, Zdenka Ryšánková, Alena Zinková, Jaroslav Lenert, Milada Lachová, Marta Benešová, Libuše Skřečková
70 let: Dana Vláčilová, Jiří Němec, Květoslav Zdráhal, Zdeněk Koutný, Květoslava Bačíková, Jan Nedělník, Marie Ševčíková, Ludmila Harlenderová, Jaroslava Smyslilová, Drahomíra Ditmarová, Jan Benýšek,
Zdeňka Macků
Nejstarší občankou Svatého Kopečka je stále sestra Cherubínka, vlastním
jménem Božena Veselá (93 let), řeholní sestra žijící v Norbertinu, kterou dopo6
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sud životní energie neopustila a která i v tomto požehnaném věku ráda přidá
ruku k dílu J.
Všem jmenovaným jubilantům do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti!

Škola základ života …
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, jejímž zřizovatelem je Statutární město Olomouc, je od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizací
s právní subjektivitou. Základní škola vyučuje podle školního vzdělávacího
programu s názvem „Škola – základ života …“.
Mateřské školy při základní škole mají svůj školní vzdělávací program s názvem „Ve školce je vždycky prima“.
Celá organizace má celkem 22 pedagogických pracovníků, 2 asistenty pedagoga a 9 správních zaměstnanců. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo
základní školu 156 žáků, ve školním roce 2015/2016 to je 169 žáků. Kapacita
mateřských škol při základní škole je 100 dětí a každoročně je plně vytížena.
Ukončení školní docházky a přijetí na střední školy: ve školním roce
2014/2015 byli všichni žáci 9. třídy přijati na střední školy různého stupně
a různého zaměření. Všichni byli přijati na ty školy, které měli na přihláškách
na 1. místě. Z páté třídy každý rok odcházejí žáci na víceletá gymnázia, v loňském školním roce však 2 žáci přijati nebyli. Každoročně pořádáme pro žáky
a připravujeme žákům velké množství školních i mimoškolních aktivit, které jsou součástí, nebo které doplňují jejich výchovně vzdělávací proces. Výčet
aktivit by byl velmi dlouhý, zahrnuje široké spektrum oblastí a to od sociálně
právních, přes prevenci sociálně patologických jevů, volby povolání, ekologizaci prostředí až po zájmové aktivity.
Proto pouze některé aktivity:
Beseda o volbě povolání na ÚP v Olomouci, Roadshow soutěže Fit s müsli,
Oslavy lesa na Flóře, Přírodovědný Klokan, Divadlo Tramtárie, Neviditelná ruka
trhu – Scholaris, Memento – divadelní představení, Mikuláš ve škole, Zdobení
vánočního stromečku v Olomouci, Filmové představení v kině Metropol, Soutěž
„Mladý Posluchovský záchranář“, Školní výlety tříd.
Absolventské práce žáků 9. třídy, Den dětí v ZŠ, Činohra v MDO – Amadeus,
Den dětí – program Pohyb do škol, Dějepisný kvíz, Battlefield – branný závod,
Ekologický program – prohlídka Sluňákova, Pobyt v přírodě, Beseda s městskou policií Olomouc.
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Exkurze – Osvětim, Okresní kolo Pythagoriády, Edukativní show –Smokeman zasahuje.
Beseda s městskou policií Olomouc, Návštěva Olomoucké zbrojnice, Škola
v přírodě.
Výuková akce „Mladý Posluchovský záchranář“, Návštěva okresní knihovny v Olomouci.
Recitační soutěž na 2. stupni, Expedice Karákoram, Divadelní představení
U pokladny stál v MDO, Výtvarná soutěž na 1. stupni, Sluňákov – environmentální program, Okresní kolo Matematické olympiády, Hudební soutěž na 1.
stupni, Rozsvěcení vánočního stromu, Noc s Andersenem – přespání ve škole …
Každý rok je žákům nabízeno asi 13 zájmových kroužků, bohužel, žáci nabídek využívají málo. Ve školním roce 2014/2015 bylo otevřeno 6 zájmových
kroužků, ve školním roce 2015/2016 máme, podle zájmu žáků, otevřeno taktéž
6 zájmových kroužků. Naši žáci se zúčastnili mnoha soutěží, které vypisuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Jsou to olympiády či soutěže z matematiky, jazyka českého, cizích jazyků, přírodovědných oblastí, sportovních či
branně sportovních oblastí a v neposlední řadě z výtvarných činností, či zdravovědy. A jak se jim dařilo? Zde je výčet největších úspěchů ve školním roce
2014/2015 a první polovině šk. roku 2015/2016. 1. a 2. místo v okresní soutěži
„Konverzace v anglickém jazyce, 3. místo v okresní soutěži „Mladý Posluchovský záchranář“, 12. místo v okresním kole „Olympiáda v ČJ“, 13. místo v okresním kole „Zeměpisné olympiády“, 20.–23. místo v okresním kole Pythagoriády,
ocenění v recitační soutěži „Zlatý klíček“. I v letošním školním roce se budeme
snažit navázat na úspěchy předcházejícího školního roku.
Zapojení do projektů: Evropský projekt OPVK 56, projekt „Školní mléko“
a projekt „Ovoce do škol“.
A něco ze současnosti a blízké budoucnosti: Základní škola i mateřské
školy jsou průběžně modernizovány a pravidelně doplňovány moderními
učebními pomůckami. Z evropského projektu OPVK 56 byly nově vybudovány
čtenářské dílny, z téhož projektu se vybraní žáci zúčastnili zahraničního pobytového kurzu v Rakousku a učitelé zahraničního pobytového kurzu v Anglii
a na Slovensku.
Mgr. Lumír Hamal, ředitel školy
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Ze života svatokopeckých spolků …
Tělocvičná jednota Sokol Svatý Kopeček
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Svatý Kopeček se i v loňském roce pravidelně scházeli ke své činnosti, ať už se jednalo o členy volejbalového oddílu, oddílu nohejbalu nebo o ty nejmenší, ve cvičení pro předškolní děti.
A i v roce minulém jsme se zúčastnili nebo také sami zorganizovali nejrůznější akce.
Stalo se již tradicí, že se před velikonočními svátky děti z cvičení pro předškoláky účastní akce s názvem „Hanácká slepička“. Jedná se o dopoledne plné
pohybu a zábavy, ve kterém si připomínáme blížící se Velikonoce.
Pravidelně třetí sobotu nebo neděli v květnu bývá jednotou organizovaná akce s názvem „Generálka dětského dne“, loni s podtitulem Zdivočelá
westernová země Svatý Kopeček. Sešlo se nás přes padesát dětí do 12ti let
ze Svatého Kopečka i okolí a soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách. Správní kovbojové, kteří naše sokolské hřiště ten den navštívili, museli zvládnout
běžné činnosti této „profese“, tudíž zdolávali řezání dřeva, dojení kozy nebo
třeba slalom s plnou korbou trávy. I další akcí jsme mysleli na děti a jejich
svátek. 1. června jsme využili pozvání na loutkové představení, které při příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádala T. J. Sokol Olomouc-Chválkovice.
Společně jsme zhlédli pohádku O zakleté princezně.
Další akce pro děti následovaly na podzim, kdy jsme se akcí „Vskok do
nového školního roku“ zaměřili na tradiční sportovní disciplíny a k neradosti všech přítomných dětí se tak definitivně rozloučili s velkými prázdninami. Soutěžilo se třeba ve skoku dalekém, hodu oštěpem, běhu nebo se
závodilo v koloběžkách.
V pondělí 26. 10. 2015 se po několika letech konal ve spolupráci s místní
komisí městské části lampionový průvod. I přes větrné a chladné počasí byli
organizátoři mile překvapeni hojnou účastí a utvrdilo je to v tom, že pořádání
aktivit takového charakteru má svůj význam.
Nezapomeňme v této zprávě ani na dospělé členy naší tělocvičné jednoty.
Nejenže jim patří dík při pomoci v organizaci dnů pro děti, ale tito členové
dokáží zorganizovat akce i pro své oddíly. Jedná se především o oba turnaje
jak ve volejbalu, tak i nohejbalu. Ročníky těchto turnajů mají již opravdu
vysoké pořadové číslo a pravidelně se jich účastní nejen družstva z okolních
obcí a městských částí, ale přijedou i kamarádi z měst vzdálenějších. I přes
vyšší věkový průměr zvláště členů volejbalového družstva, se můžeme pochlubit velmi dobrým umístěním vždy na jednom ze stupňů vítězů!
9
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Hanácká slepička – zleva: Dianka Burdová,
Adrianka Macková, Kubík Čechák, Lukášek
Valihrach a Karolínka Tesaříková

Hanácká slepička – Dianka Burdová

Kovbojský den – zleva Martínek Kupka, Amálka
Kupková, Lenny Loka a jejich maminky

Vskok do nového školního roku – Zuzanka
Smahelová

Oslavy 15. výročí znovuobnovení tělocvičné
jednoty Sokol Svatý Kopeček

Lampionový průvod
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Ani loni jsme nevynechali tradiční organizaci autobusového zájezdu. Třetí
zářijovou sobotu jsme se vypravili do dříve zakázaného pásma podél řeky Dyje
až do města Znojma, kde dostali účastníci několikahodinový rozchod, aby si pak
při zpáteční cestě mohli sdělit své zážitky z ochutnávání burčáku. Dříve však, než
jsme zamířili domů, čekalo všechny ještě příjemné osvěžení v Aqualandu Moravia.
Loňský rok se nesl také v duchu 15. výročí znovuobnovení naší tělocvičné
jednoty na Svatém Kopečku. 18. července jsme se proto sešli na našem sokolském hřišti, abychom společně toto polokulaté výročí oslavili. Nechyběl kulturní program, sportovní aktivity, a také bohaté občerstvení.
V roce 2015 jsme si ale také připomněli 25. výročí znovuobnovení České
obce sokolské. Na počest tohoto výročí byly napříč republikou organizovány
nejrůznější kulturní i sportovní akce. Jednou z oficiálních akcí bylo také setkání
Sokolů v Brně s názvem „Sokolské Brno“. Jednalo se o třídenní maratón plný
hromadných vystoupení, akcí a zážitků. Na tomto sokolském setkání nás reprezentovaly nejen dvě naše členky ze svatokopeckého Sokola (M. Římská, M.
Čapková), ale k nacvičování hromadné skladby pro ženy se hrdě přidaly i dvě
členky Tělovýchovné jednoty Olomouc-Svatý Kopeček paní Olga Schneiderová
a paní Jaroslava Jeřábková.
Máte-li chuť si zasportovat na našem hřišti, či zúčastnit se některých námi
pořádaných akcí, jste srdečně vítáni. Se sokolským Nazdar!
Marta Čapková, jednatelka
www.sokolsvatykopecek.cz

Matice Svatokopecká
Uplynulý rok 2015 přinesl pro Matici svatokopeckou dvě formální změny.
V důsledku nového občanského zákoníku jsme změnili právní formu z občanského sdružení na spolek a do konce loňského roku jsme museli tuto změnu zachytit v názvu a nechat ji zapsat do rejstříku spolků, což jsme po přijetí nových
stanov na naší zářijové valné hromadě provedli – nově máme v názvu označení
„spolek“. Došlo i ke změně označení našeho sídla, neboť část Sadového náměstí, kde sídlíme, byla loni přejmenována na Návrší Jana Pavla II.
Jinak hlavní událostí roku 2015 byly pro nás i celý Svatý Kopeček oslavy 20.
výročí povýšení svatokopeckého chrámu na baziliku minor, a dále totéž výročí
návštěvy dnes již sv. Jana Pavla II. na našem poutním místě. K těmto oslavám
MSK připravila tematickou výstavu v našem muzeu a bazilice, na 16. května
uspořádala v bazilice koncert Václava Hudečka a jeho hostů a spolupracovala
i na dalším programu zmíněných oslav s olomouckým arcibiskupstvím. Díky
11
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velmi vstřícnému přístupu samotišského rodáka pana Petra Sovy, který opravil
a natřel dřevěná vrata zádveří svatokopecké baziliky, jsme mohli návštěvníky
těchto oslav přivítat v důstojném prostředí odpovídajícím významu oslav.
S výjimkou měsíce února, kdy jsme instalovali stálou výstavu, bylo v provozu naše muzeum o sobotách a nedělích, v době svátků i v rozšířeném čase.
V březnu jsme v něm instalovali tematickou velikonoční výstavu, od 5. prosince 2015 do 10. ledna t. r. výstavu betlémů. Večerními prohlídkami v muzeu
jsme se podíleli na Noci muzeí, na Noci kostelů a na Dnech evropského dědictví. Dne 15. srpna jsme zorganizovali již tradiční komentované prohlídky
svatokopecké baziliky a jejího areálu.
Pro naše členy i další zájemce jsme uspořádali v únoru komentovanou prohlídku výstavy Speculum mundi – Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově,
instalovanou v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, v závěru téhož měsíce komentovanou prohlídku výstavy Otevři zahradu rajskou Benediktini v srdci Evropy –
ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Tento zájezd jsme doplnili prohlídkou pražského
kostela sv. Mikuláše a návštěvou našeho bývalého faráře p. Jakuba K. Berky v jeho
novém působišti v Praze – Nebušicích. V květnu jsme absolvovali poutní zájezd do
Trnavy na Slovensku, kde s výkladem jsme si prohlédli významné církevní i světské
kulturní památky, koncem téhož měsíce jsme se zúčastnili na Sv. Hostýně II. pouti
moravských Matic. Jako každým rokem jsme v červenci jeli do Staré Vody u Libavé
na pouť ke sv. Anně. Na dny 30. 6.–4. 7. jsme organizovali již V. putování po Cyrilometodějské poutní cestě ze Sv. Kopečku přes Sv. Hostýn na Velehrad, kam nás
dorazilo téměř 350 účastníků. V září jsme pak jeli na zájezd do Vídně, kde jsme mj.
navštívili habsburskou hrobku, katedrálu sv. Štěpána a zámek Schönbrunn vč. jeho
zahrad. V závěru roku jsme 13. prosince pěšky putovali do Olomouce v rámci zahájení Roku milosrdenství – otevření Svaté brány na dómě. Z hudebních akcí kromě
již vzpomínaného koncertu Václava Hudečka jsme v říjnu uspořádali zdařilý pořad
o světcích v lidových i církevních pranostikách a obyčejích, v němž vystoupili
hosté z Valašska, uplynulý rok jsme zakončili 27. prosince ve zcela zaplněné bazilice
Vánočním koncertem Mužského hanáckého sboru Rovina a strážnické cimbálové
muziky Danaj. Všechny uvedené akce byly přijaty s velkým nadšením a návštěvníky vysoce hodnoceny.
Nezapomněli jsme ani na přednáškovou činnost – v únoru jsme vyslechli
velmi zajímavou přednášku Ing. arch. Jaromíra Haince na téma Setkání s architekturou v Africe spojenou s promítáním, v dubnu s námi besedoval ThDr. David Vopřada na téma Eucharistie u církevních otců, v říjnu s námi zavzpomínal
známý kněz a poutník P. Lízna na své pěší putování zejména do Santiaga de
Compostela, v listopadu se s námi rodina Šnevajsových velmi poutavým způsobem doplněným promítáním podělila o své dojmy z putování po posvátných
místech Ázerbajdžánu.
12
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K oživení starých venkovských tradic jsme 11. listopadu poprve uspořádali
oslavy sv. Martina, které se setkaly s velkou pozorností návštěvníků, stejně jako
již tradiční Mikulášská nadílka pro mladší děti konaná 5. prosince.
Pochopitelně jsme nezůstali stranou akcí ve farnosti a naší městské části,
jako je farní den, svatokopecké hody, Díkůvzdání za úrodu, spoluorganizování V. pouti seniorů, a v rámci duchovního růstu jsme zorganizovali 2x v roce
duchovní obnovu a adventní duchovní setkání s o. biskupem Jos. Hrdličkou.
K propagaci našeho poutního místa jsme se kromě provozování muzea již
tradičně v březnu aktivně zúčastnili poutního miniveletrhu v Kroměříži.
V rámci péče o stav baziliky a jejího areálu jsme nechali provést opravu
části zdevastovaného kanálu kolem venkovní části ambitů baziliky a opravu
omítek v průjezdu ambitů a u muzea – tyto práce včetně vzpomínaného nátěru zádveří baziliky si vyžádaly náklady cca ve výši 150 000 Kč placených
z našich prostředků; na opravu omítek muzea jsme částečně použili dotaci
MmOl ve výši 20 000 Kč, určenou i na tento účel.
Závěrem – snažili jsme se ve všech směrech plnit úkoly, které pro náš
spolek vyplývají z našeho poslání, kterým je pečovat o zachování, obnovu
a propagaci významné kulturní památky – svatokopecké baziliky, a dále
vyvíjet všeobecně vzdělávací a kulturní činnost. Doufáme, že se nám to celkem daří, a to díky našim členům a příznivcům, bez jejichž faktické i finanční
podpory, za níž jsme velmi vděčni, bychom toho v takovém rozsahu nedosáhli. Velmi rádi přivítáme další občany, kteří nás podpoří i svým členstvím
v našem spolku – členské přihlášky i podrobnější informace o našem poslání,
činnosti i připravovaných akcích jsou na našich stránkách www.maticesvatokopecka.cz.
JUDr. Zora Krejčí, jednatelka

Tělovýchovná jednota Olomouc – Svatý Kopeček
TJ Sv. Kopeček má dlouholetou sportovní tradici, nadále podporuje nejen sportovní činnost pro dospělé, ale i pro děti a mládež na Svatém Kopečku
a jeho okolí. V letošním roce došlo k úpravě názvu občanského sdružení, v souladu s příslušnými zákony. Název, který je používán od 1. 1. 2016 je „Spolek
TJ Sv. Kopeček“. I v roce 2015 máme sportovní zaměření na tenis, rekreační
zdravotní cvičení a aerobik. V červnu 2015 byl uskutečněn další ročník tenisového memoriálu „Jana Ševčíka“. V roce 2015 se zúčastnily dvě naše členky
(Martina Chládková a Jana Dočkalová) světové „15. Gymnaestrády“, která se
konala v Helsinkách. Této velkolepé sportovní akce se zúčastnilo 52 států, cel13
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kem 21 000 cvičenců, z toho z ČR více jak 300 cvičenců. V červnu 2015 se tři
členky naší TJ – Olga Schneiderová, Marie Římská a Jaroslava Jeřábková – zúčastnily sportovního vystoupení „Sokolské Brno“.
Náš spolek se hlásí k tradicím sportovních aktivit.
Jaroslava Zbořilová

SK Kopeček – družstvo malé kopané
Milí fanoušci našeho fotbalu,
máme pro vás nové informace o našem fotbálku: v sezóně 2014–2015 jsme
se umístili na uspokojivém 4. místě se 31 body, se ztrátou 3 bodů na postupovou druhou příčku a s náskokem 12 bodů na první sestupovou příčkou.
Ani minulý rok se nám nepodařilo zorganizovat turnaj v Malé kopané
na našem hřišti… Což nás mrzí, protože po 8 letech pořádání turnaje máme už
druhým rokem mezeru. Kdyby vás napadl tým, který by chtěl na turnaj přijet,
tak neváhejte a dejte nám vědět!
Od sezóny 2015–2016, v podzimní části, jsme zaznamenali pozitivní událost: začali nám chodit na domácí zápasy fanoušci, kteří nám tolik chyběli. Když
jsme jezdili na venkovní zápasy, tak jsme tak trochu záviděli našim soupeřům
účast lidí a jejich fandění domácímu týmu. A konečně se to pomalu začíná dít
i na našich domácích zápasech, za což jsme opravdu velice rádi. Bylo by příjemné, kdyby se tento počet nových fanoušků ještě rozrostl. Občerstvení bude
na našich zápasech zajištěno! Tak choďte, těšíme se na Vás!
Podzimní část sezóny jsme zakončili na 6. místě se ztrátou 5 bodů na postupovou druhou příčku a s náskokem 6 bodů na sestupovou příčku.
Tak na jaře na našem hřišti na viděnou!
Ondřej Macků

Klub seniorů Olomouc – Svatý Kopeček
V letošním roce činnost našeho klubu pokračovala s novou samosprávou
klubu. Snažili jsme se navázat na činnost z minulého období, které bylo velmi
kladně hodnoceno ze strany členů i sociálního odboru Magistrátu, který je
naším zřizovatelem. Naše činnost je velmi pestrá, snažíme se zaujmout všechny členy. V zimním období pořádáme setkání v klubovně s odbornými přednáškami cestopisnými, historickými a zdravotnickými. Návštěvy Morav14
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ského divadla Olomouc a Divadlo MY – amatérský soubor klientů Klíč se
velmi líbily. Dále taneční veselice v pavilonu Výstaviště Flora. V klubovně se
uskutečnilo posezení při hudbě s tancem u příležitosti oslavy MDŽ a ukončení roku. Koncem března jsme zahájili vycházky do okolí. Jako první byla
návštěva chválkovické úpravny vody a parní vodárny, poté jsme pokračovali
vycházkou do Bohuňovic. Dále jsme byli v Horce nad Moravou, kde jsme si
užili lužních lesů, jarního povětří, trochu deště, jarní květeny a medvědího
česneku. Zvlášť vydařená byla vycházka do Lošova na výstavu u příležitosti
založení obce, kde nás provedli předseda KMČ a předsedkyně klubu seniorů.
Bylo to milé a všem se to líbilo. Také zájezd do Brodku u Konice, do firmy
Naděje, s procházkou Terezským údolím se vydařil. Dále jsme byli na Kartouzce, uskutečnila se plavba lodí po řece Moravě a vycházka do Radíkova
na fort s přednáškou o historii obce a fortu. Bylo to velmi zajímavé a poučné.
Další výlety do Mírova a okolí – vycházka do Svojanova. Na závěr byla uspořádána vycházka z Hrabišína do Brníčka se zastávkou u památného stromu
Cikánského buku.
Účastnili jsme se akcí pořádaných OSV Magistrátu – Brno – korunovační klenoty, Ostrava – Dolní Vítkovice, Frýdek-Místek výrobna Marlenka.
Z našich akcí to byl Šternberk a Kroměříž. V průběhu roku jsme navštívili
VMO, Expozice času Šternberk a Muzeum Matice svatokopecké a Veterán
arénu Olomouc. Velmi zajímavé a pěkné bylo setkání k 70. výročí ukončení
2. světové války na Sv. Kopečku s našimi pamětníky této události. Z ostatních akcí, tj. květnová olympiáda seniorů na Jívové, Droždín hřiště – setkání
klubů Radíkov, Droždín a Svatý Kopeček se soutěžemi a společnou zábavou.
Branný závod seniorů v ZOO Olomouc pořádaný MP Olomouc. Celoroční trénink bowlingu vyvrcholil účastí na turnaji pro seniory. Navštěvujeme
koncerty a filmová představení pořádané pro seniory.
Hlavním cílem naší činnosti je předávání životních zkušeností a vzájemné
poznávání, na což dříve nebylo tolik času a příležitostí.
Stanislav Jeřábek, vedoucí Klubu seniorů

Myslivecký spolek na Svatém Kopečku
Shrňme události v našem mysliveckém spolku za loňský rok. Členská základna se malinko obměnila a stále se mění. Podařilo se nám vychovat nového
adepta Ing. Sylvu Procházkovou, která úspěšně absolvovala praxi v naší honitbě
a následovně uspěla u zkoušek z myslivosti na OMS v Olomouci, čímž získala lovecký lístek. Slavnostně jsme ji přijali (pasovali) mezi myslivce. V měsíci
15
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květnu došlo k požáru dvou mysliveckých posedů v lokalitě Jablečná naproti
Lošovských rozdílu, předběžná škoda činila 30 000 Kč. Celá věc byla v šetření
na obvodním oddělení Policie České Republiky ve Velké Bystřici. Loňský rok se
vyvedl, co se týče naší srnčí zvěře. Po zimním přikrmování, kdy byla zvěři přimíchávána granulovaná minerální směs do jádra (obilí) a mírné zimě, následně
menšího výskytu černé zvěře v období kladení mláďat, se tato zvěř kondičně
spravila a vykazuje dobrou kondici pro další chov této krásné spárkaté zvěře.
Zlepšily se i stavy zajíců, ale pořád je jich málo. Co se týče pernaté zvěře bažantů a koroptví, zatím zamýšlené oživení stavů nebylo naplněno z důvodů nedodání ze strany chovatele, ale nevadí, snad se to podaří příště. Rozhodně jsme
nerezignovali a pořád to máme v plánu. Na to navazuje jedna dobrá zpráva,
a to, že budou založeny takzvané biopásy mezi lesními celky a polnostmi, kde
budou pěstovány plodiny, které budou sloužit k potravě zvěři a zároveň jako
krytina pro drobnou zvěř. Tímto chceme poděkovat členovi panu Janu Vaňkovi
a především doc. MUDr. Romanu Havlíkovi za prosazení se o vytvoření biopásů, a tím k přispění na ochranu a tvorbu životního prostředí v našem okolí,
ve kterém žijeme spolu se zvěří. Biopásy budou v lokalitách okolí obcí Radíkov
a Lošov. Na podzim jsme uskutečnili hon na drobnou zvěř v oblasti Jablečné,
kdy jsme slovili 30 ks bažantí zvěře. Tuto zvěř jsme koupili díky panu předsedovi a následovně vypustili a odlovili. Bažanti byli uměle vychováni a pocházeli až
ze Slovenska. Tím jsme završili myslivecký rok a už zase plánujeme další akce,
které přispějí ke zlepšení chovu a lovu naší zvěře.
Jan Rakus, myslivecký hospodář

Po honu
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Příměstský tábor – červenec 2015

Příměstský tábor – červenec 2015

Tenisová škola
Tenisová školka na Svatém Kopečku funguje již třetím rokem. Zatím jsme
každý rok pořádali letní i zimní turnaje a příměstské tábory, kterých se během
tří až čtyř týdnů zúčastní kolem čtyřiceti dětí. Minulý rok jsme pořádali vánoční
večírek pro všechny současné i bývalé hráče a jejich rodiče s rautem, soutěžemi,
vyhlášením nejlepšího tenisty roku a závěrečným ohňostrojem. Kapacita tenisové školky je 35–40 dětí. Máme čtyři závodní hráče, z nichž dva hrají v kategorii
minitenis a dva v kategorii mladších žáků. V kategorii mladších žáků se jeden ze
závodních hráčů umístil první v žebříčku zimního turnaje Babolat tour. Je to nejmladší hráč, ve věku pěti let a má odehrátý svůj první rok závodního minitenisu.
Ostatní hráči bojují ve svých kategoriích a každý rok se i jejich výkony zlepšují.
Tereza Růžičková
www. tenis-kopecek.webnode.cz

Rodinné centrum Hnízdo – Svatý Kopeček
Hnízdo je tu pro všechny rodiče s malými dětmi, zvláště pro maminky, které jsou s dětmi doma a chtějí se setkávat s ostatními maminkami, sdílet své zkušenosti a nechat se obohatit zkušenostmi druhých. Pro maminky jsou určena
zejména pravidelná úterní setkání od 9.45. V uplynulém roce jsme si povídali
třeba o hračkách a knihách pro děti, nápadech na adventní kalendář, či našich
dosavadních zkušenostech s mateřstvím. Děti si zatím hrají s hračkami, které
mají k dispozici, nebo vymýšlí své vlastní originální hry.
Jeden čtvrtek v měsíci připravujeme odpolední program pro děti s rodiči,
zde jsou vítány i děti, které chodí do školky a neúčastní se dopoledních progra17
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mů. Děti hrají hry, učí se říkanky, sledují loutkové divadlo, tvoří,… na různá
témata jako barvy, mravenci, perníková chaloupka, Vánoční příběh. Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka do krmelce.
Kromě těchto pravidelných setkání jsme jeden prázdninový týden prožili
s dětmi na farní zahradě a hráli si na indiány. Indiánské léto se stává tradicí
a pomalu začínáme plánovat termín toho letošního. Na podzim se podařilo
uskutečnit několik akcí jen pro maminky, a to duchovní obnovu na téma ženství a podvečerní tvoření pro ženy. Obojí bylo přijato velmi pozitivně a plánujeme pokračování.
Setkání probíhají ve francouzském sále svatokopecké fary. Pokud byste se
k nám chtěli přidat, jste vítáni. Aktuální program je k dispozici na webu www.
hnizdo.mistecko.cz.
Eva Študentová, koordinátor

Letní hra na indiány
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Jak žila naše farnost …
Farnost Sv. Kopeček v roce 2015 pořádala tyto akce:
1. Tříkrálová sbírka 2015
Při tříkrálové sbírce, jejíž výtěžek pomáhá potřebným, se v naší farnosti vybralo celkem 65 922 Kč. Děkujeme dárcům za jejich štědré příspěvky
a dobrovolníkům – králům za jejich energii a čas.
2. Farní karneval – 7. 2. 2015
Ve farní tělocvičně se v neděli od 15.00 h konal karneval nejen pro děti
na téma Cirkus. Děti si užily soutěže, hry, tanec a mnoho dalšího.
3. Farní ples – 14. 2. 2015
Již třetí ročník farního plesu byl připraven na více než 100 farníků a přátel
v restauraci U Macků. Na programu bylo vystoupení „Příležitostného farního komorního orchestru“, scénka mládeže, předtančení, bohatá tombola
aj. K tanci hrál DJ a cimbálová muzika.
4. Pomazání nemocných 11. 2. 2015
Při mši svaté v den památky Panny Marie Lurdské byla hromadně udělována svátost pomazání nemocných.
5. Modlitby křížové cesty
V postním období v naší farnosti probíhaly modlitby křížové cesty vždy
v neděli ve 14.15 h v bazilice a ve čtvrtek od 17.15 h od kruhového objezdu
v Samotiškách.
6. Železný poutník – 20. 3. 2015
Již po osmnácté se konala tradiční 50 kilometrů dlouhá noční pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Několik set účastníků zahájilo pouť mší
svatou na Svatém Kopečku v 18.00 h a zakončilo ji v 7.15 h ráno mší svatou
na Svatém Hostýně, při níž dostalo poutnické certifikáty. Pro poutníky byl
zajištěn teplý čaj a případný odvoz během cesty.
7. Průvodcovská služba
Od 23. 4. do 30. 9. probíhala v bazilice v rámci projektu Statutárního města
Olomouce průvodcovská služba. Průvodce byl přítomen každý týden od
úterý do soboty mezi 10. a 17. h a nabízel každou celou hodinu případným
zájemcům komentovanou prohlídku.
8. Velikonoční nešpory
Každou neděli během velikonočního období se v bazilice slavily nešpory
s průvodem ke křestnímu prameni. Jde o tradici premonstrátského řádu.
9. Májové pobožnosti
Během měsíce května – měsíce Panny Marie se od pondělí do soboty od
18.00 h v bazilice konaly májové pobožnosti.
19
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10. Pouť rodičů s dětmi do Dubu – 16. 5. 2015
Další z tradičních poutí se konala v sobotu 16. 5. Rodiče s dětmi se v 9.00 h
vydali pěšky do Dubu nad Moravou, kde byla sloužena mše svatá a možnost noclehu.
11. Oslava 25. výročí návštěvy sv. Otce Jana Pavla II. (21. 5. 1995) – 17. 5. 2015
Na Sv. Kopeček zavítal 17. 5. 2015 kardinál Stanisław Dziwisz, krakovský
arcibiskup, který spolu s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem,
světícím biskupem Josefem Hrdličkou a premonstrátským opatem Michaelem Pojezdným uložili v bazilice při slavnostní mši svaté ostatky sv. Jana
Pavla II. Mši svatou, která byla živě přenášena Televizí Noe, hudebně doprovodil soubor Střípky, který doprovázel i tehdejší návštěvu Jana Pavla II.
Navázal na ni další program v ambitech a panelová diskuze.
Při této příležitosti bylo slavnostně nově pojmenováno prostranství před
bazilikou, které nyní nese název: Návrší Jana Pavla II.
12. Noc kostelů 29. 5. 2015
Tak jako kostely celé republiky, i bazilika na Svatém Kopečku se v tento večer otevřela pro více jak opět rekordních 1 200 návštěvníků. Největší zájem
měli o výstup do věží ke zvonům a do kopule, o komentované prohlídky
a hudební vystoupení. Dále mohli díky několik desítkám dobrovolníků-organizátorů nahlédnout do historických prostor fary či kaple Jména Panny
Marie v ambitech, poznat olomoucké řeholníky, ochutnat mešní víno, napsat dopis do nebe či vzkaz na zeď díků, zanechat svůj „otisk“ na „barevné
bazilice“ nebo zhlédnout krátké filmy ze života řeholníků v „jarním kině
na schodech“. Do soutěže pro děti se zapojil taktéž rekordní počet – 70 dětí,
na které čekala odměna. Noc kostelů byla zakončena půlnoční adorací se
svátostným požehnáním.
13. Oslava Božího těla 7. 6. 2015
Ve farnosti jsme oslavili slavnost Těla a Krve Páně – Boží tělo při mši svaté
v 10.00 h, na kterou navázal eucharistický průvod kolem ambitů se zastávkami u jednotlivých oltářů.
14. Farní den 14. 6. 2015
Farní den je oslavou farní rodiny. Zahájili jsme ho společným obědem
ve 12.00 h v ambitech. Po něm následoval bohatý program, scénky, beseda
s misionářkou, tvořivé aktivity pro ženy a děti, občerstvení, tombola. Letos byly tyto chvíle setkání provázeny krásným počasím, které ale v průběhu odpoledne vystřídala průtrž mračen s krupobitím, při kterém některé
kroupy měly velikost pingpongového míčku.
15. Farní tábor 10.–17. 7.
Farní tábor proběhl v termínu 10.–17. 7. 2015. Zúčastnilo se ho 34 dětí
a mládežníků. Tématem byl život krále Davida. Přes tradičně velký zájem
20
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16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

se letos poněkud zvýšil věkový průměr účastníků. Tábor se povedl, děti
odjížděly spokojené a všichni se těšíme na další ročník.
Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce 4. 10. 2015
O této akci informujeme podrobněji níže.
Farní drakiáda
Konala se ve středu 28. 10. od 15.00 h před bazilikou. Děti si přinesly
většinou vlastnoručně vyrobené draky, se kterými pak soutěžily. Byl zajištěn také program v tělocvičně, táborák a něco teplého na zahřátí.
Pouť do Říma a Assisi 25.–31. 10. 2015
Farnost se vydala společně s CK Miklas Tour na pouť do Říma a Assisi. Na programu byly prohlídky bazilik, kostelů, klášterů, historických
míst, památek, dále koupání v moři, mše svaté, … Pro všechny zúčastněné to byl hluboký zážitek, na který budou dlouho vzpomínat.
Rorátní mše svaté
Během adventu se v bazilice slavily každou středu a sobotu ráno v 6:30
rorátní mše svaté s typickými adventními písněmi.
Výroba a prodej adventních věnců 28.–29. 11.
V sobotu před první adventní nedělí se již tradičně sešli dobrovolníci
a vyrobili 80 věnců, které se pak v neděli prodávaly před bazilikou. Rekordní výtěžek 24 120 Kč byl využit částečně jako přímá pomoc jedné
potřebné rodině ve farnosti a částečně pro misijní sirotčinec v Ulánbátaru.
Pěší pouť – zahájení Svatého roku milosrdenství – 4. 12. 2015
Poutníci z naší farnosti vyšli v 8.00 h od baziliky na Svatém Kopečku do
Olomouce, kde začala v 10.00 mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Během ní se velké množství
účastníků z širokého okolí průvodem přemístilo do katedrály sv. Václava, kde se otevřela Svatá brána milosrdenství.
Živý Betlém
Velmi oblíbený Živý Betlém, který netradičně ztvárňuje události narození Ježíše Krista, se konal 25. 12. 2015 v ambitech baziliky a přišlo jej
zhlédnout více jak 500 návštěvníků nejen ze Svatého Kopečka.

V naší farnosti probíhá také spousta pravidelných týdenních aktivit:
výuka náboženství, setkání nad katechismem pro dospělé, příprava na svátosti, společenství mládeže a ministrantů, společenství manželů a rodin, setkávání farní evangelizační buňky, společenství Naslouchání Božímu slovu,
zkoušky sborů a schol, sportovní aktivity a další. Více informací a kontakty
najdete na www.svatykopecek.cz.
21
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Produkce živé hudby na Dni Díkůvzdání

Den Díkůvzdání – ambity svatokopecké
baziliky

Oltářní výzdoba

Ruční výrobky rodiny Němčákovy

Návštěvníci jsou vítáni tradičně chlebem
a solí

Výstavka plodů v ambitech baziliky
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4. 10. 2015 se na Svatém Kopečku konal 2. ročník DÍKŮVZDÁNÍ ZA DARY
ZEMĚ A PLODY LIDSKÉ PRÁCE.
Dopoledne byla podle tradice našich předků sloužena dožínková mše svatá
s poděkováním za úrodu, při které farníci v krojích přinesli různé dary a nezbytný dožínkový věnec. Obnovila se také tradice žehnání bylinek.
Odpolední program v ambitech baziliky nabídl: podzimní dekorace a netradiční aranžmá plodů a květin, např. se starými předměty a nástroji; zpěv a hru
folklorní hudební skupiny z Velké Bystřice; prezentovaly se tvořivé výrobky a tradiční řemesla tvůrců z regionu; návštěvníci sdíleli na zdi díků, za co jsou ve svém
životě vděční; mohli se zúčastnit netradičních soutěží; zanechali svůj „otisk“
na společně tvořeném výtvarném díle či zapsali své dojmy a vzkazy do knihy
hostů; pro hladové a žíznivé byly připraveny dobroty z udírny, chléb se sádlem,
domácí koláče, víno, burčák, pivo nebo teplé nápoje; děti mohly skákat na nafukovacím hradu či trampolíně, která byla zakoupena z výtěžku prvního ročníku,
nebo si nechat namalovat na obličej různé obrázky. Cílem této akce je nabídnout
prostor k setkání a poznání nových lidí, poděkovat Bohu za vše, čím nás obdarovává, uvědomit si svou závislost na Zemi, která dává své plody k naší obživě, obnovit tradice a potěšit tělo, ducha a duši „dary země a plody lidské práce“.
Vznikla z touhy po změně atmosféry okolo nás, po tom zastavit se a uvědomit si
své bohatství a obdarování a být alespoň chvíli vděčný i přes neustálé negativní
naladění ve společnosti. Věříme, že během této akce si každý najde něco, co ho
potěší či inspiruje a odejde s vědomím, že je „bohatý“ a má spoustu darů – čas,
zdraví, schopnosti a dovednosti, plody země k jídlu či potěšení, ruce k práci či
pomoci, dobré lidi kolem… a přinesl pozitivní náladu dál k lidem okolo sebe.
Mgr. Ján Mikolaj, Ph.D.

ZOO Olomouc
Zoologická zahrada Olomouc má jedinečné umístění v krásných jehličnatých lesích podhůří Nízkého Jeseníku, kde se rozkládá na 42,5 hektarech.
V současnosti chová přes 1 800 kusů zvířat ve více než 380 druzích. Nabízí
možnost prohlídky celé řady vzácných druhů živočichů v šesti pavilonech
a mnoha dalších výbězích a expozicích, okružní jízdu vláčkem nebo unikátní, 32 metrů vysokou, vyhlídkovou věž.
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Na návštěvníky tu čekají jedny
z největších skupin oryxů jihoafrických
a žiraf Rothschildových v Evropě. Velkým úspěchem bylo narození a zdařilý
odchov dvojčat žiraf v roce 1999. Tím
se Zoo Olomouc zařadila mezi tři zařízení na světě, kde se takový odchov podařil. Mezi další velmi úspěšně chovaná
zvířata patří lvi berberští, mravenečníci velcí i čtyřprstí, dále vzácní levharti
mandžuští, gepardi štíhlí i tygři ussurijští. Opomenout nesmíme ani chov
a množení mořských korálů. Mořská
akvária s korálovými útesy, mnoha druhy pestrobarevných ryb a dalších mořských živočichů jsou umístěna v pavilonu šelem. Největší nádrž pro dva druhy
žraloků má obsah 42 000 litrů, menší
nádrž o obsahu 17 000 litrů je domovem několika větších druhů mořských ryb.
Nevšední zážitky nabízí průchozí výběh klokanů a psounů, kde je možné sledovat zvířata z bezprostřední blízkosti. V pavilonu netopýrů návštěvníkům nad hlavami volně létají velmi vzácní kaloni zlatí, v přírodě ohrožení vyhubením. Opět byl zpřístupněn i rozsáhlý výběh makaků červenolících s 41 m dlouhou dřevěnou lávkou zavěšenou na ocelových lanech 7 m
nad údolím. Přes krytý východ z lávky prochází návštěvníci ke konci výběhu
volně mezi zvířaty. Tento adrenalinový zážitek je velmi oblíbenou atrakcí.
Raritou je i 32 metrů vysoká kovová vyhlídková věž, z níž lze spatřit svatokopeckou baziliku, jako na dlani je vidět krajské město Olomouc a za příhodného
počasí i na nejvyšší hora Jeseníků – Praděd.
Počínaje rokem 2012 začala Zoo Olomouc s přestavbou rozlehlého areálu
zahrady do podoby safari. Postupně bude přebudováno celkem 17 původních
výběhů do 5 rozlehlých areálů. Tyto areály budou svým pojetím koncipovány do
tematických zoogeografických zón: Euroasie, Severní Amerika, Afrika, Austrálie
a Arktida. Návštěvníci mohou vjíždět do areálu jako pasažéři safari vláčku, který
dříve projížděl pouze po obchůzkové trase zoo. Takto se dostanou i do částí zoo,
jež dosud nikdy nebyly veřejnosti dostupné. Momentálně jsou zpřístupněny dvě
etapy – Safari Euroasia, kde je při jízdě safarivláčkem možné pozorovat pasoucí
se jeleny sika, kozorožce kavkazské, muflony, daňky, kozy bezoárové, losa evropského a mohutné zubry evropské i s mládětem. Safari Afrika nabízí průjezd mezi
oryxy jihoafrickými a pohled na žirafy Rothschildovy v přírodním výběhu. Ná24

Svatokopecká ročenka 2015

sledovat bude Safari Amerika s vlky arktickými a Safari Austrálie s klokany a emu
hnědými. Celý okruk zakončí Safari Arktida se soby polárními.
Od května do září mají návštěvníci možnost zpestřit si prohlídku komentovaným krmením, které probíhá v květnu a v září o víkendech, v průběhu
prázdnin denně. Zajímavosti ze života zvířat se mohou dozvědět u deseti výběhů. Zoo nabízí i speciální programy pro veřejnost, vzdělávací programy pro
školy a zážitkové programy pro firmy. Během celého roku se v areálu koná
řada akcí, které návštěvníkům nejen zpestřují prohlídku, ale také zábavnou
formou přináší informace budující pozitivní vztah k přírodě. Z pestré nabídky je možné si vybrat na www.zoo-olomouc.cz.
Zoo Olomouc je otevřena denně po celý rok.
Ing. Karla Břečková, tisková mluvčí

Okénko do historie …
Matice svatokopecká – 2.část
Po sametové revoluci v roce 1989 zvažují někteří bývalí členové MSK obnovení činnosti tohoto spolku. Hlavní iniciátor p. Bohuslav Smejkal ze Samotišek
svolává na 25. ledna 1991 schůzku, které se zúčastní někteří bývalí členové MSK.
Na schůzi bylo rozhodnuto obnovit činnost spolku MSK. Spolek je právním
nástupcem a pokračovatelem spolku MSK založeného v roce 1923, jehož činnost byla násilně přerušena v roce 1952. Jednatelem spolku byl zvolen Bohuslav
Smejkal a pověřen zpracováním spolkových stanov z roku 1930 s přizpůsobením
současným poměrům.
Tři členové spolku pak podali žádost o registraci, zaregistrovány byly i nové
stanovy.
24. května 1991 byl spolek registrován na Ministerstvu vnitra, od Českého
statistického úřadu obdržel identifikační číslo a u Komerční banky bylo zřízeno
konto.
V této době členové MSK úzce spolupracují s farním úřadem na Svatém Kopečku. Hlavní činnost je soustředěna na rozšíření členské základny, propagaci
poutního místa, pořádání kulturních a duchovních akcí.
V roce 1995 se členové Matice zapojili do příprav návštěvy Svatého otce
Jana Pavla II. na Svatém Kopečku.
V roce 1997 vydala MSK 2 pohlednice nákladem 15 000 ks. V roce 1998
přispěla částkou 58 885 Kč na osvětlení kůru a 65 000 Kč na osvětlení pres25
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bytáře v bazilice. Uhradila také vydání 2 000 ks pohlednic s motivem obnoveného kůru. Pro kaple sv. Petra a sv. Maří Magdaleny zakoupila oltářní
obrazy od akademického malíře Aloise Kloudy za 70 000 Kč.
V roce 1998 vydala „Pozdrav členům Matice svatokopecké“ a navázala
tak na tradici „Pozdravů“ vydávaných od roku 1945. Výbor Matice v „Pozdravech“ pravidelně informoval o své činnosti za uplynulé období a předkládal plán činností dalších.
V současné době je „Pozdrav“ vydáván 2x ročně a zasílán všem členům
Matice.
Na osvětlení baziliky přispěla MSK v roce 1999 částkou 300 393 Kč,
v roce 2000 částkou 89 921 Kč. Rovněž se finančně podílela na vybudování
příjezdové rampy pro vozíčkáře.
Od vedení duchovní správy získala Matice pro pravidelné schůze aj. činnost místnost v severním křídle rezidence.
V roce 2001 MSK vydala publikaci Bohuslava Smejkala „Pohledy do historie Svatého Kopečka“.
Členové výboru MSK navštívili v roce 2003 olomouckého biskupa
Mons.Josefa Hrdličku, který přijal jejich nabídku stát se protektorem MSK.
1. 8. 2004 vyhlásila MSK sbírku na zhotovení nových zvonů. V květnu
2005 vydala Matice mimořádné číslo „Pozdravu“ k 10. výročí návštěvy Svatého otce Jana Pavla II. na Svatém Kopečku s pamětním obrázkem. V prosinci 2005 byly podepsány dvě smlouvy o dílo s firmou Perner na zhotovení
nových a opravu stávajících zvonů.
V srpnu 2006 byl vydán Pamětní list s upomínkovým obrázkem u příležitosti žehnání nových zvonů, 22. prosince téhož roku byly nové zvony
s příslušenstvím převzaty. Celkové náklady včetně vedlejších výdajů činily
1 525 321,98 Kč. Matice přispěla částkou 357 790 Kč.
16. srpna 2008 Matice „otevřela“ v přízemí spojovací chodby v bazilice Muzeum Matice svatokopecké. V roce následujícím zpřístupnila pro
veřejnost „Bolestné schody“ a muzeum rozšířila i do patra spojovací chodby. V Muzeu Matice svatokopecké se každoročně pořádá výstava betlémů.
V roce 2009 Matice zahájila přípravné práce na vybudování „Poutní
cesty“ Svatý Kopeček – Svatý Hostýn.
V květnu 2009 vydala mimořádné číslo „Pozdravu“ s pamětním obrázkem k 15. výročí návštěvy Svatého otce Jana Pavla II. Oslavy tohoto výročí
byly zahájeny v bazilice 21. května koncertem cimbálové muziky Hradišťan.
22. května celebroval mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Po mši se vydal průvod k prvnímu panelu Poutní cesty Svatý
Kopeček – Svatý Hostýn, kde přednesli krátké zdravice hejtman olomouckého kraje ing. Martin Tesařík, jeho náměstek ing. Pavel Horák a náměstek
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Statutárního města Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs. Mons. Jan Graubner
poté nově otevřenou cestu požehnal.
K první pěší pouti došlo ve dnech 26. a 27. června 2009.
V roce 2010 vydala MSK publikaci autorů Jana Nedělníka a Miroslavy
Titzové „Svatý Kopeček – genius loci“. O rok později byla zahájena 1. etapa
obnovy vstupního prostoru baziliky pod vedením ak. sochaře Mgr. René
Tikala. V červnu 2012 vydala MSK společně s farním úřadem informační
leták – Stručný průvodce bazilikou na Svatém Kopečku – doplněný o přehled nejvýznamnějších slavností souvisejících s bazilikou.
Rovněž došlo k úpravě schodiště na jižní straně ambitu včetně usazení
kovové mříže.
K předání a převzetí celého díla obnovy vstupního areálu před bazilikou
v ceně 410 000 Kč došlo dne 1. 8. 2012.
Vyšlo mimořádné vydání „Pozdravu“ k 380. výročí založení poutního místa a 280. výročí korunovace milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké. K oběma výročím byla v bazilice instalována výstava v červenci
– říjnu a 12. 8. téhož roku zde proběhl slavnostní koncert Václava Hudečka
a hudebního tělesa Camerata Moravia.
MSK pořádá každoročně od roku 1996 pouť Matice svatokopecké, spojenou s následnou valnou hromadou, a od roku 2010 i Mikulášskou nadílku pro děti v prostorách před svatokopeckými krámky. Z dalších činností
MSK jsou to každoroční přednášky na různá témata, koncerty v bazilice,
komentované prohlídky baziliky a celého areálu, komentované prohlídky
po historických částech města Olomouce, návštěvy muzeí apod.
Mezi žádané akce organizované MSK patří zájezdy po významných
poutních místech České republiky i do zahraničí – Slovensko, Polsko, Rakousko, členové Matice navštívili také Řím, Mariazell, Santiago de Compostelu a Lurdy.
Spolupráce MSK s farním úřadem na Svatém Kopečku spočívá v podílu
na mnoha akcích – Noc kostelů, farní dny, adventní setkání, duchovní obnovy, úklid celého areálu baziliky apod.
Výbor MSK děkuje nejen všem členům za jejich práci a finanční podporu, bez níž by se tyto velké akce nepodařilo realizovat, ale i všem organizacím, institucím a dalším jednotlivým sponzorům.
Dosavadní předsedové Matice svatokopecké:
1923–1949
P. František Světlík
1949–1952
P. Bedřich Hoffmann
1992–2001
P. Jakub Karel Berka,O.Praem.
2001–2008
P. Dominik Josef Doubrava,O.Praem.
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2008–2010
2010–dosud

P. Bernard Petr Slaboch,O.Praem.
Ing. Jan Preč
Jan Nedělník, Mgr. Miroslava Titzová

JUDr. Antonín Schenk
Pojďme zavzpomínat na jednoho z významných svatokopeckých rodáků,
JUDr. Antonína Schenka, od jehož úmrtí uplynulo 45 let. Na rok 2016 připadá
120. výročí jeho narození.
Antonín Schenk se narodil dne 23. prosince 1896 na Svatém Kopečku,
za časů rakousko – uherské monarchie, v části zvané Familie, v domku č. 13/80.
Vyrůstal v rodině továrního dělníka se čtyřmi sourozenci. V dětství i mládí byl
zahrnován a formován rodičovskou láskou.
Obecnou školu navštěvoval Antonín Schenk v místě bydliště spolu se spolužákem, dalším významným svatokopeckým rodákem Karlem Svolinským,
vynikajícím českým malířem a ilustrátorem. Po dokončení měšťanské školy
odešel Schenk studovat na Slovanské gymnázium v Olomouci.
A poté – řekněme to variací na slova známé Seifertovy básně – šel chudý
chlapec do světa.

Rodiče a sourozenci před rodným domem
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Podobně se tak vyjádřil ve smuteční řeči jeho přítel A. F. Richter.
Při mimořádném nadání, i přes hmotné starosti, učební látku hravě zvládal
a gymnazijní studia zakončil v roce 1916 maturitou.
Po absolvování studia narukoval do rakousko – uherské armády, poté byl
odvelen na italskou frontu a v roce 1918 zajat. Po návratu do samostatného
Československa v letech 1919–1920 působil jako tlumočník generála E. Chaborda z francouzské vojenské mise v ČR.
V roce 1921 zanechal služby v armádě a byl přijat bez jakýchkoliv styků
a známostí jako úředník do služeb Ministerstva zahraničních věcí. Současně
studoval při zaměstnání práva na Karlově Univerzitě (1921–1924).
Pro své schopnosti a mimořádné jazykové znalosti, které na ministerstvu
prokázal, byl v roce 1928 vybrán za osobního tajemníka prezidenta T. G. Masaryka.
Prezident Masaryk byl známý vysokou náročností jak na sebe, tak na své
spolupracovníky. Dr. Schenka si vážil a oblíbil si jej pro jeho jiskřivého ducha
a jasnozřivý odhad lidských charakterů, moudrost, ale i pro ušlechtilost a vzácný takt ve všech životních polohách natolik, že si po své rezignaci v roce 1935
vyžádal, aby mu zůstal dále přidělen jako osobní tajemník v Lánech.
Poslední léta prezidentova trávil dr. Schenk v Lánech spíše jako člen rodiny.
Prezident Masaryk skonal dne 14. září 1937 v ranních hodinách a dr. Schenk
byl s nejužším kruhem účastníků přítomen u jeho lože.

V roce 1932 uzavřel v Praze sňatek s Boženou Macháčkovou z Čelechovic na Hané
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V pracovně T. G. Masaryka

V témže roce se znovu vrátil do prezidentské kanceláře a ve funkci odborného přednosty zůstal až do roku 1952, kdy byl v důsledku reforem předčasně
penzionován.
Již v roce 1932 asistoval Antonín Schenk při vzniku Ústavu T. G. Masaryka,
stal se náhradníkem a posléze členem jeho kuratoria. Historii ústavu (od doby
vzniku až po likvidaci v roce 1954) věnoval zvláštní oddíl ve svých pamětech.

Sedící zleva: F. Soukup, J. Malypetr, T. G. Masaryk, M. Hodža, P. Šámal; stojící zleva: dr. Maixner,
dcera T.G.Masaryka Alice, vnučka Anna, dcera Olga, syn Jan, A. Schenk
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Jedna z posledních návštěv Sv. Kopečka –
s manželkou

S prezidentem E. Benešem

Tato část pamětí byla se svolením p. Zdeňky Slavíkové, sestry spisovatelky J.
Smetanové a dědičky autorských práv, publikována ve sborníku Mám jen knihy
a skripta, cenná práce životní (vydaném u příležitosti 70. výročí založení Masarykova ústavu v roce 2002).
I v penzijním věku zůstával však Antonín Schenk stále velmi aktivní
a mohl se věnovat svým zálibám. Sledoval literární tvorbu domácí i cizí a věnoval se studiu výtvarného umění.
Rád se vracíval do svého rodiště.
Přestože ovládal většinu evropských jazyků, naučil se v 60 letech ještě rumunsky a srbochorvatsky.
Byl členem odborného Spolku přátel českého jazyka (češtinu miloval) při
Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Pronesl několik odborných přednášek,
překládal z odborných časopisů o umění, uveřejňoval recenze a informativní
překlady.
Své rozsáhlé paměti začal psát v roce 1956. V doslovu ke svým memoárům,
datovanému 24. ledna 1970, se zmiňuje o podnětech a pocitech, jež vznik jeho
díla provázely.
Krátce po dokončení rukopisu, 20. května 1970, Antonín Schenk zemřel.
Závěrečnými slovy smuteční řeči „Ave anima candida!“ se rozloučil se svým
spolužákem a celoživotním přítelem MUDr. Antonín Felix Richter, profesor
Karlovy univerzity, rodák z Dolan.
Antonín Schenk odpočívá na Vršovickém hřbitově v Praze.
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Spolu s O. F. Bablerem

Vršovický hřbitov v Praze

A. F. Richter složil svému příteli epitaf:
Poutníče postůj! Tahle černá hlína
navěky kreje Schenka Antonína.
Tu usnul klidně s nerušeným mírem
ten, jenž byl feldveblem, potom oficírem.
Lze činnost ostatní pak krátce vystihnout:
při žádném přečinu se nedal přistihnout,
s děvčaty z kuchyně ho nikdo neviděl,
a že byl jen právníkem, za to se nestyděl.
A že tak dokázal, co jiní nesvedou,
dokonce v koleji byl měsíc předsedou.
Pak ale přec nás musel opustiti.
Světlo věčné ať mu svítí.
Přičiněním neteře dr. Antonína Schenka Jindřišky Smetanové byly jeho memoáry z let 1928–1937, kdy byl A. S. osobním tajemníkem prezidenta Masaryka, beletristicky upraveny a vydány v roce 1996 pod titulem TGM: „Proč se
neřekne pravda“.
Jan Nedělník, Mgr. Miroslava Titzová
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