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SOUTĚŽ

Noční muzicírování pod renesanční lodžií
radnice, Horní náměstí | vždy v sobotu | 21.00 hodin

 2. 7. Musica per Quartet Tromboni 

 9. 7. Color Brass

 16. 7. Zpívající harfa

 23. 7. Klarinetový kvartet Kantoři

 30. 7. Trombonový kvartet a hosté 

 6. 8. Olomoučtí Trubači

 13. 8. Ceremony String Quartet

 20. 8. Trio Aperto

 27. 8. Clarus kvartet 

 
pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Soutěžte s námi o knihy z olomoucké zoo
Máte rádi soutěže? Podle toho, kolik dostáváme do redakce Olomouckého seniora soutěžních 
odpovědí, viditelně ano. Přinášíme vám proto další díl čtenářské soutěže, v níž tentokrát můžete 

vyhrát knihu ZOO v obrazech. Ta se mimochodem momentálně pyšní novinkami v podobě 
velkého mořského akvária s rejnoky a také nového výběhu pro jihoamerická zvířata. 

Otázka zní: Jaká zvířata najdeme v tomto výběhu? 
Odpovědi zasílejte do 31. července 2016 na adresu michal.folta@olomouc.eu. 

Malá rada na závěr – správnou odpověď najdete na jiném místě našeho časopisu…

Těšíme se na vaše odpovědi!  
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Milí senioři,
o stáří se honosně říkává, že je do-
bou moudrosti a zralosti. Je tomu 
tak opravdu? Někdy mě napadá, 
jestli to není jen jakási milosrd-
ná lež. Vždyť si tak často závistivě 
říkáme: Ten či ta vypadá mladě! 
Farmaceutické fi rmy i mnozí lékaři 
dobře vědí, jak mnoho z nás touží 
po elixíru mládí a kolik peněz jsme 
za něj ochotni utratit. A koneckon-
ců odedávna lidé touží spíš po věč-
né mladosti než po zralosti a stáří.
Nemohu se ubránit podezření, že 
pro staré lidi bylo vymyšleno tak 
trochu falešné slovo „senior“. Ale 
přece stáří zůstane stářím, ať ho 
nazýváme jakkoli. Patří k němu 
naše nemoci, problémy i obtíže 
a nemá cenu si to zastírat. Přesto 
poslední výzkumy ukazují překva-
pivý fakt: staří lidé jsou mnohem 
šťastnější než mladí!
Psychologové nad tímto zjištěním 
budou jistě ještě dlouho bádat, ale 
vy se teď pohodlně začtěte do no-
vého čísla „Seniora“ a nenechte si 
tu svou chvilku štěstí a dobré po-
hody ničím zkazit.
To vám ze srdce přeje

Ladislav Šnevajs
náměstek primátora
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Už od konce roku 2014 fungu-
je dobrovolnický program v olo-
moucké fakultní nemocnici. Za tu 
dobu se osvědčil jako jeden z ná-
strojů, který prostřednictvím lid-
ského kontaktu dobrovolníka 
s pacientem napomáhá aktiviza-
ci, motivaci a psychické podpoře 
hospitalizovaných pacientů. Podle 
zkušeností program přispívá také 
k efektivnější organizaci práce 
a času personálu pro odbornou 
činnost i ke zlepšení celkové at-
mosféry nemocnice. 
Výtvarné dílny, stolní hry, předčí-
tání z knih nebo doprovod při pro-
cházce nemocničním areálem, to 
je jen několik příkladů, jak mohou 
dobrovolníci pomáhat pacientům 
v největším zdravotnickém zaříze-
ní v Olomouckém kraji. „Chceme 
přinášet do péče o nemocné ještě 
více lidského kontaktu, posilovat 
jejich duševní pohodu a pokud 
možno jim zpříjemnit pobyt na lůž-

Dobrovolnické centrum pomáhá lidem 
ve Fakultní nemocnici Olomouc

ku. Aktuálně spolupracujeme se 
čtyřmi desítkami dobrovolníků 
a stále nabíráme další,“ uvedla 
Kristýna Chudíková, koordiná-
torka Dobrovolnického centra FN 
Olomouc. V současné době jsou 
aktivity dobrovolníků soustředě-
ny na Dětské klinice, Oddělení 

geriatrie, Neurologické klinice,  
3. Interní klinice a Hemato-onko-
logické klinice. 
Kontakt pro zájemce-dobrovolní-
ky: http://www.fnol.cz/dobrovol-
nickecentrum_76.html nebo na:
www.facebook.com/dobrovolnici.
olomouc                               (kch)

V sobotu 16. dubna oslavila vý-
znamné jubileum paní Františ-
ka Nasswetterová z Lošova. Své 
100. narozeniny oslavila i s velikou 
rodinou v Kulturním domě v Lošo-
vě, kam jí přišel popřát i primátor 
Olomouce Antonín Staněk.
Společně se členy komise pro ob-
čanské záležitosti a krajské sprá-
vy sociálního zabezpečení popřál 
oslavenkyni hlavně mnoho zdraví. 
„Ke stým narozeninám nelze přát 
nic důležitějšího než zdraví, spoko-
jenost a šťastnou rodinu. Ať se vám 
daří stejně jako doposud a čeká vás 
ještě mnoho krásných chvil s va-

Stoletá jubilantka má 39 vnoučat, 
pravnoučat a prapravnoučat

také dožili požehnaného věku –
oba bratři i sestra zemřeli v 95 le-
tech. Celý život pracovala v země-
dělství. V zimě, kdy nebyla prá-
ce na poli, docházela do kláštera 
na Svatém Kopečku, kde se učila 
šít a vařit. V roce 1939 se Františ-
ka provdala do Lošova za rolníka 
Karla Smékala, se kterým měla 
4 děti (3 dcery a 1 syna). Tři roky 
poté, co v roce 1946 ovdověla, se 
provdala za Josefa Nasswettera. 
Spolu pak měli syna a dceru. Jed-
na z dcer paní Františky zemře-
la, nyní její rodinu tvoří 5 dětí, 
14 vnoučat, 22 pravnoučat a 3 pra-
pravnoučata.                          (red) 

šimi blízkými,“ popřál paní Nass-
wetterové primátor Staněk.
Paní Františka Nasswetterová se 
narodila 16. dubna 1916 v rodině 
rolníka Roberta Přindiše a jeho 
ženy Marie v Bukovanech. Je nej-
mladší ze čtyř sourozenců, kteří se 
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Letní horka jsou tady a s nimi 
i téma koupání. V Olomouci se 
samozřejmě můžeme vydat na pla-
vecký bazén či do aqua-
parku, nebo zkusit kou-
pání v přírodě. Na pří-
rodní kouzlo Poděbrad 
přitom sází stále více 
Olomoučanů. Zástupci 
radnice a Technických 
služeb města Olomou-
ce jednali s představi-
teli CHKO Litovelské 
Pomoraví, majiteli části 
pozemků, provozova-
telem restaurace a obcí 
Horka nad Moravou 
o údržbě areálu. 
„Vloni v době velkých veder jez-
dilo na Poděbrady stále více Olo-
moučanů. Po návštěvnících pak 
v nejexponovanějších dnech zůstá-
valo až čtyřicet velkých pytlů s od-
padky,“ uvedl náměstek primátora 
Aleš Jakubec, který jednání inicio-
val. Radnice má dlouhodobě sna-
hu s řešením situace kolem přírod-
ního koupaliště pomoci, roli města 

Nabídka služeb města Olomouce 
pro seniory je opět o něco širší. 
Tentokrát se týká informačního 
servisu v prostředí internetu. „Už 
dávno není pravda, že by internet 
byl doménou mladších generací. 
Víme, že mít správné informa-
ce patří v dnešním světě k tomu 
nejdůležitějšímu, a proto chceme 
olomouckým seniorům nabídnout 
i novou webovou stránku,“ uvedl 
primátor Olomouce Antonín Sta-
něk. „Považuji to za další z dílčích 
kroků, kterým se snažíme zlepšit 
podmínky pro život seniorů v Olo-
mouci,“ dodal Antonín Staněk.  

Senioři získávají další zdroj 
informací: nové webové stránky

„Internetové stránky s adresou 
www.proseniory.olomouc.eu můžeme 
vnímat jako doplnění informační 
funkce čtvrtletníku Olomoucký se-
nior, který město pro Olomoučany 
připravuje. Jsem velmi rád, že nyní 
můžeme informovat seniory o dění 
ve městě i touto moderní cestou,“ 
uvedl náměstek primátora Ladi-
slav Šnevajs. Výhodou ve srovná-
ní s časopisem je možnost okamži-
tě aktualizovat obsah a doplňovat 
novinky. Na webu se čtenář dozví 
aktuality z dění ve městě, infor-
mace o klubech seniorů, najde zde 
kontakty na různé instituce a soci-

ální služby a další zajímavé i prak-
tické rady, přečte si zde i články 
ze čtvrtletníku.  „V budoucnu by 
se do tvorby stránek mohli za-
pojit i sami čtenáři, kteří budou 
moci posílat své náměty, doplnění, 
články a podobně,“ řekl náměstek 
Šnevajs.
Stránka je stále ve vývoji, postup-
ně přibydou i další rubriky. „Věří-
me, že si Olomoučané dřívějšího 
data narození najdou cestu, aby 
stránky navštívili a třeba se také 
aktivně podíleli na jejím obsahu 
a rozvoji,“ dodal primátor Staněk.

(mf)

Léto u vody? V Olomouci je výběr
ale ztěžuje to, že zde nevlastní ani 
kousek pozemku. První problém, 
tedy stav příjezdové komunika-

ce, už vyřešila obec Křelov, která 
silnici opravila na své náklady. 
Dalším tématem je odpad. „Jed-
ná se sice o svozovou oblast obce 
Horky, většinu návštěvníků ale 
tvoří Olomoučané. Přispíváme 
tedy fi nančně na náklady za úklid 
a odvoz odpadu. Letos zde přibu-
dou odpadové nádoby podél břehů 
od restaurace až po nudistickou 

pláž, svoz odpadu zajistí Technické 
služby města Olomouce,“ upřes-
nil náměstek Jakubec. „Chceme 

umožnit návštěvníkům 
pohodlné třídění plas-
tů a napomoci zvýšení 
čistoty pláží. Pro začá-
tek přidáme k restau-
raci dva kontejnery 
na plasty a čtyři kon-
tejnery na směsný ko-
munální odpad. Na ka-
ždém z dalších asi pat-
nácti vytvořených sta-
novišť budou vždy dvě 
nádoby na odpad, žlutě 
označená bude sloužit 
pro třídění plastových 

odpadů,“ doplnil ředitel TSMO 
Miroslav Petřík. Počet kontejnerů 
se  může operativně podle potřeby 
měnit.                                     (red) 
Prázdninová otevírací doba
Plavecký stadion – Letní bazén:   
9.00–20.00
Aquapark Olomouc:
Vnitřní areál: 9.00–21.00
Letní aquapark: 9.00–19.00
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Jak se žije členům Klubu pro se-
niory statutárního města Olomou-
ce v Peškově 1? Přijďte se k nám 
podívat a zazpívat si, scházíme se 
každé úterý od 14 hodin. Klub je 
plně bezbariérový.
Řecký mudrc Solón dávno před 
naším letopočtem prohlásil: „Při-
cházím v stařecká léta, stále jsa 
života žák“.
Stáří není obdobím odpočinku, 
stáří může být i obdobím aktivní-
ho trávení života, vzdělávání aj., 
a to v jakémkoli věku. Vždyť se 
pojďme podívat do Moravského 
divadla, nebo na koncert fi lharmo-
nie, kdo je hlavním poživatelem 
kulturních nabídek našeho města, 
kdo pravidelně cvičí aquafi tness 
v aquaparku? A jiné nejsou ani 
kluby seniorů, kde probíhá spous-
ta aktivit. 
Klub Peškova 1
Klub seniorů v Pěškově ulici vede 
pan Jiří Stranyánek. Kdo jiný by 
měl klub představit než právě on? 

„Klubovna, ve které se každé úte-
rý scházíme, je ve velmi pěkném 
prostředí v domě s pečovatelskou 
službou. Naše klubová odpoledne 

Senioři z Peškovy ulice: spousta 
výletů, závody i nordic walking

zahajujeme vlastní hymnou a kon-
číme zpěvem u kytary,“ říká Jiří 
Stranyánek.
Za dva roky pod novým vede-
ním klub uskutečnil řadu zájez-
dů, například do Muzea Betlémů 
Švábenice, Muzea olomouckých 
tvarůžků v Lošticích, na výstavu 
kvetoucích kamélií v Kroměříži 
a rotundu s Foucaultovým kyva-
dlem. Byli také na zámku v Bučo-

vicích a Plumlově a v Litovli na-
vštívili muzeum Gustava Frišten-
ského. „Letos máme ještě v plá-
nu navštívit zámek a obrazárnu 

v Kroměříži i s expozicí Torinské-
ho plátna a výrobu zvonů v Brod-
ku u Přerova,“ doplňuje vedoucí 
klubu. Mimo zájezdů se členové 
klubu každoročně účastní olym-
piády seniorů a branného závodu 
na Sv. Kopečku. Rádi si zahrají 
i kuželky a odborně se zdokona-
lují ve správné chůzi s holemi, 
tzv. Nordic Walking.
Kromě kultury, výletů 
i besedy a přednášky
V klubu jsou pořádány přednášky 
a besedy, řešíme kvízy a soutěží-
me ve znalostech z historie, hudby, 
umění apod. Máme rádi posezení 
u cimbálu v armádním domě a ni-
kdy nechybíme na taneční veselici 
pro seniory v Pavilonu A na Floře.
„Pořádáme také posezení s občerst-
vením, slavíme např. Den matek, Ve-
likonoce, Vánoce a oslavy kulatých 
narozenin členů klubu. Vše pečlivě 
dokumentuje v kronikách našeho 
klubu paní Milada Koloušková. Dě-
kujeme vedení města Olomouce, že 
nám toto umožňuje, a také odboru 
sociálních věcí za podporu organi-
zační, metodickou a další,“ dodává 
na závěr vedoucí klubu Jiří Strany-
ánek.                                         (red)
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Třetí ročník olympiády olomouckých 
seniorů vyhrál klub z Lazců

Netradiční zpestře-
ní připravili senioři 
dětem na Den dětí 
ve školce v Přichys-
talově ulici. Seriálu 
her a soutěží na hřišti 
mateřské školy se to-
tiž společně s dětmi 
zúčastnili i členové 
Klubu seniorů z Při-
chystalovy ulice. Ne-
obvyklé propojení 
dvou odlišných generací se ukáza-
lo jako dobrý nápad. 

V Jívové vzplál 6. května pomy-
slný olympijský oheň při zahájení 
Olympijských her seniorů. Sje-
la se sem řada seniorských klu-
bů z Olomouce. Letos soutěžilo 
16 pětičlenných týmů s diváckou 
podporou. Hry se konaly za pod-
pory statutárního města Olomouce 
a pořádaly se za významné spolu-
práce SVD Olomouc.
„Přeji vám hodně sportovního 
elánu a pěkného počasí. Dbejte 
na své bezpečí i bezpečí druhých,“ 
zahájil hry Zdislav Doleček z olo-
mouckého magistrátu a předseda 
Spolku vojenských důchodců Olo-
mouc Vladimír Krušina vzápětí 
doplnil poslední pokyny k jednot-
livým sportovním disciplínám. 
Poté se již družstva rozešla na sta-
noviště a olympiáda mohla začít. 
Soutěžilo se v klasických odvět-
vích jako hod granátem na cíl, te-
nisové dovednosti, běh se zahrád-
kářskými kolečky, hod kroužkem 
na kužel a další. 
Vítězem a držitelem největšího 
poháru se po soutěžním klání stal 

Klub seniorů z Lazců, druhé 
místo obsadil Klub seniorů ze 
Sv. Kopečku a třetí Klub seniorů 
Droždín. Soutěžící obdrželi diplo-
my a menší věcné ceny. 
Sportovní odhodlání provázela 
dobrá nálada a pěkné jarní po časí. 
Děkujeme SVD Olomouc za pří-

kladnou spolupráci a již se těší-
me, kdo nám příští rok přibude 
na putovní pohár, kde jsou po prv-
ním a druhém ročníku olympiády 
seniorů zvěčněni Klub seniorů 
Sv. Kopeček a Klub seniorů Radí-
kov a kde letos nově přibude Klub 
seniorů z Lazců.                       (zd)

Na Den dětí se propojily dvě generace

Soutěžilo se na překážkové dráze, 
v běhu v pytli, hodu na koš, ve srá-

žení plechovek, sla-
lomu na koloběžce 
a slalomu s kolečkem. 
Soutěže se zúčastnilo 
31 dětí ze dvou oddě-
lení Sluníčka a Beruš-
ky. Odměnou za před-
vedené výkony byly 
sladkosti, pro seniory 
pak potěšení ze spo-
lečné akce s dětmi 
i dobrý pocit z toho, 

že se soutěžícím dětem celé sportov-
ní odpoledne  líbilo.                    (red) 

Do olympiády seniorů se letos zapojilo šestnáct týmů. Foto: Zdislav Doleček
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V minulém čísle Olomouckého 
seniora jsme si představili Odbor 
sociálních věcí Magistrátu měs-
ta Olomouce. V dnešním čísle se 
zaměříme na činnost Úřadu práce 
České republiky a v příštím čísle 
se budeme věnovat České správě 
sociálního zabezpečení. Ale teď 
už zpět k Úřadu práce ČR.
Úřad práce ČR je správním úřa-
dem s celostátní působností, který 
řídí nadřízený orgán Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Organi-
začně je Úřad práce ČR členěn 
na generální ředitelství a krajské 
pobočky se sídlem v jednotlivých 
krajských městech. Pod krajské 
pobočky pak patří jednotlivá kon-
taktní pracoviště, která jsou v kaž-
dém větším městě. 
Většina z nás si činnost Úřadu 
práce ČR spojuje pouze s neza-
městnaností, vyplácením „podpor“ 
a zprostředkováním zaměstnání, 
a tak tomu v minulosti opravdu 
bylo. V současné době je ale spek-
trum činností Úřadu práce ČR 
mnohem širší a my se s ním sezná-
míme prostřednictvím Kontaktní-
ho pracoviště Olomouc.
Nejdříve ze všeho si vyberte 
ten správný odbor 
Kontaktní pracoviště Olomouc 
se člení na Odbor zaměstnanosti 
a Odbor nepojistných sociálních 
dávek. Pod Odbor zaměstnanos-
ti patří oddělení zprostředkování, 
které se specializuje na poraden-
skou činnost, zprostředkování 
vhodného zaměstnání a realizaci 
nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti se zaměřením na osoby, kte-
ré mají ztížený přístup na trh práce 
(např. si z důvodu věku, zdravot-
ního stavu apod. obtížně hledají 
práci). V součinnosti s tímto oddě-
lením funguje oddělení evidence 
a podpor v nezaměstnanosti, které 

Není sociálka jako sociálka.    

se zaměřuje na evidenci uchazečů 
o zaměstnání a vyplácení podpor 
v nezaměstnanosti.
Odbor nepojistných sociálních 
dávek se zaměřuje na výplatu jed-
notlivých sociálních dávek. Orga-
nizačně se odbor člení na odděle-
ní státní sociální podpory a dávek 
pěstounské péče, oddělení hmot-
né nouze a oddělení příspěvku 
na péči a dávek osob se zdravot-
ním postižením. 
Jak už napovídá sám název – od-
dělení státní sociální podpory 
a dávek pěstounské péče – v rámci 
tohoto oddělení si můžete uplat-
nit žádosti o dávky státní sociální 
podpory (přídavek na dítě, příspě-
vek na bydlení, porodné, rodičov-
ský příspěvek a pohřebné) a dáv-
ky pěstounské péče (příspěvek 
na úhradu potřeb dítěte, odměnu 
pěstouna, příspěvek při převze-
tí dítěte, příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla a příspěvek 
při ukončení pěstounské péče).

Dalším oddělením je oddělení 
hmotné nouze, které se specializu-
je na výplatu dávek hmotné nouze, 
a to příspěvek na živobytí, dopla-
tek na bydlení a mimořádnou oka-
mžitou pomoc. 
Téměř všechna oddělení 
na jedné adrese
Všechna výše uvedená odděle-
ní najdete na adrese Vejdovského 
988/4 v Olomouci (cca 5 minut 
od tramvajové zastávky Vejdov-
ského). Jediné oddělení, které ne-
najdete na této adrese, je oddělení 
příspěvku na péči a dávek osob se 
zdravotním postižením. Toto oddě-
lení je ale také v blízkosti tramva-
jové zastávky Vejdovského, a to 
v budově tzv. AB centra (2. patro) 
na adrese tř. Kosmonautů 989/8 
v Olomouci. 
Na tomto oddělení můžete vyřídit 
příspěvek na péči, průkaz pro oso-
by se zdravotním postižením (tzv. 
průkazy TP, ZTP a ZTP/P) a pří-
spěvek na mobilitu. 

Hlavní sídlo Úřadu práce Olomouc najdou občané ve Vejdovského ulici, 
s výjimkou jednoho oddělení jsou zde všechna pracoviště.            Foto: archiv
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  Co vyřešíte na úřadu práce?
Kontakty:
Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště Olomouc
Vejdovského 988/4 nebo 
tř. Kosmonautů 989/8 (oddělení 
příspěvku na péči a dávek osob se 
zdravotním postižením)
779 00 Olomouc – Hodolany
tel. 950 141 111, 950 141 564 
(pro hmotnou nouzi), 950 141 606 
(pro příspěvek na péči a dávky 
osob se zdravotním postižením)
email: podatelna@ol.mpsv.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 – 12:00 
a 13:00 – 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 – 11:00
pátek: 8:00 – 11:00 (pouze pro 
evidenci nových uchazečů, 
pozvané a příjem nových žádostí)

(lh)
Oddělení příspěvku na péči a dávek osob se zdravotním postižením je v budo-
vě AB centra.                                                                                  Foto: archiv

NEDĚLNÍ PROMENÁDNÍ 

KONCERTY V PARKU 

Smetanovy sady – altánek | neděle 16:00 hodin

 5. 6. Dívčí saxofonový orchestr   

 12. 6. Hudebně-dramatické studio při MDO

 19. 6. Iva Kevešová & Tátafest

 26. 6. Moravské divadlo Olomouc

 3. 7. Hanácká dechovka

 10. 7. Olomoucký swingband

 17. 7. Art Music Orchestra

 24. 7. Hudba hasičského záchranného sboru

 31. 7. Tradicionál Olomouc

 7. 8. Moravská veselka

 14. 8. Dechová hudba Věrovanka

 21. 8. Hanácký mužský sbor Rovina s muzikou

 28. 8. Moravské divadlo Olomouc

 4. 9. Olomoucký swingband

 11. 9. New Street Band

promenadnikoncerty.olomouc.eu
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U zrodu Odborného léčebného 
ústavu v Pasece byla tuberkulóza. 
Nemoc stará jako lidstvo samo. 
S přibývající migrací obyvatelstva 
v 19. století docházelo k nárůstu 
tuberkulózy, neboť se velmi snad-
no šířila. Souběžně však došlo 
k rozvoji lékařské vědy a medi-
cínských poznatků o této nemoci. 
Podnětem ke zřízení pasecké lé-
čebny byl nedostatek protituber-
kulózních zařízení. 
Vznik ústavu odstartoval císařský 
výnos z roku 1902, na základě ně-
hož došlo k posouzení nejvýhod-
nějších klimatických podmínek 
pro výstavbu plicní léčebny. Toto 
rozhodnutí bylo vyvoláno roz-
vojem protituberkulózních opat-
ření na celém světě. V září 1908 
rozhodl moravský zemský sněm 
zřídit na Moravě dvě léčebny tu-
berkulózy – jednu pro muže v Pa-
sece a druhou pro ženy v Jevíčku. 
V únoru roku 1914 začaly stavební 
práce, které měly být dokončeny 
do zimy téhož roku. Avšak v čer-
venci 1914 vypukla první světová 
válka. Stavba byla přerušena jak 
v důsledku válečných událostí, tak 
z fi nančních důvodů. Až v únoru 
bylo rozhodnuto o pokračování vý-
stavby za význačné fi nanční pomoci 
soukromníků – Mořice Low-Beera 
a knížete Lichtenštejna, v půlce říj-
na 1915 byl zahájen provoz.
Ústav je v provozu nepřetržitě do-
dnes. Do roku 1964 sloužila léčeb-
na téměř výhradně k hospitalizaci 
tuberkulózních pacientů. Postup-
ným poklesem těchto nemocných 
se uvolňovala lůžková kapacita 
i pro nemocné s netuberkulózními 
chorobami dýchacích cest. V roce 
1983 bylo vytvořeno oddělení 
LDN s rehabilitačním zaměřením. 
Aktuálně má ústav 84 lůžek s re-
habilitačním zaměřením, 106 lůžek 

Léčení v Pasece: dlouhá hi  

léčebny dlouhodobě nemocných, 
kapacita TRN je 110 lůžek. 
Součástí ústavu je od roku 2015 
i dříve samostatné pracoviště 
v Moravském Berouně, jehož his-
torie se začala psát před 140 lety. 
Od března 1992, po vytvoření od-
dělení pro léčbu nemocných s cév-
ními nemocemi mozku (CMP), 
nese ústav název Odborný léčeb-
ný ústav neurologicko-geriatrický 
s rozdělením lůžek na 62 neurolo-
gických a 66 ošetřovatelské péče. 
Od ledna 2009, vznikem oddělení 
dlouhodobé ošetřovatelské péče, 
bylo z ošetřovatelských lůžek vy-
členěno 10 lůžek DIOP. Činnost 
těchto lůžek byla na jaře 2014 
ukončena. Ústav byl dále provo-
zován jako léčebna následné péče.
Počínaje rokem 2015 se začala 
psát novodobá historie sloučených 
ústavů pod jeden celek, a to Od-
borný léčebný ústav Paseka, p. o. 
O ústavu jsme si povídali s jeho 
ředitelkou, primářkou Zdenkou 
Polzerovou.
Pro koho dnes nabízíte své 
služby?
Náš odborný léčebný ústav v po-

době od roku 2015 poskytuje 
zdravotnické služby lůžkové péče 
včetně péče následné a dlouhodo-
bé – a to v oborech geriatrie, pneu-
mologie a ftizeologie, rehabilitač-
ní a fyzikální medicína. Kromě 
lůžkové péče provozujeme i am-
bulantní zdravotní péči. Současně 
zajišťujeme vyšetření jak pro hos-
pitalizované, tak pro ambulantní 
pacienty na pracovištích radiolo-
gie a zobrazovací metody (skiagra-
fi e a skiaskopie), laboratoře a jsou 
zde také poskytovány zdravotní 
služby rehabilitační – fyzioterapie 
v podobě hydroterapie, elektroléč-
by, ergoterapie a individuální lé-
čebná tělesná výchova. Náš ústav 
také poskytuje pobytové sociální 
služby lidem, kteří nemohou být 
propuštěni ze zdravotnického za-
řízení, protože se například nemají 
kam vrátit nebo nejsou schopni se 
o sebe sami postarat.
Máte nějaké čekací doby, musejí 
si pacienti něco připlácet?
Pacienti si za léčbu nemusí při-
plácet, zdravotnická péče je hra-
zena zdravotními pojišťovnami. 
Na obou pracovištích je však mož-
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  storie a dobrá současnost
nost přikoupení rehabilitačních 
procedur, které nejsou hrazeny 
z fondu zdravotních pojišťoven.
Vzhledem k probíhajícím rekon-
strukcím a uzavření části lůžko-
vého fondu se prodloužily čekací 
doby na přijetí na naše pracoviš-
tě. Nicméně se snažíme vyhovět 
všem zájemcům v co nejkratší 
době a děkujeme všem za trpěli-
vost a pochopení situace.
Kam vaši pacienti nejčastěji 
odcházejí?
Jako primářka léčebny následné 
péče sleduji propuštění pacien-
tů a vedu si statistiky, na základě 
kterých je možné říci, že převážná 
část pacientů z léčebny následné 
péče je propouštěna do domácí-
ho prostředí. Vyjádřeno v pro-
centech, 46 % pacientů jde přímo 
domů, 13 % pacientů je umístě-
no v domovech pro seniory nebo 
na lůžka sociální hospitalizace 
v našem zařízení, u 19 % pacientů 
dojde ke zhoršení stavu nebo ně-
jaké komplikaci, pro kterou musí 
být přeloženi zpět na lůžka akut-
ní péče, 13,5 % pacientů je umís-
těno na lůžka dlouhodobé péče 
k další stabilizaci stavu, dohojení 
chronického defektu nebo jsou to 
pacienti, kteří se neobejdou bez 
soustavné ošetřovatelské péče. 
A protože přijímáme i pacien-
ty k paliativní péči, tzn. pacienty 
v terminálním stavu jejich soma-
tického onemocnění, kolem 8,5 % 
pacientů u nás umírá.
Jak došlo ke spojení s LDN 
v Moravském Berouně? Pocítili 
to nějak pacienti nebo personál?
Ke spojení dvou odborných léčeb-
ných ústavů došlo od ledna 2015 
rozhodnutím zřizovatele obou 
zařízení, kterým byl Olomoucký 
kraj. Přípravy na sloučení probí-
haly v posledním půlroce, kdy si 

vedení obou zařízení vyměňovala 
potřebné údaje, naplánovala jed-
notlivé etapy sloučení a kroky nut-
né k tomuto aktu. 
Pacienti tuto změnu nepocítili, stá-
le respektujeme jejich požadavky 
na umístění na vybraném praco-
višti, ale zároveň je žádáme, aby 
respektovali, pokud z kapacitních 
důvodů a popřípadě nutnosti jejich 
brzkého přijetí zvolíme jiné praco-
viště, než jaké žádali.
Jaké to je, když jako lékař řídíte 
takovýto kolos? Jak se vám daří 
vypořádávat se s každodenními 
provozními problémy?
Náročné, ale zajímavé a má práce 
mne baví a naplňuje. V minulosti 
jsem měla velmi dobré učitele – 
moji maminku a náměstka HTS, 
měla jsem možnost dosáhnout 
vzdělání a titul MBA, a tato kom-
binace mi velmi pomohla a pomá-
há při řízení tohoto zařízení. Také 
musím poděkovat týmu vedoucích 
pracovníků, bez kterých si svou 
práci neumím představit. Poděko-
vání patří samozřejmě i všem za-
městnancům, bez kterých by tato 
náročná a někdy i vyčerpávající 
práce nešla dělat.
Nechybí vám přímý kontakt 
s pacienty?
Jako primářka oddělení následné 
a dlouhodobé péče jsem mezi pa-
cienty každý den, takže jsem kon-
takt nikdy neztratila. Sloužím i od-
polední a víkendové služby, kdy 

vykonávám běžnou práci na od-
dělení. Nedokážu si představit, že 
bych tuto část práce nedělala.
Udělal vám někdo z pacientů 
velkou radost? Třeba když už ani 
nečekáte, že od vás někdo odejde 
po svých?
Ano, a bylo takových pacientů 
za roky mého působení hodně. 
Čím vás práce nejvíc nabíjí?
Tím, že je. Opravdu svou práci 
beru jako poslání.
Jaké máte plány s  léčebným 
ústavem do budoucna?
Pokud to bude možné, chtěli by-
chom postupně modernizovat a re-
konstruovat všechny zbývající ob-
jekty na obou pracovištích, upravit 
okolí, dovybavit přístroji. Dále po-
kračovat v péči o pacienty na stej-
né nebo se stále zvyšující úrovni, 
skladbu oddělení přizpůsobovat 
požadavkům regionu. 
V současné době rekonstruujeme 
dvě oddělení pavilonu 1 na pra-
covišti v Moravském Berouně 
z prostředků Švýcarských fondů, 
provádíme sanace, modernizaci 
bytového domu, v plánu je výstav-
ba plynových kotelen pro budo-
vy pracoviště Moravský Beroun, 
z dotace Ministerstva zdravotnic-
tví přistavujeme evakuační výtah 
a oddělení pro nemocné s TBC 
spolu se zázemím pro personál 
na pracovišti v Pasece a v plánu je 
z investičního fondu Olomoucké-
ho kraje nadstavba a rekonstrukce 
budovy C – oddělení pneumolo-
gie na pracovišti v Pasece v roce 
2017. V případě získání dotačních 
titulů budeme rekonstruovat park 
v Moravském Berouně, rybníky 
v Pasece a další. Probíhá nákup 
přístrojové techniky a pomůcek 
pro ulehčení práce personálu s ob-
tížně mobilními pacienty. Zkrátka, 
je toho mnoho.                        (red)

Zdenka Polzerová, ředitelka Odbor-
ného léčebného ústavu Paseka
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Pedagogové olomoucké zdravot-
nické školy připravili v loňském 
roce cyklus přednášek pro seniory 
o problematice péče o zdraví a ak-
tivním životním stylu. Lekce se 
setkaly s velkým ohlasem, proto 
realizační tým projektu nabízí další 
sérii lekcí s obdobnou tematikou.
Pokud chcete smysluplně a příjem-
ně strávit volný čas v období pod-
zimních a zimních plískanic, přijď-
te 13. září 2016 do olomouckého 
Pöttingea, kde je pro vás připra-
ven další projekt „Škola zdraví“ –
cyklus přednášek a praktických 

ŠKOLA ZDRAVÍ II.

Jak žít co možná nejdéle příjemně, samostatně a důstojně
Aktivizační program pro seniory se zaměřením na péči o zdraví

Tentokrát cyklus přednášek a praktických cvičení v těchto oblastech:
 Můžu, musím, měl bych – informace o právech nemocných, morálním kodexu zdravotnických pracovníků, 

následné ošetřovatelské péči – pomoci, možnostech pojišťoven, vstřícnosti praktických lékařů.

 Co dělat pro aktivní posilování paměti – paměťová cvičení, cvičení na čichovou a chuťovou paměť.

 Umíme správně dýchat a relaxovat? – dechová a relaxační cvičení.

 Co je důležité znát o nejoblíbenějších volně prodejných registrovaných léčivých přípravcích – 
jejich indikace, kontraindikace, interakce a nežádoucí účinky.

 Život s cukrovkou – životospráva z pohledu pacienta.

 Jak poskytnout první pomoc při akutních stavech, jako je např. centrální mozková příhoda, ischemická 
choroba srdeční, mdloba, křečové stavy…

 Jak poskytnou první pomoc při základních úrazech, jako je např. krvácení, rány, zlomeniny, alergické 
reakce, klíště…

 Jak předcházet nádorovým onemocněním – zdravotnická osvěta v oblasti prevence rakoviny tlustého střeva.

PODZIM 2016 (ZÁŘÍ – PROSINEC) | PÖTTINGEUM OLOMOUC
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Pöttingova 2, 771 00 Olomouc, tel. 585 704 114, sekretariat@epol.cz
Cyklus 8 přednášek a praktických cvičení, která jsou pro seniory hrazena z projektu 

Magistrátu města Olomouce, doplatek účastníka 50 Kč na jednotlivou lekci, drobné občerstvení v ceně.

Cyklus Škola zdraví pokračuje 
po roce opět v Pöttingeu

cvičení zaměřených na péči o zdra-
ví. Dozvíte se praktické informace 
o právech nemocných, o mož-
nostech pojišťoven, procvičíte si 
paměť, naučíte se další relaxační 
techniky, získáte informace o vol-
ně prodejných registrovaných léči-
vých přípravcích a jejich využití. 
Do programu jsou zařazeny i oblí-
bené lekce první pomoci. A samo-
zřejmě na vás čeká i překvapení!
To vše od září do prosince 2016 
v příjemném prostředí historic-
ké budovy olomoucké „zdravky“ 
v centru města, kde se na vás opět 

těší milé a usměvavé studentky 
a erudované lektorky.
Realizace projektu je fi nancová-
na statutárním městem Olomouc, 
podrobnější informace, letáky 
i přihlášky budou k dispozici 
ve vašich klubech pro seniory 
a na webových stránkách školy 
www.epol.cz (http://www.epol.cz/
projekty/ostatni-projekty).
Na setkání se těší realizační tým 
projektu „Škola zdraví“.

SZŠ a VOŠz a JŠ s právem SJZ 
Olomouc, Pöttingova 2

Přihlášky zasílejte do 1. 9. 2016
 Poštou, popř. osobně na adresu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 

škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Olomouc, Pöttingova 2, 771 00 Olomouc
 Nebo elektronicky na e-mailovou adresu hovorkova@epol.cz
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Fit pro život, to je název nového 
programu pro seniory, který pořádá 
Aplikační centrum BALUO v areá-
lu Fakulty tělesné kultury UP v Olo-
mouci-Neředíně ve spolupráci s Do-
naldem N. Robersonem a studenty 
FTK UP. Program Fit pro život bude 
probíhat od září 2016. 
V čem mi program bude 
prospěšný?
Program je zaměřený na pohyb. 
Aktivita přirozeně zvyšuje vaši 
fyzickou zdatnost a pozitivně tak 
přispívá k vašemu zdraví. Cviče-
ní nebude nijak náročné, jedná se 
o pohyb, který bude přizpůsoben 
vašich schopnostem, věku apod. 
Účastníci získají zajímavá data 
o své osobě.
Součástí programu je úvodní a závě-
rečné měření s využitím nejmoder-
nějších přístrojů k posouzení vašich 

BALUO a fakulta tělesné kultury 
chystají program pro seniory

Se svými přáteli si můžete každý týden zacvičit a rozvíjet 

svou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl!
 

Garant programu je doc. Donald N. Roberson, Jr., Ph.D., 
pomáhat mu budou studenti z FTK UP v Olomouci.

Program se skládá z:
Vyplnění vstupního dotazníku
 

Úvodního měření - změříme Vás, abyste viděli Váš pokrok 

po uplynutí kurzu
 

Jednou týdně pohybová aktivita zaměřená na zvýšení

fyzické zdatnosti, rozvoje síly a koordinace
 

Výstupní měření a dotazník

FIT PRO ŽIVOT!
        Speciální program 
        určený pro seniory

pokroků po uplynutí kurzu. Výstupy 
z měření můžete využít i při konzul-
taci se svým lékařem apod.
Jak často aktivity probíhají?
Fit pro život začíná úvodním 
měřením podle harmonogramu 
od 12. do 16. září (každému účast-
níkovi se budeme věnovat zvlášť), 
poté následuje každou středu 
po dobu 12 týdnů pohybový pro-
gram (vždy 14:45–16:15) tento 
program není nijak náročný, jedná 
se o takový trénink, aby jej účast-
níci zvládli. Není naším cílem je 
nějak přetěžovat, ale je potřeba 
nějakého pokroku, proto půjdeme 
cestou společného kompromisu, 
diskuse. Zakončení je 13.–16. pro-
since závěrečným měřením.  
Kolik kurz stojí?
Zaváděcí cena kurzu je 800 Kč 
včetně měření pro přihlášené 

14. září 2016

Registrace v AC BALUO 
zavedení členské karty, platba, vyplnění dotazníku a úvodní měření
 

od 21. září 2016

Pohybový program každou středu od 14:45 do 16:15
 

14. prosince 2016 
Závěrečné měření a vyplnění dotazníku

Čipová karta 150 Kč 
zůstane Vám pro eventuální další užívání služeb v AC BALUO
 

Cena kurzu včetně měření pro přihlášené do 31. července 2016 
je 800 Kč.
 

Cena kurzu včetně měření pro přihlášené od 1. srpna 2016 
je 900 Kč.

Kdy začínáme:

Zaváděcí cena (karta + kurz):

do 31. 7. 2016. Pro přihlášené 
od 1. 8. 2016 je cena včetně měření 
900 Kč. Kromě poplatku za kurz je 
třeba uhradit členskou čipovou kartu 
do AC BALUA v hodnotě 150 Kč. 
Tato karta vám zůstane pro další pří-
padné využívání služeb komplexu 
AC BALUO FTK UP v Olomouci. 
Jen cena jednoho samotného měření 
na špičkových strojích je ve skuteč-
nosti vyšší než cena celého kurzu 
včetně dvou měření.
Platba kurzu a vyplnění úvodní-
ho dotazníku proběhne při první 
návštěvě od 12. do 16. září v AC 
BALUO, kdy vám bude zavedena 
členská čipová karta a proběhne 
úvodní měření. 
Pro přihlášení do kurzů a v přípa-
dě dotazů nás neváhejte kontakto-
vat na emailu info@acbaluo.cz.

(red) 

Program se uskuteční v Aplikačním centru BALUO, 
areál Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci-Neředíně, třída Míru 117.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu info@acbaluo.cz | www@acbaluo.cz
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Lužní les, vlhkomilné rostliny, 
vodní ptáci, tůně, hmyz, štěrkovny 
a jeskyně. To vše najdeme v Chrá-
něné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví, která obepíná labyrint 
starých i nových koryt řeky Mora-
vy, nejmohutnějšího moravského 
toku. Přirozenou vstupní branou 
do této říční krajiny je Dům příro-
dy Litovelského Pomoraví, Cent-
ra ekologických aktivit Sluňákov. 
Nachází se v Horce nad Moravou, 
jen kousek od Olomouce.
Prohlédněte si venkovní 
areál Domu přírody
Unikátní galerie v přírodě podně-
cuje návštěvníky ke smyslovému 
vnímání přírody a pomáhá kulti-
vovat vztah k přírodě Litovelské-
ho Pomoraví. Expozice pod širým 
nebem snoubí přírodu s díly zná-
mých českých výtvarníků – Fran-
tiška Skály, Miloše Šejna, Milo-
slava Fekara a Marcela Hubáčka.
Pojďte si poslechnout příběh této 
galerie v přírodě! Přiblížíme vám, 
jak uvažovali autoři staveb a mož-
ná i jejich předchůdci, budovatelé 
romantických areálů. Upozorníme 
na pozoruhodné detaily. Vzpome-

neme na historky z výstavby. Bu-
dete mít příležitost lépe porozu-
mět geniu loci nivní krajiny mezi 
Mohelnicí a Olomoucí. Komento-
vanou prohlídku v délce 90 minut 

Dům přírody Litovelského Pomoraví      

Rajská zahrada rostlin a živočichů Františka Skály                 Foto: Sluňákov 

je třeba předem objednat. Cena pro 
seniory je 50 Kč za osobu a před-
pokládá minimálně 6 účastníků. 
Vydejte se za poznáním 
krajiny lužních lesů
Nově nabízíme také celodenní vý-
let - prohlídku areálu Domu příro-
dy v Horce nad Moravou spojenou 
s návštěvou známých míst zanik-
lého romantického parku mezi vr-
chem Třesínem a Novými Zámky. 
Anglický romantický park 

v Nových Zámcích na přelomu 
18. a 19. století vystavěli Lichten-
štejnové. Podoba areálu vznikla 
podle záměru stejných tvůrců, kte-
ří vytvářeli známější a rozsáhlejší 

prostor v Lednicko-valtickém are-
álu. Přestože byl park u Nových 
Zámků drobnější a je také méně 
zachovalý, každého návštěvníka 
překvapí, s jakou silou romantické 
stavby dodnes působí. Procházka 
po tomto areálu patří i dnes k nej-
větším zážitkům při putování jedi-
nečnou přírodou Chráněné krajin-
né oblasti Litovelské Pomoraví. 
Během našeho výletu si zkusí-
te představit krajinu tak, jak o ní 
přemýšleli krajinní architekti před 
dvěma sty lety. Srovnání s roman-
tickým parkem vám potom po-
může hlouběji uvažovat o smyslu 
nově vybudované galerie Domu 
přírody v Horce nad Moravou. 
Cena celodenního výletu i s obě-
dem na Sluňákově je 250 Kč 
na osobu (při minimálním počtu 
20 účastníků) a předpokládá zajiš-
tění vlastního autobusu. Podmínky 
výletu je možné dojednat podle 
vašich potřeb.
Zjistěte, co znamená, když 
se řekne „lužní les“
Tajemné staré porosty, neprostup-
ný mokřadní terén smuh, tůní a ra-
men s hejny komárů a pravidelně 
zaplavované oblasti patří mezi 
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  pomáhá vnímat krajinu všemi smysly
hlavní charakteristiky lužního 
lesa. Rostou tam jen pevně koře-
nící stromy, které odolají náporu 
vody, jako je dub, javor, jilm nebo 
jasan. Jsou živým organismem, 
který má mohutnou regenerační 
schopnost. Pokud některé poros-
ty vodě neodolají, vyrostou nové. 
Všechno se děje přirozeně a na-
prosto samo.
Tajemství nejen těchto stromů vám 
pomůžeme odhalit v rámci progra-

mu Tajemství stromů kolem nás, 
který představí stromy z mnoha 
různých pohledů. Za pomoci názor-
ných ukázek, aktivit a fi lmu o Lito-
velském Pomoraví, kterému svůj 
podmanivý hlas propůjčil herec Jan 
Kačer, se zamyslíte nad důležitostí 
stromů v přírodě a možnostmi je-
jich využití pro člověka.
Program trvá 120 minut. Cena pro 
seniory je 50 Kč za osobu a před-
pokládá minimálně 10 účastníků.

Do areálu jen na procházku? 
I to lze.
Klikaté cestičky, tajemná zákoutí 
a dřevěné mosty areálu Domu pří-
rody jsou volně přístupné také pro 
běžné denní procházky. Spočinout 
a občerstvit se můžete v informač-
ním centru v budově Sluňákova, 
které je otevřeno denně (mimo 
středu) od 10.00 do 16.30 hodin. 
Michaela Pavlíková
Sluňákov 

Máte-li chuť objevit krajinu lužních lesů skrze 

komentovanou prohlídku areálu, celodenního výletu 
nebo programu Tajemství stromů kolem nás, 

kontaktujte Centrum ekologických aktivit Sluňákov

na telefonu 739 487 085

nebo e-mailu michaela.pavlikova@slunakov.cz.

Lidé ve zralém věku, kteří chtějí 
efektivně zpomalit některé ne-
duhy stáří, jsou srdečně zváni 
na nový program nazvaný Blíz-
ká setkání třetího věku. Tento 
cyklus bude v programové na-
bídce Pevnost poznání od polo-
viny září 2016. 
Senioři z Olomouce a okolí, kteří 
se nechtějí smířit s tím, že zapo-
mínají sousedovo jméno nebo kam 
si odložili brýle, vadí jim hromada 
léků na nočním stolku i to, že jsou 
stále pomalejší než jejich vnouča-
ta, mají šanci na změnu! V unikát-
ním prostředí interaktivního mu-
zea vědy startuje vzdělávací cyk-
lus, který zábavnou formou uká-
že, jak lze zmírnit nebo dokonce 
předejít potížím, které s sebou věk 

Jak na neduhy stáří? V Pevnosti poznání 
startuje unikátní program

přináší. „Přicházíme s projektem, 
který může seniorům, ale i jejich 
blízkým změnit každodenní život,“ 
řekla lektorka trénování paměti 
Naďa Žondrová. „Naším cílem je 
představit lidské tělo jako jeden 
funkční celek, kde si mezi sebou 
buňky neustále povídají; chceme 
ukázat, co se stane, když taková 
komunikace selže, ale hlavně jak 
tomu předcházet nebo to napra-

vit,“ dodává Ivana Fellnerová, 
lektorka fyziologické části.
Komplexní cyklus populárních 
vzdělávacích bloků z oblasti fy-
ziologie, mozkového joggingu 
a fyzioterapie připravil spolek Pro 
poznání, z.s. ve spolupráci s Pev-
ností poznání Univerzity Palacké-
ho za fi nanční podpory Olomouc-
kého kraje. 
Ukázkové lekce se konají 16. čer-
vence, 10. srpna a 9. a 10. září. 
Začátky bloků jsou v 10 a 16 ho-
din, ukázkové lekce jsou bezplat-
né a bez rezervace, na samotné 
kurzy je nutná rezervace. Zájem-
ci mohou kontaktovat Mgr. Naďu 
Žondrovou, email: 
propoznani@gmail.com . 
Více na www.pevnostpoznani.cz.
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Snad každý z nás zaznamenal, že 
si české země v letošním roce při-
pomínají 700. výročí narození jed-
noho z největších českých panov-
níků, českého krále a římského cí-
saře Karla IV. Mnohem méně lidí 
ovšem ví, jak se v té době dařilo 
městu Olomouci. Přečtěte si text 
historika Lukáše Hlubka.
Na přelomu 14. a 15. století žilo 
v Olomouci a na jejích předměstích 
okolo pěti až sedmi tisíc obyvatel. 
Největší zastoupení měla ve městě 
chudina, tzv. střední vrstvu tvořili 
různí řemaeslníci a nejvyšší třídu 
představoval patriciát. Výrazně 
převažovala německá národnost.
Podle líčení Zbraslavské kroniky 
už na počátku roku 1311 zavítal 
do „Olomouce, metropole celé 
Moravy“ Jan Lucemburský a zdej-
ší lid jej „přivítal s nesmírnou ra-
dostí“. Panovník zde také po dva-
náct dní pobýval a „uspořádal to, 
co se týkalo míru“. Král město 
navštívil ještě v roce 1327 a roku 
1339, kdy už byl po jeho boku 
také nejstarší syn Karel IV., tehdy 
ještě jako moravský markrabě.
Ve 14. století získala olomoucká 

Za Lucemburků byla Olomo   

Rajský dvůr z druhé poloviny 14. století v sousedství katedrály sv. Václava v Olomouci, jenž přiléhá ke go-
tické křížové chodbě a románskému biskupskému paláci Jindřicha Zdíka a je součástí prohlídkové trasy 
Arcidiecézního muzea Olomouc                                                                      Foto: Muzeum umění Olomouc

městská rada od panovníků mno-
há privilegia, jež výrazně napo-
mohla rozvoji obchodu, řemesel 
a podnikání. Jan Lucemburský 
udělil městu 
právo na konání 
druhého výroč-
ního trhu, jehož 
počátek byl sta-
noven na sva-
todušní svátky. 
D o b r o d r u ž n ý 
život tohoto pa-
novníka se bo-
hužel projevoval 
zvýšením nej-
různějších daní 
a také v zasta-
vení olomouc-
kého hradu, 
který ze zástavy 
vykoupil až jeho 
syn Karel IV. Ten současně prosa-
dil výstavbu nového hradu Tepen-
ce (uváděn též jako Twingenberk 
či Karlsburg). Hrad měl slou-
žit k lepší ochraně tzv. Jívovské 
stezky spojující Olomoucko se 
Slezskem. Vyloženě obranný cha-
rakter měl vznik společenství měst 

Moravský markrabě Jan Jindřich, 
mladší bratr Karla IV., roku 1352 
označil Olomouc za nejpřednější 
mezi moravskými městy, či přímo 
za hlavní město Moravy. 
Archeologické výzkumy na plo-
chách olomouckých náměstí přinesly 
značné množství poznatků o jejich 

Olomouce, Uničova a Litovle 
proti lapkům a škůdcům z roku 
1346. V roce 1348 byl v Olomouci 
Karlem IV. ustaven zemský soud. 

Vrcholně gotická křížová chodba vznikla při přestavbě 
katedrály sv. Václava v Olomouci v druhé třetině 14. sto-
letí, ambit je součástí prohlídkové trasy Arcidiecézního 
muzea Olomouc             Foto: Muzeum umění Olomouc



Olomoucký senior | 2/2016 17z archivu |

  uc nejpřednějším městem 
stavu také v období vlády 
Karla IV. Na Dolním ná-
městí se v blízkosti Nep-
tunovy kašny podařilo 
odkrýt základy původně 
raně středověkého kos-
tela, který zde fungoval 
do počátku 15. století. 
Máme zde také doloženo 
štěrkové dláždění, které 
bylo několikrát obnovo-
váno. Snahu o úpravu 
veřejného prostoru do-
kládá také povolení Jana 
Jindřicha z roku 1351, 
jímž povolil využít vý-
nos z královského mýta 
k dláždění. 
S trhy také souvisí ku-
pecký dům či tržnice, jejíž stavbu 
povolil už roku 1261 český král 
Přemysl Otakar II. Předpokládá 
se, že šlo o dřevěnou stavbu, která 
se nacházela v místech dnešní rad-
nice. Výstavbu třípatrové radniční 
budovy i s přilehlým kupeckým 
domem povolil 8. listopadu 1378 
moravský markrabě Jošt Lucem-
burský, nejstarší syn Karlova brat-
ra Jana Jindřicha. V prostorách ku-
peckého domu si mohli zřídit své 
stánky kráječi suken, soukeníci, 
kožešníci a ševci. Olomouckým 
měšťanům umožnil roku 1376 Ka-
rel IV. bezcelní obchod se Starým 
Městem pražským. Dalším vý-
znamným privilegiem bylo promi-
nutí povinnosti platit mýto v rámci 
celé Moravy, které Olomouci udě-
lil markrabě Jošt roku 1377. 
O životě v Olomouci nás dodnes 
informuje nejstarší městská kni-
ha olomoucká, která byla vedena 
v letech 1343 až 1420. Kniha ob-
sahuje zápisy o kriminálních kau-
zách, zápisy o případech z oboru 
soudnictví a výnosy městské rady 
v hospodářských záležitostech. 

Ve sbírkách Vlastivědného mu-
zea v Olomouci je uložena pečeť 
města Olomouce užívaná v letech 
1305 až 1435. V pečetním poli 
se nachází šachovaná orlice se 
zavřeným zobákem a korunkou. 
Po obvodu je text napsaný gotic-
kou majuskulou: „† SIGILLVM 
* CIVIVM : DE : OLOMVCZ 
:“. Z dalších hodnotných památek 
z doby vlády Karla IV. je důleži-
té upozornit na několik gotických 
dřevěných soch, jako např. Mado-
nu z kostela Panny Marie Sněžné. 
Jiný významný předmět v první 
poloviny 14. století představuje 
relikviář sv. Eustacha z olomouc-
kého katedrálního pokladu. Se 
zbožností souvisí také několik 
nálezů poutních odznaků získa-
ných při archeologickém výzku-
mu Dolního náměstí v Olomouci. 
Tyto drobné devocionálie předsta-
vují doklady o vykonání nábožen-
ské poutě do Cách či Maastrichtu 
ve 14. století. 
V popisovaném období hrálo dů-
ležitou úlohu také olomoucké bis-
kupství. Již od 13. století náleželo 

k oporám moci panov-
níka na Moravě. A jak 
si můžeme povšimnout, 
olomoučtí biskupové se 
vyskytovali v blízkos-
ti samotného českého 
krále a římského císaře. 
Připomeňme biskupa 
Jana Volka, nevlastního 
strýce Karla IV., který 
pracoval jako kancléř 
Jana Lucemburského. 
Dalším olomouckým 
biskupem se stal Jan 
Očko z Vlašimi. Toho 
lze bezpochyby označit 
za osobního přítele Kar-
la IV. Sloužil mu jako 
jeho notář, kaplan a dů-

věrník. Roku 1364 jej císař prosadil 
na pražský arcibiskupský stolec, 
na sklonku života se stal prvním 
kardinálem z českých zemí vůbec. 
Jeho bustu lze najít mezi dalšími 
významnými osobnostmi doby 
Karla IV. v katedrálním kostele sv. 
Víta v Praze. Notářem a kancléřem 
českého krále byl i následný olo-
moucký biskup Jan ze Středy. 
Závěrem lze konstatovat, že Olo-
mouc představovala v průběhu 
14. století jedno z nejvýznamněj-
ších královských měst na Mora-
vě. Částečně mohla čerpat z toho, 
že již v době Velkomoravské říše 
náležela k jednomu z center raně 
středověké Moravy a její postave-
ní umocnilo v druhé polovině 11. 
století umístění zeměpanského 
sídla a znovuobnovení olomouc-
kého biskupství. Není proto divu, 
že i díky přičinění a schopnostem 
olomouckých měšťanů byla ozna-
čena ve 14. století jako nejpřed-
nější mezi moravskými městy či 
metropole celé Moravy. 

Mgr. Lukáš Hlubek (kráceno)
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Fotografi e odhalených základů kostela při výzkumu Dol-
ního náměstí v Olomouci (archiv Národního památkové-
ho ústavu v Olomouci).
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Chtěla bych poděkovat paní dok-
torce Jarmile Raidové ze želez-
niční polikliniky a panu doktorovi 
Sekaninovi z Fakultní nemocnice 
Olomouc za péči o „diabetickou 
nohu“ mého manžela Jaroslava 
Piterky. 
Paní doktorka odeslala mého 
muže na cévní oddělení Fakultní 
nemocnice v Olomouci, kde jej vy-
šetřil doktor Sekanina a následně 
odeslal na II. Chirurgickou klini-
ku, kde mu úspěšně provedli zá-

Poděkování za péči a rada navíc
krok PTA ATP a ATA I. sin. Dále 
bych chtěla poděkovat podiatrické 
ambulanci ve Fakultní nemocnici 
Olomouc, v jejíž péči můj manžel 
stále je. 
Hlavně bych v této souvislos-
ti chtěla poradit všem seniorům 
i ostatním, kteří něco podobné-
ho potřebují, aby využili služeb 
Domácí péče Pomadol se sídlem 
v Dobnerově ulici 26. O existenci 
této služby mě informovali na cév-
ním oddělení, za což jsem jim rov-

něž vděčná, protože jsem ani ne-
tušila, že taková možnost u nás je. 
Chci poděkovat ředitelce Pomado-
lu paní Taťáně Sklenákové a hlav-
ně vrchní sestře Zlatě Pražanové, 
která nám poslala velmi milou 
sestřičku Jarušku Bajgarovou. Ta 
k nám domů denně dochází a peč-
livě manželovu nohu obvazuje, 
takže se noha konečně hojí. 
Ještě jednou tedy všem moc děkuji 
za pomoc v nelehké situaci. 

Zdena Piterková, Olomouc 

Na jednom z ko-
mínů ve Velkém 
Újezdu jen kou-
sek od Olomouce 
už pravidelně, rok 
co rok, hnízdí čápi. 
Díky dobrému ná-
padu několika Olo-
moučanů můžete 
sledovat, jak čapí 
rodinka vyrůstá, aniž 
byste ji při tom ně-
jak rušili. Kousek 
od hnízda je totiž 
umístěna nenápad-
ná webová kamera, 
která 24 hodin den-
ně přenáší záběry 
z hnízda. Přenos z čapího hníz-
da na své stránky umístil primář 

Zajímá vás, jak roste čapí rodinka?

olomouckého novorozeneckého 
oddělení Lumír Kantor. V tomto 

směru je spojení 
mezi čápy a léka-
řem, který na svět 
přivádí děti, krásně 
symbolické. „Sám 
jsem s čápy kama-
rád, velmi dobře 
spolupracujeme… 
Každý rok přinesou 
do olomoucké po-
rodnice přes dva ti-
síce miminek. A těm 
bych přál, aby se 
spolu s rodiči vra-
cela,“ napsal primář 
Lumír Kantor k pře-
nosu. Ten najdete 
zde http://www.lu-

mirkantor.cz/zivy-prenos/       
(red) 

Příjemný čas lze strávit v ZOO 
Olomouc. Nejen že je zdejší za-
hrada v krásném prostředí a chová 
stovky druhů zvířat, navíc ale stále 
přichází s novinkami. 
Úplně nejčerstvějšími novými at-
rakcemi jsou jednak rekonstruova-
né zvětšené mořské akvárium Ka-
ribik, v němž uvidíte několik dru-

Novinky v zoo: rejnoci a ORINOKO
hů rejnoků, jací dosud v Olomouci 
k vidění nebyli, a pak také nový 
výběh Orinoko u jihoamerického 
pavilonu. V tomto speciálně upra-
veném výběhu uvidíte mraveneč-
níky stromové a lenochody, tedy 
velmi speciální druhy savců, je-
jichž přirozeným prostředím jsou 
pralesy jižní Ameriky.             (mf) 
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Pavilon A Výstaviště Flora Olomouc po roce znovu ožil veselicí seniorů. Tradiční májová zábava se pod zá-
štitou primátora Antonína Staňka a náměstka Ladislava Šnevajse uskutečnila ve čtvrtek 12. května.
„Veselice se každoročně těší velkému zájmu a ani letos tomu nebylo jinak. Svědčí o tom 630 prodaných vstupenek. 
Těší mě, že si senioři najdou chuť k setkání a zábavě. Pavilon každoročně zaplní nejen senioři z našich městských 
klubů, ale zájem mají i ostatní, což nás těší dvojnásob,“ zhodnotil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Seniorská veselice, která se koná pravidelně již několik let a postupně měnila prostory, zakotvila natrvalo 
v pavilonu A olomouckého výstaviště. „Zájem o akci neustále roste. Letošní kapacita byla vyprodána během 
deseti dní od zahájení prodeje a parket byl zaplněn během první tři čtvrtě hodiny,“ popsal zájem tancechti-
vých návštěvníků vedoucí oddělení sociálních služeb magistrátu Zdislav Doleček.                                             (zd) 

Veselice v květnu přilákala 
přes šest stovek tanečníků
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29. 6.–22. 7. 2016
Umělecké centrum UP – Jezuitský konvikt

4. ročník letních večerů hudebního divadla v historických kulisách starobylé Olomouce

29. 6.–2. 7. | A. Caldara: Ghirlanda di fiori (1726)

3.–6. 7. | G. F. Händel: The Alchemist (1710) | T. Hanzlík: Arion (2004)

7.–10. 7. | F. A. Míča: Operosa terni Colossi Moles (1735)

11.–14. 7. | T. Hanzlík: Endymio (1727, 2001) | V. Zouhar, T. Hanzlík: Torso (1728, 2003)

15.–18. 7. | A. Vivaldi, G. F. Händel, A. Lotti, Anonym: Facetum musicum (1736)

19.–22. 7. | J. A. Hasse: La Semele (1726)

18.30 | Welcome drink, prohlídka výstav v chodbách Jezuitského konviktu

19.00–21.30 | Opera | mezi 1. a 2. dějstvím přestávka s možností občerstvení 

na nově zpřístupněném nádvoří a prohlídky barokní kaple Božího Těla

21.30 | Noční komentovaná prohlídka Sarkandrovy kaple a kostela sv. Michala

za finanční podpory: hlavní partner:pořádá:


