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My senioři soutěžíme rádi, o čemž svědčí desítky dopisů a e-mailů, které dorazí do každého 
kola naší čtenářské soutěže. Ani toho číslo Olomouckého seniora proto nemůžeme 
ochudit o tuto oblíbenou rubriku. A oč se tedy dnes soutěží? Pozor, tentokrát je to opravdu 
prestižní cena. Odměnou pro vítěze bude VEČEŘE S  PRIMÁTOREM STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA OLOMOUCE ANTONÍNEM STAŇKEM. 
Stačí, když do 20. července 2018 správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí 
při losování. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu odb.sv@olomouc.eu. 

Soutěžní otázka: 
Která dívka se v roce 1968 stala Miss Československa,  
respektive získala titul Dievča 68? 
Správnou odpověď najdete i na stránkách našeho časopisu. 

 • čtenářská soutěž • čtenářská soutěž • čtenářská soutěž •

Soutěžte o Večeři 
s primátorem!
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Letní vzpomínání
Milí čtenáři,
máme před sebou 
dvacet stran na-
plněných oprav-
du zajímavými 
příspěvky. Chce-
me Vám opět dát 
spoustu podnětů 
k aktivitě a činorodosti.  To je ten 
„lék“, který dokáže zastavit čas 
a případně nás starší vracet do mlá-
dí. Hned na následující stránce 
najdete dvě výzvy, které znamenají 
přesně takovou možnost – můžete se 
buď stát babičkou či dědečkem, kte-
rý předčítá dětem ve školce pohádky, 
nebo můžete rovnou být i náhrad-
ním prarodičem pro ty děti, které to 
k těm pravým biologickým prarodi-
čům mají daleko. Jak jinak se vrátit 
do dětství, než pobytem mezi dětmi? 
Tento druh aktivity lze vážně jen 
a jen doporučit!
Návody, jak cvičit a jak se udržovat 
v kondici, jsou už tradiční náplní na-
šeho časopisu. Dnes se ale dozvíte 
i to, že není dobré za každou cenu 
držet různé diety a že existují i jiné 
cesty, jak být fit, než hladovět a vyne-
chávat všechna oblíbená jídla.
Naše oblíbené výlety do minulosti 
nás tentokrát zavedou do jara roku 
1968. To není nijak dávná doba, 
hodně z nás na ni má spoustu osob-
ních vzpomínek, a tak si při čtení 
textu zkusme porovnat to, co si pa-
matujeme my, s pohledem historiků. 
Takové srovnání bývá často hodně 
zajímavé… 
Milí čtenáři, i když jsme tento rok 
více než jindy sužováni horkem 
a žízní, věřím, že si pořádně užijeme 
léta. Příležitostí na příjemné trávení 
času je více než dost. Olomouci to 
totiž sluší, ať už je slunečno nebo za-
taženo. Mějte se krásně a užívejte si 
života se všemi jeho náladami i dru-
hy počasí. Ladislav Šnevajs, 

náměstek primátora
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Obecně prospěšná společnost 
Mezi námi hledá ve spolupráci 
s Rodinným centrem Heřmánek 
seniory dobrovolníky pro program 
„Přečti“. Oč jde? O pravidelné 
čtení v mateřských školách. 

Do školek přivádí čtecí babičky 
a dědečky, kteří děti jednou týdně 
zavedou do říše fantazie a skrze 
vzájemný kontakt a předčítání jim 
pomohou rozvíjet slovní zásobu, 
schopnost soustředění, smysl pro 
stylistiku, představivost i emoční 
inteligenci. Senioři dětem předá-
vají klid a rozvahu a na oplát-
ku mohou od dětí čerpat energii 
a dobrou náladu.

Čtení probíhá jednou týdně 
20–30 minut v předem domluve-
ných školkách a časech, například 
v mateřských školách, které jsou 
v blízkosti bydliště čtecích babi-
ček či dědečků, ve školkách, kam 
chodí jejich vnoučata či děti přá-
tel. Kromě čtení jsou plánována 

Vzpomínáte, jak jste si hráli 
s babičkou a dědečkem? Chcete 
tyto chvíle zprostředkovat dětem, 
které babičku a dědečka nemají? 
Představujeme příležitost pro ty, 
kteří mohou nabídnout čas dětem, 
ale také pro rodiče dětí, kteří ne-
mají možnost setkávat se s vlast-
ními prarodiči. V olomouckém 
centru Maltézské pomoci vzniká 
dobrovolnický program s názvem 
Pomoc napříč generacemi.

Tento program sbližuje oso-
by starší 50 let a děti z mateřské 
a základní školy. Dobrovolník, 
tedy osoba starší 50 let, se pra-
videlně jednou za týden setkává 

s dítětem a tráví s ním volný čas 
různými aktivitami. Může se jed-
nat o hraní her, doučování, pro-
cházky, sportovní aktivity nebo 
jen doprovod do kroužků. Záleží 
pouze na dítěti, dobrovolníkovi 
a jejich fantazii, jak společné od-
poledne naplní.

Díky kontaktu dobrovolníka 
a dítěte dochází k obohacování 
života dítěte, rodiny i dobrovolní-
ka. Zapojení do programu umož-
ňuje smysluplně prožít volný čas, 
přináší nové zážitky a zkušenosti, 
učí novým dovednostem a schop-
nostem. Tím podporuje mezige-
nerační soužití a učí dítě dobrým 

vztahům ke starším lidem. Dob-
rovolník v programu není brán 
jako chůva, ale jako prarodič, 
díky kterému může dítě zaží-
vat stejné důležité chvíle, které 
jiné děti běžně zažívají se svými 
prarodiči. Rodiče dítěte tím zá-
roveň získají odpoledne na vlast-
ní odpočinek nebo vyřízení po-
třebných věcí. Více informací 
na stránkách Maltézské pomoci:  
www.maltezskapomoc.cz, případ-
ně u koordinátorky projektu: Alž-
běta Faltová, Maltézská pomoc,  
o. p. s. – centrum Olomouc,  
alzbeta.faltova@maltezskapomoc.
cz, tel. 732 789 001

Hledají se babičky a dědečkové  
pro čtení pohádek

najdeme pro děti dědečka a babičku?

také dobrovolná setkávání Klu-
bu pohádkových čtecích babiček 
a dědečků, která se budou konat 
v prostorách RC Heřmánek v Olo-
mouci-Holici. Cílem setkání je 
neformální výměna zážitků a zku-
šeností, vzájemné čerpání moti-
vace či třeba zajímavé přednášky. 
Zaujala vás tato výzva? Ozvěte se 

nám! Víte-li o někom, kdo by byl 
skvělá pohádková babička nebo 
dědeček, předejte kontakty! Pro-
pojte se s námi prostřednictvím 
e-mailové adresy: rc-hermanek 
@seznam.cz. Je prokázáno, že 
dobrovolníci žijí šťastněji a déle, 
proto neodkládejte své rozhodnutí 
a přidejte se k nám! (hk)
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Oblíbené Centrum pohybu 
Olomouc nově sídlí na ul. So-
kolská 7 v centru města. Stěho-
vání bylo sice náročné, ale cent-
rum zato získalo krásné a hlavně 
bezbariérové prostory, v nichž 
pokračuje v široké nabídce po-
hybových aktivit pro děti až 
po seniory.

Lekce probíhají ve dvou sá-
lech, ale někdy i venku na klid-
né zahrádce. Na chráněném po-
zemku v centru Olomouce si tak 
zacvičíte například jógu pod ši-
rým nebem. Letos přibyly i pra-
videlné lekce nordic walkingu 
a také FitKoloběhu, což je jízda 
na koloběžce spojená se cviče-
ním. V nabídce Centra pohybu 
zůstaly i osvědčené lekce cvičení 
pro zdravá záda, SMsystému, pi-
lates, jógy, kruhového tréninku.

„Fitness bez hranic je motto, 
které naše aktivity nejvíce cha-
rakterizuje. Snažíme se opravdu 
pro všechny bez rozdílu věku 

a kondice najít vhodnou pohy-
bovou aktivitu. Proto neváhejte 
a přijďte se k nám podívat a za-
cvičit si!“ shrnuje vedoucí Centra 
a cvičitelka v jedné osobě Lenka 
Fasnerová.

Kompletní nabídku aktivit na-
jdete na www.centrumpohybuol.
cz, zkušení lektoři rádi individu-
álně poradí se správným výběrem 
lekce na tel. 604 208 821 nebo  
e-mailu centrumpohybuol@
gmail.com. Kromě kolektivních 

aktivit nabízí Centrum pohybu 
i zajištění individuální formy.

V Centru pohybu  
nemusíte jen sportovat

V prostorách Centra pohy-
bu Olomouc se jenom necvičí, 
ale konají se zde např. divadelní 
představení, taneční večery, kon-
certy a mnoho dalších aktivit. 
Prostor je možné si zajistit i pro 
soukromou akci jako narozenino-
vé oslavy atd. (zd)

Centrum pohybu olomouc najdete  
v nových prostorách

Druhý ročník veletrhu soci-
álních a souvisejících služeb se 
odehrál v pátek 18. května od rána 
v centru Olomouce. Veletrh nava-
zuje na obdobné aktivity, které se 
pod názvem Mezi námi dříve ko-
návaly na výstavišti Flora.

„Představení sociálních služeb 
se nyní odehrává přímo v centru 
města na Horním náměstí. Důvod 
je nasnadě – umožnit představu 
o šíři těchto služeb a případně 
nabídnout i pomoc většímu počtu 

Olomoučanů,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Ladislav Šnevajs, 
který veletrh v 10 hodin zahájil 
spolu s Yvonou Kubjátovou, ve-
doucí odboru sociálních služeb.

Na Horním náměstí se před-
stavilo celkem dvaatřicet organi-
zací, které se zaměřují jak na po-
moc zdravotně znevýhodněným 
občanům, tak i lidem v různých 
krizových situacích. Návštěv-
níci mohli získat drobné dárky 
z produkce různých rodinných 

či sociálních center i rady pro 
konkrétní problematické situace. 
„Přímo na náměstí si zjišťovala 
řada lidí, jak postupovat při řeše-
ní některé krizové situace napří-
klad v souvislosti s nemocným 
členem rodiny,“ dodává Ladislav 
Šnevajs.

Prezentace před radnicí dopro-
vodil zajímavý kulturní program, 
zajištěna byla díky hasičům, poli-
cistům a Červenému kříži i zába-
va pro děti.  (mf)

na náměstí přiblížil veletrh nabídku 
sociálních služeb více lidem
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Věděli jste, že až 88 % seniorů 
má zkušenosti s pády a že jejich 
výskyt se mezi 60. a 80. rokem 
věku zdvojnásobuje? Na zvýšené 
riziko pádů má vliv zhoršená úro-
veň tzv. posturální stability, která 
má pak negativní dopad na bez-
pečnost běžných denních aktivit. 
Zhoršená rovnováha v důsledku 
poklesu síly nohou vede u staršího 
člověka k častějším pádům. Každý 
pád u něj může představovat zá-
važné zdravotní riziko nebo může 
vést ke strachu z dalšího pádu, 
a v důsledku toho k vyhýbání se 
pohybovým nebo společenským 
aktivitám, což se potom projevuje 
na zhoršené kvalitě života. Neak-
tivita urychluje proces funkčních 
změn a tím vzniká začarovaný 
kruh. Právě posturální stabilita je 
nyní v ohnisku zájmu výzkumníků 
z Fakulty tělesné kultury Univerzi-
ty Palackého v Olomouci.

„Hledáme dobrovolníky mezi 
seniory ke spolupráci na výzkum-
ném projektu. Spojili jsme příjem-
né s užitečným a kromě testování 
jsme připravili zajímavý osmitý-
denní tréninkový program – 50 mi-
nut dvakrát týdně – pod vedením 
zkušené fyzioterapeutky,“ zvou se-
niory k zapojení Zuzana Gonosová 
a Lucia Bizovská z fakulty tělesné 
kultury. 

Kdo se může výzkumu zúčastnit?
Hledáme ženy a muže nad 60 

let, kteří jsou schopni vykonávat 
běžné denní aktivity bez problé-
mů a bez dopomoci. Nesmějí mít 
závažné ortopedické či neurolo-
gické problémy nebo trpět vyso-
kým krevním tlakem. Můžeme ale 
přijmout i takové zájemce, pokud 
mají uvedené problémy kompenzo-
vány léky. Dobrovolníci také musí 
být minimálně 2 roky od operace 

Zapojte se do testování kondice

Varianty zapojení do výzkumu:
Varianta A 
První teStOvání
9. 7. – 20. 7. 2018 
dvě návštěvy,  
každá 2 hodiny

Cvičení 
23. 7. – 14. 9. 2018 
8 týdnů  
2x týdně 50 minut

Druhé teStOvání 
17. 9. – 27. 9. 2018 
dvě návštěvy, 
každá 2 hodiny

Varianta B

První teStOvání 
9. 7. – 20. 7. 2018
dvě návštěvy,
každá 2 hodiny

Druhé teStOvání
17. 9. – 27. 9. 2018
dvě návštěvy,
každá 2 hodiny

Varianta C

teStOvání, 9. 7. – 20. 7. 2018, dvě návštěvy, každá 2 hodiny

pohybového aparátu a bez totálních 
endoprotéz kloubů. 

Na co se testování zaměří 
a potřebují k němu zájemci 
zvláštní vybavení?

U dobrovolníků budeme testo-
vat rovnováhu, sílu, chůzi a tělesné 
složení. Další částí testování je sle-
dování pohybové aktivity pomocí 
dotazníku. Zvláštní vybavení není 
potřeba, stačí, pokud si zájemci 
přinesou brýle, sportovní oblečení 
a obuv a také diář.

A co si na oplátku zájemci 
odnesou?

„Z výsledků testování zájemci 
zjistí aktuální údaje o svých rovno-
váhových a silových schopnostech, 

které porovnáme v rámci skupiny 
vrstevníků. Odnesou si také zá-
znam s hodnocením tělesného slo-
žení a tréninkový manuál s cviče-
ními na doma. Kromě toho i pocit, 
že svou účastí na výzkumu přispěli 
k rozšíření poznatků v oblasti sva-
lové síly a rovnováhy, což poslouží 
ke zlepšování kvality života i dal-
ších seniorů.
Kontakt pro zájemce: Mgr. Lucia 
Bizovská, tel. 777 830 724, lucia.bi-
zovska@gmail.com, Mgr. Zuzana 
Gonosová, Ph.D., tel. 775 996 693, 
zuzana.gonosova@upol.cz.
Fakulta tělesné kultury, tř. Míru 
117, Olomouc. Tramvaj č. 2, 7, bus 
č. 26 (zastávka Neředín, krematori-
um). (zd)
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•  Centrum města, Javoříčská 2, Alena Ševčíková,  
po, út, st, 14–17 hod.

•  Centrum města, U Hradeb 2, Eva Myslínová,  
út 14–17 hod., šach. kroužek, po 14–17 hod.,

•  Droždín, Gagarinova 17 (v budově MŠ a knihovny), 
Věra Chromková, cvičení po 16 –17 hod., út 15–18 hod.

•  Hodolany, Jiráskova 9, Mgr. Hana Polednová, út a pá 14–17 hod.
•  Holice, náves Svobody 38 (v suterénu budovy MŠ), 

Erna Zeizingerová, po 14–17 hod., čt 14–17 hod.
•  Chomoutov, Horecká 2 (1. patro nové multifunk. budovy), 

Jiřina Šimková, každé druhé út 14–17 hod.
•  Lazce, Demlova 18, RNDr. Eva Sommerová, dílna a kartáři 

út 14–17 hod., st 15–17 hod.
• Lošov, Svolinského 15, Věra Kovaříková, st 14–17 hod.
• Nedvězí, Jilemnického 29, Soňa Konkolová, čt 14–17 hod.
• Neředín, Karafiátová 6, Marie Havlínová, po a čt 14–17 hod.
•  Nová Ulice, I. P. Pavlova 69 (budova Jalta), Soňa Vlachová, 

po až st 14–17 hod., šachový kroužek, čt od 14 hod.
• Nová Ulice, Tererovo nám. 2, Mgr. Jiří Hudeček, út 14–17 hod.
•  Nové Sady, Fischerova 6 (v suterénu domu s peč. službou), 

Vladimíra Slavíková, st 14–17 hod.
•  Nový Svět, Přichystalova 70 (v suterénu domu), 

Ing. Miroslav Ryšavý, st 14–17 hod.
• Povel, Peškova 1, RNDr. Jiří Stranyánek, út 14–17 hod.
• Povel, Polská 57, Mgr. Marta Telcová, čt 14–17 hod.
•  Radíkov, Náprstkova 1, (v 1. patře), Františka Prášilová, 

st 14–17 hod.
•  Slavonín, Kyselovská 74 (v 1. patře), Ludmila Dvořáčková, 

út 14–17 hod.
•  Svatý Kopeček, nám. Sadové 26 (v 1. patře), Stanislav Jeřábek, 

st 14–17 hod.
•  Topolany, Nedbalova 8, (v 1. patře), Hana Řezaninová, 

út 15–17 hod.
•  Klub pro seniory Řepčín, Svatoplukova 11 

Web „Olomoucký senior“, https://proseniory.olomouc.eu

FacebooK 
„Olomoucký senior“, www.facebook.com/olomouckysenior
Magistrát města Olomouce – agenda služeb pro seniory
Mgr. Zdislav Doleček – odbor sociálních služeb, vedoucí odd. 
sociální pomoci a služeb, Štursova 1, 2. poschodí, dv. č. 321,  
tel. 585 562 105, mobil: 606 730 361, zdislav.dolecek@olomouc.eu

PhDr. Eva Trčková – odbor sociálních služeb, odd. sociální pomoci 
a služeb, Štursova 1, 2. poschodí, dv. č. 319, tel. 585 562 112, 
mobil: 602 123 668, eva.trckova@olomouc.eu

kluby pro seniory v olomouci onko klub slunečnice 
vydělal desetitisíce  

na boj proti rakovině
Kytičkový den, jak se všeo-

becně říká Českému dni proti ra-
kovině, se letos konal ve středu 
16. května, a to už po dvaadvacá-
té. Od roku 2002 se do této ce-
lonárodní sbírky Ligy proti rako-
vině zapojuje i olomoucký Onko 
klub Slunečnice. Jeho členky se 
i letos vydaly do ulic Olomouce, 
Šternberka, Litovle, Grygova, 
Hluboček, Hněvotína, Tovačova, 
Věrovan a dalších obcí prodá-
vat symbolické kytičky, kterým 
to letos zvláště slušelo v kombi-
naci s vínovou stužkou. Prodalo 
se 3 875 kvítků, a na konto sbír-
ky tak díky aktivitě Onko klubu 
Slunečnice přibylo 86 535 korun, 
téměř o 5 000 korun více než 
loni. Tyto peníze pomohou k boji 
proti zákeřnému onkologickému 
onemocnění.

Věra Kratochvílová
Onko klub Slunečnice 

olomouc

Chcete se podílet 
na obsahu časopisu 
Olomoucký senior? 
Máte tipy na články? 

Pište na adresu 
michal.folta@olomouc.eu

Těšíme se na vaše 
nápady. 
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Přiznat si, že na určité věci již 
fyzicky nestačíme, není jednodu-
ché. Ale právě to může u seniorů 
odstartovat vážné a dlouhodobé 
problémy. Jak rozpoznat, že nám 
blízký člověk již na každodenní 
aktivity nestačí a potřebuje pomoc? 
Sledujte je a konejte! Zdravotní 
péče, dostatek pohybu a správná 
a vyvážená strava jsou tři význam-
né faktory, které přispívají k pro-
dloužení života ve zdraví. 

Málokdo dobrovolně 
přizná potřebu pomoci

Každý se pravděpodobně někdy 
setkal s reakcí svých blízkých star-
šího věku, že pomoc nepotřebují 
a že na vše stačí sami. Realita tomu 
ale často neodpovídá. V řadě přípa-
dů si sami senioři nejsou ochotni 
připustit potřebu pomoci, stydí se 
za ni a často proto předstírají, že 
je vše v pořádku. Projevy stárnutí 
jsou individuální stejně jako jeho 
důsledky, včetně ztráty soběstač-
nosti. Čekat na to, až sám senior 
o pomoc požádá, by byla chyba. 
Návštěvami svých blízkých může-
te problémům předejít. 

Důležité je lidi staršího věku 
sledovat a všímat si i drobných 
změn. Ptejte se a nenechte se od-
být neurčitými nebo vyhýbavými 
odpověďmi. I v chování lze vypo-
zorovat indikátory, že člověk potře-
buje pomoc. Nic dobrého nevěstí 
úbytek na váze, spánek po většinu 
dne, uzavření se do sebe, ztráta 
zájmu, nápadné zpomalení chůze, 
obtížné vstávání ze sedu a další. 

nečekejte příliš dlouho
Pokud vypozorujete některé 

z těchto signálů, reagujte. „Mluv-
te se svými blízkými a pokládejte 

jim věcné a konkrétní dotazy. 
Proč sis nedošla nakoupit? Bolí tě 
nohy? Bojíš se, že nebudeš mít sílu 
na cestu zpět? Dokud si oni sami 
nepřiznají, že potřebují pomoc, 
bude jednání dost obtížné. Důležité 
je ale myslet na to, že čím déle bu-
dou zapírat a nepřipouštět si prav-
du, tím horší pak bude zvrácení 
nastalého stavu,“ říká přední česká 
gerontoložka, docentka Iva Hol-
merová. Vhodná je také konzultace 
s odborníky nebo lidmi s podobný-
mi zkušenostmi. 

Kudy vede cesta?
Ideální stav je, když je člověk 

soběstačný, aktivní a zároveň se 
nebojí čerpat určitou míru po-
moci. „Pokud si senioři zvyknou 
na občasné návštěvy a výpomoci 
ze strany pečovatelů, v pozdějším 
věku nebudou mít již problém při-
jmout další pomoc, nebude to pro 
ně taková změna,“ říká Michaela 
Stachová, ředitelka Nadace Krása 
pomoci. Rozpoznání prvních změn 
je na rodinných příslušnících. Dů-

ležitá je fyzická a mentální aktiva-
ce a také výživa. Ta dodává energii, 
chrání před negativními vlivy pro-
středí a působí preventivně proti 
nemocem. Měla by být vyvážená 
a obsahovat dostatek plnohodnot-
ných bílkovin. Problémy s příjmem 
potravy vedou k podvýživě, jejímž 

důsledkem může být i ztráta sobě-
stačnosti. Problematice podvýživy 
se věnují třeba stránky www.vyzi-
vasenioru.cz, kde lze nalézt odbor-
né rady, jak daný stav zvrátit. Po-
kud člověk není schopen přijmout 
denní doporučenou dávku potřeb-
ných živin, doporučuje se zařadit 
vysokoenergetickou výživu, jakou 
je například nutridrink. „Co si bu-
deme nalhávat, starost o seniora je 
nejen nákladná finančně, ale také 
časově i jinak náročná. Nutriční 
nápoje a podobné doplnění stra-
vy však starost ulehčují. Obsahují 
všechny důležité živiny v optimál-
ním poměru a nezatěžují organis-
mus. Je možné je podávat dlou-
hodobě, neobsahují lepek a jsou 
dostupné v různých chuťových 
variantách. Ti, kteří se starají o své 
blízké, ocení, že jsou určeny k oka-
mžitému použití, šetří čas a celko-
vě usnadňují péči o nemocného,“ 
dodává docentka Iva Holmerová.

Screening součástí 
vyšetření

Nutriční screening je jednodu-
chý nástroj pro zhodnocení nutrič-
ního stavu pacienta. Lékaři jej také 
často používají k vytipování rizi-
kových onemocnění. Pravidelné 
sledování stavu výživy pacienta by 
mělo být součástí vyšetření u léka-
ře. Existuje řada typů screeningu. 
Zahrnují různě podrobné informa-
ce zejména o váze člověka a jejím 
vývoji, ale i další údaje. Nutriční 
screening provádí jak lékaři, tak 
také nutriční terapeuti. Pokud tedy 
chcete znát opravdový stav svůj či 
vašeho blízkého, obraťte se na od-
borníky.    Jitka Pavlová

jitka.pavlova@prkonektor.cz

Skryté volání o pomoc  
aneb když už člověk nestačí

Co vám napoví?
•  Nižší zájem o vlastní vzezření
•  Prázdná lednice/absence 

čerstvých potravin
• Nepořádek v domácnosti
•  Přeplněná poštovní schránka
•  Nahromaděné špinavé 

prádlo
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Všichni si určitě z dětství pa-
matujeme na školní hodiny tě-
lesné výchovy. Někteří měli to 
štěstí, že kantor více než na vý-
kony dbal na radost ze hry a tím 
i posilování dobrých vztahů 
v kolektivu. V jiných případech 
ale tělocvik připomínal spíše 45 
minut utrpení, což se pak odráží 
v našem vztahu ke sportu v do-
spělosti. Také platí, že čím je 
člověk starší, tím méně sportuje. 

Průzkumy ukazují, že ve vě-
kové kategorii 64–74 let spor-
tuje pouze 12,5 % lidí (zatím-
co v období okolo 35 let je to  
54%). I když po odchodu do dů-
chodu by člověk měl mít dost 
času na sport, nemá často na něj 
již dostatek peněz. Přesto však 
je jeho potřeba pro udržení psy-
chické i fyzické kondice neod-
diskutovatelná, a to zejména 
v pozdějším věku.

I proto realizuje olomoucký 
spolek Povzbuzení, z. s. projekt 
Cvičení pro zdraví a animační 
programy pro OZP. Ten je za-
měřen na posílení a protažení 
celého těla, na rozvoj smyslů, 
fantazie a vztahů v kolektivu, 
k čemuž přispívá jedinečná at-
mosféra, kterou mohou účastní-
ci zažít díky centru Snoezelen. 
„Principem metody snoezelen 
je prostřednictvím zrakových, 
sluchových, čichových a hma-
tových podnětů vytvořit bezpeč-
né stimulující prostředí, které 
plní funkci relaxační, poznávací 
a interakční. Pozitivní účinky 
snoezelen prostředí na kvalitu 
života klientů byly prokázány 
již v mnoha výzkumech,” vy-
světluje předsedkyně spolku 

Příjemný projekt snoezelen: spolek 
Povzbuzení zve na cvičení pro seniory

Jana Málková. Kurz Cvičení pro 
zdraví, který je určen i pro seni-
ory, vede zkušená lektorka Iva-
na Svobodová, cvičitelka jógy 
II. stupně. Lekce cvičení přibli-
žuje takto: „Při vedení cvičení 
se zaměřuji především na zdra-
votní účinky. Preferuji kombi-
naci jógy a zdravotního cviče-
ní a snažím se vše přizpůsobit 

lidem, kteří zrovna na lekci při-
jdou. Ráda hledám varianty cvi-
ků tak, aby je zvládl opravdu 
každý, ať už má jakékoliv zdra-
votní omezení.“

Projekt finančně podpoři-
lo statutární město Olomouc 
a Olomoucký kraj. Informace 
naleznete na webových strán-
kách www.povzbuzeni.cz.



10 Olomoucký senior | 2/2018| ze společnosti

Třetí ročník sportovního sou-
těžení pro seniory se odehrával 
ve čtvrtek 17. května v hale TJ 
Lokomotiva Olomouc. Akci po-
řádala Krajská rada seniorů Olo-
mouckého kraje. Účast byla vel-
ká a nadšení účastníků ještě větší. 
Soutěž měla dokonce i meziná-
rodní charakter, a to díky účasti 
slovenských a polských seniorů. 
Spolu s nimi se sportovního dne 
zúčastnilo přes čtyřicet družstev. 
Soutěžilo se například v běhu, 
minigolfu, střílení gólu apod. 
Zlatou medaili obhájil loňský 
vítěz ze slovenského Bardejova, 
stříbro patřilo seniorkám z Jívové 
a bronzové medaile získal tým ze 
Zábřehu. 

Ocenění pro nejstaršího spor-
tovce získal pan Vojtěch, který se 
narodil v roce 1936. Členové jeho 
družstva z olomouckého Klubu 
pro seniory Karafiátová na něj 
a jeho sportovní výkon byli ná-
ležitě pyšní. Pan Vojtěch je jistě 
inspirací pro mnoho z těch, kteří 
si myslí, že sportovní den již není 
pro ně.

Podzimní aktivity pro seniory 
zahájí ve čtvrtek 13. září sportov-
ní den organizovaný statutárním 
městem Olomouc ve Smetano-
vých sadech v okolí restaurace 
Fontána od 10 do 14 hodin. Se-
niory čeká nejen sportovní klání, 
ale také setkání s přáteli při živé 
hudbě. Od 11 do 13 hodin bude 
zájemcům zdarma k dispozici vo-
zítko Ološlap. Přijďte si zasoutě-
žit nebo jen podívat, poslechnout 
si pěknou písničku a jen tak si 
něco z disciplín vyzkoušet, popř. 
fandit přátelům, kteří to jistě oce-
ní a vylepší si své osobní výkony.

Sportovní dny pro seniory: květnový  
je za námi a na září se chystá další

Foto: Miloslav Foltýn

Závodit budou tříčlenná druž-
stva. Poté, co obdrží startovní čís-
la a soutěžní karty, budou soutě-
žící postupně obcházet sportovní 
stanoviště, kde na ně čeká napří-
klad jízda na koloběžce, řešení 
rébusů, střelba z laserové pistole 
a mnoho dalších disciplín. 

Družstva, která se umístí 
na prvních třech místech, obdrží 
pohár a drobné ceny. Po vyhláše-
ní vítězů proběhne losování cen 
pro všechny účastníky sportov-
ního dne, které poskytne sponzor 
DECATHLON – děláme sport 
dostupnější. Vyhrát tedy může 
opravdu každý, byť skončí na po-
myslném žebříčku poslední.

Registrace probíhá do 7. 9. 
2018 na adrese zdislav.dolecek@
olomouc.eu nebo na telefonu 
585 562 105. Je potřeba nahlásit 
název družstva. Prvních 10 při-
hlášených družstev získá zdarma 
trička pro své členy. Propozice 
najdete na stránkách www.prose-
niory.olomouc.eu. (zd)

Policisté navštívili seniory 
na táboře v Heroltovicích

S účastníky tábora pro senio-
ry v Heroltovicích u města Liba-
vá se v polovině června setkali 
policisté z Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje. 

Přibližně stovka seniorů se 
tak mohla zapojit do zajímavých 
aktivit, které pro ně olomouč-
tí policisté připravili. V rámci 
těchto činností si vyzkoušeli 
například znalosti dopravní pro-
blematiky nebo působení návy-
kových látek na lidské vnímání, 
což simulovaly speciální brýle. 
Obdivovat mohli rovněž poli-
cejní motocykl.

„Všichni měli v závěru setká-
ní možnost prodiskutovat i pro-
blematiku osobní bezpečnosti 
a další témata spjatá s aktuální 
trestnou činností v kraji či další 
oblasti policejní činnosti,“ uved-
la mluvčí Lenka Vanková.
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Na středu 23. května připravil 
výbor klubu zájezd do Prahy. Pří-
prava byla náročná, už dva měsí-
ce předem bylo třeba zajistit jak 
dopravu, lístky do divadla, tak 
i celkový program. A bylo ráno 
dne „D“ a na vlakovém nádraží 
Olomouc se schází parta výle-
tuchtivých nadšenců. Ale jedna 
účastnice stále chybí a do od-
jezdu vlaku zbývají jen minuty. 
Po telefonátu, že už je na cestě, 
také doráží, dveře vlaku se zaví-
rají a vyrážíme.

Cesta do Prahy už probíhá bez 
komplikací, osmnáctičlenná sku-
pina se těší na výlet. Po příjezdu si 
někteří vyřizují slevové průkazky 
na Informacích MHD Praha, jiní 
kupují jen jízdenky a vyrážíme 
do víru velkoměsta. První kro-
ky vedou Opletalovou ulicí přes 
Václavské náměstí, pasáží Lu-
cerna ke vchodu do divadla ABC, 
kde se večer sejdeme na před-
stavení. A pak už namazat nohy 
a jdeme dál. Přes Františkánskou 

zahradu, mimochodem oázu klidu 
i s veřejnou toaletou (za 10 Kč) 
uprostřed města. Metrem se pře-
sunujeme na Malou Stranu a naší 
první zastávkou je Valdštejnská 
zahrada. Prohlídka i s malou sva-
činkou nám zabere půl hodinky 
(jsou zde také veřejné toalety, ale 
už za 15 Kč). Přes nádvoří Vald-
štejnského paláce, sídlo Senátu, 
Malostranským náměstím jdeme 
na Karlův most, kocháme se „pa-
noramaty“, sledujeme cizinecký 
cvrkot a umělce, jak malíře, tak 
hudebníky. A další půlhodina je 
pryč. 

Nakrátko se zastavíme u so-
chy Karla IV. u Staroměstské 
mostecké věže a ulicí Karlovou 
jdeme na Staroměstské náměstí. 
V Celetné navštívíme muzeum 
voskových figurín. A protože už 
nás pobolívají nohy, posadíme se 
u Prašné brány. Pak se metrem 
přesunujeme na náměstí Míru, 
využíváme, že je otevřen kostel 
sv. Ludmily a jdeme na prohlídku. 

V klubu Vinohradského divadla 
máme oběd a pak už nás čeká 
hodinová prohlídka divadla. Přes 
hlediště, kde se dozvídáme něco 
o historii Vinohradského divadla, 
které v loňském roce oslavilo 110. 
výročí vzniku, jdeme na jeviště, 
kde můžeme sledovat práci „kuli-
sáků“ a technické zázemí divadla. 
Dále máme možnost nahlédnout 
do šaten herců divadla, paní Hany 
Maciuchové a Nadi Konvalinko-
vé. Ve sklepě jsme byli ve skladu 
nábytku a truhlářské dílně. 

A protože máme ještě čas, než 
se přesuneme na večerní předsta-
vení do „ABC“, jedeme na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, kde je za-
jímavá stavba kostela Nejsvětější-
ho srdce Páně od architekta Josipa 
Plečnika. A potom ti, kterým ještě 
nohy slouží, jdou k Žižkovské 
televizní věži. Jedeme výtahem 
do druhého vyhlídkového patra 
a z výšky 96 metrů se kocháme 
pohledem na Prahu, vidíme i Říp.

Trochu se horší počasí 
a na cestě zpět nás chytí liják. 
Schováme se do hospůdky, kde 
jsme před tím zanechali unavené. 
Po půlhodince jedeme do divadla 
na představení 60‘s aneb Šede-
sátky autorské dvojice Jiří Janků 
a Petr Svojtka. Hra, pojatá jako 
hudební komedie, se všem moc 
líbila. A protože představení kon-
čilo ve tři čtvrtě na deset a vlak 
nám z hlavního nádraží odjížděl 
ve 22.19 hodin, nastal úprk na ná-
draží. Vše jsme stihli, usadili se 
a masírovali unavené končetiny 
po náročném výkonu. Krokoměr 
nám ukázal neuvěřitelné číslo 
20 880! Zdeněk Kalvoda,  
 vedoucí klubu

Klub pro seniory Polská:  
vlakem do Prahy
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Po vánočním klidu a sváteč-
ním hodování volí mnoho lidí 
v prvních měsících nového roku 
raději půst s vidinou rychlého 
shození přebytečných kil. Těch 
se často zbavují nezdravou ces-
tou bez ohledu na vlastní organi-
smus. Specifickou skupinou jsou 
lidé staršího věku, jejichž diety 
se nejčastěji přizpůsobují růz-
ným onemocněním. Avšak i zde 
je nutné držet se základních pra-
videl zdravé výživy, doplnit je 
aktivním pohybem a především 
dbát na kvalitu stravy, protože ta 
je klíčem ke zdravému, vitální-
mu životu.

Jaký je ten správný 
způsob hubnutí?

Senioři by se měli vyvarovat 
těch redukčních diet, které zcela 
odmítají některé důležité potra-
viny, i veganství, jenž zakazuje 
přijímání živočišných bílko-
vin. Pokud je starší člověk nu-
cen dodržovat určitá stravovací 
omezení, neměl by zapomínat, 
že strava musí být vždy pest-
rá a ve správném poměru musí 
obsahovat bílkoviny, sacharidy 
i tuky. Zároveň je třeba myslet 
na rovnováhu mezi množstvím 
přijaté a vydané energie. Nejlep-
ším způsobem, jak vydat energii, 
je dostatek pohybu. Také by-
chom neměli zapomínat, že veš-
keré váhové změny by měly být 
pomalé a dlouhodobého rázu.

„Povánoční diety? Na ty by 
senioři měli rychle zapomenout. 
Lidé vyššího věku jsou čas-
to omezeni dietami vzhledem 
k různým onemocněním. Pokud 
ale netrpí obezitou, která již 

u starších seniorů není tak častá, 
neměli by organismus zatěžovat 
dalšími omezeními, která nejsou 
nutná. Naopak by se měli snažit 
jíst pravidelně, vyváženě a ne-
omezovat se v množství jídla 
či ubírat z velikosti porcí,“ říká 
přední česká gerontoložka do-
centka Iva Holmerová. 

Množství denně 
přijímané stravy 
nezmenšujte

Ve stáří všeobecně klesá vy-
užitelnost živin, což může být 
dáno trávicími i metabolický-
mi důvody, proto by se lidé po-
kročilého věku měli vyvarovat 
omezování množství jídla. Pak 
by jim totiž mohla hrozit pod-
výživa. Obvyklým jevem je, že 
strava seniorů je nevyvážená, 
obsahuje nadbytek tuků i cukrů, 
a naopak málo kvalitních bílko-
vin. Vliv na příjem a zpracování 
potravy mohou mít také streso-
vé podněty, jako jsou traumata, 

stres z operací či vliv nemocí. 
Právě vyvážená a pestrá strava 
podporuje jedince proti takzva-
nému syndromu křehkosti, jenž 
se projevuje mimo jiné větší 
náchylností k horšímu zvládání 
stresových podnětů. Právě křeh-
kosti, jak jí předejít nebo ji zvrá-
tit se věnují i webové stránky 
www.vyzivasenioru.cz.

Aktivní pohyb vše 
ideálně podpoří

Stárnutí je nevyhnutelný 
komplexní proces, který ovliv-
ňuje také pohybový aparát a sva-
lový systém. Celkově se snižuje 
poměr svalové hmoty, to však 
není důvod k úplnému ukončení 
pohybu. Zcela naopak! Pohybo-
vá aktivita by měla být každo-
denní součástí každého jedin-
ce, bez ohledu na věk, protože 
pozitivně ovlivňuje psychické, 
fyzické i sociální hledisko, pů-
sobí proti depresím, podporuje 
kvalitní spánek. Nehledě na to, 
že cvičení a posilování svalstva 
zvyšuje rovnováhu a stabilitu, 
a díky tomu snižuje riziko pádů. 
Základním pravidlem je samo-
zřejmě střízlivě zhodnotit svůj 
zdravotní stav a na tomto zákla-
dě volit náročnost fyzické zátěže. 
Pokud senior se sportem začíná 
až v této pokročilé fázi života, je 
dobré poradit se se svým či spor-
tovním lékařem o nejvhodnější 
formě a náročnosti. V případě, že 
je člověk zdráv a bez omezení, 
je lepší soustředit se na posilová-
ní větších svalových skupin než 
jednotlivých partií. 

„Třeba jen malou procház-
ku by měl mít každý na svém 

odborník radí: Ve zralém věku  
se dietám raději vyhněte

Strava by měla být:
• Pestrá
•  Vyvážená (vyvážený poměr 

bílkoviny / sacharidy  
/ tuky)

• Bohatá na kvalitní bílkoviny
•  Podávaná v menších por-

cích vícekrát denně

Vše je třeba doplnit aktivním 
pohybem. Ten má pozitivní 
vliv na psychickou, fyzickou 
i sociální kondici, prodlou-
žení soběstačnosti, kvalitní 
spánek a působí pozitivně 
proti depresím a preventivně 
proti syndromu křehkosti.
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denním rozvrhu. Pro lidi starší-
ho věku je to obzvlášť důležité, 
i málo pohybu totiž pomáhá udr-
žovat svaly aktivní a podporuje 
tak jejich soběstačnost. Jedním 
ze základních pravidel je za-
chovávat si rezervy a necvičit 
do bolesti nebo dokonce přes 
práh bolesti,“ dodává docentka 
Holmerová.

Jak na správné 
stravování?

Důležitý je příjem bílkovin, 
který by denně neměl klesnout 
pod 0,8 g/kg tělesné hmotnosti, 
ale u starších lidí se doporučuje 
více: optimálně 1,2 g/kg tělesné 
hmotnosti. Dále by strava měla 
být pestrá a svým složením vy-
vážená. Jíst by lidé měli poma-
lu, pravidelně a ideálně větší 
množství menších porcí. Pokud 

člověk není schopen přijmout 
veškeré denní potřebné množ-
ství živin přirozenou cestou, 
pohodlné řešení nabízí nutriční 
drinky, které obsahují ideální 
množství živin ve vyváženém 
a doporučeném poměru, včetně 
energie. Na jídle si je třeba po-
chutnat a nebrat jej jako nevy-
hnutelnou součást každého dne, 
kterou ale samozřejmě je. „Se 
stoupajícím věkem klesá pocit 

hladu i žízně. A ačkoli senioři ří-
kají, že jim toho například k obě-
du stačí málo, že toho již tolik 
nesnědí, je třeba pamatovat, že 
tělo potřebuje denně dostat ur-
čité množství živin. Strava má 
velký vliv na fyzickou i psychic-
kou kondici a jde ruku v ruce 
s vitalitou, i ve zralém věku, 
a řekla bych, že zejména ve zra-
lém věku, jsou pro kvalitu života 
důležitá dobrá kondice a dobré 
zdraví,“ doplňuje docentka Iva 
Holmerová. 

Více informací na  
www.vyzivasenioru.cz

Který sport zvolit?
Ideální je:
• Chůze a lehká turistika
• Nordic walking
• Jízda na kole
• Plavání
• Rytmická cvičení 

To vše v pomalejším tempu 
a s menší zátěží.

Čemu se vyhnout?
•  Cvikům s dynamickými 

změnami polohy těla
• Švihovým cvičením
• Poskokům, přeskokům
•  Celkově rychlému tempu 

cvičení

nedoporučuje se ani běh, 
pokud na něj není člověk 
dlouhodobě zvyklý.
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Novou možnost aktivního trá-
vení volného času mají od letoš-
ního léta senioři v Olomouci-Řep-
číně. Právě 21. června na adrese 
Svatoplukova 11 v rekonstruova-
ných prostorách Komise městské 
části otevřelo statutární město 
Olomouc v pořadí jednadvacátý 
klub pro seniory. Vedení města se 
tak rozhodlo s ohledem na narůs-
tající počet seniorů v Olomouci 
a snahu nabídnout starším obča-
nům bezpečné zázemí pro společ-
né setkávání a podporovat jejich 
aktivní způsob života v prostředí, 
které důvěrně znají, kde žili a žijí. 
Zaplní se tak pomyslné bílé místo, 
které v této lokalitě z hlediska po-
dobné nabídky bylo. 

Činnost městských klubů pro 
seniory a zájem o ně je léty prově-
řenou tradicí – některé totiž fungu-
jí už více než 55 let. „Jsme rádi, že 
se nabídka pro seniory rozšiřuje. 
Město Olomouc je v této oblasti 
jedním z mála měst v České repub-
lice, které kluby pro seniory zřizu-
je tak, aby byly pro občany dané 
lokality dostupné a oni tak mohli 
do klubu bezpečně docházet. Po-
važte, že číslo 21 je zcela mimo-
řádné. Množství klubů pro senio-
ry a aktivity v nich ocenilo v roce 
2017 také Ministerstvo práce 
a sociálních věcí druhým místem 
v celostátní soutěži Obec přátelská 
seniorům,“ připomněl náměstek 
primátora Ladislav Šnevajs.

Co se bude v klubu dít? Kromě 
akcí, které pořádá pro kluby seni-
orů Magistrát města Olomouce, 
si členové klubů organizují náplň 
činnosti podle svých zájmů a mož-
ností. Klub od klubu se svou náplní 
liší. Některé kluby více navštěvují 

Město olomouc otevírá nový klub  
pro seniory, již jednadvacátý v pořadí

Proč jsem členkou Klubu seni-
orů? Není to jen počtem mých 
let, avšak hlavně potřebou být 
v kontaktu s lidmi, kteří snad 
prožívají podobné problémy 
jako já, zdravotní i sociální. 
Jsem vděčná za tuto možnost 
a znovu si uvědomuji, že sdílené 
starosti jsou poloviční a sdílené 
radosti jsou hned dvojnásobné. 
Díky!  Dana Pečová,  
 KS Karafiátová

Nový klub seniorů sídlí na stejné adrese jako škola, senioři se tedy 
budou potkávat s nejmladší generací.  Foto: B. Martinovská

divadelní představení, někde si 
rádi zazpívají, jinde se hrají šachy, 
cestují po okolí Olomouce, někde 
je oblíbená turistika. Ve všech klu-
bech se pravidelně plánují bese-
dy, přednášky, ale také poznávací 
zájezdy. Jak bude klub úspěšný, 
záleží hlavně na jeho členech a sa-
mosprávě, kterou si členové kaž-
dého klubu pravidelně volí.

Jaké se chystají akce 
v nejbližší době?

Kromě podpory činnosti klu-
bů pro seniory rozvíjí město Olo-
mouc podmínky pro důstojný 
život a volný čas seniorů také bo-
hatou nabídkou kulturních či spor-
tovních programů. Senioři se tak 
mohou zapojit například do spor-
tovního dne ve Smetanových sa-
dech, kde i ti poslední mohou 
vyhrát cenu. Akce se bude konat 
ve čtvrtek 13. září. O týden pozdě-
ji, ve čtvrtek 20. září, pozve měs-
to Olomouc seniory na tradiční 
a oblíbenou veselici s živou hud-
bou k tanci i poslechu do pavilonu 

A na Výstavišti Flora. Více infor-
mací o klubech pro seniory na-
leznete na webových stránkách, 
zejména na www.facebook.com/
olomouckysenior a www.prose-
niory.olomouc.eu, popřípadě vám 
je rádi poskytnou zaměstnanci od-
boru sociálních služeb Magistrátu 
města Olomouce:
PhDr. Eva Trčková, 585 562 112, 
eva.trckova@olomouc.eu
Mgr. Zdislav Doleček, 
585 562 105, zdislav.dolecek 
@olomouc.eu (zd)
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Narodila se v bulharské Sofii, 
tam i vystudovala střední ško-
lu a výtvarnou akademii.  Svou 
uměleckou dráhu ale nastartovala 
a absolvovala v Československu, 
potažmo v České republice. Dílo 
akademické sochařky Kapky 
Touškové, která se věnuje umě-
leckému zpracování skla, viděli 
lidé v dalekém Íránu, Mexiku, 
Kanadě, Nizozemsku a v mnoha 
dalších zemích světa, zdobí i bez-
počet soukromých sbírek. Jednu 
z jejích prací ale mohou Olomou-
čané vidět kdykoliv. Kapka Touš-
ková totiž vytvořila originální 
okna, která zdobí gotickou kapli 
svatého Jana Křtitele v areálu ka-
tedrály svatého Václava. Okna 
jsou vidět i z parku pod katedrá-
lou. Od roku 2013 žije sochařka 
v rodinném domě v Droždíně.

Paní Toušková, kdy jste se vlast-
ně ocitla v Československu? 

V září to bude už padesát pět let, 
přišla jsem sem v roce 1963. Tehdy 
jsem dostala stipendium na studi-
um v zahraničí a vybrala jsem si ze 
dvou možností studium na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Pra-
ze. V září jsem na letišti zamávala 
rodičům a odletěla do Prahy. I když 
jsem myslela, že se tam po studiích 
vrátím, už se to nikdy nestalo. 

Sehrálo v tom rozhodnutí roli 
i to, že máte české kořeny? 

Ano, když jsem v dětství zjisti-
la, že naše rodina pochází z Čech, 
bylo to pro mě důležité. Začala 
jsem se učit česky. Mimochodem, 
dozvěděla jsem se to dost drsným 
způsobem, něčím jsem naštvala 
děti venku a tehdy mi někdo řekl, 
že jsem nafoukaná Češka. Byla 

jsem z toho zmatená, ptala jsem se 
tatínka, kdo tedy jsem, a on mi to 
všechno vysvětlil. Do Bulharska 
odešel v 19. století můj praděde-
ček, který pocházel z jižních Čech. 

Když jste se pak ocitla v Praze, 
bylo to pro vás těžké? Kontakto-
vala jste hned zdejší příbuzné? 

Tatínek našim příbuzným psal, 
že budu v Praze a kde budu stu-
dovat. Setkala jsem se s nimi ale 
až po čtyřech měsících od chví-
le, kdy jsem sem přijela poprvé. 
Z počátku jsem pravidelně létala 
zpátky domů do Sofie, na víken-
dy. Stýskalo se mi. Dělala jsem 

tou dobou vlastně takový most 
mezi Čechy v Čechách a Čechy 
v Bulharsku. 

Ovlivnila vás tradice českého 
sklářství? 

Určitě ano. Já jsem od mala 
moc ráda kreslila, věděla jsem, 
že budu studovat nějaký výtvarný 
obor, ale teprve v Praze se roz-
hodlo, že se budu věnovat umě-
leckému sklu. Nelituju toho, bylo 

to dobré rozhodnutí, práce se 
sklem je úžasná, i když se jí dnes 
už nemůžu kvůli zdravotnímu 
stavu věnovat. 

Vy jste po studiu pracovala v ně-
jaké instituci, nebo jste se živila 
výhradně svou tvorbou?

Od počátku jsem byla umělec 
na svobodné noze, musela jsem se 
živit tím, jaké zakázky jsem sama 
dokázala získat. A šlo to dobře, 
vytvořila jsem opravdu hodně děl 
a nemůžu si stěžovat, že by mi 
bylo zle. Mnoho předmětů jsem 
vytvořila na zakázku, věnova-
la jsem se i restaurování vitráží 
v církevních stavbách, vytvářela 
i nové vitráže jak pro historické 
objekty, tak pro novostavby. 

Jednu církevní stavbu jste vlast-
ně dotvořila i v Olomouci, že? 

Ano, pro kapli svatého Jana 
Křtitele jsem vytvořila na začát-
ku osmdesátých let okenní vitrá-
že z řezaných skleněných desek.  
Každé okno tvoří kolem čtyř sto-
vek takových desek. Tehdy jsem 
ještě žila v Praze a dva roky jsem 
kvůli této práci dojížděla do Olo-
mouce. Byla to moc hezká zakáz-
ka, líbila se mi jak olomoucká 
katedrála, tak i krajina okolo Olo-
mouce, ta velká pole a louky. 

Jaké to je vidět po tolika letech 
své dílo na nejvýznamnější cír-
kevní památce Moravy? 

Je to dobrý pocit, ráda ta okna 
vidím. Když za mnou jednou 
za rok přijede z Bulharska návště-
va, vždy se jdeme do katedrály 
znovu podívat, a tak samozřejmě 
nevynecháme ani ty moje vitráže. 

 Michal Folta

sochařka toušková: každý rok  
se jdu na okna v katedrále podívat
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Vzpomínáte si ještě na to hor-
ké jaro roku 1968? Ono bylo totiž 
horké i doslovně, 23. dubna roku 
1968 byly nejteplejší Velikonoce 
v historii měření vůbec, teplota 
v pražském Klementinu vystou-
pila na 30,9 °C. Ti nejmenší byli 
ale hlavně nadšení ze žvýkaček 
Pedro, které zrovna přišly do ob-
chodů a ze kterých se konečně 
daly dělat taaaakovéhle bubliny, 
úplně jako z těch amerických. 
A větší kluci okukovali krás-
né slečny v minisukních, opět 
o něco kratších než v roce 1967. 
Mimochodem, v roce 1968 se sta-
la Miss Československa (tedy po-
staru Dievča 68) krásná Jarmila 
Teplanová z Košic.

Anebo naopak holky okukova-
ly mládence, kteří na návsi túro-
vali své „fichtly“, tedy motocykly 
značky Jawa Pionýr, patřičně vy-
zdobené koženkovými třásněmi. 
Mládenci dostali roku 1968 také 
hezký dárek, poslední sportovní 
model Pionýra Jawa Mustang. 

Volné soboty a zlatá 
éra chataření

A pracující lid dostal dárek ob-
zvlášť cenný – v roce 1968 byly 
zrušeny pracovní soboty. Ani 
soudruzi plánovači nemohli opo-
menout fakt, že pracovní morálka 

o sobotách byla i na socialistické 
poměry žalostná, takže se Česko-
slovensko přidalo k těm progre-
sivním evropským zemím, které 
již dříve zavedly pětidenní pra-
covní týden. Díky tomu se roz-
vinula zlatá éra chataření a cha-
lupaření nebo také trampingu. 
Pamatujete si někdo, že trampský 
festival Porta byl v roce 1968 ješ-
tě v Ústí nad Labem?

Ještě než to horké jaro začalo, 
nás jako správné Čechy zahřál 
fenomenální úspěch skokana Ji-
řího Rašky, který 11. února 1968 
získal pro Československo první 
zlatou medaili na zimních olym-
pijských hrách… Počkat, kde 
to jenom bylo?… V Grenoblu! 
A když pak v únoru vyzval nově 
zvolený první tajemník ÚV KSČ 
Alexander Dubček na VII. sjez-
du JZD k prohlubování „sociali-
stické demokracie“ a větší účasti 
všech pracujících na veřejném 
dění, bylo téměř jisté, že ta dlou-
ho očekávaná změna je skutečná 
a je potřeba začít konat.

Jaké bylo ono horké jaro památného roku 1968?
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Jaké bylo ono horké jaro památného roku 1968?
A děly se věci. Lidé se začali 

sdružovat, diskutovat a organizo-
vat do té doby nevídaným způso-
bem. Už 29. března byla obnove-
na skautská organizace Junák, za-
kázaná komunisty po roce 1948. 
Kdo mohl, hltal s tranzistorovým 
rádiem přitisknutým k uchu zprá-
vy z dubnového zasedání KSČ. 
Návrat občanských práv a svo-
bod, zrušení cenzury, svoboda 
tisku, socialismus s lidskou tváří 
– pojmy, které přinášely naději. 
Liberální atmosféru doby zrcadlil 
v povídkách, aforismech a epigra-
mech satirický a humoristický tý-
deník Dikobraz. Vladimír Renčín, 
Jiří Neprakta, Jan Vyčítal, Vladi-
mír Jiránek nebo Adolf Born se 
stali ikonami kresleného vtipu.

Brzy poté skupina politických 
vězňů odsouzených podle záko-
na 231/1948 Sb. založila Klub 
231, vznikl Klub angažovaných 
nestraníků.

Světový film v českých 
kinech

Jaro i vůbec celý rok 1968 byly 
neuvěřitelné i v kultuře. V ki-
nech měly premiéru generacemi 

diváků milované filmy jako Bo-
houš,  Farářův konec, Nebeští 
jezdci, Rozmarné léto, Spalovač 
mrtvol, Šíleně smutná princez-
na, Údolí včel, Všichni dobří 
rodáci, Zločin v šantánu a další. 
Mnohé z nich jsme pak znovu vi-
děli až po roce 1989. Byl to rok, 
kdy jsme drželi i v kinech krok 
se světem, takže v kinech běžely 
i čerstvé světové hity, jako třeba 
2001: Vesmírná odysea, Četník se 
žení, Planeta opic, Tenkrát na Zá-
padě nebo Vinnetou a Old Sha-
tterhand v Údolí smrti.

Ve Zlatém slavíku vítězí Marta 
Kubišová, která má na svém kon-
tě celkem tři zlaté slavíky. Mezi 
největší objevy roku patří Gol-
den Kids, kteří se stávají první 
českou superskupinou, když své 
síly spojí tři mimořádně oblíbení 
sólisté Marta Kubišová, Helena 
Vondráčková a Václav Neckář. 
Po pouhých dvou albech jejich 
kariéra náhle končí s nedobrovol-
ným odchodem Marty Kubišové. 
Hvězda Karla Gotta strmě stou-
pá, v Československu mu šlape 
na paty pouze Waldemar Matuš-
ka, avšak Gott se pomalu, ale jistě 
stává největším hudebním expor-
tem Československa všech dob. 
Německo, Las Vegas, Rio, Mosk-
va – tam všude ho vítají jako nej-
větší hvězdu střední Evropy.

Jaro plné velkých hitů
Na jaře 1968 zazněly poprvé 

na pódiích a v rádiu takové hity 
jako Lady Carneval od Karla 
Gotta, Lampa od Marty Kubi-
šové, Pták Rosomák nebo Žel-
va od Olympic, Nestůj a pojď 
od Václava Neckáře, Přejdi Jor-
dán od Heleny Vondráčkové – 
nedají se všechny vypočítat a je 

těžké vybrat těch pár „nejlep-
ších“. Někdo třeba na zahranič-
ních rádiích ladil tvrdou muziku 
v podání právě vzniklých kapel 
Led Zeppelin, Black Sabbath či 
Deep Purple. A staré máničky 
určitě nezapomenou na založe-
ní kapely Plastic People of the 
Universe. 

Jedním z vrcholů toho jara 
byla určitě oslava majálesu v Pra-
ze a v dalších městech. Rok 1968 
nebyl magickým pouze vývojem 
v tehdejším Československu, stu-
denti si chtěli připomínat i jiná vý-
ročí, například 100. výročí polože-
ní základního kamene Národního 
divadla. „Tehdejší studenti byli 
velcí recesisté, vyrobili tak z la-
texu repliku základního kamene, 
kterou s sebou nesli v alegorickém 
průvodu. Studenti z VŠCHT vyro-
bili moždíř a stříleli z ručně vyro-
bených děl, celá Praha jim mávala, 
bylo to opravdu skvělé,“ vzpomí-
ná jeden z organizátorů Miroslav 
Prokeš. V časopise Literární lis-
ty a třech denících vyšel 27. červ-
na manifest Dva tisíce slov. Možná 
to byla jedna z posledních kapek 
pro tehdejší sovětské vedení, které 
rozhodlo o tom, že demokratizaci 
a otevírání se Západu už v Česko-
slovensku není možné dále tole-
rovat. Možná bylo ale v Kremlu 
rozhodnuto už dávno, ostatně jarní 
cvičení vojsk Varšavské smlouvy 
na našem území jako by už bylo 
takovým nenápadným nácvikem 
pozdější invaze. 

A tak to hektické a nadějepl-
né jaro dotančilo až k létu, kte-
ré snad slibovalo čas na lenošení 
někde u vody. To ale ještě nikdo 
netušil, jak mrazivý bude srpen…

Michal Majer  
a Květoslav Richter
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Krátká vzpomínka na historii  
výtvarné skupiny olomoučtí

Začátky skupiny Olomouč-
tí se datují někdy do doby 
před více než čtyřiceti lety. Již 
v roce 1975 jsme chodili malo-
vat k paní Jemelkové. Já jsem 
do kruhu nastoupila v roce 
1984, kdy už jsme byli organi-
zováni pod hlavičkou Okresní-
ho kulturního střediska (OKS), 
které financovalo naši činnost. 
Jednou za měsíc jsme také cho-
dili malovat do ateliéru peda-
gogické fakulty podle živého 
modelu. Každý rok na jaře nebo 
na podzim jsme jeli na tři dny 
malovat do plenéru, kde se nám 
věnoval doktor Dvořák a hned 
na místě korigoval naše kres-
by. Potom jsme vše probírali 
i večer v ateliéru. V roce 1990 

bylo OKS zrušeno. Vystavovali 
jsme ale už tenkrát v Armádním 
domě, a tak jsme pokračovali 
ve svých schůzkách a výstavách 
právě tam. Nazvali jsme se po-
dle návrhu naší členky Milušky 
Březinové Olomoučtí. 

Zprvu nám Armádní dům po-
skytoval určitou částku na ma-
lířské potřeby a zajišťoval také 
víkendové přednášky nebo 

malování s malířem a grafikem 
Jalůvkou nebo s profesorem Ku-
čerou, případně jinými lektory 
z pedagogické fakulty. Ale jako 
mnoho jiných věcí, nakonec 
v rámci šetření vše zaniklo. Je mi 
to moc líto, ale i tak jsem ráda, že 
stále můžeme v sále Armádního 
domu vystavovat. To víte, je a byl 
to náš život. Malíř bez možnosti 
vystavovat je jako hudebník bez 
posluchačů. Není to ta radost. 

Tak jsem si trošku zavzpo-
mínala. Ostatně máme to vše 
podchyceno v kronice, kterou 
jsem tenkrát vedla. I když doba 
podobným aktivitám málo pře-
je, my stále tvoříme a vystavu-
jeme, a to je to hlavní!

 Milada Dancziová, 81 let
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Pohyb ladný, či pohyb s nasazením
Pohyb může mít nejrůznější podobu. Pohybovat 

se můžeme ladně, a to například při tanci, a pohy-
bovat se můžeme i se zápalem a s nasazením všech 
sil, což je často případ sportu. Tanci se věnovali 

senioři z Olomouce a okolí při tradiční taneční ve-
selici na Výstavišti Flora, sportovnímu zápolení pak 
při Sportovních hrách seniorů v hale TJ Lokomotiva 
Olomouc.  Foto: Štefan berec a Dušan Fišara
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