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Barokní tvář Olomouce je klenotem
Generace historiků označovaly Olomouc za město barokní. I když kořeny města 
spadají do raného středověku, právě barokní epocha jeho podobu ovlivnila nej-
více. Až dnes se ale Olomouci daří tuto stránku duše otevírat opravdu důsled-
ně. Svědčí o tom Olomoucké barokní slavnosti, jejichž druhý ročník zaplní téměř 
polovinu letních prázdnin. Přijďte se podívat. S námi můžete vyhrát vstupenky!

Program barokních slavností se bude tentokrát 
odehrávat od 27. června do 20. července. V hlavním 
večerním programu návštěvníci uvidí kromě jiného 
i komickou operu od Wolfganga Amadea Mozarta. 
Operu Bastien a Bastienka napsal dvanáctiletý hu-
dební génius jen chvíli poté, kdy odjel s rodinou z ně-
kolikaměsíčního pobytu v Olomouci, publikum ji za-
žije s nově přeloženým libretem, když překladatelem 
byl Jaromír Nohavica. Na programu jsou dále díla 
Vivaldiho, Handela a také olomouckého skladatele 
a šéfa souboru Ensemble Damian Tomáše Hanzlíka. 

Soutěž 
Vstupenky na olomoucké barokní slavnosti 
může vyhrát ten, kdo správně odpoví na soutěž-
ní otázku a bude mít štěstí při losování. 

Nová soutěžní otázka: Kde při svém olomouc-
kém pobytu bydlel Wolfgang Amadeus Mozart? 

Odpovědi zasílejte na adresu 
michal.folta@olomouc.eu do 15. července 2014. 

Na otázku z minulého kola správně odpovědělo 
více než šedesát čtenářů, a to včetně čtenářů z východ-
ních Čech či jižní Moravy! Váš zájem nás potěšil. V re-
dakci jsme vylosovali tři výherce, první z nich obdrží 
knihu Olomouc, další dva pak jiné pozornosti z Infor-
mačního centra Olomouc. O způsobu vyzvednutí vý-
hry budou informováni prostřednictvím e-mailu.
1.  cena (fotografická kniha Olomouc) 

– Adéla Budíková
2.  cena (dárky z IC Olomouc) – Libuše Brichtová
3.  cena (dárky z IC Olomouc) – Zdeněk Zapletal

▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪

▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪ sOutěž ▪
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Vážení čtenáři,

dostává se Vám 
do rukou druhé 
číslo časopisu 
Olomoucký se-
nior, který vy-
dává statutární 
město Olomouc. S radostí mohu 
konstatovat, že jeho první číslo 
se setkalo s velkým úspěchem. 
Čtenáři oceňovali, že jsme se 
zaměřili právě na seniory. Také 
nám telefonovali a zjišťovali si, 
kde mohou získat časopis pro 
sebe a rovněž navrhovali, jaká 
témata by bylo vhodné otevřít.

První číslo Olomouckého se-
niora bylo v krátkém čase roze-
bráno, což vede k úvahám nad 
zvýšením nákladu. Pokud jde 
o témata, i těch je mnoho. Opako-
vaně na stránkách najdete napří-
klad pozvánky na kulturní akce 
a na zajímavá místa, rozhovory 
s významnými osobnostmi, mož-
ná řešení zdravotních problémů, 
ale také třeba pohled do novin 
před sto lety. Přečtete si o aktuál-
ních projektech, tak jako v tomto 
čísle píšeme o stavbě nového do-
mova seniorů ve Slavoníně.

Chci se s Vámi podělit o jed-
nu novinku: město má koncept 
rodinné politiky. Vymezili jsme 
základní opatření, kterým se 
chceme věnovat a se kterými Vás 
seznámíme v některém z dalších 
čísel časopisu. Chceme, aby se 
Olomouc stala dobrou adresou 
pro rodiny. A do té rodiny pat-
říte i Vy, milí senioři. Věřím, že 
se vize města přátelského rodi-
ně stane společně sdílenou vizí 
představitelů města, odborné 
veřejnosti i jeho obyvatel.

Vážení čtenáři, 
přeji Vám pohodové letní dny.

Eva Machová,
náměstkyně primátora
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Nový domov seniorů 
s kapacitou až sto 
dvacet míst v příjemném 
prostředí na kraji 
Olomouce buduje 
společnost ANAVITA. 

Už v březnu se začalo na sta-
veništi v městské části Slavo-
nín pracovat. Domov, který bude 
svým obyvatelům nabízet opravdu 
všechny služby i pohodlí, na jaké 
je kdo zvyklý, vyrůstá v Jižní uli-
ci a hotový by měl být za necelý 
rok. Olomoučtí radní tak plní slib, 
který byl v oblasti sociální politiky 
města prioritou. 

Moderní zařízení se má pro své 
budoucí obyvatele stát skutečným 
domovem se vším všudy. Pro oby-
vatele domova budou připraveny 
různé aktivizační programy, mo-
derní terapeutické metody a reha-
bilitace. Základní myšlenkou tvůr-
ců tohoto domova je individuální 
přístup k lidem. Rádi si přispíte? 
Není problém! Chcete snídani 
do postele? Samozřejmě, budete ji 
mít. Chutná vám kafe i večer? Proč 
ne… Podstatné je, aby se zde každý 
cítil jako doma, a nikoliv jako v ně-
jakém léčebném ústavu. K lepšímu 
pocitu klientů přispívá i to, že větší 
část pokojů je jednolůžková, zbý-
vající pak dvoulůžkové. Samozřej-
mostí je, že domov lidem nabídne 
nepřetržitou sociální, zdravotnic-
kou i ošetřovatelskou péči.

„Smyslem naší péče je posky-
tovat klientům odborné služby 
v důstojné atmosféře absolutního 
bezpečí a pohody. Naší filozofií je 
individuální přístup,“ říká ředitel 
a zakladatel privátní sítě domovů 
seniorů Anavita Jiří Dušek. Ve Sla-

voníně tak vznikne už páté odbor-
né zařízení tohoto provozovatele. 
Po pilotním projektu Domova se-
niorů v jihomoravském Šanově, 
spustila Anavita během necelých 
tří let podobná zařízení také v Pra-
ze, Terezíně u Litoměřic a Modři-
cích u Brna. Náklady na výstavbu 
olomouckého domova, jehož hlav-
ní část by měly tvořit jednolůžko-

vé, maximálně dvoulůžkové poko-
je, jsou odhadovány na zhruba 100 
milionů korun.

Jak bylo řečeno, nově budované 
zařízení ve Slavoníně je součástí 
sítě Domovů seniorů společnosti 
ANAVITA, která už má s tímto ty-
pem péče o starší lidi dobré zkuše-
nosti. Výstavba nového sociálního 
zařízení je tedy v režii soukromého 
investora. „Chtěli jsme, aby projekt 
realizoval privátní subjekt. Vstup 
provozovatele specializované sítě, 
která by starším lidem dokázala po-
skytnout komplexní péči, jsme pod-
pořili nabídkou prodeje a pronájmu 
pozemků z majetku města,“ říká 
primátor Olomouce Martin Major. 
„Vznik domova pro seniory byl 
naší prioritou, po komplexní a trva-
lé péči je totiž stále větší poptávka 
a demografické analýzy nasvědčují 
tomu, že tomu v budoucnu nebude 
jinak,“ říká náměstkyně primátora 
Eva Machová. „Zařízení, které by 
poskytovalo trvalou péči starším 

Nový domov seniorů 
otevřou příští rok v dubnu

| aktuality

Na území bývalého okresu Olo-
mouc je celkem deset domovů 
pro seniory s celkovou kapa-
citou 935 lůžek, na které jsou 
evidovány bezmála tři tisícovky 
žádostí. Čekací doba se pohy-
buje mezi šesti měsíci až třemi 
lety. Přímo v Olomouci je nyní 
pouze jeden domov pro seniory, 
Pohoda Chválkovice, s kapaci-
tou 218 lůžek a čekací dobou 
dva až tři roky. Jako příspěvko-
vou organizaci zařízení provo-
zuje Olomoucký kraj.

Nové bydlení ve Slavoníně roste rychle. Foto: Jan Andreáš
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občanům, město již delší dobu po-
strádá. Jsme si přitom vědomi toho, 
jak důležitou pomoc a péči dokáže 
domov zajistit seniorům, kteří jsou 
imobilní nebo se závažnými kom-
plikacemi a také těm, o něž z růz-
ných důvodů nemohou pečovat 
jejich rodiny,“ zdůrazňuje náměst-
kyně primátora Eva Machová.

V Olomouci nyní nově vzniká 
také nájemní bydlení pro seniory 
v domě s pečovatelskou službou, 
které město realizuje v ulici Při-
chystalova. Po náročné rekon-
strukci domu, jenž byl v posled-
ních letech využíván jako bytová 
náhrada pro neplatiče nájemného, 
vznikne 59 malometrážních bytů, 
včetně šesti bezbariérových. Pod-
pora z rozpočtu města jde dlou-
hodobě také na terénní sociální 
služby, které v Olomouci senio-
rům poskytují nejrůznější privátní 
organizace a sdružení. „Ze zkuše-
ností však víme, že starším lidem 
po čase, zejména vzhledem k je-
jich zdravotnímu stavu, pomoc te-
rénních pracovníků nestačí, a po-
třebují komplexní péči,“ doplnila 
náměstkyně Eva Machová.  (mf)

aktuality | 

Kdy naposledy jste byli v zoo 
na Svatém Kopečku? Víte, kolik 
novinek se tady objevilo? A kolik 
mláďat se narodilo letos na jaře? 
A víte, že je celá zoo bezbariérová 
a v části se dokonce můžete svézt 
vláčkem v první části nově budova-
né safari? 

Olomoucká zoo má mezi od-
borníky i veřejností velmi dobrou 
pověst a patří v českých zemích 
a na Slovensku k nejlepším jak 
v počtu návštěvníků, tak i ve spek-
tru představovaných zvířat. Lidé 
už vědí, že například tak krásná 
mořská akvária dokonce se žraloky 
a rejnoky či tak velké stádo žiraf 
jinde neuvidí. Velkou chloubou je 

rozlehlý společný výběh medvědů 
a vlků, nový pavilon s umělými 
jeskyněmi obývají levharti, největ-
ší evropská zvířata zubři a losi jsou 
zase obyvateli první části nové-
ho safari okruhu, kde návštěvníky 
a zvěř nedělí žádné ploty. 

Každým rokem vyjede na Svatý 
Kopeček u Olomouce skoro 400 ti-
síc lidí, aby se podívali na bezmála 
čtyři sta druhů zvířat. Nespornou 
výhodou zoo na Svatém Kopečku 
je i prostředí – za zvířaty se zde 
člověk vydává do krásného lesního 
prostředí se stále kvalitnějším záze-
mím. V posledních letech se zoo asi 
nejdynamičtěji ve své historii pro-
měňuje k lepšímu. A nezapomeň-

me na okolí – blízká barokní poutní 
bazilika, krámky, cukrárny… 

Tip na výlet je to každopádně 
dobrý. Již bylo řečeno, že je celá 
zahrada bezbariérová. Senioři 
mají zvýhodněné vstupné, navíc 
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 
mají vstup s 50% slevou, dopro-
vod ZTP/P má vstup zcela zdarma. 
Podle mluvčí zoo Ivety Gronské 
se mohou například kluby seniorů 
dohodnout i na speciálním pro-
gramu. „Všechny programy rea-
lizujeme většinou na objednáv-
ku, individuálně, se snahou vyjít 
návštěvníkům vstříc,“ říká Iveta 
Gronská. Takže vzhůru na Svatý 
Kopeček za zvířaty!  (mf)

Zakladatel tuzemské privátní sítě 
Domovů seniorů ANAVITA Jiří Du-
šek v krátkém rozhovoru popisuje, 
jaká je dnes situace se stavbou olo-
mouckého domova či jaká specifika 
tato síť svým klientům nabízí. 

Pane řediteli, kdy by měl být 
nový domov seniorů otevřen? 

Předpokládáme, že domov bude 
otevřen v dubnu příštího roku. 

Domov seniorů kapacitu by měl 
mít sto dvacet míst. Registrujete 
už nyní zájem budoucích obyva-
tel? Pokud ano, kam či na koho se 
může případný zájemce obracet? 

Ano, zájem je už nyní, jsem 
až překvapen, že volají zájem-
ci, ozvalo se už nejméně patnáct 
možných klientů. To se nám ob-
vykle rok před dokončením stavby 
nestává, a z toho podle mne vy-
plývá, že místa jsou v dané loka-
litě skutečně potřebná. Pokud jde 
o další potenciální klienty, v nej-
bližší době budou spuštěny we-
bové stránky, kde najdou všech-
ny informace. Případní zájemci 
do té doby mohou psát na adresu  
info@domovsanov.cz.

O domovech sítě Anavita se říká, 
že sázejí na individuální přístup 
ke klientům. Co to v praxi zname-
ná? Takový přístup asi musí kromě 
jiného vyžadovat početný personál, 
je to tak? 

Především si musíme říct, co je 
naší úlohou. Tou není klienta vylé-
čit či změnit mu život, naší snahou 
je zajistit důstojné dožití a z tohoto 
důvodu se snažíme maximálně vy-
cházet vstříc, ať je to třeba tím, že si 
přejete mít dva polštáře pod hlavou, 
k večeři kávu, nebo chcete snídat 
v 9 hodin. To samozřejmě znamená 
vyšší počet zaměstnanců a skutečně 
individuální přístup. 

Jak se vám osobně zamlouvá 
lokalita městské části Slavonín, na-
příklad z pohledu okolí budoucího 
domova seniorů či dopravní do-
stupnosti? 

Lokalita se nám opravdu líbí, 
okolí domova nám umožňuje si-
tuovat veškeré pokoje a zahradu 
do klidné části s výhledem do kra-
jiny. Pokud jde o dopravní dostup-
nost, to popravdě řečeno ještě neu-
míme správně posoudit.  (mf)

Na Kopeček za zvířaty i na zákusek

Chcete dva polštáře či kafe do postele? Žádný problém!
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Pracovníci odboru sociálních 
věcí Magistrátu města Olomouce 
pokračovali v již tradičních výmě-
nách pracovníků mezi partnerský-
mi městy. Tentokrát byl na řadě 
nizozemský Veenendaal. Návště-
va byla zaměřená na poznání růz-
ných typů zařízení a služeb pro 
seniory. I když je každá země jiná 
a jiné jsou také finanční možnosti, 
v mnohém se můžeme nechat Ni-
zozemci inspirovat. 

Už při pohledu do městských 
ulic upoutá pozornost množství 
seniorů na motorových tříkolkách, 
zvaných scootmobiel. S tímto skút- 
mobilem dostává mobilita seni-
orů nové dimenze a skutečně jim 
v tomto můžeme jen tiše závidět. 
Každý dospělý Nizozemec se po-
hybuje městem na kole po síti do-
konalých cyklostezek, které vedou 
skutečně všude, v saku či v jiném 
civilním oděvu, bez kolizí s auto-
mobilovou dopravou a tudíž i bez 
přilby. A když zestárne, nebo se 
dostaví zdravotní problémy, tak 
přesedlá na elektrickou tříkolku 
– stabilní, elegantní, rychlejší než 
kolo. Není nic neobvyklého vi-
dět, jak holandský důchodce vje-
de i s tříkolkou do výtahu, vyjede 

nahoru, zaparkuje na chodbě a do-
bíjení tříkolky zapojí do zásuvky. 
Prosté, mobilita bez potřeby další 
osoby, bez složitého shánění taxi 
nebo úvah, jestli sám dojdu na za-
stávku bezbariérového autobusu. 
„Seniorům, kteří si tuto tříkolku 
nemohou pořídit ze svého příjmu, 
na ni částečně nebo úplně přispí-
vá stát,“ říká jeden z návštěvní-
ků Veenendaalu Zdislav Doleček. 
„Neodolali jsme a jednu z tříkolek 
jsme v prodejně potřeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 
vyzkoušeli. Velmi bych našim seni-
orům tuto vymoženost přál, jezdí se 
na ní výborně!“

Olomoucký tým pak navštívil 
speciální domovy pro seniory, pro-
dejnu zboží, které usnadňuje život 
seniorům v domácím prostředí bez 
nutnosti pomoci druhých osob, 
dům s pečovatelskou službou a se-
známil se s dalšími zajímavostmi 
v sociální oblasti. 

Jedním z míst, kde Olomou-
čané poznávali nizozemský styl 
péče, byl De ´Meent – domov pro 
seniory s demencí. Co je v tomto 
domově výjimečné, je maximální 
snaha o vytvoření prostředí, kde by 
se obyvatelé cítili jako doma. Dů-

Jak žijí senioři v partnerském Veenendaalu
raz je kladen například na vybavení 
všech prostor nábytkem a předměty 
z 50.–60. let, které jsou obyvatelům 
důvěrně známé a připomínají jim 
věk, kdy byli v plné síle. Nenápad-
nou drobností jsou všudypřítomné 
hodiny s velkým ciferníkem a úda-
jem, který den v týdnu zrovna je. 
Pro seniory s Alzheimerovou de-
mencí je důležitá průběžná stimula-
ce různých smyslů a obnova schop-
nosti komunikovat se svým okolím 
– někteří z klientů žili před pří-
chodem do zařízení někdy mnoho 
let v osamění. Speciální místnost, 
zvaná snoezellen, nabízí relaxaci 
za pomoci hudby a doteků různých 
předmětů. Středobodem místnosti 
je velmi důmyslný robot v podobě 
neodolatelného lachtaního mládě-
te, které reaguje na váš dotyk a vy-
žaduje vaši pozornost pohybem 
i kňouráním. Odborná terapeutka 
v této místnosti dokáže navázat 
kontakt i s klienty, kteří jsou zdán-
livě uzavřeni ve svém světě, a tato 
„hračka“ jí k tomu napomáhá. 

Dalším navštíveným místem 
byl domov Koekoek, který slouží 
stejné cílové skupině, tj. osobám 
v pokročilém stadiu demence. Jde 
o zařízení uvedené do provozu 

Vozítko je rychlejší než běžné kolo 
a ovládá se snadno.  Foto: archiv

Olomoučané navštívili ve Veenendaalu několik zařízení pro seniory. 
 Foto: archiv
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Jedná se o nejmladší z klubů pro 
seniory v Olomouci, který se ote-
vřel teprve v prosinci 2013.

Jak se klubu daří a kde sídlí?
„Na to, že je to ještě ptáče, létá 

pěkně…“
Zázemí pro setkávání seniorů 

a jejich aktivní trávení volného času, 
vzniklo ve zrekonstruovaných pro-
storách areálu mateřské školy. Měs-
to do rekonstrukce investovalo ne-
malou částku, která zastavila hlavně 
vzlínavost spodních vod a celkovou 
vlhkost objektu. A jak se klubu daří 
z pohledu odboru sociálních věcí? 
„Stavební úpravy se podařily a to 
je dobře. Objekt trpěl hlavně tím, 
že v něm nikdo nebydlel. Poté, co se 
odstěhovali poslední nájemníci, kte-
ří o byt pečovali, nestálo vzrůstající 
vlhkosti nic v cestě, protože se byt 
řádně nevětral a nevytápěl. A ohled-
ně klubu? Na to, že je to ještě ptá-
če v porovnání s jinými kluby, létá 
pěkně, až by potřeboval i větší místo 
k letu,“ dodává s úsměvem Zdislav 
Doleček z odboru sociálních věcí.

Když dnes dorazíte do klubu 
seniorů v Droždíně, máte pocit, že 
je zde odjakživa. Lidé mají k sobě 
blízko, klub je střídmě, ale vkusně 
a účelně vybaven a je zde dobrá 
nálada. Prvních pár setkání to však 
vypadalo napínavě s vedením klu-
bu, ale nakonec se našla paní, která 
má kolem sebe partu pomocníků, 
co ji pomáhají klub vést. 

Klub šlape jako hodinky. Čle-
nové se mají kde scházet, což však 

neznamená, že by 
nevyrazili za kultu-
rou, sportem a jiný-
mi společenskými 
událostmi. Napří-
klad v rámci Olym-
piády seniorů, kte-
rou připravoval pro 
olomoucké kluby 
seniorů Klub vo-
jenských důchodců 
za podpory odbo-
ru sociálních věcí 
bylo zřejmé, který 
klub je droždínský. 
Zástupci klubu měli totiž jednotný 
úbor v podobě barevně sjednoce-
ných triček, podobně se předvedl 
ale i klub seniorů z Fischerovy uli-
ce a z Nedvězí. 

„…kluby pro seniory  
mají smysl…“

Bezvadné fungování nového 
klubu všechny příjemně překva-
pilo. „Vnímám to velmi pozitivně. 
Jsme všichni překvapeni zájmem 
členů a také jejich společenskou 
aktivitou,“ říká náměstkyně primá-
tora Eva Machová. „Moc mě těší, 
když vidím, že se práce daří. Ráda 
bych poděkovala všem těm členům 
klubů, nejen toho droždínského, 
kteří se aktivně zapojují ve vedení 
klubu a pomáhají tak svým vrstev-
níkům, ale i starším a mladším, vést 
plnohodnotný a usměvavý život i ve 
vyšším věku. Práce je to náročná, 
ale hlavně díky ní kluby pro seniory 
mají smysl.“ (zd)

V droždnínském klubu seniorů je zábavy vždy dost. 
 Foto: archiv

v roce 2014, umístěné v pětipod-
lažním bytovém domě v běžné zá-
stavbě. Nejvyšší dvě podlaží slouží 
jako normální byty, mohou v nich 
bydlet také blízcí klientů domova. 
Dolní tři podlaží jsou určena pro 
klienty domova. Koekoek využívá 
nejnovějších poznatků neurologie 
i psychologie k tomu, aby se v něm 

klienti cítili dobře. Demence se 
mimo jiné projevuje stavy zma-
tenosti a dezorientace, které často 
ústí v silnou úzkost nebo agresi. 
Klienti potřebují dostatek prostoru 
na chodbách, ve společenské míst-
nosti i v pokojích. V objektu jsou 
také cíleně používány různé barvy. 
Jsou určité barevné kombinace, 

které zvyšují napětí, naopak jiné 
kombinace navozují lidem s de-
mencí pocity klidu. Celý interiér 
je tedy laděn do odstínů fialové, 
tmavě hnědé, šedé a světle béžové. 

Návštěva ve Veenendaalu byla 
v mnohém velmi inspirativní. Věř-
me, že získané poznatky budou 
použitelné i v naší praxi.  (mm)

Čím se baví senioři v Olomouci-Droždíně

Hledáme aktivní seniorky 
a seniory do vedení klubu
Jak možná víte, klubů pro seniory 
na území Olomouce je celkem 18. 
Rádi bychom tak požádali senior-
skou veřejnost o pomoc s vedením 
klubu. Jedná se o pozice předsedy 
a předsedkyně klubu pro seniory 
statutárního města Olomouce. 
V případě, že by vás zaujala tato 
funkce a chtěli byste pomáhat 
plánovat čas seniorů a aktivně se 
podílet na společných akcích, ne-
váhejte se ozvat na níže uvedené 
kontakty a informovat se blíže. 

Kontakty o klubech seniorů  
či o možnosti zapojit se aktivně 
do jejich vedení získáte u:
Mgr. Zdislav Doleček, 
606 730 361, 585 562 105 
zdislav.dolecek@olomouc.eu
PhDr. Eva Trčková, 585 562 112 
eva.trckova@olomouc.eu
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Nejznámější a v posledních le-
tech i nejčtenější olomoucký his-
torik. Nemusel přitom prožít celý 
život na akademické půdě; stačilo, 
když jej naplno a s otevřenýma 
očima prožíval v ulicích Olomou-
ce, knihovnách, antikvariátech 
a muzeích. Milan Tichák je člověk, 
který může s klidným svědomím 
říct, že v seniorském věku dosáhl 
vrcholu své tvůrčí práce. S jednou 
jedinou výjimkou mu všechny dal-
ší knihy, novinové články, rozho-
vory i přednášky vyšly až v době, 
kdy si většina z nás užívá penzi. 

Nejste olomouckým rodákem, 
ale patriotem ano. Jak to vnímáte 
vy, pane doktore?

Určitě jsem olomouckým pat-
riotem. Narodil jsem se v Pasko-
vě, ale to byla v podstatě náho-
da. Do třinácti let jsem s rodiči 
žil ve Velkém Týnci, odtamtud 
jsme ale samozřejmě často jezdili 
do Olomouce a tak jsem Olomouc 
už velmi dobře znal. Rodiče sem 
jezdili nakupovat, já jsem sem 
pak jezdil do gymnázia, na kole 
nebo vlakem z Grygova… Po vál-
ce v roce 1946 potřeboval majitel 
domu v Týnci, kde jsme žili, pro-
stor pro dceru, a tak jsme se pře-
stěhovali do úplného centra Olo-
mouce, do Školní ulice, po jedné 
staré německé dámě, která tehdy 
šla do domova důchodců.

Měla Olomouc vliv na váš zá-
jem o historii?

Veliký vliv! Velice to mému zá-
jmu o historii pomohlo, představte 
si, že z našeho domu, přímo pod 
okny, vedly dva prampouchy. Kdy-
bych byl tehdy odvážnější, mohl 
jsem na ně vylézt! Na historii jsem 
si mohl doslova sáhnout… Cho-
dil jsem po městě, a ne jenom tak 

po centru jako dřív, kdy jsme sem 
přijeli s rodiči jen na krátký čas, 
aby nám neujel autobus, ale skuteč-
ně po celém městě, toulal jsem se 
třeba do Hodolan, do Chválkovic, 
do Hejčína, celé dny. No, chodil 
jsem tedy do školy, ale to jsem teh-
dy dost vypustil, pak to vysvědčení 
taky byla katastrofa. Na všechno 
jsem hleděl s otevřenýma očima, 
všechno mě zajímalo, a taky mě 
moc bavilo poslouchat starší lidi, 
jak co bylo dřív, pořád jsem hltal, 
co vyprávěli o minulosti.

Když jste rád poslouchal vyprá-
vění o minulosti, to vás asi musel 
bavit dějepis, ne?  

To kupodivu ani ne, v dějepise 
mě to moc nebavilo a nijak jsem 
v něm nevynikal. Probírali jsme 
starý Egypt nebo Řím, a to mě 
tak moc nezaujalo. Daleko víc mě 
bavilo chodit do Vlastivědného 
muzea, které tehdy sídlilo kou-
sek od našeho domu v Purkrabské 
ulici. Tam jsem trávil hrozně moc 
času, kustodka muzea, paní Ko-
vářová, se jednou vylekala, jestli 
jsem tam neumrznul. Chodil jsem 
tam moc rád, půjčoval si knížky, 
poznal jsem třeba Nešporovy ději-
ny Olomouce… Nebyla to ale jedi-
ná moje tehdejší záliba, že bych se 
měl stát historikem, to jsem ještě 
netušil. Bavilo mě třeba kreslení, 
výtvarné vyjádření…

I později, už coby historik, jste 
se věnoval výhradně době druhé 
poloviny devatenáctého a dvacá-
tého století. To, co bylo před tisíci 
lety, vás tedy nezajímalo?

Každý historik musí mít aspoň 
základní přehled o celých ději-
nách, v televizních soutěžích bych 
ale na otázky ze starověku taky 
leccos nevěděl. Můj zájem o tohle 

novější období regionálních dějin 
je asi dán právě tou mou zvěda-
vostí, tím, jak mě bavilo poslou-
chat ty staré pány vyprávět o sta-
rých časech, o tom, co kde jak 
bylo. A když si při tom vyprávění 
nemohli na něco vzpomenout, já 
jsem si to hned někde nastudoval, 
abych věděl, jak to vlastně bylo. 

Mimochodem, když jste viděl, 
že ti staří pánové mají sem tam 
problém s pamětí, nenapadlo vás 
dělat si tehdy na rozdíl od nich 
poznámky? 

Bohužel ne, taky jsem spoléhal 
na paměť. To víte, že dnes s tím 
mám občas problém, vím, že ně-
jaká informace je třeba na tomto 
místě téhle stránky, jen si nemů-
žu vzpomenout, v které knížce tu 
stránku najdu … Později jsem si 
už samozřejmě dělal nějaké po-
známky, ale i tak hodně věcí chy-
bí. Kolikrát si říkám, že toho nebo 
onoho člověka bych se na něco 
potřeboval zeptat, ale už je pozdě. 

Nakonec jste se přeci jen vy-
studoval historii, ačkoliv vaše 
cesta na studia byla dost klikatá 
a neobvyklá… 

Dá se to tak říct. Po maturi-
tě jsem se nechal naším ředitelem 
přemluvit, abych šel na vojenskou 
školu, měl jsem být letcem. Bylo 
to v době ministra Čepičky, kte-
rý chtěl vybudovat obrovskou ar-
mádu. Po jeho pádu se to změnilo 
a letec ze mě tedy nakonec nebyl. 
Hlásil jsem se potom na Karlovu 
univerzitu, v tom roce to ale z or-
ganizačních důvodů nevyšlo, měl 
jsem ovšem přislíbeno, že v dalším 
roce mě přijmou. Chtěl jsem tedy 
zatím jít studovat historii na teh-
dejší olomouckou Vysokou ško-
lu pedagogickou, tam mě ale zase 

Na penzi se člověk musí odpovědně připravovat, 
říká olomoucký historik Milan Tichák
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Na penzi se člověk musí odpovědně připravovat, 
říká olomoucký historik Milan Tichák

odmítli, když zjistili, že nehodlám 
být učitelem, ale vědeckým pracov-
níkem. Abych to zkrátil, ono těch 
problémů bylo více, včetně toho, že 
třeba pošťačka byla líná jít do kop-
ce až k našemu domu s pozvánkou 
k přijímacímu řízení, nakonec jsem 
nastoupil do zaměstnání, založil ro-
dinu a teprve poté jsem až v šedesá-
tých letech začal studovat při práci 
i dějepis a český jazyk na Univerzi-
tě Palackého v Olomouci. 

Napsal jste perfektní dizertač-
ní práci, která dokonce vyšla tis-
kem. Profesionálním historikem 
jste se nakonec ale přeci jen ne-
stal. Proč? 

Byla to práce o historii olo-
mouckého podniku Kosmos, poz-
dější Sigmy, v jejímž propagačním 
oddělení jsem v té době už praco-
val. Jenže po roce 1968 jsem se 
stal nevhodným k jakékoliv vědec-
ké dráze. Jak jsem zmínil, praco-
val jsem v oddělení propagace. No 
a v srpnu roku 1968 jsme využili 
všechny naše kapacity, vyráběli 
letáčky či transparenty proti oku-
pantům. Dokonce mě tehdy jeden 
plukovník sovětské armády své-
rázně ocenil za kvalitní ruštinu – 
to když jsme vyrobili přes padesát 
metrů dlouhý transparent s ruským 
nápisem Pracující třída je proti 
okupaci. Soudruh plukovník teh-
dy konstatoval, že to je bezchybná 
ruština a tudíž to musela připravit 
nějaká zahraniční diverzní cen-
trála. Při pozdějším posuzování 
oněch událostí jsem byl označen 
za hlavního aktéra odporu. Profe-
sionálním historikem jsem se tedy 
stát nemohl a místo toho jsem se 
šel třídně uvědomovat do výroby. 
Soudruzi se mstili nejen mě, ale 
i dětem. Třeba dcera Hanička, kte-

rá měla samé jedničky a byla vel-
mi vzorná, přesto na žádnou školu 
nesměla. Dali jí na vybranou, aby 
šla na učební obor buď jako servír-
ka, nebo do Farmakonu.  

Jak jste se vyrovnal s tím, že se 
vám akademická dráha uzavřela? 

Na historii jsem rozhodně neza-
nevřel. Věnoval jsem se jí ve vol-
ném čase, a v podstatě jsem se při-
pravoval na to, až se změní doba. 
Ne že bych psal do šuplíku, jako 

to dělali někteří jiní lidé, ale sbí-
ral jsem materiály a připravoval 
se. Věřil jsem, že ta doba jednou 
skončí, i když jsem pak nakonec 
byl překvapený z toho, jak snadno 
se celý ten systém udavačů, fízlů 
a soudruhů sesypal. Kdysi jsem sly-
šel, že člověk by se měl připravovat 
na penzi stejně intenzivně jako se 
ve škole připravuje na zaměstnání. 
Tak v tomto ohledu jsem se připra-
voval opravdu zodpovědně… Hned 

PhDr. Milan Tichák je olo-
moucký historik, novinář a spi-
sovatel. Je považován za neje-
rudovanějšího znalce dějin dějin 
Olomouce. 

Ačkoliv se narodil v Paskově 
a do třinácti let vyrůstal ve Vel-
kém Týnci, je velkým olomouc-
kým patriotem. Od dětství, když 
Olomouc poznával nejprve při 
častých cestách s rodiči, jej toto 
starobylé město fascinovalo. 
Do značné míry tak předurčilo 
jeho celoživotní zájem o historii. 
Shodou okolností se však děje-
pisectví jako profesi mohl začít 
věnovat teprve ve věku, kdy větši-
na lidí odchází do penze. V Olo-

mouci Milan Tichák vystudoval 
a odmaturoval na Slovanském 
gymnáziu, poté se rozhodl se pro 
dráhu vojenského letce, když stu-
doval na leteckém učilišti v Pro-
stějově. Na vysokou školu byl 
přijat o několik let později, kdy už 
pracoval v podniku Sigma. Vystu-
doval obor dějepis – český jazyk 
na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého a v roce 1969 zde zís-
kal doktorát. Jeho závěrečná prá-
ce o dějinách podniku Kosmos, 
tedy pozdější Sigmy vyšla tiskem. 
Kvůli aktivnímu odporu vůči oku-
pantům v srpnu 1968 se ale ne-
směl stát vědeckým pracovníkem 
a byl přeřazen do výroby.  
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Kam se mohu obrátit, pokud 
potřebuji radu nebo pomoc?

Pamatováček, o.p.s. je kontakt-
ní místo České alzheimerovské 
společnosti (ČALS). Pamatováček 
pomáhá občanům postiženým de-
mencí a jejich rodinám pro Olo-
moucký region. Odborným soci-
álním poradenstvím zaměřeným 
na činnost informační, poraden-
skou a podpůrnou lidem postiže-
ným demencí zejména alzheime-
rova typu a přímým pečovatelům 
pomáhá již od roku 2004. Služba 
je poskytována v úterý a středu 
od 8:00 do 11:30 a ve čtvrtek 
od 8:00 do 11:00.

„Na testy paměti se běžně 
objednávají také lidé 
po třicítce…“

K předčasnému záchytu po-
ruch paměti slouží testy paměti, 
které jsou prováděny bezplatně. 
Na základě výsledků provede-
ného testu je možno určit, zda se 
skutečně jedná např. o Alzheime-
rovu chorobu, popř. zda je člověk 
naprosto v pořádku. Na testy je 
třeba se předem objednat a po-
čítat s tím, že jejich vyplnění 
zabere nějaký čas. „Na testy se 
nám běžně objednávají také lidé 
po třicítce, kteří mají podezření 
na výpadky paměti popř. na její 

nesprávné fungování“, dodá-
vá pracovnice Eva Klevarová 
z obecně prospěšné společnosti 
Pamatováček.

Co kromě poradenství 
a testů paměti 
Pamatováček, o.p.s. nabízí?

Od roku 2009 pak nabízí po-
byt v denním stacionáři, kde je 
v rámci volnočasových aktivit 
kladen důraz na trénování pamě-
ti. Denní stacionář Pamatováček 
může využít zároveň až patnáct 
klientů, o které se starají profe-
sionální pečovatelky. Služba je 
poskytována v pracovní dny od 7 
do 15 hodin na adrese Karafiáto-
vá 5/525, Olomouc. Denní pobyt 
probíhá v nově zrekonstruova-
ných a vybavených prostorách. 
Kolem budovy je velká zahrada, 
kam mají klienti přístup. K dis-
pozici je také prostorná terasa, 
která je za příznivého počasí vy-

Na život s Alzheimerem nelze zapomenout
Alzheimerovou nemocí trpí v Olomouci až tisíc lidí . 
Postihuje většinou lidi nad šedesát let . Nemoc začíná 
jako častější zapomínání, nad kterým většina lidí 
mávne rukou v domnění, že jde o běžnou záležitost, 
přicházející s věkem . Účinně lze u této nevyléčitelné 
nemoci zasáhnout především v jejím počátku .

po listopadu jsem skončil v továr-
ně, se synem a přáteli jsme začali 
vydávat Hanácké noviny, redigoval 
jsem kalendář Rok na Hané a měl 
i jiné aktivity. Psával jsem čtenář-
sky oblíbené texty o regionální 
historii. Pak jednoho dne přišla na-
bídka, abych zkusil své novinové 
články o historii Olomouce vydat 
knižně. Nejprve jsem z toho měl 
trochu obavu, promýšlel jsem to 
a nakonec jsem se rozhodl do toho 
jít. Tak vznikly Vzpomínky na sta-
rou Olomouc. Sice jsem udělal chy-
bu, když jsem zvolil špatného vy-
davatele, který knížku nezpracoval 
dobře polygraficky a navíc mi ne-
vyplatil dost značnou část honorá-
ře, ale na druhou stranu kniha měla 
úspěch, v Olomouci se prodalo pět 
tisíc výtisků a ohlas byl pozitivní. 
Mezitím jsem se stal členem Vlas-
tivědné muzejní společnosti, míval 
jsem přednášky, exkurze, napsal 

jsem několik dalších knížek, a tak 
se dá říct, že jsem v penzi skuteč-
ně zúročil ta předchozí léta příprav. 
Teď mám v počítači připravenou 
další knížku, kterou bych se chtěl 
se čtenáři rozloučit. 

O čem bude?
Já vždycky dám hodně na pod-

něty posluchačů a čtenářů. Všiml 
jsem si, když jsem provázel lidi 
po městě, že je zajímá něco jiného, 
než co stojí v běžných průvodcích. 
Průvodce zná třeba historii někte-
rého domu, dovede přesně popsat 
stavební vývoj od středověku, ale 
to jsou informace spíš pro archi-
tekty. O příbězích, které se k těm 
domům váží, toho nikdo moc neví. 
Právě takové příběhy chci lidem 
nabídnout v nové knížce… To je 
stránka historie, kterou mám rád. 
A když už třeba nebudu moct ze 
zdravotních důvodů provázet, ať 
to najdou v mé knize. 

Poslední otázka – pamatujete 
Olomouc v roce 1946 coby tři-
náctiletý, znáte Olomouce dnešní. 
Která se vám líbí více? 

Samozřejmě ta dnešní! Moc rád 
sleduju, jak se město dává do po-
řádku, jak se rozvíjí. Tehdy pro mě 
ve třinácti letech byla Olomouc 
fascinující, úžasná, plná záhad, 
měla určité kouzlo, také oči třinác-
tiletého kluka to vidí jinak než oči 
dospělého, ale objektivně vzato 
bylo to město tehdy hodně rozbi-
té, ulice byly zanedbané, odrbané, 
spousta obchodních výloh byla 
prázdných a zatlučených prkny. 
Ani později se na centrum nedba-
lo, vznikala sídliště, která mi taky 
k srdci nepřirostla. Po devadesá-
tém roce se ale konečně ukázalo, 
že se dá i opravovat fasády či stře-
chy domů v centru, starat se o ně, 
a to je pak opravdu krása. Mám 
toto město rád a fandím mu.  (mf)
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užívána k posezení a relaxaci. 
Samozřejmostí je bezbariérové 
řešení celého zařízení. Hlavním 
program je naplňován trénová-
ním paměti zábavnou formou, 
muzikoterapií při které se kli-
enti aktivně zapojují či třeba tě-
lesnými cvičeními, zaměřenými 
na podporu udržené kondice.

Pobyt je možné 
nejdřív vyzkoušet

„Jsme si vědomi faktu, že lidé 
mnohdy neví, kam jdou, a jak to 
bude u nás vypadat, také rodinní 
příslušníci jsou z počátku nejistí. 
Z těchto důvodů je v případě zá-
jmu o službu Denního stacionáře 
možné si pobyt vyzkoušet. Nabí-
zíme tři dny, kdy po dobu dvou až 
tří hodin umožníme zájemci se-
trvat a seznámit se se zařízením, 
vybavením, personálem i progra-
mem dne. Pokud bude zkušenost 
dobrá a bude o službu zájem, 
domluvíme se na čase i frekven-
ci, která bude klientu vyhovovat. 
Docházka může být například 
každodenní nebo dvakrát do týd-
ne, osmihodinová či jen na tři 
hodiny určitý den, naprosto dle 
požadavků a potřeb klienta. Den-
ní stacionář zajišťuje i stravu a to 
oběd. Tato služba je využívána 
především klienty, kteří pobývají 
ve stacionáři přes poledne“ do-
plňuje Eva Klevarová a dodává: 

„Tak jako služba 
odborného sociál-
ního poradenství, 
tak i služba Den-
ního stacionáře 
dává prostor ro-
dinným pečujícím 
k vlastní sebere-
alizaci, relaxaci 
a podobně. Mo-
hou tak po dobu, 
kdy je o jejich 
blízké postaráno, 
obnovit své těles-
né i duševní síly.“ 

Pomoc také pro pečující 
o osoby s Alzheimerovou 
chorobou

Pamatováček se svou činností 
snaží ulehčit nejen přímo nemoc-
ným Alzheimerovou chorobou, 
ale i jejich blízkým, pečovate-
lům, kteří nejvíce pociťují tíhu 
každodenní nepřetržité a vyčer-
pávající péče o nemocné. Orga-
nizace v tomto vychází pečova-
telům vstříc a nabízí pravidelná 
setkávání pečovatelů. Mimo let-
ní prázdniny se zde pořádají tzv. 
„Odpolední čaje“, kde si pečo-
vatelé mohou předat své postře-
hy, zážitky a zkušenosti, které 

mají s péčí o blízké. Vzájemně 
tak mohou konzultovat své pro-
blémy a zjistit, že nejsou se svý-
mi starostmi sami. K dispozici 
je i pomoc psycholožky. Bližší 
informace o setkáváních i data 
schůzek s kontakty jsou na we-
bových stránkách organizace.

Jak se k Vám dostanu?
Dopravní dostupnost je dobrá,
autobusové linky číslo 16 (spoj 

každých 10 minut) a číslo 19 (spoj 
každých 30 minut) jedou na stanici 
Karafiátová, odkud je to do denní-
ho stacionáře jen kousek. V přípa-
dě zájmu lze zprostředkovat klien-
tovi převozovou službu, která se 
zabývá dopravou uživatelů do po-
dobných středisek.  (zd)

Podrobnější informace  
lze získat:
tel.: 585 426 110, 
pamatovacek@pamatovacek.cz 
www.pamatovacek.cz
Karafiátová 5/525, Olomouc

Služba poradny je poskytována 
v úterý a středu od 8:00 do 11:30 
a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00.
Služba denního stacionáře  
je poskytována v pracovní dny  
od 7 do 15 hodin

Trénujeme nejen paměť...  Foto: www.pamatovacek.cz

Důležitá je komunikace. Foto: www.pamatovacek.cz
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S vyšším věkem se 
obvykle pojí nejeden 
zdravotní handicap. 
Pokud víme, jak na něj, 
a problém řešíme, 
kvalitu života nesníží. 

V případě některých intimních 
potíží se ovšem lidé často ostýcha-
jí problém pojmenovat a raději tiše 
trpí, než aby se svěřili lékaři a spo-
lečně hledali řešení. Problém ne-
chtěného úniku moči k tomuto typu 
komplikací nepochybně patří. Podle 
odborníků přitom existují různá ře-
šení. Na možná řešení jsme se ze-
ptali MUDr. Davida Neuberta z po-
rodnicko-gynekologické kliniky 
Fakultní nemocnice Olomouc. Dok-
tor Neubert je urogynekologem, což 
je lékař, který stejně jako jiní gyne-
kologové provádí běžné preventivní 
prohlídky, pečuje o těhotné, navíc 
ovšem má další nadstavbovou spe-
cializaci. V rozhovoru se s ohledem 
na jeho specializaci zaměřujeme 
především na ženy. Problémem trpí 
ale i muži – těm se budeme věnovat 
v některém z příštích čísel.

Pane doktore, jak často se 
ve své praxi setkáváte s touto pro-
blematikou? Je pravda, že se týká 
až poloviny všech žen v senior-
ském věku? 

Udává se, že téměř každá dru-
ha žena, včetně mladých žen, má 
během života potíže s udržením 
moči. S přibývajícím věkem čet-
nost těchto potíží roste. Zatímco 
u žen do 40 let se potíže objevují 
jen v cca. 23 procent, u žen okolo 
80. roku života je to až 55 procent. 
A to mluvíme pouze o nechtěném 
úniku moči, tedy tzv. močové in-
kontinenci. Ženám ovšem mohou 
komplikovat život i další potíže 
s močením. Je to především tzv. 
hyperaktivní močový měchýř, 

onemocnění vyskytující se typicky 
velmi často právě ve věkové sku-
pině seniorů. Projevuje se mimo 
jiné velmi častým nucením na mo-
čením přes den. Dalším příkladem 
může být časté noční vstávání 
za účelem močení. To je nebezpeč-
né i z hlediska rizika pádu starších 
lidí. Další skupinou jsou potíže 
spojené s poklesem pánevních or-
gánů. Jak vidíte, problematika je 
to poměrně široká.

Je ale nutno znovu zdůraznit, že 
inkontinence již zdaleka není jen 
problémem a tzv. chorobou vyšší-
ho věku. Obtěžu-
je i ženy mnohem 
mladší. I přes pro-
kazatelně vyso-
ký výskyt těchto 
potíží v populaci žen, vyhledávání 
odborné pomoci a informovanost 
vůbec je na nízké úrovni.

Týká se tento problém také 
starších mužů? 

Problémy s únikem moči se ob-
jevují více u žen nežli u mužů a to 
zhruba 2–7x častěji. Přesto mohou 
samozřejmě postihnout a život zne-
příjemnit i mužům. V těchto přípa-
dech by se muži měli obracet pří-
mo na urologa. Mimochodem, tak 
jako je u žen doporučováno pre-
ventivní gynekologické vyšetření 
1x za rok, po-
dobně by muži 
měli preventiv-
ně navštěvovat 
urologa.

Přednášíte 
o této proble-
matice v klu-
bech seniorů. 
Panuje sku-
tečně velký 
ostych, nebo se 
daří téma od-
tabuizovat? 

Výskyt potíží s močením je 
nejvyšší u žen ve zralém věku, 
a bohužel právě ženy těchto vě-
kových kategorií bývají nejví-
ce uzavřené a o svém problému 
nerady mluví a svěřují se. Proto 
vznikla myšlenka přednášek a be-
sed na dané téma, které probíhají 
v olomouckých klubech seniorů. 
Osobně jsem průběhem těchto se-
tkání velmi překvapen a potěšen. 
Během přednášek se zcela ote-
vřeně a bez jakýchkoli předsudků 
hovoří o věcech, se kterými by se 
dříve většina žen jen stěží sama 

odhodlala komu-
koli svěřit. To 
postupně posi-
luje sebevědomí 
a odhodlání začít 

o svém problému mluvit, což je 
první a nejtěžší krok k tomu, aby 
se člověk svých potíží zbavil. Zá-
věr přednášek není již jen můj mo-
nolog, ale panuje čilá diskuze, což 
mě velmi těší. Určitě v tom hraje 
svou roli i osobní kontakt a mož-
nost poznat, že pokud se žena roz-
hodne se svým problémem svěřit, 
tak jej budeme řešit se vší vážnos-
tí a diskrétností. Musím říci, že 
jsem pozitivní reakcí velmi po-
těšen. Často se mě seniorky ptají 
také na to, zda ještě v jejich věku 

Trápí vás problémy s močením ? Nebojte, řešení existuje

Nejčastější problémy 
seniorů s únikem 
moči vyřeší léky!

Zájem o přednášky bývá veliký.  Foto: archiv
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Trápí vás problémy s močením ? Nebojte, řešení existuje

mají ještě smysl preventivní pro-
hlídky. Ano, právě v seniorském 
věku jsou preventivní prohlídky 
velmi důležité a je možné provést 
zároveň s vyšetření pro močové 
potíže. Jak už jsem ale uvedl, tyto 
potíže se zdaleka neobjevují pou-
ze u seniorů. Často je zaznamená-
váme též u žen poměrně mladých. 
V ordinaci se objevují i ženy mla-
dého věku, například maminky 
po porodu či aktivní sportovkyně. 
Bohužel i zde někdy stud zbytečně 
brání adekvátní léčbě.

Jaká řešení se tedy vlastně na-
bízejí? 

Předně bych velmi rád zdůraz-
nil, že za zcela zásadní pokládám 
opravdu pečlivé vyšetření u odbor-
níka. Během tohoto vyšetření se 
stanoví příčiny potíží a určí druh 
inkontinence. Od toho se pak i od-
víjí odpovídající léčba. Často máme 
i několik možností terapie. Zde je 
důležité věnovat dostatek času vy-
světlením problematiky pacientce. 
I s ohledem na přání pacientky pak 
navrhujeme další postup. Jak už 
jsem se zmínil, v seniorském věku 
ženy nejvíce trápí tzv. hyperaktiv-
ní močový měchýř, projevující se 

častým nucením na močení, hojně 
následované únikem moči. Žena je 
nucena neustále odbíhat na toale-
tu. Dalším problémem je pak časté 
noční močení. Výhodou je, že obě 
tato onemocnění umíme poměrně 
úspěšně léčit tzv. farmakoterapií, 
tedy léky. Operace zde většinou 
není nutna.

Druhou skupinou je pak tzv. stre-
sová inkontinence, charakterizová-
na únikem při zakašlání, kýchnutí, 
smíchu či prudkém pohybu. Zde je 
základem léčba operační. Není se 
ale třeba ničeho obávat. Zpravidla 
se jedná o zavedení tzv. pásky. Tento 
výkon trvá cca. 15 minut a pro ženu 
představuje jednu noc v nemocnici. 
Velmi potěší a zároveň často vyvo-
lají úsměv reakce pacientek, které 
přicházejí na kontrolu po již nasta-
vené léčbě. Už ve dveřích je možno 
pozorovat proměnu člověka a jeho 
pozitivitu. První slova obvykle bý-
vají: „Proč já už jsem s tím dávno 
něco nedělala“.

Dá se říct, že v případě správ-
ného postupu se člověk tohoto 
problému zbaví? 

V žádném případě nechci slibo-
vat nemožné. I medicína má své li-

Seriál přednášek pořádají 
MUDr. David Neubert a prof. 
MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 
z Fakultní nemocnice Olo-
mouc. Pokud jde o konkrétní 
řešení problému, bývá s ohle-
dem na diskrétnost první ná-
vštěva a diagnostika prová-
děna v ambulanci NEUMED 
na Horním Lánu. Zde jsou pro-
vedena vyšetření a nastavena 
léčba. Je-li zapotřebí vyšetření 
speciálních či operačního ře-
šení, tak je pak lékaři provádí 
na porodnicko-gynekologické 
klinice FN Olomouc.

mity. Vždy lze ovšem řešení najít. 
To vede buď k úplnému odstranění 
potíží a vyléčení pacientky, nebo 
jsme schopni alespoň problémy 
minimalizovat do té míry, která 
umožní ženám plnohodnotný ži-
vot. Spoléhat jen na intimní vložky 
či jiné tzv. inkontinenční pomůcky 
je skutečně až možností poslední. 
Medicína se i v oblasti urogyne-
kologie poměrně rychle vyvíjí. 
Máme nové léky, nové operační 
techniky.

Jak tedy v případě potíží po-
stupovat? Jak vyšetření probíhá? 
Kde a jak se objednat?

S problémy s močením se mů-
žete svěřit svému praktikovi či 
gynekologovi. Ideálním řešením 
je se objednat rovnou k urogy-
nekologovi. Obvykle postačí 1–2 
návštěvy u lékaře, po kterých je 
již nastavena léčba. Vyšetření 
v žádném případě nebolí. Pokud 
žena již nějaké problémy má, ne-
měla by s vyšetřením a léčbou 
otálet. Tyto většinou samy ne-
zmizí. Je zbytečné se omezovat 
ve svých aktivitách a snižovat si 
kvalitu života. (mf)

Každý se může na cokoliv zeptat.  Foto: archiv
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Kde si člověk nejlépe a nejpří-
jemněji zacvičí? Přeci ve vodě! 
A právě takové cvičení seniorům 
nabízí olomoucký aquapark. Kro-
mě toho si samozřejmě můžete také 
zaplavat a využít některou z mno-
ha vodních atrakcí, jako jsou vířivé 
vany, vzduchové lavice, vodní děla, 
masážní trysky či masážní bazén.

Pobyt ve vodní zóně aquaparku je 
vhodný jak pro aktivní seniory pre-
ferující pohybové aktivity, tak i pro 
ty, kteří upřednostňují relaxaci a od-
počinek v příjemném a klidném pro-
středí. Pro seniory je plavání jednou 
z nejoblíbenějších a nejvhodnějších 
aktivit, protože rovnoměrně zatěžu-
je a protahuje celé tělo a přitom díky 
nadnášení šetří páteř, klouby i vazy. 
Plavec tak nemusí nést plnou váhu 
svého těla. Každé úterý a čtvrtek, 
s výjimkou letních prázdnin, je na-
víc pro seniory od šedesáti let sleva 
30% po celý den. 

Plavání přináší dle všech lékař-
ských výzkumů řadu výhod. Posi-
luje srdeční svalstvo a zvyšuje tak 
výkonnost srdce, zlepšuje pohybli-

Cvičení ve vodě? To je kondiční 
program v aquaparku

vost těla, formuje svaly a tím také 
udržuje jednotlivé části těla v har-
monii, zlepšuje držení těla, posilu-
je svalstvo, současně ale i snižuje 
napětí ve svalech, zlepšuje rov-
nováhu, přispívá k redukci hmot-
nosti, snižuje riziko řídnutí kostní 

tkáně a s tím souvisejících zranění 
a konečně také pozitivně ovlivňu-
je psychiku a uklidňuje. S tako-
vou řádkou pozitiv má samozřej-
mě plavání a pohyb ve vodě také 
hodně příznivců. Mnozí z nich 
do aquaparku chodí pravidelně. 

Cvičení ve vodě má mnoho výhod.  Foto: Aquapark Olomouc

K horkým letním měsícům patří 
i možnost koupání. V Olomouci se 
nabízí takových možností hned ně-
kolik. Přímo v centru města mohou 
zájemci využít služeb Plaveckého 
stadionu, na kraji Olomouce čeká 
aquapark, a kousíček za městem, 
v dosahu MHD, je přírodní koupa-
liště Poděbrady, které se v posled-
ních letech opět stává velmi oblí-
beným cílem Olomoučanů. Voda je 
zde čistá, což potvrzují i pravidelné 
kontroly hygieniků. 

Plavecký stadion patří už desít-
ky let k oblíbeným cílům všech, 
kdo si rádi zaplavou. Jeho léta 

na něm nejsou nijak vidět, protože 
v poslední době prošel řadou pod-
statných rekonstrukcí. Ať uvnitř 
či u venkovního bazénu, všude je 
příjemné prostředí i s možností ob-
čerstvení. Ve vnitřní části je k dis-
pozici například whirlpool, velmi 
oblíbená sauna či tobogán. Ven-
kovní bazén s vyhřívanou vodou 
má i část, vyhrazenou naturistům. 
Senioři od šedesáti let mají v Pla-
veckém stadionu Olomouc výhodu 
nižšího vstupného. 

Poděbrady se v posledních letech 
vracejí ke své někdejší slávě. Ná-
vštěvník zde najde posekané trav-

naté pláže, vyčištěné písčité vstupy 
do vody, samozřejmostí jsou odpad-
kové koše, letos přibudou převlé-
kárny. Od jara už funguje příjemná 
restaurace Terasa, která je otevřená 
ve všední dny od 15 hodin, o víken-
dech od 9 hodin, a v plné sezóně pak 
vždy od 9 do 20 hodin. Výjimkou 
jsou jen dny se zcela nevhodným po-
časím. Noví provozovatelé přírodní-
ho koupaliště zde pořádají i různé 
akce, jako bylo Pálení čarodějnic, 
Dětský den, a podobně. Poděbrady 
si dnes rychle získávají nové fandy, 
o které v 90. letech vinou postupné-
ho chátrání areálu přišly.   (mf)

Kam v letní Olomouci za osvěžením? 
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PlAVeCKý STADION
Krytý bAzén 
– zlevněné vstupné 
(osoby nad 60 let)

Cena za 1 hodinu
45 Kč (všední dny 6:00–14:00)
54 Kč (všední dny 14:00–21:00) 
59 Kč (sobota a neděle) 

VenKOVní bAzén
– zlevněné vstupné 
(osoby nad 60 let)

Cena za 1 hodinu
68 Kč (všední dny 9:00–16:00)
54 Kč (všední dny 16:00–21:00) 
72 Kč (sobota a neděle do 16:00)
59 Kč (so a ne 16:00–20:00)  

AquAPARK OlOMOuC 
VnItřní Areál 
– zlevněné vstupné
90 minut 120 Kč
180 minut 210 Kč
celodenní 320 Kč 

letní AquAPArK
– zlevněné vstupné
celodenní 130 Kč 
od 14:00 pak 100 Kč 
Obě zařízení poskytují návštěvní-
kům různé další cenové nabídky. 
Více na jejich webových  
stránkách. 

PříRODNí KOuPAlIšTě
PODěBRADy – platí pouze řidi-
či za zaparkování vozu 40 Kč, pro 
ostatní zdarma. 

Filmový klub seniorů zve do Kina Metropol

Za kolik si kde senioři zaplavou
Ve zmíněné dny, tedy úterý 

a čtvrtek, můžete v době od 10.45 
do 11.30 posílit svaly při speciál-
ně připravením programu nená-
ročného cvičení AQUAFITNESS. 
Jedná se o cvičení, které namáhá 
svaly a přitom nezatěžuje velké 
klouby a páteř, nutí člověka udržo-
vat stabilitu břišních svalů během 
cvičení, zlepšuje svalovou vytrva-
lost a sílu, udržuje správné držení 
těla, zvyšuje aerobní kapacitu, člo-
věk je při něm skryt ve vodě, tudíž 
odbourává u mnohých pocit studu, 
a není ani nutné umět plavat. No 
a podle těch, kdo aquafitness už 
vyzkoušeli, je to především dobrá 
zábava a méně cvičení. 

Na závěr programu Aquapark 
Olomouc nabízí příjemné poseze-
ní v restauračních zařízeních, které 
nabízejí široký sortiment jídel, de-
zertů a vynikající kávu.  (mf)
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Už čtvrtou turistickou sezónu 
zahájil Arcibiskupský palác v Olo-
mouci. Už tak velmi ojedinělá mož-
nost prohlédnout si palác, který je 
stále sídlem hlavy moravské církev-
ní provincie, je doplněna nabídkou 
komentovaných prohlídek, výstav, 
koncertů a přednášek. 

Dvě výrazné osobnosti 20. sto-
letí na papežském stolci připomíná 
expozice s názvem Jan XXIII. / Jan 
Pavel II. – Dělníci na vinici Páně, 
kterou mohou lidé vidět ve třech uni-
kátních objektech ve městě. Hlav-
ní část expozice je prezentována 
v kryptě katedrály sv. Václava, zby-
lé dvě skromnější části lze zhlédnout 
v Arcibiskupském paláci v Olomou-
ci a ve vstupním prostoru baziliky 
Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku. Zájemci tak mají jedineč-
nou možnost hlouběji se seznámit 
nejen s životem a dílem obou pape-
žů, ale také jejich literární činností, 

a to při příležitosti jejich svatořeče-
ní z 27. dubna. Záměrem autorů je 
připomenout i návštěvy Jana Pavla 
II. na našem území. Výstava je do-
plněna řadou zajímavých exponátů 
a fotografií. Všechny tři expozice 
budou přístupné do 28. září. Autoři 
k výstavě připravili i zajímavou ak-
tivitu, jejímž cílem je blíže se sezná-
mit s životy a dílem svatořečených 
papežů – úkolem je navštívit všech-
ny tři expozice a odpovědět na otáz-
ky uvedené ve skládač-
ce, která je k dispozici 
v prostoru každé expo-
zice. Až do 7. září je 
v Arcibiskupském palá-
ci výstava portrétů dcer 
Marie Terezie a Fran-
tiška Štěpána Lotrin-
ského s názvem Dcery 
Marie Terezie. Od 9. 
září do 31. října chystá 
výstavu Mincovnic-

tví kardinála Dietrichsteina. Na 18. 
června je připravena přednáška o zá-
mecké knihovně v Kroměříži, která 
začne v 17 hodin. Na září je pláno-
vána přednáška s názvem Jan Pavel 
II., svatý papež, datum a čas budou 
upřesněny. Přednáška o stavebně-
historickém vývoji arcibiskupské 
rezidence v Olomouci se bude konat 
1. října v 17 hodin.  (red)

Bližší informace naleznete 
 na www.arcibiskupskypalac.cz. 

Arcibiskupský palác: prohlídky, koncerty a výstavy

ČeRVeNeC

Mezi náMi
veletrh poskytovatelů sociálních 
služeb, zdravý životní styl, 
aktivní senioři, relaxace, 
sport a pohyb
termín: 12.–14. června
(spojeno se Svátky města)
místo: Smetanovy sady
Pavilon A 

SVátky MěSta 
oloMouce
tradiční historické oslavy města, 
Průvod ke cti sv. Pavlíny, velký 
koncert na Horním náměstí 
v předvečer Svátků města, 
řemeslný jarmark, soutěže a hry 
pro děti ve Smetanových sadech
termín: 13.–14. června 
místo: Horní náměstí, 
Smetanovy sady 

koncert eliny 
Garanči
velký koncert lotyšské 
mezzosopranistky na Horním 
náměstí
termín: 26. června | čtvrtek
místo: Horní náměstí

ČeRVeNeC
oloMoucké barokní 
SlaVnoSti
2. ročník letního festivalu 
barokní opery a dalších 
doprovodných akcí, formou 
palácových slavností
termín: 27. 6.–20. 7.
místo: Umělecké centrum UP 
(Jezuitský konvikt)

coloreS FlaMencoS
6. ročník mezinárodního 
festivalu flamenca a španělské 
kultury

termín: 24.–27. července
místo: Horní náměstí
a centrum města

ČeRVeNeC – SRPeN
ProMenádní koncerty
6. ročník tradičního cyklu 
promenádních koncertů v parku  
termín: červen – září | každou 
neděli od 16:00 hodin
místo: altán ve Smetanových 
sadech

oloMoucké kulturní 
Prázdniny
multižánrový prázdninový 
festival oživující centrum 
města koncerty, divadelními 
představeními, výstavami 
a doprovodným programem
termín: červenec – srpen
místo: centrum města

Kam za kulturou a společenským životem
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První olympiádu vyhráli bojovníci  
ze Svatého Kopečka

Každoroční jarní veselice olo-
mouckých seniorů zažila novinku. 
Z původních prostor slavonínské 
sokolovny se totiž tato akce přestě-
hovala do zrekonstruovaného pa-
vilonu A na Výstavišti Flora Olo-
mouc. 

Setkání, které připadlo na čtvr-
tek 29. května, již ve 13 hodin zahá-
jili a pozdravili náměstci primátora 
Eva Machová a Ivo Vlach. „Jsme 
velice rádi, že jsme mohli zahájit 
veselici v novém. Seniorů přibývá 
a prostory sokolovny ve Slavoníně 
nám začaly být malé. Nový prostor 
je navíc mnohem důstojnější,“ při-
blížila náměstkyně Eva Machová 
motivy, které vedly organizátory 
ke změně tradičního místa konání 
akce. Při pohledu na sál bylo jasné, 
kam tím míří. Zatímco v sokolovně 
se v minulosti tísnily asi dvě stovky 
hostů z řad členů klubů pro seniory, 
na této veselici v Pavilonu A bylo 

předem vyprodáno všech 525 míst. 
Několik vstupenek připravených 
k prodeji na místě pro zapomnětli-
vé či váhavé padlo krátce před za-
čátkem plesu.

K poslechu hrála kapela Beta 
trio, první kulturní vystoupení si 
připravili zástupci klubu seniorů 
z ulic I. P. Pavlova a z Fischerovy, 
návštěvníci ocenili i krásné taneční 
vystoupení dětí z tanečního klubu 
Olymp Olomouc, které předvedly 
klasické i latinskoamerické tance.

I přes počáteční problémy 
s ozvučením vládla celým sálem 
dobrá nálada a pohoda. Do taneč-
ního víru se zapojil i náměstek pri-
mátora Ivo Vlach, který tak posílil 
řady mužských tanečníků, a i když 
akce oficiálně skončila v plánova-
ných 19 hodin, odcházeli poslední 
hosté dokonce až po osmé večerní.

„Chtěla bych poděkovat organi-
zátorům z odboru sociálních věcí 

magistrátu za přípravu této spole-
čenské akce. Jsem moc ráda, že po-
zvání na letošní veselici využil tak 
velký počet zájemců a že se všem 
na veselici líbilo. Však také většina 
z nich odcházela domů uvolněná 
a s úsměvem. Senioři opět ukázali, 
že ani tanec v rytmu rokenrolu jim 
nedělá sebemenší potíže a že chuť 
bavit se je silná v jakémkoli věku. 
Nastavili jsme pomyslnou lať-
ku vysoko a věřím, že i té se nám 
podaří dosáhnout nebo ji dokonce 
i překonat na příští veselici, kte-
rou plánujeme na přelom měsíců 
září – říjen,“ doplnila náměstkyně 
primátora Eva Machová a dodala 
také poděkování zástupcům Vý-
staviště Flora Olomouc, kteří po-
mohli městu Olomouci seniorskou 
veselici ve svých reprezentativních 
prostorách uspořádat. (hyp, zd)

Fotoreportáž z veselice  
najdete na straně 19

Tradiční veselice seniorů, tentokrát na výstavišti Flora

Velké poděkování patří Klubu 
vojenských důchodců, který na pon-
dělí 19. května připravil první roč-
ník Olympiády seniorů. Příležitost 
zúčastnit se soutěžního klání druž-
stev v areálu Magdalénského mlý-
na na Jívové využily téměř všechny 
olomoucké kluby pro seniory a po-
stavily celkem 16 soutěžních druž-
stev, přičemž celkový počet účastní-
ků olympiády se blížil stovce.

Na několika stanovištích se 
družstva utkala ve střelbě ze vzdu-
chovky, v hodu šipkami do terče, 
shazovala kuželky nebo třeba há-
zela granátem. Vítězství patřilo 
družstvu klubu seniorů ze Sva-
tého Kopečka, druzí byli senioři 
z Fischerovy a třetí místo obsadil 
klub z Karafiátové ulice. Ceny pro 
vítěze obstaral odbor sociálních 

věcí Magistrátu města Olomouce, 
jehož zástupci sestavili také jedno 
družstvo, i když nesoutěžní. 

Všem vítězům i zúčastněným dě-
kujeme, že se nezalekli sportovního 

ducha akce. Z reakcí účastníků víme, 
že by olympiádu nejraději hned zase 
zopakovali. A to znamená, že je tře-
ba už myslet na další ročník. 

 (hyp, zd) 

O první ročník olypmiády byl veliký zájem.  Foto: archiv



18 Olomoucký senior | 2/2014| z archivu

Onoho roku se měsíce červen 
a červenec odehrály v poněkud ji-
ném duchu než tytéž dva sympatic-
ké letní měsíce v letech předchozích. 
I tentokrát sice olomoucké noviny 
psaly o regionálních problémech, 
o stranických půtkách, nábožen-
ských třenicích či nacionálních váš-
ních, nicméně nepřehlédnutelné je 
vnímání mezinárodního napětí. To 
vyvrcholilo na konci června aten-
tátem srbských nacionalistů na ná-
sledníka habsburského trůnu v Sara-
jevu, a o měsíc později pak začátkem 
první světové války. Smutné je tohle 
čtení o to víc, že na rozdíl od tehdej-
ších čtenářů dobře víme, že se na-
konec vůbec nepodařilo omezit spor 
na lokální konflikt mezi Rakousko-
Uherskem a Srbskem, nýbrž během 
následujících pár týdnů se do nepřá-
telství zapojily všechny další síly 
v Evropě a později i v zámoří, takže 
z konfliktu nakonec vypukla sku-
tečně světová válka. Miliony mrt-
vých, hladovění, utrpení, stejně jako 
rozpad některých tehdejších států 
a vznik států úplně nových, tedy 
zcela zásadní překreslení politické 
mapy Evropy, to následovalo po té, 
kdy naše národy nejprve oplakáva-
ly zavraždění poměrně oblíbeného 
Ferdinanda d´Este a jeho paní Žofie, 
původem české hraběnky Chotkové, 
a rakouská vláda pak tlakem na Srb-
sko spustila válečnou mašinérii. 

I přes tyto budoucí hrůzy se ale 
stále v olomouckých novinách ob-
jevují různé domácí drobnůstky. 
Katolíci se dohadují se socialisty, 
zda jsou řádové sestry lepšími vy-
chovatelkami než světské kantorky, 
nebo naopak zda katolíci trápí děti, 
Češi mají škodolibou radost z eko-
nomických neúspěchů německé 
radnice a z nové aféry ohledně údaj-
ných podvodů v hospodaření měst-

ské plynárny, a konečně vlastenci 
jako obvykle vyzývají k nakupování 
v českých křesťanských (rozuměj 
nežidovských) prodejnách. 

Už o den později ale Olomouc, 
stejně jako jiná města říše, trne 

hrůzou a současně hltá zprávy ze 
Sarajeva. V pondělí 29. června vy-
chází hned dvě vydání Našince, 
v nichž se postupně odhalují po-
drobnosti o atentátu i o smrti ná-
sledníka a jeho choti. 

V následujících dnech čtenáři 
dostávají například tklivý popis 

scény, kdy se o smrti rodičů dozví-
dají potomci Ferdinanda d´Este. 

V pátek 3. července oznámil 
list, že císař František Josef vyhla-
šuje od tohoto dne dvorní smutek.

Smutek v arcidiecézi olomoucké 
vyhlásil olomoucký arcibiskup kar-
dinál František Saleský Bauer. O tři 
týdny později už hlavní titulek hlá-
sá: Nepřátelství začalo!

Doba se měnila. A tak, bez ohledu 
na všechny národnostní, konfesijní 
a další žabomyší spory nakonec vět-
šina z olomouckých mužů společně 
zamířila na některé z bojišť Velké 
války…   

Nepřátelství začalo! aneb o čem psaly   
olomoucké noviny před sto lety

Stranu připravil -mf-
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Rekonstruovaný pavilon A olomouckého výstaviště hostil Veselici seniorů. Jak vidno ze snímků, o taneční-
ky opravdu nebyla nouze.  Foto: Blanka Martinovská



nedělní  
PrOmenádní  
KOncerty  
V PArKu 
Smetanovy sady – altánek 
neděle 16:00

 15. 6. new street band

 22. 6. rovina

 29. 6. moravské divadlo Olomouc

 6. 7.  tradicionál Olomouc  
& Swing band Olomouc

 13. 7. Příkazanka

 20. 7.  Swing band Olomouc

 27. 7. Hanácká dechovka

 3. 8. moravská filharmonie Olomouc

 10. 8.  Hudba hasičského 
záchranného sboru

 17. 8. Věrovanka

 24. 8. moravské divadlo Olomouc

 31. 8. dětský domov Olomouc

 7. 9.  Swing band Olomouc
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