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Čtenář našeho časopisu, který správně odpoví na následující soutěžní otázku 
a bude vylosován, si odnese dvě vstupenky na tento koncert.

Jaké je skutečné jméno a příjmení zpěvačky Lucie Bílé?

Odpovědi zasílejte do 31. října na e-mail: michal.folta@olomouc.eu, 
případně na adresu Magistrát města Olomouce, oddělení mediální komunikace, 

Michal Folta, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc.

Výhercem soutěže z minulého čísla: Jiří Klemsa 
Správná odpověď zněla A: místo pro přecházení. 

Výherce získává zdarma kurz jízdy na elektrokole v Centru Semafor pro dvě osoby. 

Vystoupení Lucie Bílé
s kapelou, pěveckým sborem a hostem 

Janem Toužimským se bude konat

v pátek 22. prosince 2017 
od 19.00 hodin v olomouckém 

Clarion Congress Hotelu.
Nenechte si ujít tento 

slavnostní zážitek.

SOUTĚŽTE
o dvě vstupenky

na koncert Bílé Vánoce 
Lucie Bílé

Dva dny před začátkem Vánoc dorazí 
do Olomouce zpěvačka Lucie Bílá zpříjemnit 

nám pomalu končící adventní čas svátečním večerem 
s koncertem, ze kterého dýchá láska, klid a kouzelná 

atmosféra blížícího se Štědrého dne. 
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Milí čtenáři 
Olomouckého 
seniora. 

Před námi 
je opět podzim. 
Období, které 
ladí s naším 

věkem, náladou a pocity. Školní 
děti se rozběhly do školy, v par-
cích se střídá babí léto s deštěm 
a večery jsou stále chladnější. 

Letošní podzim ovšem může 
být plný aktivit, stačí se za-
číst do následujících stránek. 
Všechny tradiční i nové akce, 
spojené s oslavou Mezinárod-
ního dne seniorů, jsme roz-
prostřeli do dvou měsíců, ať si 
je můžete opravdu vychutnat. 
Navíc můžeme mít dobrý pocit, 
že si nás a naší práce všimli 
i v Praze na ministerstvu. Ob-
sadili jsme krásné druhé místo 
v celostátní soutěži Obec přátel-
ská seniorům a s tím souvisí od-
měna 1,5 milionu korun, která 
nám umožní seniorské aktivity 
v Olomouci dále rozvíjet. Díky 
Vám všem, kteří jste k tomuto 
úspěchu přispěli svou „troškou 
do mlýna“. 

Těší mě, že jsem většinu 
z Vás mohl osobně pozdravit při 
startu Sportovního dne seniorů 
ve Smetanových Sadech. Jsem 
hrdý na to, že Olomouc má tolik 
aktivních seniorů, že se společ-
ně dokážeme radovat, povzbu-
zovat a dávat příklad ostatním 
nejen českým městům.

Pohodové chvíle nejen u čte-
ní Olomouckého seniora přeje 

Ladislav Šnevajs,  
náměstek primátora
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Mezinárodní den seniorů 1. říj-
na je již v Olomouci tradiční akcí, 
která nezačíná a nekončí jen tím-
to dnem. Co všechno se odehraje 
v Olomouci? 

Senioři se umí bavit
„Akce se připravují v duchu 

sportovním, kulturním, poznáva-
cím, apod. Senioři se umí bavit 
a účastní se aktivně a i ve vyšším 
věku. Chcete se také zapojit do na-
šich aktivit? Jste vítáni na odboru 
sociálních služeb, kde Vám rádi 
vysvětlí všechny detaily týkající se 
členství v klubu pro seniory. Může-
te se i sami aktivně zapojit do ve-
dení klubu, využít prostor klubů. 
Vše je na možné dohodnout,“ zve 
srdečně na odbor sociálních služeb 
jeho vedoucí Yvona Kubjátová.

Senioři ve městě Olomouci
Město Olomouc zřizuje a pro-

vozuje celkem dvacet klubů pro 
seniory a jednu klubovnu. Komu-
nikujeme se seniory přímo, pro-
střednictvím našeho časopisu, ale 
také prostřednictvím Facebooko-
vého profilu www.facebook.com/
olomouckysenior.

Akce ke Dni seniorů začínají 
již 14. září sportovním dnem 
ve Smetanových sadech 
v Olomouci

Letošní program oslav je opět 
dělen do několika oblastí: radost 
z pohybu, kultura a vzdělávání 
a zábava. „Program bude průběž-
ně aktualizován na našem webu 
či facebooku, kde budou uvedeny 

i akce pro seniory konané jinými 
subjekty,“ představuje náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs. Stejně 
jako v předchozích letech je část 
akcí určena pro veřejnost, tedy ne-
jen pro členy klubů seniorů statu-
tárního města Olomouce. 

Není-li uvedeno jinak, je vstup-
né zdarma. Pořadatel si vyhrazuje 
právo změn v programu. Přihlášky 
na jednotlivé akce pod událostmi 
na www.facebook.com/olomou-
ckysenior nebo eva.trckova@olo-
mouc.eu, tel. 585 562 112.

Program:

•	 	18.	září	2017,	14.00
  Klub Karafiátová – přednáška 

o prospěšnosti dechových cviče-
ní s praktickými ukázkami, lek-
torka vědomého dýchání a zpě-
vu Jana Šelleová. 

•	 	19.	září	2017,	14.00
  Klub Javoříčská – přednáška 

o prospěšnosti dechových cviče-
ní s praktickými ukázkami, lek-
torka vědomého dýchání a zpě-
vu Jana Šelleová. 

•	 	21.	září	2017
  Bowling pro seniory – sportovní 

klání.
•	 	25.	září	2017,	14.00
  KS Peškova – ukázka hanáckých 

krojů i s přednáškou.
•	 	27.	září	2017,	8.00
  Branný závod na Sv. Kopečku, 

který pořádá městská policie, 
nutno přihlásit se do 15. 9. na tel: 
585 209 504 – MPO p. Marková

•	 	2.	října	nebo	3.	října	2017
  Ruku na srdce – přednáška 

kardiologa – termín bude 
upřesněn.

•	 	5.	října	2017,	např.	14.00	
  OLD´S COOL – Kino Metropol 

– v rámci festivalu OLD School 
– projekce filmu „Sama“, vstu-
penky jsou v prodeji, cena 70 Kč. 
Více na elpida.cz/oldscool/ 

•	 	7.	října	2017,	9.10
  Mše svatá na Sv. Kopečku – 

bude posílena autobusová do-
prava, autobusy označeny „Mše 
sv. na Sv. Kopečku“, odjezd au-
tobusů od hl. vlakového nádraží, 
stanoviště „C“, zdarma až k ba-
zilice. Mše začíná v 10.00 hodin. 

•	 	11.	října	2017,	14.00
  Moravské divadlo – opereta 

Perly panny Serafínky, zvýhod-
něné vstupné pouze pro členy 
klubů seniorů statutárního města 
Olomouce.

•	 	14.	listopadu	2017,	14.00
  KS Polská, Mgr. Javůrková – 

přednáška o funkcích lidského 
mozku a Alzheimerově chorobě.

•	 	21.	listopadu	2017,	13.00
  Veselice – pavilon A na výstavi-

šti Flora, vstupné 80 Kč.
•	 	27.	listopadu	2017,	14.00
  KS Peškova 1, Olomouc, An- 

tarktida – promítání a přednáška 
Mgr. Javůrkové. 
Veškeré podrobnosti o připra-

vovaných akcích získáte na odbo-
ru sociálních věcí nebo webu pro 
seniory.

V jednání jsou i jiné přednášky 
a také speciální zvýhodněné pro-
mítání filmu. Změna programu vy-
hrazena. (zd)

Mezinárodní den seniorů v Olomouci: 
zajímavé akce na dva měsíce

| aktuality

Více informací poskytnou Eva Trčková, email: eva.trckova@olomouc.eu,  
Zdislav Doleček, email: zdislav.dolecek@olomouc.eu, tel.: 585 562 112

Sledujte také náš informační web www.proseniory.olomouc.eu  
nebo lépe www.facebook.com/olomouckysenior.
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Znáte užitečný projekt EUROKLÍČ?

aktuality | 

Cílem projektu je prostřednic-
tvím osazení vybraných míst jed-
notným Eurozámkem zajistit hůře 
pohyblivým lidem rychlou dostup-
nost veřejných toalet a také tech-
nických kompenzačních zařízení 
(např. výtahů, svislých a schodiš-
ťových plošin apod.).

Projekt Euroklíč realizuje Ná-
rodní rada osob se zdravotním po-
stižením České republiky, z.s. (dále 
NRZP ČR) pod záštitou Minis-
terstva dopravy České republiky 
a Asociací krajů České republiky.

Pro koho je Euroklíč určen 
a kde ho získat? Euroklíč může 
zdarma získat držitel průkazu TP, 
ZTP nebo ZTP/P nebo jiná osoba 
se zdravotním postižením, která 
nemá uvedený průkaz, ale je např. 
stomikem, diabetikem, člověkem 
trpícím roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, nespe-
cifickými střevními záněty (Cro-
hnovou chorobou a ulcerózní koli-
tidou) či močovými dysfunkcemi. 

V Olomouci Euroklíč dis-
tribuuje NRZP ČR (Slovenská 
5, Olomouc, tel.: 585 242 865, 
736 751 212), Úřad práce ČR (od-
dělení příspěvku na péči a dávek 

osob se zdravotním postižením, 
tř. Kosmonautů 8, Olomouc, tel.: 
950 141 606) nebo Magistrát měs-
ta Olomouce (odbor sociálních 
věcí, Štursova 1, Olomouc, tel. 
585 562 429).

K získání Euroklíče potřebujete 
průkaz totožnosti a průkaz TP, ZTP 
nebo ZTP/P. V případě, že průkaz 
TP, ZTP nebo ZTP/P nemáte, vypl-
níte čestné prohlášení o typu svého 
postižení.

Dále si mohou Euroklíč zapůjčit 
také osoby pečující o dítě do tří let. 
Pro osoby pečující o dítě do tří let 
distribuuje Euroklíč Rodinné cen-
trum Heřmánek (náves Svobody 

41, Olomouc, tel. 736 783 629). 
Jednotným Eurozámkem jsou osa-
zovány úřady a instituce, ale také 
školy, zdravotnická zařízení, uby-
tovací zařízení, nádraží, letiště, ob-
chodní řetězce nebo volnočasová 
zařízení. Přímo v Olomouci Eu-
roklíč můžete využít např. na vla-
kovém nádraží, Úřadu práce ČR, 
Poliklinice SPEA, Výstavišti Flora 
apod. 

Vzhledem k tomu, že projekt 
EUROKLÍČ je mezinárodní, mů-
žete jej využít také při cestách 
do zahraničí. Aktuální seznam 
míst, kde můžete Euroklíč použít, 
najdete na www.euroklic.cz.  (lh)

V nejbližších dnech začne 7. 
ročník oceňování dobrovolníků 
Křesadlo 2017. Jak 
zní motto akce, jedná 
se o „cenu pro oby-
čejné lidi, kteří děla-
jí neobyčejné věci“. 
Organizací akce byla 
opět pověřena Mal-
tézská pomoc. 

Nominaci kandi-
dátů k ocenění provádí veřejnost, 
a to v následujících sedmi katego-
riích: sociální služby; děti, mlá-
dež, volnočasové aktivity; zdra-
votní oblast; ekologické aktivity; 

spolková činnost; humanitární 
pomoc, rozvojové projekty; dob-

rovolní hasiči. Víte-li 
o někom, jehož dob-
rovolnická činnost by 
si zasloužila ocenění, 
neváhejte navštívit 
webové stránky www.
kresadlo-ok.cz. Zde 
naleznete ke stažení 
nominační formulář 

s bližšími informacemi.
Nominace mohou být zasílány 

od 24. září do 27. října. Poté ne-
závislá komise rozhodne o osmi 
oceněných. Slavnostní předávání 

cen Křesadlo 2017 proběhne bě-
hem vánočního koncertu v Arci-
biskupském paláci v Olomouci. 
Aktuální informace budou zve-
řejňovány na webových stránkách 
www.kresadlo-ok.cz.

Organizací ceny Křesadlo 2017 
v Olomouckém kraji byla pově-
řena Maltézská pomoc, o. p. s., 
Centrum Olomouc ve spoluprá-
ci s Unií nestátních neziskových 
organizací Olomouckého kraje 
a společností Hestia – Centrem 
pro dobrovolnictví, z. ú. Hlavním 
partnerem je Olomoucký kraj. 	
	 (mh)

Navrhněte, kdo si zaslouží ocenění
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V Divadle na cucky probíhá již 
od ledna 2016 dramatický kurz pro 
seniory. Zapojit se může každý, 
koho divadlo baví a zajímá a rád se 
učí novým věcem.

Účastníci kurzu se schází každý 
týden na dvě hodiny pod vedením 
hlavní lektorky Jany Jurkasové. 
V průběhu ročního kurzu si osvo-
jují základní herecké a jevištní do-
vednosti a pronikají do krás dra-
matického umění. Součástí kurzu 
jsou i lekce s lektory z oblastí, které 
s dramatickým uměním souvisí, 
jedná se například o tanečně-po-
hybové lekce, hlasovou techniku, 
storytelling neboli vyprávěčství 
a další. Dovednosti získané v prů-
běhu lekcí (od října do června) 
jsou zúročeny na konci roku v ab-
solventském představení. Kurz je 
otevřen seniorům, kteří vždy tíhli 

k divadlu, ale nikdy neměli čas se 
mu věnovat, nebo těm, kteří se rádi 
všestranně rozvíjí nebo prostě chtě-
jí zkusit něco nového.

Pro absolventy kurzu letos nově 
otevíráme Dramatický soubor SE-
Nior. Soubor bude veden profesio-
nálním režisérem a účastníci ve své 
práci uplatní vše, co se za rok v dra-
matickém kurzu naučili. Přijďte se 
podívat na otevřenou hodinu kurzu 
v rámci festivalu Old´s cool 5. října 
od 9.00 do 10.30. Těšíme se na vás 
v nových prostorách Divadla na cu-
cky na Dolním náměstí 42!

Pro	více	informací	o	kurzu		
navštivte	webové	stránky		
www.divadlonacucky.cz/senior	
nebo	napište	na	e-mail:		
kurzsenior@gmail.com,	nebo	
volejte	koordinátorce	projektu	
p.	Kvapilové,	tel.:	737	012	288.

Máte 
zájem 

o tanec?
Členky a členové 

Tanečního folklorního 
souboru Senioři 
Šumperk uvítají 

rádi mezi sebe nové 
tanečníky – muže.

Věk nerozhoduje, 
jen zájem o tanec.

Kontaktujte 
p. Annu Kouřilovou, 
tel.: 602 950 333 

nebo 
p. Milušku Mikulkovou, 

tel.: 731 176 911

Klub na Sv. Kopečku byl zalo-
žen před 5 lety. Na jeho založení 
se aktivně podíleli manželé Jana 
a Stanislav Černí. Protože každé 
začátky jsou těžké, neměli svou 
práci ani oni jednoduchou.

Často museli čerpat zkušenosti 
z jiných klubů seniorů, které jim 
nabídly „pomocnou ruku“.

V klubu v současné době pra-
cuje aktivně 35 členů, které vede 
samospráva ve složení 6 lidí, s ve-
doucím Stanislavem Jeřábkem, 
kterému se daří stmelovat kolektiv 
a získávat nové členy. 

A jak pracujeme? V zimním ob-
dobí se scházíme většinou v naší 
klubovně, kterou jsme si zařídi-
li podle svých představ. Zde se 

konají nejrůznější přednášky, be-
sedy, promítání filmů a společen-
ské zábavy s hudbou, jako jsou 
např. vánoční posezení a oslavy 
MDŽ.

Na jaře využíváme okolní krás-
nou přírodu k přírodovědným vy-
cházkám a turistickým výletům, 
např. na Bradlo.

A jaké další akce jsme během 
letošního roku uskutečnili? Nebylo 
jich málo, např. výlet do Prostějo-
va, Posluchova, Grygova – do Krá-
lovství, do Prahy s návštěvou Pe-
třínské rozhledny, Strahovského 
kláštera, Valdštejnské zahrady, 
Karlova mostu a Staroměstského 
náměstí. Navštívili jsme také Če-
chy pod Kosířem a Litomyšl. 

Jako příklad zapojení do práce 
klubu můžeme uvést příběh paní 
Evy Hynkové, která prostřednic-
tvím svých kamarádek, které už 
v klubu pracují, vstoupila do našich 
řad a stala se aktivní členkou. A tak 
se má každý týden na co těšit a hlav-
ně se tak dostává ze samoty, která ji 
obklopovala. Začleňuje se do ko-
lektivu lidí, se kterými se aktivně 
podílí na všech činnostech klubu. 

Závěrem bychom chtěli pozvat 
další seniory mezi nás, aby nás 
početně obohatili. Každý je mezi 
námi srdečně vítán.

Za samosprávu Klubu  
seniorů Sv. Kopeček  

Stanislav Jeřábek
V Olomouci 29. srpna 2017

Klub pro seniory na Svatém Kopečku 
pracuje už pět let

Chcete být hercem? Zkuste 
Dramatický kurz SENior
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Díky známosti manželů Vrbko-
vých z chomoutovského klubu se-
niorů s panem Janem Valou, který 
je pořadatelem a moderátorem Zno-
vínské padesátky, jsme byli pozváni, 
abychom přispěli 1. července svým 
vystoupením do večerního progra-
mu po skončení tohoto cyklistické-
ho závodu.

V klubu jsme se domluvili, že 
zazpíváme hanácké písně, které bu-
deme prokládat krátkým hanáckým 
povídáním. Již od března jsme pil-
ně trénovali pod vedením Josefky 
Nogolové, naší členky a dirigent-
ky, a také za doprovodu naší har-
monikářky paní Líby Slimaříkové. 
Ostudu jsme jistě neudělali a akce 
dopadla velmi pěkně. Vystupovalo 
nás 18, manželé Vrbkovi byli v ori-
ginálních hanáckých krojích a my 
ostatní v krojích, které nám již před 
deseti lety ušila naše již devadesá-
tiletá členka paní Dana Nevímová 
pro taneční vystoupení Česká be-
seda. Na závěr našeho vystoupení 

jsme přítomné počastovali v duchu 
hanácké pohostinnosti domácími 
vdolečky, které napekly naše členky, 
a také slivovička byla.

Odměnou za naše vystoupení 
nám byl panem Valou nachystaný 
bohatý program, který zahrnoval 
prohlídku malovaného sklepa v Ša-
tově s malbami v pískovci, procház-
ku vinicemi nad kouzelným údolím 
řeky Dyje a návštěvu poutního místa 

„Svatý kámen“ u rakouské obce Retz- 
bach. Po zbytek večera hrála cim-
bálová muzika, při které se popíjelo 
znovínské vínečko a zpívalo se. Ně-
kteří byli dokonce schopni si po ná-
ročném dni i zatančit. Odjížděli jsme 
až po 21. hodině naplněni krásnými 
zážitky, a to za stálého zpěvu.

Jiřina	Šimková,	vedoucí		
klubu	pro	seniory		

Olomouc	–	Chomoutov

Chomoutovští senioři zazpívali  
na Znovínské padesátce 

Kurzy počítačů a digitální fotografie
Maltézská pomoc, o. p. s., 

Centrum Olomouc zahájí během 
září a října podzimní kurzy své-
ho projektu Moderní senior, který 
je podpořen Magistrátem města 

Olomouce. Olomouckým seniorům 
nabízíme celkem čtyři kurzy: počí-
tače pro začátečníky a pro mírně po-
kročilé, dále pak digitální fotografii 
pro začátečníky a pro pokročilé. 

Kurzy budou 
probíhat v učeb-
ně Maltézské 
pomoci na Wur-
mově 7 s tím, 
že u digitální fo-
tografie probíhá 
kurz často v te-
rénu. V učebně 
je k dispozici pět 
notebooků, ale 
je možnost nosit 

si i vlastní. Kurzy se skládají z de-
seti tříhodinových lekcí a probíhají 
každý týden. Od účastníků na prv-
ní lekci vybíráme 1000 Kč za celý 
kurz. V případě zájmu volejte koor-
dinátorovi projektu na 605 228 161, 
či pište na e-mail modernisenior@
maltezskapomoc.cz. Možné je 
i osobní setkání v kanceláři Mal-
tézské pomoci na adrese Wurmova 
7, Olomouc (vedle Arcibiskupské-
ho paláce), a to v pondělí od 14:00 
do 16:00 hod., po domluvě i jindy. 
Bližší informace naleznete na www.
maltezskapomoc.cz/olomouc/
vzdelavani-senioru/. 

Těšíme se na vás!  (mp)
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My, senioři z Lazců jezdíme rádi 
na výlety. Už jsme jich letos zvládli 
sedm a chystáme se na další – máme 
jich připraven celý seznam. V červ-
nu jsme navštívili město Zlín, čímž 
jsme si doplnili poznatky získané 
na dvou přednáškách o celém rodu 
Baťů, které předtím proběhly v na-
šem klubu, o jejich osudech a zá-
sluhách. O něčem mluvit a vidět 
mnohé na vlastní oči bývá velký 
rozdíl. 

Od zastávky autobusu ve Zlí-
ně bylo pár kroků do centra dění, 
do Baťova institutu a celého areá-
lu závodu. Soubor stálých expozic 
nese zastřešující název: „Princip 
Baťa: Dnes fantazie, zítra skuteč-
nost“. Nejde ani vyjmenovat vše, 
co jsme mohli vidět. Od nejstaršího 
ševcovského náčiní až po původní 
stroje, dovezené tehdy ze zahrani-
čí, z Ameriky, které Tomáš Baťa 
– zakladatel, seřadil do výrobních 
linek-dílen, kde i nevyučený dělník 
rychle zvládl provádět jednu urči-
tou operaci na pásu, kde boty po-
stupně vznikaly. 

Expozice pokračuje velkým sá-
lem se stovkami kusů neuvěřitel-
né obuvi, například replika boty 
Ötziho, pravěkého lovce konzer-
vovaného v ledu, známé valašky, 
které jsme kupovali v Uvě, hanác-
ké semišové vykládané botičky se 
srdíčkem, čínské saténové minia-
turní botky nešťastných Číňanek, 
kterým od dětství svazovali a ničili 
chodidla, aby nemusely a nemohly 
chodit. Dále indiánské boty s korál-
ky všech možných kmenů, turecké 
janičářské kožené vysoké boty se 
zvednutou špicí, dámské elegantní 
boty všech zemí, podléhající módě 
v různých dobách. Dále všechny 
„baťovky“, které jsme už někteří 
poznávali a kdysi nosili. Nakonec 

jsme zírali na extravagantní mode-
ly určené na světové výstavy, které 
se nosit vůbec nedaly. Viděli jsme 
i originál Tatry Hanzelky a Zik-
munda, která není ani v muzeu kop-
řivnické Tatry.

Od dojmů bylo třeba si odpo-
činout. Naobědvali jsme se, každý 
podle chuti, v blízkých restaura-
cích a bufetech. Pokračovali jsme 
pěšky rozkopanou hlavní tepnou 
do vily Tomáše Bati, kde dnes sídlí 
jeho nadace. Budova není okázalá, 
ale účelná a příjemná k bydlení. 
Na stěnách bylo několik originálů 
– portrétů Baťovy rodiny. Nechy-
běl i „Tomík“ Baťa, syn zakladate-
le rodu. Sám Tomáš Baťa senior se 
v roce 1932 zabil při leteckém ne-
štěstí a jeho pokračovatel, nevlastní 
bratr Jan Antonín Baťa, byl později 
v zahraničí. Musel stěhovat firmu 

co nejdále od Hitlera (do USA, 
Brazílie, Kanady) a následně chrá-
nit před znárodněním. Občané teh-
dejšího Gottwaldova po roce 1948 
skoro celý mobiliář vily rozkrad-
li. Po vzniku nadace se pokoušeli 
tyto věci poskytnout nadaci za pe-
níze. Jejich ziskuchtivost byla 
odmítnuta.

Vraceli jsme se zpět do cent-
ra, do mrakodrapu, který navrhnul 
a vybudoval Jan Antonín Baťa. 
Byl tehdy druhou nejvyšší budo-
vou v Evropě, jako zázrakem přežil 
i bombardování v roce 1944. Uvnitř 
je známý výtah – kancelář, se kte-
rým jsme vyjeli až do 16. poschodí. 
O poschodí výše, na střeše, jsme se 
kochali úžasnými výhledy na areál 
fabriky a celého Zlína s jeho ba-
ťovskými koloniemi i význačnými 
budovami z oné doby, které jsou 
většinou také dílem J. A. Bati.

Ještě jsme měli před sebou 
Kudlov, tzv. Filmový uzel – nej-
větší tehdejší reklamní a filmové 
ateliéry. Dostali jsme se tam po-
hodlně místní autobusovou linkou. 
Nejprve jsme byli provedeni celým 
studiem, vpravdě „kuchyní“ výro-
by účinné baťovské reklamy, viděli 
jsme na fotografiích početné týmy 
zaměstnanců, tvůrců a umělců a je-
jich vedení. 

Pokračování	na	straně	9

Členové Klubu pro seniory Lazce 
znovu na výletě, tentokrát ve Zlíně

Eva Sommerová
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Marcela V., Slavonín: Chtěla 
bych se zeptat, jakým způsobem 
mohu darovat byt, abych tam 
mohla dožít?

Zřízení služebnosti bytu (popř. 
užívání domu) představuje oblí-
bené řešení, které umožňuje dárci 
i po realizaci darování nemovitosti, 
často vlastního domova, tuto nemo-
vitost i nadále užívat bez jakéhoko-
liv výrazného rizika nebo ohrožení, 
a to až do své smrti. S eventualitou 
darování či prodeje nemovitosti 
s oprávněním doživotního užívá-
ní počítá občanský zákoník. Dříve 
pod pojmem věcného břemene, 
nyní pod pojmem služebnosti upra-
vuje v § 1283 služebnost užívání 
a v § 1297 služebnost bytu. 

Osobou oprávněnou ze služeb-
nosti bytu je konkrétně určená 
osoba (popř. osoby), které svědčí 
právo užívat byt pro své potřeby 
a potřeby členů své domácnosti. 
Jedná se o služebnost osobní, vzta-
hující se k oprávněné osobě. Toto 
oprávnění tedy trvá pouze za živo-
ta oprávněné osoby. 

Služebnost bytu lze zřídit 
na dobu určitou nebo neurčitou, 
bezplatně nebo za úplatu. Služeb-
nost se sjednává smlouvou (bývá 

zpravidla součástí darovací smlou-
vy) a je ve smlouvě vhodné kon-
krétně vymezit, které části domu 
nebo bytu je oprávněn využívat 
výlučně oprávněný ze služebnos-
ti a které společně s vlastníkem 
nemovitosti. Současně je vhodné 
smlouvou upravit vzájemná práva 
a povinnosti. 

Vlastimil K.,Olomouc: Mám sjed-
náno doživotní užívání domu, 
musím hradit jeho opravy? 

Dům je povinen udržovat, tedy 
provádět tam nezbytné stavební 
opravy a udržovací práce vlastník. 
Vy, jako oprávněný ze služebnos-
ti, byste měl hradit běžnou údržbu 

nemovitosti (výměnu žárovek, 
úklid). Bližší práva a povinnosti 
k údržbě domu by měly být sta-
noveny ve smlouvě o zřízení slu-
žebnosti, bez její znalosti nemohu 
detailně odpovědět.

Milena A., Nedvězí: Známá mi ří-
kala, že s dětmi uzavírala smlou-
vu o výměnku, v čem je to jiné 
než věcné břemeno doživotního 
užívání?

Výměnek má mnoho znaků 
společných se služebností užívání 
darované nemovitosti, ale existuje 
zde jeden zásadní rozdíl – v rámci 
výměnku totiž musí být sjednáno 
nejen právo užívání nemovitosti 
či její části, jako je tomu v případě 
služebnosti, ale také zajištění dal-
ších služeb péče a starosti o dárce, 
např. děti se zavazují, že se budou 
o rodiče starat, vařit jim, obstará-
vat jim nákupy, a navíc dle § 2709 
občanského zákoníku vzniká u vý-
měnku přímo ze zákona povinnost 
dětí (zavázaných z výměnku) po-
moci v případě nemoci, při úrazu 
nebo v podobné nouzi. Výměn-
kem se tedy s užíváním a bydle-
ním sjednává i zabezpečení a péče 
o dárce v širším smyslu.

• Právní Poradna Pro seniory • Právní Poradna Pro seniory •

Odpovídá olomoucký advokát Mgr. Matouš Pelikán

TÉMA: DAROVÁNÍ SE ZŘÍZENÍM SLUŽEBNOSTI UŽÍVACÍHO PRÁVA

Matouš Pelikán

Členové Klubu pro seniory Lazce...
Pokračování	ze	strany	8

Viděli jsme, jak vznikal např. 
trikový film Karla Zemana „Ces-
ta do pravěku“, kde po řece pluje 
loďka s kluky a na břehu pobíhá 
dinosaurus. V jiné budově jsme 
uviděli asi 80 replik bojovníků Te-
rakotové armády v životní velikosti 
i jejich koně. Potom jsme zased-
li do sálu, kde nám o této armádě 
čínského císaře promítli film. Tolik 

zajímavostí, vědeckých i historic-
kých jsme ani nemohli vstřebat.

Říkávám přednášejícím v klubu, 
že jsme viděli a dozvěděli se více, 
než jsme čekali, a že děkujeme. 
Na tomto výletě to ale byla dvojná-
sobná pravda. Potěšilo mě, když se 
mi jedna členka svěřila, že do půl-
noci si s manželem povídali o Zlíně 
a o všem, co ten den prožili. Dokon-
ce její manžel zašel do knihovny 

a půjčil si všechny dostupné knihy 
o rodu Baťů a postupně je studuje. 

Vždy je úžasné vyrazit někam 
na výlet. Neplatí „tam jsem už byl, 
co bych tam dělal“. Všude je stá-
le něco nového a s dobrou partou, 
jaká je v našem klubu, se všechno 
krásně sdílí a prožívá. Však můžete 
příště s námi!

Eva	Sommerová,	vedoucí	
Klubu	pro	seniory	Lazce
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Když máte takto pečlivě zazname-
nanou každou svou roli, uvažoval 
jste už o sepsání pamětí? 

Paměti jsem začal psát s kama-
rádem a vynikajícím redaktorem 
Bohoušem Matyášem před mnoha 
lety. Táhlo se to už ale tak dlouho, 
že jsem jednoho dne řekl: Dost! 
Svázal jsem ty papíry provazem 
a skončili jsme. Už je nehodlám do-
končovat. Občas se v tom prohrabu, 
mám tam zaznamenány všechny 
svoje divadelní, filmové i televizní 
role. Každé představení, které jsem 
odehrál od prvního dne, kdy jsem 
vstoupil k profesionálnímu divadlu.

Ještě předtím jste ale hrál jako 
ochotník. V kolika letech jste 
s tím začal? 

Ochotnické divadlo jsem hrál 
už půl roku před svým narozením. 
Moje maminka hrála jako ochotnice 
na prvním Jiráskově Hronovu a spo-
lupracovala s vynikajícími profesio-
nálními herci. Protože tenkrát herci 
jezdili hostovat k ochotníkům, třeba 
za kus uzeného. Maminka nás děti 
přivedla ke kultuře, ke knížce a také 
k ochotnickému divadlu.

K profesionálům jste se dostal jak? 
Předtím, než se po válce vytvo-

řily stálé soubory, nastoupil jsem 

k takzvané cestující společnosti. 
To byli profesionálové, kteří jez-
dili po městech a obcích a podle 
zájmu publika na místě vydrželi 
dva i tři týdny. Byli to chudáci, 
ale chtěli dělat divadlo. Měli svo-
je kufry s kostýmy a parukami. 
Po válce jsem potkal desítky členů 
cestujících společností, kteří byli 
vděční, když vznikla stálá angaž-
má v různých městech. A tehdy 
jsem nastoupil do Mladé Bolesla-
vi, kde jsem odehrál 14 rolí za je-
den rok. Hráli jsme každý den, 
a když nám vybouchl autobus, 
jezdili jsme na korbě náklaďáku 
s kulisami.

František Řehák: Snil jsem o t om, že budu hrát v Olomouci, 
a to se mi splnilo

Herec,	jehož	jméno	najdeme	v	titulcích	nejlepších	filmů,	napří-
klad	 vedle	 Rudolfa	 Hrušínského	 či	 Vlastimila	 Brodského,	 muž,	
který	ztvárnil	více	než	čtyři	stovky	rolí…	To	byl	František	Řehák.	
Tento	„Olomoučan	volbou“	bohužel	letos	na	konci	června	zemřel.	
Připomeňme	si	 jej	archivním	rozhovorem,	který	František	Řehák	
poskytl	v	roce	2008	Radničním	listům.	

Mezi	desítkami	slavných	osobností,	s	nimiž	se	za	pětašedesát	let	
své	herecké	dráhy	setkal,	se	objevují	jména	jako	Hrušínský,	Hor-
níček,	Brodský	či	Menšík.	S	těmi	všemi	ho	pojilo	blízké	přátelství.	
„Celý	můj	herecký	život	je	v	těchto	sešitech,“	ukazuje	olomoucký	
herec	František	Řehák	na	hromádku	hustě	popsaných	bloků.	

Pamatujete si z té doby alespoň 
úryvky z některých her? 

Ne, to je vyloučeno. Nepama-
tuji si ani novější role. Když pře-
stanete určitou roli hrát, musíte ji 
vytěsnit z paměti. Je to osud, který 
jste prožili, a když skončíte, musí-
te na něj zapomenout, protože už 
do sebe soukáte další. Mladí herci 
dnes říkají: Jakýpak prožitek, je to 
řemeslo. I já už dlouhá léta pochy-
buji, jestli je herectví umění. Tak 
jako když umí například houslis-
ta dobře hrát, ještě to nemusí být 
umění. Herectví je reprodukce.

Jak jste se najednou z Mladé Bo-
leslavi ocitl v Olomouci? 

Olomoucké divadlo jsem znal 
z vyprávění herců cestujících spo-
lečností a mnoho z nich řeklo: 
Mým snem je dostat se do Olo-
mouce. Takovou pověst to olo-
moucké divadlo mělo.

Takže později to byl i váš sen? 
Ano, mně se to stalo snem. 

Jako třiadvacetiletý jsem nastoupil 
na vojnu, kde jsem celé dva roky 

| rozhovor

František Řehák ve filmu Rozmarné léto .
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František Řehák: Snil jsem o t om, že budu hrát v Olomouci, 
a to se mi splnilo

dělal takzvanou osvětovou čin-
nost. Tedy divadelní představení 
a estrády. A ještě jako vojáka mě 
v roce 1948 angažovali do Olo-
mouce, protože zdejší režisér viděl 
moje představení.

Po třech letech jste ale najednou 
odešel do tehdejšího Gottwaldova, 
proč? 

Ano, odešel a všichni se mě 
ptali: Proč? Byl tady skvělý sou-
bor – Raušer, Bek, Budínová... 
Všichni říkali, že jsem se zbláznil, 
když chci odejít. Ale mě na Gott-
waldově lákalo to, co se tady ne-
dělalo – brali to herectví jinak, 
dělaly se tam rozbory jednotli-
vých představení, sebekritické 
schůze, mnohdy až sebemrskač-
ské. A já, i když mám rád legraci, 
beru všechno vážně a rád dělám 
věci pořádně. Navíc tam byli také 
skvělí herci – Adamíra, Šimánek, 
Langmiler, Holý... Stejně jsem 
ale zase po několika letech zjis-
til, že potřebuji změnu. Protože 
změna souboru herci nesmírně 
prospěje. Nakonec jsem se vrátil 
do Olomouce.

Pak přišel rok 1965 a Divadlo 
za branou... 

Ano. S režisérem Krejčou 
jsem se poznal při inscenaci To-
polovy hry Konec masopustu, 
kterou v Olomouci režíroval 
v roce 1963. Takže když zalo-
žil Divadlo za branou, poslal mi 
telegram, abych přĳel do Prahy. 
Bez zaváhání jsem přĳal jeho na-
bídku na angažmá do pantomimy 
Maškary z Ostende, která se hrá-
la před Topolovou hrou Kočka 
na kolejích. Alternoval jsem to 
s Menšíkem, a to byl jedinečný 

zážitek. Říkal: Franto, musíme 
jim ukázat, my Moraváci. To byla 
tak výborná spolupráce, přestože 
alternace jsou nepopulární. My 
jsme spolupracovali, radili jsme 
se. To byl vrchol mé práce, nád-
herná inscenace. I další premiéry 
Tři sestry a Slavík k večeři – To-
polova hra, to mi dalo všechno 
tolik materiálu, že s ním vyžĳi 
do konce života.

V Divadle za branou vás obje-
vil pro film Jiří Menzel. Jak to 
proběhlo? 

Pozval mě na zkoušky, při kte-
rých jsem nahrával asi třem he-
rečkám. Původně jsem měl hrát 
Důru, kterého pak hrál Hrušín-
ský. Po mnoha zkouškách mi pak 

Menzel řekl, ať mu udělám ještě 
abbého. Toho měl hrát původně 
Hrušínský, tak jak je to na kníž-
ce – Důra velký statný, abbé malý 
tlustý a majorek takový drobný. 
Nevěřil jsem, že bych ten film na-
konec točil. Ale on mi řekl: Ne, 
pane Řeháku, vy budete hrát, ale 
ne Důru, budete hrát abbého.

Byl jste nervózní? Byl to ve čtyřia-
čtyřiceti letech váš filmový debut... 

K tomuhle vždycky říkám his-
torku, že to není pravda. Že jsem 
začal ve světových filmech, pro-
tože jsem hrál ve Vynálezu zká-
zy. Ale když jsem to chtěl ukázat 
svým dětem, tak jsem se prostě 
v tom davu lidí nahoře na parníku 
nepoznal.

Ano, ale tohle už byla skutečně 
velká role... 

Jistě, bál jsem se toho. Jednak 
ten Vančurův text a pak setkání 
s těmi bardy... I když už jsem měl 
tehdy za sebou mnoho divadelních 
rolí, hrát s Hrušínským a Brod-
ským, to bylo něco! Nakonec se 
z toho stalo celoživotní přátelství, 
řekl bych až takové intimní. A to 
jak s Rudlou, který k sobě těžko 
někoho připouštěl a který se mi 
později s mnoha věcmi svěřoval, 
tak s Bróďou. Na jeho chatě jsme 
strávili mnoho krásných chvil. 
Syn mě pak zastupoval na jeho 
pohřbu, protože jsem tenkrát ne-
mohl přĳet. Vždycky když jsem 
tam pak přĳel, šel jsem se podí-
vat na ten jeho hrob, je to kousek 
od jeho chaty. Pokaždé mu tam 
přinesu nějakou památku a jsem 
tam sám, protože to je taková 
moje intimní záležitost...

Pokračování	na	str.	12

rozhovor | 

František Řehák
Narodil se 4. 10. 1923 v No-

vém Bydžově, zemřel 28. 6. 
2017 v Olomouci. Od roku 2000 
emeritní člen Moravského di-
vadla, nositel Ceny města Olo-
mouce, v Moravském divadle 
Olomouc (Divadle Oldřicha Sti-
bora) působil v letech 1948–51, 
1959–65 a 1968–88. Za svůj ži-
vot nastudoval 283 divadelních 
a 52 filmových a 78 televizních 
rolí. Celkem vystoupil v 78 tele-
vizních pořadech a ztvárnil 491 
postav v 5 935 představeních.
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Pokračování	ze	str.	11

Po prvním filmovém úspěchu ale 
přišel rok 1968 a s ním vyloučení 
ze strany a další problémy. Jaké to 
bylo období? 

Tady v Olomouci jsem měl 
utrum, protože jsem protestoval 
proti vstupu sovětských vojsk. Na-
stalo krušné období, přesto jsem 
prožil nejkrásnějších šest let. Ne-
směl jsem nic dělat v televizi, první 
televizní roli mi povolili až v roce 
1982. Ale kdykoli režíroval Men-
zel, tak mi zavolali, že mě obsazu-
je do té a té role. A já jsem vždyc-
ky namítl, že jsem blokovaný, že 
hrát nesmím. A Jirka Menzel od-
větil: Mě to nezajímá, v Praze nic 
nevíme, mě nezajímá, co ti volo-
vé dělají v Olomouci, hrát budeš. 
Já se nikoho nebudu ptát. Natočil 
jsem film a nikdo mi nic neřekl. Až 
na dvě nebo tři výjimky jsem hrál 
ve všech jeho filmech, naposledy 
malou roličku v Anglickém králi.

Po revoluci jste se měl dokonce 
stát členem Divadla na Vinohra-
dech, nakonec to dopadlo jinak. 
Proč? 

V roce 1990 a 91 jsem tam hos-
toval, ale bohužel mi to přerušila 
mozková příhoda. Byl jsem pře-
svědčen, že se vrátím, ale už to ne-
šlo. Nebo spíš už jsem nechtěl, pro-
tože to představení bylo nesmírně 
náročné. Pak už jsem zůstal doma, 
jednou jsem ještě v Olomouci re-
žíroval a jednou si zahrál dědeč-
ka v Našich furiantech. Bohužel, 
vždycky je v nějakém období něco 
pěkného a něco zlého.

Když byste se měl dnes znovu roz-
hodovat, jestli budete hercem, vo-
lil byste stejně? 

Určitě, nechtěl jsem být ničím 
jiným. Možná kdybych chtěl být 
něčím jiným, tak sportovcem. Dě-
lal jsem všechny možné sporty, 
které existovaly.

Prý jste hrál hodně tenis? 
Tak ten jsem hrával ještě před 

dvěma lety. A kdybych mohl ješ-
tě na nohy, snad bych hrál i dnes. 
Ve sportu bych určitě mohl něčeho 
docílit, jezdil jsem závody na kole, 
na lyžích, dělal jsem volejbal, ko-
šíkovou – skoro desetiboj...

Poznávají vás lidé na ulici? 
Třeba film Na samotě u lesa 

běží v televizi poměrně často. 
Z toho se stala nejpopulárnější 
role, navzdory Rozmarnému létu, 
navzdory všemu. Já sám už si tu 
roli nepamatuji, ale lidé mi ji běžně 
přeříkávají zpaměti. Loni na Floře 
ke mně přišla paní, jestli by mě ne-
mohla seznámit s dětmi, měly ko-
lem dvanácti let a ty citovaly roli 
pana Lorence a dokonce říkali: My 
si vás pamatujeme z Vážení přáte-
lé, ano! To byla taky krásná role, 
s Lasicou. Kdykoli přĳede do Olo-
mouce, tak se potkáme.

Kterou roli vy sám považujete 
za tu svou „životní“? 

Neřekl bych, že je to přímo role. 
Spíše jsem poznal několik okamži-
ků, kdy jsem se najednou probudil 
a řekl si: Co to bylo? Byly to sku-
tečně jen krátké okamžiky, jakýsi 
dotek motýlích křídel umění. Bylo 
to nádherné, ale to je nesdělitelné.

Na které z těch slavných kolegů, 
kteří už nejsou mezi námi, nejra-
ději vzpomínáte? 

Na všechny, protože jsem s kaž- 
dým prožil upřímný vztah. A vím, 
že mají a měli ke mně takový 
vztah jako já k nim. Snad to nezní 
neskromně, když řeknu, že si mě 
mnoho z nich vážilo a váží. A to mi 
stačí ke štěstí.

Na závěr se vraťme ještě k Olo-
mouci. Vy jste v Olomouci také 
režíroval... 

Ano, začal jsem po té špatné 
situaci v 68. roce. Byl jsem nabi-
tý od Krejči a chtěl jsem hlavně 

režírovat. Skoro víc než hrát. Kdy-
by nebyl rok 1968, tak bych asi 
šel po tomhle a přestal bych hrát. 
Tehdejší kritika napadla mou režii 
Klicperovy hry Veselohra na mos-
tě v úpravě Josefa Topola. Že prý 
nezapadá do normalizačních snah 
a podobně. Pak už to v divadle 
nešlo, takže jsme netrpělivě oče-
kávali dostavění Divadla hudby, 
kde jsem režíroval několik her. I ty 
byly pro kritiku nepřĳatelné, ale 
publikum bylo nadšené. Bylo to 
nejtěžší, ale zároveň nejplodnější 
období – tady v Divadle hudby. 
Celý můj život byl na jedné straně 
krásný, kupředu jdoucí, ale vždyc-
ky s velkými obtížemi.

Prohlašujete o sobě, že jste volbou 
Olomoučan. Co to znamená? 

Snil jsem o tom, že budu hrát 
v Olomouci, a to se mi splnilo. A ať 
jsem šel kamkoli, vždycky jsem 
se sem vracel jako domů. O mém 
vztahu k Olomouci vyšla v bib-
liofilském vydání pohádka, kterou 
jsem napsal. Jako jsem se kdysi 
zamiloval do krásné Prahy mladist-
vou láskou, můj vztah k Olomouci 
se vyvíjel postupně, s mými umě-
leckými nadějemi, poznáváním tr-
valých hodnot města a vytvářením 
pevného rodinného svazku. To vše 
mi dovoluje říci, že jsem Olomou-
čanem i s těmi mnoha rodnými a vý-
znamnými přáteli, kterých tu mám 
pěknou řádku, ale také s věrnými 
diváky divadla, kam chodím stále 
jako domů. Při procházce se ženou 
po olomouckých parcích, po nej-
bližším okolí města a čím dál více 
po chodnících středu města máme 
stále co objevovat, obdivovat, pro-
tože si myslíme, že pantátové z rad-
nice dělají spoustu hezké práce pro 
krásu a obnovu architektury města. 
Chci věřit, že ještě dlouhé roky se 
budu potkávat s mnoha obyvateli 
města a vzájemně se zdravit: Dobrý 
den, Olomoučané.

Lenka	Jedličková,	leden	2008
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Přijďte na den otevřených dveří 

Adoptujte psího seniora, nadační 
fond vám pomůže s náklady

Den otevřených dveří je vhodnou 
příležitostí seznámit se s nabídkou 
služeb, které dané zařízení posky-
tuje. Právě takový den se ve středu 
4. října odehraje v Sociálních	služ-
bách	pro	seniory	Olomouc,	Ziko-
va	618//14,	Olomouc.

Tato akce byla vyhlášena již po-
deváté Asociací poskytovatelů soci-
álních služeb ČR a proběhla v rám-
ci Týdne sociálních služeb v ČR. 
„Všechny zájemce rádi přivítáme 
v našich jednotlivých zařízeních, kte-
ré zřizujeme,“ říká Ivana Došlíková, 
vedoucí Chráněného bydlení Sociál-
ní služby pro seniory Olomouc,p.o. 
Která zařízení to jsou? 
•  Centrum denních služeb sídlí-

cí na ulici Rooseveltova 88a, 
Olomouc

•  Chráněné bydlení, které se na-
chází na Zikové ulici 618/14

•  Pečovatelská služba, která se 
rovněž nachází na ulici Zikova 
618/14.

Zájemci se však mohou obrátit 
také na zaměstnance pečovatelské 
služby, kteří budou k dispozici 
v Domech s pečovatelskou služ-
bou, a to na adrese Politických 
vězňů 4, Příčná 6, Fischerova 4 

a Přichystalova 68. Kdokoli tedy 
může 4. října získat informace 
o jednotlivých službách, podmín-
kách pobytu, o aktivizačních čin-
nostech, které se konají v zaříze-
ní, mohou si prohlédnout vnitřní 
i venkovní prostory služeb, výrob-
ky uživatelů a bohatou fotogalerii.

Pokud vás tyto služby zaujmou, 
neváhejte a kontaktujte zaříze-
ní kdykoli během roku: vedoucí 
Chráněného bydlení Mgr. Ivana 
Došlíková – tel.: 585 757 073, 
vedoucí Centra denních služeb 
Mgr. Veronika Hojgrová – tel.: 
585 754 615, či vedoucí Pečova-
telské služby Mgr. Jana Luska – 
tel.: 585 757 084. Bližší informace 
se také dočtete na www.sluzbypro-
seniory.cz.  (red)

Rádi byste poskytli domov star-
šímu pejskovi z útulku, ale máte 
obavy z větších veterinárních vý-
dajů, které u starších pejsků mohou 
přijít. Raději proto žijete sami bez 
věrného společníka a v útulcích dál 
umírají staří psi. Přitom už byste si 
mohli užívat jeden druhého. Je to 
i váš případ?

Rádi bychom dodali odvahu 
všem, kteří zodpovědně uvažují 
o svém novém společníkovi a peč-
livě zvážili svůj životní rytmus, ná-
roky na psa a vyhrazený čas na ně-
kolik let dopředu. Příkladem mohou 
být aktivní senioři, kteří nechtějí ani 
štěně, ani energického mladého psa 
v plné síle. Ba naopak, hledají pro 
sebe právě již klidnějšího pejska 
anebo již opravdu starého psa na do-
žití. Rádi mu poskytnou domov, aby 
si zbývající čas užil v laskavém pro-
středí a nemusel umřít sám v útulku. 

Současně vědí, že mají dostatek 
prostředků na důstojné soužití, tedy 
krmivo, dobrou péči či drobné ve-
terinární výdaje. Obávají se ale vět-
ších veterinárních výdajů na léčbu 
neduhů. A právě pro ně je určena 
podpora Nadačního fondu Psí na-
děje. Jejím smyslem je participace 
na případných větších veterinárních 
nákladech (nad 5 000 Kč).

„Rádi bychom v pilotním roč-
níku nabídli pomoc zatím dvaceti 

starým psům a jejich novým majite-
lům. Doufáme, že spolu s námi i vy 
budete mít radost z každého starší-
ho psa, který nebude muset umřít 
v útulku, a z každé duše, která bude 
na konci své životní poutě milová-
na,“ říká Martin Kuchař z Nadační-
ho fondu Psí naděje. 

Jak to funguje? Pokud jste si po-
řídili staršího psa z útulku a řádně 
jej přihlásili na obci, můžete se re-
gistrovat na info@psinadeje.cz, a to 
do měsíce od adopce psa. Pokud 
opravdu nastane u pejska zdravot-
ní nákladnější problém, kontaktu-
jete nadační fond. Ten po doložení 
všech potřebných dokladů vyřeší 
s veterinární klinikou, na které bude 
psí pacient léčen, veškeré forma-
lity a zašle úhradu za léčbu přímo 
na účet kliniky.

Podrobnosti najdete na www.
psinadeje.cz  (red)
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V Olomouci se stále něco děje. 
Nudit se nemusí nikdo – na pro-
gramu jsou koncerty Moravské 
filharmonie Olomouc, divadelní 
představení Moravského diva-
dla Olomouc či například výsta-
vy a různé pořady v olomouckém 
Muzeu umění. V naší rubrice při-
nášíme výběr zajímavých tipů. 

Moravská filharMonie 
OLOMOUC
5 . 10 ., 19:00, Reduta

Zahajovací	koncert	u	příležitos-
ti	 padesáti	 let	 hudební	 kariéry	
Václava	Hudečka
Program: B. Martinů – Předehra 
pro orchestr, A. Dvořák – Koncert 
pro housle a orchestr a moll, L. Ja-
náček – Lašské tance
Sólista: Václav Hudeček/housle. 
Dirigent: Petr Vronský

V 9:30 veřejná generální 
zkouška. Vstupenky na koncer-
ty MFO (i veřejné generálky) 
v prodeji v IC v podloubí radnice  
1 týden před konáním koncertu.

sPolek Pro koMorní 
hudbu

Koncerty se odehrávají v Redu-
tě. Vstupenky lze zajistit 9.–11. 10. 

od 14 do 16 hodin ve festivalové 
kanceláři MFO nebo hodinu před 
zahájením koncertu 16. 10. 

16 . 10 ., 19:00, Kalabis Quintet
A.	Rejcha,	H.	Tomasi,	M.	Arnold

Zuzana Bandúrová – flétna, Jar-
mila Vávrová – hoboj, Nela Durní-
ková – klarinet, Denisa Beňovská 
– fagot, Adéla Triebeneklová – les-
ní roh

23 . 10 ., 19:00, Karel Košárek, 
klavírní recitál
D.	 Scarlatti,	 L.	 van	 Beethoven,	
B.	Martinů

Moravské divadlo  
OLOMOUC
1. 10., 19:00, robin hood

Legenda o nejslavnějším lido-
vém hrdinovi všech dob poprvé 
na scéně Moravského divadla Olo-
mouc ve zcela novém, humorném 
zpracování, za kterým stojí Jakub 
Nvota, Michaela Doleželová a Ro-
man Vencl. V titulní roli Tomáš 
Krejčí, dále hrají například Kristý-
na Krajíčková, Naděžda Chrobo-
ková – Tomicová, Jaroslav Krejčí 
a Petr Kubes.

MuzeuM uMění oloMouc
3 . 10 ., 18:00, Divadlo hudby
Dny	architektury,	Filip	Springer

Současné Polsko hledá svou 
architektonickou tvář. Jak se dnes 
staví v Polsku? S tím vás sezná-
mí Filip Springer, přední polský 
novinář a fotograf se zaměřením 
na poválečnou a současnou archi-
tekturu. Uvede i příklad revitali-
zace průmyslového města a jeho 
proměny v kulturní centrum.

3 . 10 ., 19:00, Mozarteum
FILMART	Arcidiecézního		
muzea	Olomouc,	Paterson
2016, režie: Jim Jarmusch, USA 
Paterson (Adam Driver) je řidič 
autobusu ve stejnojmenném měs-
tečku. Každý Patersonův den je 
zdánlivě stejný jako ten předešlý: 

projíždí trasou své linky, pozo-
ruje město ubíhající před čelním 
sklem a poslouchá úryvky rozho-
vorů. Píše básně do notýsku, jde 
na procházku se psem, zastaví se 
v baru vždy na jedno pivo a při-
chází domů za svou ženou Laurou. 
Život Laury je pravý opak – vše se 
v něm neustále mění a každý den 
přináší nové sny a nápady. 

4 . 10 ., 20:00, Divadlo hudby
Koncert	KIESLOWSKI	

Projekt KIESLOWSKI předsta-
ví výjimečné duo pianistky Marie 
Kieslowski a hudebníka známého 
jako DKP. Sází na intimitu a syro-
vost základního akustického zvuku 
kytary, piana a kontrastu dvou ba-
revně výrazných a skvěle souzní-
cích hlasů. Vstupné 150/100 Kč

5 . 10 ., 17:00, Muzeum 
moderního umění
Výstava	Milena	Valušková,	
Fotografie	1971–2017	

Komentovaná prohlídka. Líbí 
se vám zasněné fotografie přírody 
od Mileny Valuškové, nebo dáváte 
raději přednost její dokumentární 
tvorbě či zátiší? Přijďte si poslech-
nout, jak takové fotografie vzni-
kají a co jimi chtěla autorka říci. 
Prozradí vám to sama Milena Va-
lušková při komentované prohlíd-
ce výstavy. Tu navíc doprovodí 
i autogramiáda. Vstup volný.

6 . 10 ., 19:30, Divadlo hudby
Maryša,	Studentské	divadlo	–	
činohra,	Slovanský	tyátr

Maryša léta Páně 2016. Po pěti 
letech od premiéry se na jeviště 
vrací nejúspěšnější inscenace olo-
mouckého uměleckého souboru 
Slovanský tyátr. Vrcholné drama 
bratří Mrštíků pohledem nejmlad-
ší generace se stalo překvapením 
Jiráskova Hronova 2011 a soubor 
s inscenací následně procestoval 
celou republiku. Vstupné 100 Kč.

Vyberte si z kulturních tipů: koncerty, výstavy či přednášky?

| tipy pro volný čas
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Zpříjemněte si podzim Rozvojovými večery
Rozvojové večery, které 

od roku 2004 pořádá společnost 
ARPOK, o. p. s., tvoří cyklus 
besed s odborníky na rozvojo-
vou a humanitární pomoc. Přiná-
šejí informace o aktuálním dění 
ve světě. „Do dnešního dne jsme 
na Rozvojových večerech přivíta-
li více než sto zajímavých hostů, 
kteří svými příspěvky umožnili 
posluchačům vidět krásy i problé-
my světa kolem nás s nadhledem 
a rozvahou,“ přibližuje smysl be-
sed Karin Majerová ze společnosti 
ARPOK. 

Rozvojové večery s promítáním 
doprovodných fotografií jsou vol-
ně přístupné pro každého zájemce. 
Konají se v interaktivním muzeu 
vědy Pevnost poznání v areálu Ko-
runní pevnůstky, tř. 17. listopadu 
7. Vstupné je dobrovolné. Více in-
formací najdete na www.arpok.cz.

Na jaké hosty se můžete těšit?
25.	10.	18:00	Martin	
Schlossarek:	Mikrofinancování	

Studoval na PřF UP v Olomou-
ci, od r. 2012 studuje doktorský 
program na oboru mezinárodní 
rozvojová studia. Věnuje se otázce 

mikrofinancování v rozvojových 
zemích. 
15.	11.	18:00	Erik	Tabery	
ml.:	Vývoj	české	společnosti	
od	Havla	po	Zemana	

Novinář, šéfredaktor týdeníku 
Respekt, politický komentátor. 
28.	11.	18:00	Jan	Trachta:	
Lékaři	bez	hranic	

Český lékař, pracoval na klinice 
dětské chirurgie v Praze-Motole. 
Spolupracoval s humanitární orga-
nizací Lékaři bez hranic a působil 
na misích v krizových oblastech, 
např. v Africe, na Haiti, v Sýrii.

V Pevnosti poznání se chystá 
podzimní etapa kurzu pro seni-
ory Blízká setkání třetího věku. 
Účastníci, kteří jednou týdně jez-
dili z celého kraje, se věnovali 
třem tematickým okruhům – tré-
nování paměti, fyziologii lidského 
těla a fyzioterapii. V pokračova-
cích kurzech, které poběží od září 
do prosince 2017, se budou senioři 
věnovat kromě původních tří ob-
lastí nově také psychologii pro ži-
vot a žonglování. Tato aktivita je 
totiž vynikající metodou pro zlep-
šení prostorové orientace, koordi-
nace pohybu, soustředění a zlepšu-
je práci mozku. 

„V hodinách fyziologie, vě-
novaným tentokrát výživovému 
poradenství, se s účastníky od-
razíme od rozborů složení jejich 
těla. Všechny přihlášené proměří-
me, zjistíme, co by se dalo zlepšit. 
Jsem zastánce drobných změn, 
u kterých člověk dokáže dlouho-
době vydržet a které proto mají 
trvaleji příznivý efekt. Věnovat se 
budeme nejen výživě a pohybu, 
ale také otázkám odpočinku, emo-
cí a stresu. Na konci 12týdenního 
kurzu účastníky opět proměříme 
a zjistíme, jaké mělo naše společné 

úsilí efekt,“ vysvětlila lektorka 
Ivana Fellnerová z přírodovědec-
ké fakulty.

Kurz je pro všechny, které za-
jímá, jak upravit životní styl a jak 
efektivně předcházet či alespoň 
zmírnit zdravotní potíže, které 
s sebou věk přináší. V kurzech si 
senioři posílí sebevědomí, sociál-
ní vazby a rozšíří zájem o okolní 
dění. Smyslem projektu je zmírnit 
projevy stárnutí a zpomalit je. Au-
toři ze spolku Pro poznání v čele 
s koordinátorkou Naďou Žondro-
vou vycházeli při tvorbě projektu 
ze základní myšlenky, že odchod 

do důchodu je významným pře-
dělem v životě člověka, při němž 
se utlumí společenské, psychické 
i fyzické aktivity a leckdy nastá-
vá i určitá sociální izolace. Projekt 
má proto účastníky aktivizovat 
a tyto negativní jevy co nejvíce po-
tlačit. Elektronické přihlášky jsou 
na webu Pevnosti poznání (www.
pevnostpoznani.cz). Ti, kteří ne-
vládnou prací s počítačem, se mo-
hou přihlásit osobně přímo na po-
kladně Pevnosti poznání. Cyklus 
finančně už druhým rokem podpo-
řil Olomoucký kraj, na workshopy 
přispělo i město Olomouce.  (mv)

V pevnosti vás naučí trénovat paměť
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Dnes jen v jednom jediném 
městě vzniknou denně snad mili-
ony fotografií. Skoro každý z nás 
má chytrý telefon s fotoaparátem, 
a tak cvakáme a fotíme a ukládá-
me… Nepotřebujeme k tomu fo-
toateliér, pořádný fotoaparát, fo-
tografický film, natož pak skleně-
né fotografické desky, se kterými 
pracovali skuteční profesionální 
fotografové v 19. století. Hvězdou 
mezi nimi byl Salomon Sigmund 
Wasservogel, C. a K. dvorní foto-
graf se sídlem v Olomouci a filiál-
kami v Prostějově, Opavě, Morav-
ské Ostravě a Bílsku.

Mít fotoportrét z takového pro-
fesionálního fotoateliéru bylo pro 
olomouckou smetánku věcí pres-
tiže. Takové snímky pak zůstáva-
ly v rodině po desetiletí. Dnes se 
s nimi setkáte buď při prohlížení 
rodinných pokladů, nebo na růz-
ných českých i zahraničních sběra-
telských burzách. Portréty z druhé 
poloviny 19. století mají jedinečné 
kouzlo, a i když třeba nezachycují 
nikoho z našich předků, přesto di-
váka fascinují a ve fantazii evokují 
představy o tehdejším životě i osu-
dech zobrazených osob. Třeba ta-
kový Wasservogelův snímek mla-
dé ženy v masopustním kostýmu 
Noci s třemi symbolickými mako-
vicemi v rukou by klidně mohl být 
motivem k hezkému románu... 

Salomon Sigmund Wasservogel 
(narozený 1846 v Moravské Ostra-
vě, zemřel 1909 v Olomouci) byl 
talentovaným umělcem a součas-
ně velmi schopným podnikatelem. 
Společně s otcem Joachimem se 
v roce 1867 přistěhovali do Olo-
mouce z Úsova, aby zde nastoupili 
coby fotografičtí pomocníci do již 

zavedeného fotoateliéru Herman-
na Seeburgera v Ostružnické ulici 
19 (německy Sporergasse). O tři 
roky později, v říjnu roku 1870, 
už mladší z obou Wasservogelů 
sám získal živnostenské opráv-
nění k fotografování a mohl si 
otevřít vlastní fotoateliér. Využil 
k tomu právě uvolněného atelieru 
A. Pichler – Czurda na Horním 
náměstí číslo popisné 7, tedy na té 
absolutně nejlepší adrese v Olo-
mouci, na legendární Lince A–B. 
I když si Wasservogel vlastní ate-
lier otevřel až v roce 1870, jako 
vznik firmy uváděl rok 1868 – za-
počítával tedy do své praxe i roky 
u prvního zaměstnavatele Herma-
na Seeburgera. 

Portréty i krásy města
Wasservogelovi se dařilo. Jeho 

portréty patřily k nejlepším, a tak 
byl mezi místní honorací i všemi 
těmi, kdo se smetánce chtěli co 
nejvíce podobat, vyhledávaným 
fotografem. Sám ateliér v ho-
nosném domě naproti orloje byl 
plný kulis, umně vymalovaného 
pozadí a všeho, co k tehdejšímu 
fotografickému pracovišti patřilo. 

Vznikaly zde snímky krásných 
dam, zamilovaných párů, herců, 
důstojníků i malých dětí. Mezi 
osobnostmi, které si u něj nechaly 
zhotovit portrét, byl i olomoucký 
arcibiskup Theodor Kohn či jeden 
z habsburských arcivévodů Ev-
žen. Wasservogel dostával i uni-
kátní veřejné zakázky, jako bylo 
třeba v roce 1878 fotografování 
tureckých válečných zajatců, za-
držovaných v olomoucké vojenské 
věznici.

Díky svým ekonomickým úspě-
chům si mohl olomoucký fotograf 
dovolit i podnikatelskou expanzi 
– postupně otevřel filiálky své-
ho fotoatelieru v Prostějově, ná-
sledně pak v Ostravě, slezském 
městě Bělsko (tehdy Bielitz, dnes 
součást dvojměstí Bielsko-Bia-
la) a Opavě. V roce 1899 navíc 
získal titul Císařsko-královský 
dvorní fotograf. V závěrečných 
dekádách 19. století patřil jedno-
značně k nejvýznamnějším a nej-
uznávanějším fotografům na celé 
Moravě. Dařilo se mu i v osobním 
životě – roku 1880 se narodil syn 
Adolf, který od dětství projevoval 

Usmějte se, milostivá…
Na návštěvě v nejlepším olomouckém fot oateliéru 19. století



Olomoucký senior | 3/2017 17z historie | 

zájem o otcovu profesi. Adolf 
Wasservogel od mládí pracoval 
v otcově ateliéru a připravoval se 
na budoucí převzetí podniku. 

Jakkoliv byl Salomon Sigmund 
Wasservogel měšťany vnímán 
jako portrétista, jej samotného 
zajímalo i focení v plenéru. Díky 
němu má dnes Olomouc mnoho 
fotografií zachycujících proměny 
města. Existuje třeba snímek dneš-
ní Denisovy ulice z roku 1870, kde 
na křižovatce s ulicemi Ostružnic-
ká a Ztracená stávala do roku 1890 
barokní kašna Tritonů. Ze stejného 
roku je i snímek dnešního náměstí 
Republiky, samozřejmě tehdy ješ-
tě bez této kašny. Na dalším sním-
ku z roku 1876 vidíme předměstí 
Olomouce s železnicí, takzvanou 
Severní státní dráhu císaře Ferdi-
nanda, i tehdejším hotelem Bahn-
hof. Jiné snímky ukazují bourání 
hradeb, podobu dávno zmizelých 
hradebních bran či třeba společen-
ský život na Měšťanské střelnici. 
Na zakázku fotil on i jeho dědic 
Adolf rovněž v blízkém okolí Olo-
mouce. Například snímky jeho 
ateliéru, pořízené už Salomono-
vým synem Adolfem, jsou nejstar-
ší obrazovou dokumentací elek-
trárny v Hlubočkách.

Wasservogel, Waldek  
a Rudolf Smahel

Wasservogel byl mimo jiné ty-
pickým představitelem nové vrstvy 
židovských podnikatelů. Židé se te-
prve od poloviny 19. století mohli 
opět svobodně stěhovat do Olomou-
ce, kde díky své šikovnosti a pod-
nikavosti brzy patřili k elitě města. 
Z valné části se přitom snažili asi-
milovat, tedy splynout s německým 
měšťanstvem, a nezdůrazňovat 

nijak své židovství. Sám Salomon 
například používal jméno Sigmund, 
které k židovství nijak neodkazuje, 
a jeho syn Adolf Wasservogel se 
dokonce nechal v roce 1907 pokřtít 
a posléze požádal také o změnu pří-
jmení, které přeci jen dost zřetelně 
odkazovalo k židovskému půvo-
du. Obchodní značka atelieru pak 
ve výsledku zněla A. Wasservogel, 
C. a K. dvorní fotograf, majitel 
Adolf Waldek.

Ani změna příjmení, schválená 
úřady v roce 1918, jej ovšem v bu-
doucnu neuchránila před běsněním 
nacistického antisemitismu. Jedna 
z jeho dcer, Margarethe, a vnuk 
Petr byli zavražděni v koncent-
račním táboře. Tlak na židovské 
obyvatele protektorátu byl děsi-
vý. Adolf Waldek sám pak v roce 
1941 spáchal v této velké životní 
tísni sebevraždu; údajně požil ne-
známý jed.

A co bylo pak dál se 
slavným fotoateliérem, 
dědictvím po jeho slav-
ném otci? Čekalo jej 
už jen pár let provozu. 
Za okupace, v roce 1939, 
nechal převést atelier 
Adolf Wasservogel Wal-
dek na svou ženu Hildu, 
která neměla židovské 
kořeny, a tudíž se dalo 
předpokládat, že podnik 
bude před nacisty v bez-
pečí. Hilda Waldek spolu 
s dcerou Johannou spra-
vovala fotoateliér během 
války a pak až do roku 
1946, kdy byly obě, byť 
prokazatelně antifašist-
ky, odsunuty do Němec-
ka. Národním správcem 

věhlasného fotoateliéru se stal mla-
dý tvůrce Rudolf Smahel, který byl 
v následujících desetiletích vnímán 
jako nejlepší olomoucký fotograf 
(mnoho Olomoučanů má v knihov-
ně některou z jeho krásných foto-
grafických publikací o Olomou-
ci). Jak vidno, zřejmě musel mít 
i po tolika letech od založení 
Wasservogelův ateliér na nového 
správce silný a určující vliv.

V říjnu 1949 byl ovšem Rudolf 
Smahel odvolán a vedení ateliéru 
se chopila Ústřední správa komu-
nálních podniků v Olomouci, která 
předala v prosinci 1949 podnik Ja-
roslavu Juryškovi. Ten jej na jaře 
následujícího roku přestěhoval 
do Pavelčákovy ulice. Tímto pře-
stěhováním definitivně skonči-
la osmdesátiletá historie ve své 
době nejprestižnějšího fotoateliéru 
na Horním náměstí v Olomouci. 

Michal	Folta	

Usmějte se, milostivá…
Na návštěvě v nejlepším olomouckém fot oateliéru 19. století
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Proč slavit Den seniorů? Napří-
klad proto, že nám to tak vymys-
lela Organizace spojených národů. 
Ta od roku 1998 stanovila 1. říjen 
Dnem seniorů a celý rok 1999 vy-
hlásila Mezinárodním rokem se-
niorů. Nu dobrá, to je jistě chvály-
hodné, ale pozorní čtenáři si možná 
povšimli, že OSN každý rok vyhla-
šuje rokem něčeho. Takže například 
rok 2003 byl vyhlášen Rokem Kyr-
gyzské státnosti a rok 2016 dokon-
ce Mezinárodním rokem luštěnin. 
Také můžeme oslavit „Mezinárodní 
den archivů“ nebo „Mezinárodní 
den bez nákupů“, vše svátky vyhlá-
šené OSN. Toto jsou samozřejmě 
poněkud bizarní vybrané příklady, 
ale možná cítíme, jak naše ochota 
slavit nové, úředně stanovené „me-
zinárodní dny“ poněkud kolísá… 
Proč tedy vzít za své Den seniorů 
a slavit ho? A jak ho vlastně slavit?

Úcta ke stáří je kupodivu mno-
hem starší než lidstvo samo. Již 
u mnoha skupinově žijících zvířat 
(jako jsou například opice nebo 
sloni) se můžeme setkat s péčí 
a ohledy vůči starým a nemohou-
cím jedincům, kteří by bez podpory 
skupiny nebo tlupy sami nepřežili. 
O stejném pečujícím a láskyplném 
přístupu nás také přesvědčují arche-
ologické pozůstatky našich prapřed-
ků, kdy můžeme najít ostatky velmi 
starých lidí, pohřbených s náležitou 
úctou, která i přes propast tisíciletí 
ilustruje jejich význam v tehdejší 
společnosti. Staří byli v úctě pro to, 
co všechno za život pro své okolí 
učinili. A mladí naslouchali jejich 
slovům už jenom proto, že se vypla-
tilo poslouchat zkušenosti někoho, 
kdo se dokázal dožít tak vysokého 
věku a vypořádat se úspěšně se vše-
mi nástrahami.

Úcta ke stáří se projevuje také 
v jazyce, který používáme. Říkáme 
„staré zlaté časy“ nebo „stará dobrá 

Anglie“, španělské zdvořilé oslo-
vení seňor nebo seňora má stejný 
základ jako naše senior. Také náš 
i americký senát je pojmenován 
podle římského senátu, „rady star-
ších“, který tvořili podle Cicerona 
starší a zkušení muži (senex nebo 
také patres), vůdčí hlavy římských 
šlechtických rodů. Dámy prominou. 

Kato, další významný občan 
starověkého Říma, také popisuje 
klady stáří, byť s kritickým postře-
hem: „Avšak korunou stáří je jeho 
autorita,“ která „má daleko větší 
cenu než všechny smyslné požit-
ky mládí.“ […] „Ani šedivé vlasy, 
ani vrásky nemohou naráz někomu 
získat úctu a vážnost, poněvadž ty 
jim toliko získává jako vrcholné své 
plody čestně prožitý dřívější život.“ 
[…] „Jsou však i starci nevrlí, úz-
kostliví, popudliví, netrpěliví a své-
hlaví. A pátráme-li dále, dokonce 
též hamižní. Ale to jsou vady pova-
hy, nikoli stáří.“

I ve středověku požívali staří 
lidé, muži i ženy vážnosti přede-
vším pro své zkušenosti. Starci byli 
nositeli právní kontinuity a právní 
paměti. Pokud došlo k nějakému 
sporu, většinou majetkové povahy, 
byli jako svědci povoláváni přede-
vším starci, jejichž výpověď získá-
vala při absenci psaných dokumen-
tů na důležitosti.

Když se podíváme bez předsud-
ků kolem sebe, vše pozitivní, co 
na stáří a zralém věku oceňovali 
naši předkové, platí i dnes. Staří lidé 
už vědí, jak to ve světě chodí, mají 
zažité to, čemu můžeme říkat „poli-
tická a sociální moudrost“. Vědí, co 
je v životě podstatné, s nadhledem 
berou společenské zvraty a mají po-
chopení pro leckteré rodinné trable. 
Proto mohou stejně jako dřív těm 
mladým ukázat věci z nadhledu, 
uklidnit je, povzbudit. A nemusejí 
se bát nechat o sebe pečovat. Když 

o ně jejich děti pečují, jakoby se 
tím ujišťují, že i o ně jednou bude 
pečováno a že ani ony se nemusejí 
obávat, že budou ve stáří zapome-
nuty a odloženy. Je to takové tiché, 
málokdy vyslovené poselství napříč 
generacemi.

Ve stáří už dobře víme, co nás 
těší, a naopak tomu, co nás štve, se 
už umíme vyhnout. I naše partner-
ské a přátelské vztahy se ustálily, 
zůstaly jen ty léty prověřené. Jsme 
sebevědomější, naše názory mají 
bohatý základ v tom, čím už jsme 
prošli, o čem jsme přemýšleli nebo 
četli, takže mohou být daleko sta-
bilnější. Nicméně moudrost spočívá 
v tom, že zůstáváme zvídaví a ote-
vření novým úhlům pohledu a kaž-
dé nové obohacení nás baví.

Samozřejmě nemá smysl si 
nalhávat, že ve stáří nejsou nemoci 
častým hostem. Tělo postupně od-
mítá poslušnost a vědomí smrti už 
není nekonečně vzdálenou hrozbou, 
ale tichým každodenním společní-
kem. To však znamená, že už ne-
můžeme odkládat setkání s přáteli či 
s vnoučaty a jiné hezké chvíle. Čas 
ve stáří se chová jako pádící jezdec. 
Je potřeba ho využít dobře, účelně, 
elegantně a hlavně už nepromarnit 
žádnou příležitost něco hezkého 
prožít a udělat. 

Proto i oslava Mezinárodního 
dne seniorů má smysl a měli bychom 
vzít i tento mladý svátek na milost. 
Nakonec i 1. říjen je dobře zvolený 
den – je to první den v měsíci, zapo-
mětlivým se tedy dobře pamatuje. 
Bývá krásné babí léto, už není ve-
dro, ale večer je ještě docela světlo 
– den pro oslavu jako stvořený. Je 
pro nás příležitostí k setkání, k dob-
rému jídlu i pití, k hezkým zážitkům 
se svými vrstevníky nebo se svými 
vnoučaty. A jak jej oslavit? To přece 
seniory nikdo učit nemusí, to vědí 
lépe než mladí. Michal	Majer

Chvála stáří aneb slavme Den seniorů
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Na výlety jezdíme všichni rádi. 
Svědčí o tom přinejmenším jeden 
prostý fakt – nejčastější příspěvky, 
které do redakce dostáváme, jsou 
právě o výletech, které jednotli-
vé kluby seniorů pořádají. Napří-
klad Klub seniorů I. P. Pavlova 
nám zaslal krásné fotky z výletu 

na Valašsko, konkrétně do Čerto-
vých skal u Lidečka (mimocho-
dem, na titulní straně tohoto čísla 
Olomouckého seniora je snímek 
80leté členky klubu Svatavy Hou-
žvové, která si rovněž vyzkoušela 
Čertovy skály). Senioři ze Sva-
tého Kopečka se zase podívali 

mimo jiné do Prahy. Tam navštívi-
li například Petřínskou rozhlednu, 
Strahovský klášter, Valdštejnské 
zahrady a samozřejmě i Karlův 
most a Staroměstské náměstí. Na-
pište nám, kam jezdíte na výlety 
vy. Rádi se o vaše zážitky i fotky 
podělíme s ostatními čtenáři. 

Praha, Čertovy skály… a kam jezdíte na výlety vy?



Partneři: Mediální partneři:

Lampionový
průvod
sobota 28. října 2017

Oslavy 99. výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu

HORNÍ NÁMĚSTÍ | 15:30–17:30
Tradicionál Olomouc & Vojenská hudba Olomouc

LAMPIONOVÝ PRŮVOD | 17:30
Horní náměstí, Dolní náměstí, Kateřinská, Bezručovy sady, 
nábř. Přemyslovců, Žižkovo náměstí

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ | 18:00
Vojenská hudba Olomouc 
kladení věnců k pomníku TGM
OHŇOSTROJ


