Olomoucký senior
3/2018 | čtvrtletník statutárního města Olomouce

Rekordy umí
překonávat
i senioři!
Strany 4 a 19

• ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ • ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ • ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ •
Tentokrát soutěžíme o 3×2 vstupenky na adventní koncerty, z nichž dva se uskuteční v Olomouci
a jeden v Prostějově. Na odměnu se tak mohou těšit
hned tři vylosovaní výherci, kteří pošlou do 30. listopadu 2018 na e-mail odb.sv@olomouc.eu správnou
odpověď na soutěžní otázku:
Kde je doma komorní soubor Barocco sempre
giovane? (najdete např . na Internetu)

Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého
čísla: Miss Československa roku 1968 se stala Jarmila Teplanová z Košic. Výhercem večeře s primátorem města Olomouce, Antonínem Staňkem, byl ze
správných odpovědí vylosován pan Bohuslav Rozhold z našeho města. Blahopřejeme!

EVA URBANOVÁ
A BAROCCO SEMPRE GIOVANE

a známé věty z barokních koncertů pro housle, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha či
Antonia Vivaldiho v doprovodu Janáčkova komorního orchestru. Barokní program zakončí kompletním
provedením Vánočního concerta grossa č. 8 g moll
op. 6 Arcangela Corelliho.
Jiskřivou hudbu barokních mistrů v druhé polovině večera vystřídá program ryze vánoční, sestavený z překrásných vánočních melodií, písní a koled
z celého světa, a to ve speciálních aranžích pro sólové housle, smyčcový orchestr, příčnou ﬂétnu, hoboj
a harfu. Koncert se uskuteční v sobotu 15. prosince
2018 ve Společenském domě v Prostějově.

Eva Urbanová (soprán) za doprovodu komorního
hudebního souboru Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) vám v sobotu 15. prosince 2018
v Clarion Congress Hotelu v Olomouci zpříjemní
sváteční večer mimořádným koncertem, ze kterého
dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se
Štědrého dne. Nenechte si ujít tento jedinečný vánoční koncert Evy Urbanové!

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II .

Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska vystoupí v sobotu 22. prosince 2018 v Clarion Congress Hotelu
v Olomouci za doprovodu Bílého pěveckého sboru
s hosty Janem Toužimským a Zbigniewem Czendlikem. Nenechte si ujít Bílé Vánoce Lucie Bílé II.!

PAVEL ŠPORCL – VÁNOCE 2018

I letos si houslista Pavel Šporcl pro své posluchače připravil nový vánoční program. V první polovině svátečně laděného koncertu provede oblíbené

Bližší informace ke všem třem koncertům najdete na www.topkoncerty.cz, předprodej vstupenek je
na www.ticketkultura.cz/cs/vstupenky
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Vážení
čtenáři,
s potěšením
vám předkládáme třetí letošní číslo našeho i vašeho
čtvrtletníku
Olomoucký senior. Proč říkám
„vašeho“? Nejde jen o to, že časopis připravujeme pro Vás, ale
připravujeme jej s Vámi. Jen se
podívejte na následující stránky
a uvidíte, jak velký podíl tvoří
příspěvky od Vás, olomouckých
seniorů.
Kromě vašich příspěvků najdeme uvnitř tohoto čísla i mnoho dalších zajímavých textů.
Osobně mě zaujal popis atmosféry v Olomouci před sto lety, kdy
se hroutilo Rakousko – Uhersko
a rodil se nový československý
stát. Velmi zajímavé a inspirující je i povídání s profesorem
Milošem Traplem, známým historikem, který je i ve svých třiaosmdesáti letech pořád v plném pracovním vytížení. Před
pár dny začal podzim a to je,
navzdory jakémusi obecnému
přesvědčení, velmi milé a inspirativní období. Během podzimu
se přírody zklidňuje, dozrává
a nabízí výsledné plody. V našem životě to je přeci podobné.
Ono zklidnění po hektickém jaru
a žhavém létu je krásné, dovoluje dosáhnout harmonie a také
nové kvality. Vždyť právě takový
je například pohled na podzimní
les, zahradu či stromy v parku.
Váš Ladislav Šnevajs,
náměstek primátora

Olomoucký senior, čtvrtletník olomouckých seniorů, 4. ročník. | Vydává statutární město Olomouc,
Horní nám. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308 | šéfredaktor JUDr. Hynek Pečinka (hynek.pecinka@olomouc.eu),
editor Mgr. Michal Folta (michal.folta@olomouc.eu), sazba MMOl.
Počet výtisků: 5 tisíc kusů. Tiskne: Epava Olomouc, a. s. | Registrační číslo: MK ČR E 21554. Toto číslo vyšlo 26. září 2018.
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Dort, dárky i milí hosté: senioři mohou
slavit s Rodinným centrem Provázek
Rodinné centrum Provázek se
už nyní těší na neděli 21. října, kdy
oslaví 17. výročí svého založení.
Oslava narozenin proběhne v Komunitním centru Pešek na Nových
Sadech, otevřeno je pro rodiny
s dětmi a vítáni jsou i prarodiče.
„Zveme i seniory z domu na Peškově 1, kde pořádáme tuto narozeninovou oslavu už potřetí,“ vzkazují organizátoři seniorům.
A co se chystá? Přijede maňáskové křesťanské divadlo z Prostějova, proběhnou zpívánky a dětská tvořivá dílna bude plná papírových zvířátek. Nebude chybět
ani občerstvení a zmíněný narozeninový dort. Začíná se v 16:30.

Provázek nabízí
zapojení i seniorům

Rodinné centrum Provázek je
nezisková organizace zaměřená
na vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Jeho cílem
je ukázat hodnotu rodiny a poskytnout rodinám možnost obnovit
a načerpat síly po stránce duševní,
duchovní i fyzické. Důležité je, že
podporuje i mezigenerační vztahy.

V RC Provázek jsou vítáni
i prarodiče a senioři. Zúčastňují
se tvořivých dílen, někteří dávají
své výrobky do vánočního nebo
velikonočního jarmarku, jiní doprovázejí vnoučata do kroužků
nebo příměstských táborů. Oblíbené jsou jednorázové akce, jako je
Karneval, Mikuláš a právě oslava
narozenin Provázku, kdy často
přijde celá široká rodina. Zkušené
seniorky – babičky často pomáhají
při hlídání dětí v době vzdělávání

rodičů či při akcích Celé Česko čte
dětem a Noc s Andersenem. Jedna
z babiček se už několikrát zapojila
do realizace příměstského tábora.
Mnozí prarodiče se vypraví do RC
Provázek s vnoučaty na program
pro rodiče s dětmi, když samotní
rodiče onemocní nebo mají jiné
povinnosti. Informace najdete
na www.rcprovazek.cz. RC Provázek se těší na nové návštěvníky
všeho věku! Magda Mečkovská,
Rodinné centrum Provázek

Senioři se utkali ve sportovním klání.
Hry měly mezinárodní účast
III. mezinárodní hry seniorů
hostil 17. července stadion TJ Lokomotiva Olomouc. Po zahajovacím ceremoniálu se krátce po čtvrt
na jedenáct rozběhlo sportovní klání. Soutěžilo celkem 19 družstev
z Olomouce i Olomouckého kraje,
ale také z jiných českých a moravských krajů, Polska, Maďarska

a Slovenska. Celkově byla soutěž
pojata jako třídenní setkání seniorů, pro něž je sport koníčkem.
Na jednotlivých sportovištích se
střídaly týmy, jejichž členové se
vzájemně povzbuzovali. Někteří
absolvovali víceboj s úsměvem
a nadhledem, zatímco s jedinci
soutěživými, zejména z řad mužů,

cloumaly emoce chvilku radostné
a posléze zas zlostné, samozřejmě podle toho, jak se v daný okamžik dařilo. To ale ke sportu patří a všichni si nakonec sportovní
svátek náležitě užili.
Fotografie a informace o účasti
olomouckých sportovců najdete
na straně 19.
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Jubilejní svatby i vzpomínkové tryzny
Na významné události a okamžiky v životě Olomoučanů se
dlouhodobě zaměřuje Komise
pro občanské záležitosti statutárního města Olomouce. „V praxi
tím prokazujeme péči o člověka
v jeho důležitých životních okamžicích,“ říká předsedkyně komise Yvona Kubjátová. Komise je
aktérem společenských akcí a obřadů, které existují od nepaměti.
„Oslava těchto událostí by se neměla odbývat a zanedbávat v návalu práce či z nedostatku peněz.
Vždyť málokdy strávíme čas tak
užitečně, jako když ho věnujeme
tomu, abychom lidem udělali radost,“ dodává Yvona Kubjátová.

Hlavní činnost komise pro
občanské záležitosti se soustředí
na vítání narozených dětí v obřadní síni radnice, na práci s mladou generací a na oblast starších
generací a seniorů. K nim patří například tradiční blahopřání
jubilantům.
Celkově se letos dostalo osobního blahopřání 2 734 jubilantům,
z toho bylo celkem 848 devadesátiletých a starších jubilantů (641
žen a 207 mužů). „Osobní návštěvy jubilantů nebo jejich společná

setkání se konají v úzké spolupráci s komisemi městských částí,
které stále více upřednostňují společná setkání jubilantů,“ vysvětluje členka komise pro občanské
záležitosti Marie Romanovská.
„U příležitosti životního jubilea
70 let jsou zasílána písemná blahopřání. Významná je úzká spolupráce s pečovatelskou službou
týkající se blahopřání jubilantům
v sociálních zařízeních města.“
K důležitým událostem patří návštěvy nejstarších občanů.
V letošním roce je nejstarší občankou města 107letá jubilantka,
životní jubileum 100 let a více
oslaví sedm seniorek.

Setkání jubilantů, kteří slaví
75, 80 nebo 85 let, se odehrávají
v obřadní síni radnice. Tyto akce
patří mezi pravidelné a vyhledávané slavnosti, je o ně velký zájem.
Vloni se jich odehrálo celkem 22.
Této formy blahopřání jubilantům
využívá podle Marie Romanovské stále více komisí městských
částí. V prvním pololetí letošního
roku se zúčastnilo těchto setkání
celkem 650 jubilantů.
Dlouholetou tradici i oblibu
má slavnostní setkání 75letých

občanů města v Moravském divadle. Pravidelně se koná vždy
v závěru roku za účasti primátora
Olomouce a dalších významných
hostů.
Další službou, kterou komise
připravuje, jsou jubilejní svatby.
Jedná se o zlaté (50 let společného života), smaragdové (55 let),
diamantové (60 let) a platinové
svatby (65 let). V letošním roce se
zatím odehrálo 18 jubilejních svateb a tento počet se do konce roku
ještě nepochybně zvýší. Konají se
na základě zájmu jubilantů. Neveselá, ale podobně významná je
i vzpomínková tryzna za zemřelé.
U příležitosti Památky zesnulých
pořádá komise pro občanské záležitosti tento pietní akt, který
se koná pod záštitou primátora
a v úzké spolupráci s vedením
Hřbitovů města Olomouce v obřadní síni krematoria.
Práce komise pro občanské záležitosti tak potvrzuje, že si město
váží svých občanů, kteří v něm
tráví podzim života a na mnohé
z nichž si jinak téměř nikdo nevzpomene. 
(red)

Komise pro občanské
záležitosti v datech
•	předsedkyně – Mgr. Yvona
Kubjátová,
•	tajemnice – pracovnice odboru vnějších vztahů a informací MMOl,
•	na zajišťování činnosti se
podílí 12 členů komise,
•	pracovní skupiny KPOZ tvoří
celkem 37 dobrovolných
členů,
•	spolupráce se všemi 27 komisemi městskýchčástí na úseku
blahopřání jubilantům.
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Na Svatém Kopečku pomáhá lidem
nový Domov sv. Anežky
Už letos v únoru bylo na Svatém Kopečku otevřeno nové důležité zařízení pro lidi se sníženou
soběstačností – Domov sv. Anežky. Jeho posláním je nabídnout
podporu a pomoc těm, kdo se ocitli bez přístřeší a jejichž zdravotní
stav vyžaduje péči druhého. Ubytování a péči tu najdou i senioři,
kteří přišli o střechu nad hlavou
a následkem úrazu nebo nemoci
se zhoršila jejich soběstačnost.
V Domově sv. Anežky poskytuje Charita dvě registrované sociální služby – azylový dům pro
osoby se sníženou soběstačností a přímo v objektu zajištěnou
pečovatelskou službu. Domov
umožňuje nemocným lidem bez
zázemí důstojně žít a naplňovat
své životní potřeby a současně se
snaží v co nejvyšší možné míře
udržet stávající schopnosti svých

klientů a dále je rozvíjet. Azylový dům poskytuje ubytování 30
osobám (z toho je 20 lůžek vyčleněno pro muže a 10 pro ženy),
ubytování je poskytováno v jedno až třílůžkových pokojích. Pracovníci pečovatelské služby zajišťují klientům pomoc a podporu
zejména v oblasti osobní hygieny
(koupání, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, zajištění a příprava stravy) a dalších
úkonů sebeobsluhy (oblékání,
praní prádla, doprovod k lékaři
apod.)

V případě zájmu o využití této
služby je potřeba vyplnit žádost
o poskytnutí sociální služby (je
ke stažení na webových stránkách)
a doporučení lékaře o zdravotním
stavu žadatele. Obojí je potřeba
doručit na níže uvedenou adresu.
Kontakt: Azylový dům pro osoby
se sníženou soběstačností (Domov
sv. Anežky), nám. Sadové 152/39,
Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc,
tel.: 735 740 246, anezka@olomouc.charita.cz,
www.olomouc.charita.cz/sluzby/
sld/domov-sv-anezky/

Plavba byla inspirujícím zážitkem
Taneční skupina Klubu seniorů Fischerova a její příznivci se
ve čtvrtek 26. července společně
vydali za zajímavým zážitkem –
plavbou po řece Moravě „Ololodí“
s názvem Marie Terezie. Účastníci
se stylově oblékli do námořnického a s dobrou náladou a za krásného počasí nastoupili k plavbě.
Během následujících desítek minut na hladině řeky mohli
účastníci plavby společně probírat
a hodnotit akce a úspěchy uplynulých měsíců. Taneční skupina KS
Fischerova vystupovala v Nemilanech a Nedvězí na slavnostech
a také ve Slavoníně na tanečním
odpoledni, ladila formu pro nové
období a vymýšlela nové taneční

vystoupení. Projížďka po Moravě
byla skvělá, z paluby bylo možné
sledovat rozkvetlé břehy, krásné
stromy, bobří nory, hnízda ledňáčků, vážky i ptáky, všichni si ale

užili hlavně klid a pohodu. Plavba přinesla i nové nápady, kterými
obohatíme nadcházející taneční
sezonu.
Vlaďka Slavíková,

KS Fischerova
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Hledáme dětem náhradní babičky
a dědečky. Zapojte se i vy!
Vzpomínáte, když jste si hráli
s vlastní babičkou a dědečkem?
Chtěli byste tyto chvíle zprostředkovat i dětem, které babičku
a dědečka nemají? Můžete-li nabídnout svůj čas dětem (a jejich
rodičům), které nemají možnost
setkávat se s vlastními prarodiči,
jste vítáni v olomouckém centru Maltézské pomoci, konkrétně
v novém dobrovolnickém programu Pomoc napříč generacemi.
Tento program sbližuje dobrovolníky – osoby starší 50 let –
a děti ve věku mateřské a základní
školy. Dobrovolník se pravidelně
jednou za týden setkává s dítětem
a tráví s ním volný čas různými
aktivitami. Může se jednat o hraní
her, doučování, procházky, sportovní aktivity nebo jen doprovod
do kroužků. Záleží pouze na dítěti, dobrovolníkovi a jejich fantazii,
jak společné odpoledne naplní.
Díky kontaktu dobrovolníka
a dítěte dochází k obohacování života dítěte, rodiny i dobrovolníka.

Kontakt umožňuje smysluplně
prožít volný čas, přináší nové zážitky a zkušenosti, učí novým
dovednostem a schopnostem.
Program tak podporuje mezigenerační soužití a učí dítě dobrým
vztahům ke starším lidem.
Dobrovolník v programu není
brán jako chůva, ale jako prarodič,
díky němuž může dítě zažívat stejné důležité chvíle, které jiné děti
běžně zažívají se svými prarodiči.

Rodiče dítěte tím navíc získají odpoledne na vlastní odpočinek nebo
vyřízení potřebných věcí.
Více informací o dobrovolnickém programu Pomoc napříč
generacemi najdete na webových
stránkách Maltézské pomoci
(www.maltezskapomoc.cz). Ráda
vám je také sdělí koordinátorka
programu Alžběta Faltová – alzbeta.faltova@maltezskapomoc.
cz, tel. 732 789 001.
(hp)

Rosťa ještě žije. Chcete potkat autora?
Na konci loňského léta vyšla
již třetí kniha autorské dvojice
Rostislav Kuchař a Zita Chalupová s názvem Ještě žiju. Opět
ji vydalo olomoucké nakladatelství Burian a Tichák. Po knihách
Papíry na hlavu a Uklízeč a ředitel jsou to třetí příběhy ze života
zdravotně postižených. Navíc se
čtenáři dozvědí, že Rosťa prodělal
zánět srdečního svalu, který skončil operací a kardiostimulátorem.
Ovšem i ten je v Rosťových příhodách zdrojem mnoha legračních
situací. Knihu doprovázejí opět

ilustrace výtvarníka a grafika Víta
Stanovského.
„Jsem moc rád, že se podařilo
knihu napsat a vyrobit. Navzdory
tomu, že tentokrát nakladatelství
nesehnalo mnoho inzerentů. Hlavně politici se moc nepochlapili.

Mnozí slibovali, a nakonec – skutek utek. Ostatně, čtenáři to uvidí
na posledních stránkách, kde jsou
inzeráty uveřejněny. Moc chci
za podporu poděkovat olomouckému primátorovi Antonínu Staňkovi
a Straně svobodných. Ale zpátky
ke knížce: myslím, že tato naše třetí kniha je ze všech tří nejlepší,“
svěřil se Rosťa Kuchař. S autorem se čtenáři mohou setkat 16.
října v 18 hodin v olomouckém
Českém rozhlase na Horním náměstí nebo 4. prosince v 17 hodin
v Knihovně města Přerova. (red)
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Angličtina třetího věku v Olomouci
Naučte se anglicky s usměvavou lektorkou Irenou Opršalovou,
která žila v Anglii a na Novém
Zélandu. K mezinárodním certifikátům si dostudovala i výuku
angličtiny pro všechny věkové
kategorie na Univerzitě Palackého
v Olomouci.

Čím jsou vaše kurzy
angličtiny neobvyklé?

Mé zážitkové kurzy angličtiny
působí spíš jako setkání s přáteli.
Během čtrnácti hodinových lekcí
společně „navštívíme“ řadu zemí.
Pokaždé se občerstvíme netradiční dobrotou inspirovanou místní
kuchyní. Milovníci dobrého jídla
poté mohou překvapit svou rodinu
či přátele třeba britskými koláčky

„scones“. Pokud by se někdo chtěl
vydat na skutečnou cestu do zahraničí, během našeho kurzu získá
jistotu pro zvládnutí praktických
situací při cestování. Vyzkouší si,
co nás čeká na letišti, jak si objednat jídlo nebo rezervovat pokoj
v hotelu. To vše i další konverzace
probíhají v angličtině, když je potřeba, s menší dopomocí v češtině.

Co mohou účastníci
kurzu dále očekávat?

Hodně anglického mluvení.
Lekce jsou nastaveny konverzačně, do praxe, na sdílení zkušeností,
názorů a zážitků. Gramatiky se dotýkáme v praktické vazbě na daná
témata, více prostoru věnujeme
učení se a opakování užitečných

slov a vazeb. Zhlédneme vždy
krátké anglické video k dané zemi.
Pro domácí přípravu a samostatné opakování využíváme učebnici
Angličtina pro samouky. Kurzy
probíhají v příjemném prostředí
rodinného domku a zahrady v Olomouci – Řepčíně.

Pro koho je tento
kurz určen?

Pro malou skupinku tří až šesti
lidí ve věku 50+, na úrovni mírně
až středně pokročilí. Pro ty, kteří
se chtějí cítit komfortně, když je
cizinec osloví s dotazem na cestu
ve městě, na svých vlastních cestách do ciziny nebo např. při domluvě s anglicky mluvícími přáteli svých dospělých dětí.

Kde je možné
dozvědět se více?

Na mé webové stránce www.
anglictinaprozivot.cz.
Případně pošlete e-mail na i.oprsalova@seznam.cz nebo na mobilu
603 338 029 – možno zaslat zprávu a zavolám zpět.
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Strážníci pomáhají seniorům
– projekt Bezpečný domov
V rámci preventivních aktivit
realizuje Preventivně informační
skupina Městské policie Olomouc
v letošním roce projekt Bezpečný
domov. Cílem projektu je osvěta
v souvislosti s protiprávním jednáním páchaném na seniorech.
Strážníci se při besedách zaměřují zejména na problematiku
osobní bezpečnosti a zabezpečení
domácností.
V rámci besed se posluchači seznámí s výhodami dveřních
alarmů, které nejen že chrání
vstupní dveře před nevítanými
návštěvníky, ale v případě otevření vyšlou i hlasitý signál – až
85 dB. Městská policie Olomouc
tímto projektem reaguje na více

než dvě desítky přijatých oznámení v roce 2017 v souvislosti
s podomními prodejci, kteří se
mnohdy pod různými záminkami
snaží vloudit do bytu seniora, a to
i přesto, že je na území našeho
města podomní prodej zakázán.
Použitím dveřního alarmu tak lze

alespoň minimalizovat vniknutí
těchto i jiných nezvaných hostů do domácnosti seniora. Bližší
informace o besedách a o samotném projektu můžete zjistit na telefonním čísle 585 209 504.
Petr Čunderle, tiskový mluvčí
Městské policie Olomouc

Přijďte si vyzkoušet, jak se dělá divadlo
V Olomouci jako v jediném
městě České republiky se mohou
senioři přihlásit na pravidelné dramatické kurzy, které probíhají přímo v divadelním zázemí. Divadlo
na cucky nabízí své kurzy uměleckého vzdělávání pro seniory už
od roku 2016.

Chcete se dívat na divadlo jinak? Sami si vyzkoušet, co obnáší
dramatická tvorba? Máte tvůrčího
ducha a nebojíte se improvizace?
Přihlaste se do kurzu, kde se budete učit, jak rozeznít svůj hlas a kde
budete rozvíjet své herecké a pohybové dovednosti.

Celoroční kurz začíná právě
teď na podzim a jednotlivé lekce
se konají každý čtvrtek dopoledne od 9 do 11 hodin. Dramatickou částí kurzu provází divadelní
lektorka MgA. Jana Jurkasová
a součástí nabídky jsou i lekce
externích lektorů z nejrůznějších
uměleckých oblastí jako jsou storytelling (vypravěčství), hlasová
technika, taneční a pohybová průprava, apod.
První lekce probíhá 20. září
2018. Do kurzu se ovšem lze přihlásit i po jeho začátku! Roční
kurzovné činí 1 500 Kč.
Neváhejte a rezervujte si místo
na telefonním čísle 737 012 288 –
Alžběta Kvapilová nebo na e-mailové adrese kurzsenior@gmail.
com. Další informace na stránkách
www.divadlonacucky.cz/atelier
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Nové komunitní centrum v Olomouci
nabídne vyžití pro rodiče, děti i seniory
Vyžití pro všechny generace
– z klubu pro seniory v Peškově
ulici se stává komunitní centrum.
Klub volnočasových aktivit Pešek
vznikl v přízemních prostorách
Domu s pečovatelskou službou
a veřejnosti nabízí prostor pro setkávání napříč generacemi.

Kroužky, cvičení
i divadlo

Spojování různých
generací

„Naším velkým tématem je
podpora mezigeneračního soužití,
tedy vzájemné propojování a sbližování generací. Komunitní centrum vzniklo na jednom z největších sídlišť v Olomouci, kde žije
značné množství rodin s dětmi
a kde prostor pro společné vyžití
chyběl,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Otevření komunitního centra je
jednou z aktivit, která je součástí
plnění programu rodinné politiky
města. „Klub by měl být místem,

kde by měli důvod k setkání lidé
z různých spolků s různými zájmy, což by mělo přispět k oživení
komunitního života v této lokalitě
města. Naším záměrem je nalákat sem i ty organizace, které by
prostory co nejdříve využily k pořádání svých stávajících programů,“ vysvětluje Yvona Kubjátová,
vedoucí odboru sociálních služeb
magistrátu.

Klub by tak měl v budoucnu veřejnosti zajistit pravidelný
a rozmanitý program. Koncipován
bude tak, aby si v něm vybral každý. V úvahu připadají dopolední
cvičení pro rodiče s dětmi a seniory, poskytne prostor pro vedení
volnočasových kroužků napříč generacemi, ale i pro přednášky, besedy, divadelní představení nebo
promítání filmů.
Centrum je kompletně vybaveno, nechybí zde dětský nábytek,
přebalovací pult, ale i výpočetní
technika a ozvučení. „Už od počátku je tak zajímavým prostorem pro pořádání různých debat
a volnočasových aktivit. Vybavení
se podařilo pořídit i díky dotaci,
která byla spojena s dvojím vítězstvím Olomouce v celostátní soutěži Obec přátelská rodině,“ připomněl Ladislav Šnevajs.

Vyšlápnou si i v pokročilém věku
Aktivity Klubu seniorů I.
P. Pavlova dokazují, že i senioři se mohou s klidem a odvahou
pustit do náročnějších akcí i náročnějších terénů. Poslední takový výlet zamířil na Slovensko,
konkrétně do velmi kopcovité
oblasti Vršatská bradla.
Snímek ukazuje, jak náročný
terén to byl. Výletu se přitom zúčastnil například i Vladimír Vojtěchovský, člen Klubu seniorů
I. P. Pavlova, který brzy oslaví
87. narozeniny. Takže vše záleží
na kondici, vůli a odvaze. Věk je
jen takové číslo… 
(red)
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Onko klub Slunečnice sportoval,
cestoval a objevoval
První polovina roku 2018
uplynula snad až moc rychle.
Před prázdninovou přestávkou
se mohl Onko klub Slunečnice ohlédnout za dosavadními
aktivitami.
Olomouc na jaře trápilo sucho. Výjimkou byl 17. květen,
kdy se konal 3. ročník sportovních her seniorů Olomouckého
kraje. Pro nepřízeň počasí musely být některé disciplíny přesunuty do haly Lokomotivy Olomouc.
Mezi účastníky se neztratilo ani
naše pětičlenné družstvo. Nejlepší výsledky dosáhla děvčata v petanque, hodu granátem a golfu.
Krásné počasí provázelo relaxační pobyt na přelomu května
a června ve wellness hotelu Kolštejn v Branné. Užily jsme si cvičení, aquagymnastiky a plavání,
masáží, vodního světa s vířivkou,
saunami, čajovnou. Individuálně
jsme si také vyšláply na Paprsek či zajely do Lázní Jeseník.
Utkaly jsme se v bowlingu. Součástí byl i zájezd do Javorníku

a Račího údolí. Navštívily jsme
zámek Jánský Vrch, v němž byli
úžasní průvodci – děti 5. ročníku ZŠ Javorník v dobovém oblečení. A cílem návštěvy Račího
údolí nebylo nic jiného než vítěz
ankety Sedm divů Olomouckého
kraje roku 2016, nově rekonstruovaná Tančírna. Prohlédly jsme si
krásný secesní objekt a poseděly
v kavárně umístěné v přízemí.
Poslední akcí byl zájezd
na jižní Moravu. Navštívily jsme

perlu kraje, novogotický zámek
Lednice, prošly se parkem, prohlédly i minaret. Poté jsme se
přesunuly do vinařské obce Čejkovice. Nenavštívily jsme však
vinný sklípek, ale výrobnu biočajů a biokoření z ekologického
zemědělství Sonnentor. Zájezdem jsme uzavřely první polovinu roku, společně se uvidíme
zase v září.
Věra Kratochvílová, Onko
klub Slunečnice Olomouc

Flora připomene první republiku
Podzim je období, kdy čeští
a moravští zahrádkáři i sadaři sklízejí zasloužené plody své náročné
celoroční práce. Na výstavišti Flora
čeká návštěvníky od 4. do 7. října
také bohatý program se spoustou
lákadel, doplněný festivalem gastronomie a nápojů Olima, Podzimními zahradnickými trhy, Flora
koštem či projektem Rozkvetlé
památky. Podzimní etapa Flora
Olomouc odkazuje svým pojetím
a názvem „Tržiště první republiky“

ke stému výročí státu a tradicím
trhů na náměstích a návsích. Pomyslnou tržnici na olomouckém
výstavišti zaplní ve dnech 4.–7.
října výpěstky, potravinářské výrobky i drobné zvířectvo. V hlavní
expozici v největším pavilonu A se
představí nejlepší tuzemští pěstitelé z řad členů Zelinářské unie Čech
a Moravy a Ovocnářské unie ČR.
Český zahrádkářský svaz v pavilonu B a C mimo jiné představí
i výstavu pomologů pod názvem

Zemská výstava. Festival gastronomie a nápojů Olima nabídne návštěvníkům výstaviště osvědčené
taháky v podobě Dnů moravských
vín s řízenými degustacemi vedenými zkušenými odborníky-sommeliéry či soutěže cukrářů a kuchařů Olima Cup. Těšit se můžete
na potravinářský salon. Součástí
Olimy je rovněž Grand Prix ovocných destilátů Flora košt. Nově se
uskuteční také soutěž tvůrců džemů Flora džem. 
(red)
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Dokud funguje hlava, můžeme pracovat
S tímto rozhovorem jsme museli chvíli počkat. Profesor Miloš
Trapl totiž právě v univerzitní
knihovně dokončoval tiskovou
konferenci, na níž jako spoluautor představoval zbrusu novou
reprezentativní knihu o dějinách
města Litovle. Ve třiaosmdesáti
letech je historik Miloš Trapl mimořádně aktivní, pracuje na dalších tématech a často přednáší.
Pane profesore, vidím, že bez
ohledu na věk pracujete stále
naplno. Je to tak?
Pořád na něčem pracuji,
i když to jde asi trochu pomaleji
než dřív. Taky méně cestuji, nohy
mi slouží hůř. Jinak ale omezení necítím, důležité je, že hlava
funguje, a tak se můžu své práci
věnovat dál. Zrovna včera jsem
měl přednášku ve Šternberku
o historii města a hned po ní si
mě objednali, že by nějakou podobnou chtěli i v Bohuňovicích.
Dnes jsme představovali tu krásnou novou knihu o Litovli. Takže
se určitě nenudím a práce mám
dost.
Vy jste se narodil v Hustopečích u Brna, v Brně jste chodil do školy a na gymnázium.
Podstatnou část vašeho dětství
a mládí jste tedy trávil v Hustopečích a Brně…
V Hustopečích jsem prožil
osmnáct prvních, a tedy nejšťastnějších měsíců mého života. Potom jsme se přestěhovali
do Brna. A když mi bylo osmnáct
let, s rodiči jsem se přestěhoval
sem do Olomouce. Můj otec byl
totiž zakládajícím profesorem
olomoucké univerzity a zprvu
sem za prací dojížděl. Po mé
maturitě se ale rodiče rozhodli
do Olomouce přestěhovat.

Když jste přišel do Olomouce, cítil jste se jako Brňák?
Dlouho, dlouho jsem se jako
Brňák cítil! Dlouho jsem taky
do Brna často jezdil stopem, měl
jsem tam přátele a spolužáky. Postupně jsem ale objevoval krásy
Olomouce, protože to opravdu je
krásné historické město, oblíbil
jsem si i fakultu a katedru historie, nakonec jsem si Olomouc
zamiloval a stal se ze mě Olomoučan. Teď by se asi dalo říct,
že jsem Olomoučanem čistokrevným. Brno mám sice stále rád, ale
už tam nemám takové vazby. Konec konců, i ti spolužáci z brněnského gymnázia mi už zemřeli.
Vy jste jako chlapec prožil celou
válku, roku 1945 vám bylo deset
let. Ovlivnily vás válečné zážitky?

Prof. PhDr. Miloš
Trapl, CSc.
Narodil se 15. ledna 1935
v Hustopečích u Brna. Vystudoval dějepis a češtinu na Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Specializuje se na novodobé dějiny a moravský
historický místopis. Napsal
knihy o politickém katolicismu v Československu, o poválečném exilu a řadu publikací
k dějinám a vlastivědě Moravy, jimž vévodí mnohosvazkový opus historického místopisu. Je členem řady vlastivědných společností a vědeckých
kolegií a rovněž komturem
Olomoucké komendy Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.
V roce 2005 získal Cenu města
Olomouce.

Samozřejmě. Otec byl sociolog a pracoval na tématu T.
G. Masaryk. V roce 1940 vydal
o Masarykovi rozsáhlý článek
v Sociologické revue. Zrovna v té
době ovšem v protektorátu začala
velká protimasarykovská kampaň. Žili jsme tudíž ve velké obavě, že přijde domovní prohlídka,
najdou u nás Masarykovy spisy
a otec, případně celá rodina, skončí v koncentráku.
Prohlídka se sice konala, jenže
Němci to nějak popletli a přišli
k mému prastrýci Janovi, který se
rovněž jmenoval Trapl a také byl
vědcem. Masarykovi se ale nevěnoval a žádné jeho spisy u sebe
doma naštěstí neměl. Pamatuju,
jak jsme pak u dědečka v Boskovicích ony spisy zakopávali
do země.
Zažil jste prý i bombardování
a další kritické situace…
Ano, prožil jsem takzvaný černý den města Brna 20. listopadu
1944, kdy bylo město cílem kobercového náletu. I když to bylo
hrozné, tohle mě kupodivu nijak
extrémně nevystrašilo. Horší zážitek byl, když jsem jel se strýcem
vlakem do Boskovic, kde jsem
měl všechny příbuzné, a ve Skalici nad Svitavou přiletěli tři američtí kotláři. Kotláři byli stíhači,
kteří ničili vlaky.
Vždycky nejdřív nad vlakem
přeletěli, aby dali cestujícím i posádce šanci utéct, a teprve pak
útočili. Jenže tenhle se po prvním
přeletu vrátil nějak moc rychle
a už střílel. Strýc mě strhl na zem
pod sedadlo, zatímco pán, co seděl vedle mě, asi nechtěl dělat
paniku a zůstal sedět. Dostal to
do hlavy. Ve vlaku bylo nakonec
asi osm mrtvých lidí. Ještě dlouho
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dál, říká historik Miloš Trapl
Váš místopis je tedy největší soubornou sumou informací o obcích a městech na Moravě?
Je to nesmírně bohatá databáze
a ohromná kartotéka, skutečně jde
o největší nahromaděné souborné a jednou metodikou sestavené
penzum informací. Také to trvalo
celkově padesát let, a když jsme
moravský místopis dokončili, byli
jsme opravdu nesmírně šťastní.
Po každém svazku jsme si říkali,
že už toho necháme, ale nakonec
jsme zase znovu a znovu pokračovali dalšími svazky.

po válce pak ve mně zvuk letadla
vyvolával hrůzu.
Setkal jste se i s antisemitismem?
Měl jsem v Boskovicích jednoho kamaráda, s nímž jsme si chodívali kopat s balonem. Pak jsem
jednoho dne viděl, že má na oděvu našitou žlutou hvězdu a už si
se mnou hrát nechtěl, nesměl totiž. Potom i s rodiči zmizel a už se
nikdy nevrátil. Těch lidí se žlutou
hvězdou mi už tehdy v chlapeckém věku bylo nesmírně líto.
Ta atmosféra strachu či takové
děsivé zážitky se musí na člověku podepsat… Když jste potom
pracoval jako historik, a zrovna
v oblasti místopisu Moravy, neustále jste se setkával s Němci či
němčinou. Dá se při takové práci
oprostit od emocí a vzpomínek?
To člověk prostě musí! I když
takové
emoce
přetrvávaly,

do historické práce nepatří. Taky
jsem si sám pro sebe vysvětloval,
že se velká část Němců prostě nechala nacionálním socialismem,
kterému se u nás zásadně říkalo
fašismus, zmanipulovat a strhnout. Když jsem pracoval na místopisu Moravy, věnoval jsem se
i oblastem, jako je třeba okres
Bruntál nebo Jeseník, což byly
skutečně ryze německé oblasti.
Pokud jde o historický místopis,
můžete vysvětlit, co vlastně tento
obor zahrnuje?
Je to dlouhodobá a zejména
faktografická práce, která zahrnuje základní fakta o obcích, městech a okresech. Člověk v něm najde demografické informace, tedy
vývoj počtu obyvatel, národnostní
poměry, náboženské poměry, dále
výsledky voleb, ekonomické údaje, významné osobnosti a také seznam literatury.

Vy jste se ale věnoval i dalším
oblastem…
Zaměřil jsem se například
na politický katolicismus v letech
1918 až 1938, tedy na dějiny Československé strany lidové. V rámci toho jsem se podrobně věnoval
osobě Msgre. Jana Šrámka, rodáka
z nedalekého Grygova, dlouholetého předsedy lidové strany, předsedy exilových londýnských vlád
a místopředsedy vlády v období
1945 až 1948. V roce 1993 mě
tehdejší rektor Josef Jařab pověřil,
abych vedl nově zřízené Centrum
pro československá exilová studia.
Je exil pro český národ významný?
Poměr počtu exulantů k celému českému národu samozřejmě
není velký. Bez ohledu na počet
ale exil význam pro národ rozhodně měl. V USA nás zastupoval na Týdnech porobených
národů, upozorňoval na to, co
se u nás děje, velmi významně
ovlivnil třeba výsledky Helsinské konference i následná jednání a podporoval Chartu 77. Obecně bych řekl, že role exilu u nás
nebyla doposud doceněna.

Michal Folta
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Muzeum umění připomíná utajenou cestu TGM
Z bohatého programu Muzea
umění Olomouc si můžete vybrat
jako vždy ledacos zajímavého
a poučného. Jedna z připravovaných výstav se věnuje i utajované
a významné cestě prezidenta Masaryka do budoucího Izraele.
ne | 7. 10. | 20.00 | Divadlo
hudby | vstupné 100 Kč
Talk show
DH v DH s Petrou Špalkovou
Prvním hostem pravidelné talk
show DH v DH v nové sezoně
bude divadelní a filmová herečka
Petra Špalková, členka činohry
Národního divadla. Je dvojnásobná držitelka Ceny Thálie, Ceny
Alfréda Radoka, dvakrát získala
cenu Český lev za roli ve filmech
Smradi (2002) a Bába z ledu
(2017). V roce 2013 získala Cenu
české filmové kritiky za nejlepší
ženský herecký výkon v hlavní
roli ve filmu Jako nikdy. S Petrou
Špalkovou si bude povídat jako
vždy David Hrbek.
po | 8. 10. | 17.30 | Zdíkův palác
| vstup volný
DŽK Olomouc 2018: vernisáž
výstavy a zahájení festivalu
Masaryk a Svatá země
Na jaře roku 1927 přijíždí prezident Tomáš G. Masaryk do Svaté
země. Je to vůbec první návštěva
oficiální hlavy státu v tehdejší
mandátní Palestině. I když TGM
deklaruje cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem,
místní lidé jí přikládají ohromný
význam. Ze symbolického hlediska šlo o vyjádření podpory
a jedinečnou událost. Historiky
byla tato cesta kupodivu skoro
zapomenuta, ale lidé v Izraeli
na ni nikdy nezapomněli. Pro ně
to byla a je „nezapomenutelná

cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na zde představených a mnohdy dosud nepublikovaných fotografiích. Výstava se
věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných
vztazích, jmenovitě vzniku Státu
Izrael, v nichž nezastupitelnou
a klíčovou roli na mezinárodním
poli sehrál Jan Masaryk a čsl.
diplomacie.
Výstava potrvá do 28. 10. 2018.
čt | 11. 10. | 17.00 | Mozarteum |
vstup volný
DŽK Olomouc 2018: přednáška
Michael Žantovský: Obnova
československo-izraelských
vztahů po roce 1989
Přednáška bývalého českého velvyslance v USA, Velké Británii
a v letech 2004–2009 i v Izraeli.
V revolučních dnech roku 1989
působil nejprve jako mluvčí Občanského fóra, následně pak jako
tiskový mluvčí a poradce prezidenta Václava Havla. Od roku
2015 vede Knihovnu Václava
Havla v Praze.
ne | 14. 10. | 13–17.00 | Divadlo
hudby
DŽK Olomouc 2018:
Městská hra / Urban game
Olomouc židovská
Další pokračování tematické procházkové městské hry po stopách
židovské přítomnosti v Olomouci. Úvodní zastavení hry je v Divadle hudby.
ne | 14. 10. | 16.00 | Divadlo
hudby | vstupné 80 Kč
DŽK Olomouc 2018:
divadlo dětem
Studio Damúza: Hlupáci
z Chelmu
Variace na kocourkovské chytrolíny v podání pražského divadla DAMÚZA. Veselé historky

o lidské hlouposti, naivitě a lásce.
Jak praví židovské přísloví: Kozel
je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Pro děti
od 5 let, délka představení 35 minut, vstupné 80 Kč. Vstupenky si
zarezervujte na tel.: 585 514 241;
pokladna@olmuart.cz
út | 16. 10. | 18.30 | Café 87 |
vstupné 50 Kč
beseda
Pozvání na skleničku
– Osobnosti Olomouckého
kraje
Hostem Vladimíra Hrabala je Tomáš Labounek, starosta TJ Sokol
Olomouc-Hodolany a vzdělavatel Sokolské župy Olomoucké
– Smrčkovy.
po | 22.10. | 19:00 | Divadlo
hudby | vstupné 250 / 200 Kč
činohra
Divadlo LETÍ (Praha):
Den závislosti
Hravě pojatá činoherní sci-fi lovestory Tomáše Dianišky, inspirovaná životem a tvorbou amerického spisovatele Philipa K.
Dicka, v režii Jana Holce. Láska,
smích, pláč a prolínající se roviny reality nejen pro fanoušky
spisovatelovy tvorby. Tvorba
Philipa K. Dicka inspirovala filmy 12 opic, Blade Runner, Matrix či Věčný svit neposkvrněné
mysli.
st | 24. 10. | 17.00 | Mozarteum |
vstup volný
přednáška
(Nový) Hrádek v Olomouci
Existence druhého olomouckého
hradu jako archeologicko-historický problém. Přednáška Pavla
Šlézara z Národního památkového ústavu Olomouc. Pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie a Arcidiecézní muzeum.
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Tipy z programu Knihovny města Olomouce
Cestování, pohádkové hry s dětmi nebo exkurze do dějin piva, to
a mnoho dalšího nabízí v příštích
týdnech pro Olomoučany všeho
věku Knihovna města Olomouce. Zkuste si prohlédnout výběr
z programu.
Počítačové kurzy zdarma
Knihovna nabízí již několik let
kurzy práce na počítači bez rozdílu
věku, zdarma a s příjemnými lektory. Mimo klasických setkání nad
počítačem, internetem, elektronickou poštou či jednoduchými programy je možno se přihlásit také
na celý balíček MS Office 2016
nebo na úpravu fotografií. Jednotlivci či celé skupinky se mohou
domluvit na čísle 585 545 129.
Historie výroby piva od nejstarších dob po současnost
Letošní Týden knihoven s tématem lokální historie zahájí přednáška Mgr. Martina Buchlovského, archiváře a muzejního kurátora, v úterý 2. října 2018 v 17 hodin
v budově na náměstí Republiky.

Přiblíží historii výroby piva v jednotlivých částech světa se zaměřením na Evropu a zdejší „pivovarské země“. Doporučujeme rezervaci místa v oddělení pro dospělé
čtenáře nebo na dospele@kmol.cz.
Flora Olomouc pohledem
Milana Ticháka
Populární olomoucký historik Milan Tichák svým osobitým a velmi poutavým vyprávěním přiblíží
historii i současnost olomoucké Flory, která letos slaví 60 let
od první květinové výstavy, v úterý 2. října 2018 v 17 hodin na pobočce Brněnská.
Nestarší kulturní státy
na území mezi řekami
Eufratem a Tigridem
Jak se mění tradice na území dnešního Íránu a Íráku v průběhu tisíciletí, něco o starých Sumerech,
Asyřanech i Babyloňanech si povíme s Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvarnicí. Beseda ve spolupráci s neziskovou
společností EuForAll proběhne

ve čtvrtek 4. října 2018 v 16 hodin
v budově na náměstí Republiky.
Indie
Cestopisnou besedu s názvem
„Cesta kolem světa: Indie“
s množstvím fotografií i předmětů z této asijské země připravila
ve čtvrtek 4. října 2018 v 16:30
hodin ve spolupráci s Centrem
na podporu integrace cizinců pro
Olomoucký kraj pobočka Jungmannova. Povídání vedené rodilým
Indem přiblíží zemi, její obyvatele
i kulturu a dotkne se též interkulturních rozdílů mezi ČR a Indií.
Kurdistán
Deset let pravidelných knihovnických Cestopárty oslavíme ve čtvrtek 22. 11. 2018 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky setkáním
s naším historicky prvním hostem
– Ivou Dvořákovou, která nás provede po místech kolem jezera Van
a napříč celým Kurdistánem. Doporučujeme rezervaci místa v oddělení pro dospělé čtenáře nebo
dospele@kmol.cz.

Rozvojové večery přináší jiný pohled na svět
Cyklus besed s odborníky
na rozvojovou a humanitární
pomoc i aktuální dění ve světě
a u nás, to jsou Rozvojové večery, které už 14 let v Olomouci
pořádá organizace ARPOK. Ta
se věnuje především globálnímu
rozvojovému vzdělávání ve školách, její aktivity ale cílí i na nejširší veřejnost. Cílem organizace
je vytvářet aktivní, respektující
a otevřenou společnost, která
vnímá propojenost a komplexnost světa. Na besedy můžete
přijít do Divadla hudby vždy
od 18 hodin.

Středa 24. 10. Kritické myšlení:
Jak pracovat s informacemi?
Říjnovým rozvojovým večerem
provede hosty Mgr. Jiří Mališ,
který představí koncept kritického myšlení. Umíte rozeznat propagandu a manipulaci? Jaký má
vliv skupina na jednotlivce? Slyšeli jste někdy o big data? Ve světě
jednoduše dostupných informací
proměnlivé kvality může být kritické myšlení stěžejním způsobem, jak s těmito informacemi
pracovat a jak se v nich orientovat.
Středa 28. 11. Turecko: Erdogan
a jeho vláda politických herců

Profesor Gökhan Bacik do Česka utekl po represích vlády tureckého prezidenta Erdogana
v roce 2017 a současnou situaci
v regionu může zhodnotit nejen
jako odborník na politologii,
ale také jako civilista, který byl
společně s celou rodinou autoritářskými tendencemi silně zasažen. Hosté se tak dozví, proč
má Erdogan veškerou moc pouze na papíře, jak ve skutečnosti turecká společnost vzdoruje
nebo proč by odchod Turecka
z NATO znamenal problém pro
Evropu.
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Když česká Olomouc vítala
V roce 1918 se obyvatelé českých zemí stali svědky a aktéry
velké historické změny. Jaké to
vlastně bylo, když se definitivně
hroutila habsburská rakousko-uherská monarchie a vznikalo
nové Československo?
Byly to dny hektické a v mnoha ohledech zmatené. Lidé se
během roku 1918 museli vypořádávat s nedostatkem potravin
a dalšími těžkostmi způsobenými
čtyři roky trvající válkou a navíc
se mnoho rodin hořce smiřovalo i se ztrátami svých blízkých.
Snad každý si přál, aby válka,
později nazvaná Velkou či první
světovou, už co nejdřív skončila. Během října se k tomu přidalo něco nového – lidé dostávali
spoustu protichůdných informací
o budoucnosti státu.

Olomouc česká, nebo
německá?

Stačí letmý pohled do dobových novin a je zřejmé, že člověk
nemohl mít v říjnových dnech jasno v tom, jak to vlastně je s osudem monarchie a s českou státní
samostatností.
Situace v dosavadní monarchii
akcelerovala poté, kdy byla po 18.
říjnu zveřejněna odpověď amerického prezidenta Woodrowa Wilsona Rakousku na jeho žádosti
o příměří. Spojené státy požadovaly pro případné příměří jasnou
záruku, že národy monarchie mají
plné právo na sebeurčení. Němečtí poslanci říšského sněmu v reakci na Wilsonovy požadavky prohlásili, že se od nynějška hodlají
starat o německé národní zájmy
a na podporu monarchie rezignovali. Vyhlásili proto 21. října
1918 vznik Republiky Německé

Rakousko (Republik Deutsch-Österreich). Tento státní útvar
sice nikdo v zahraničí neuznal,
nicméně už jeho provolání zvýšilo chaos v císařství. K Německému Rakousku se navíc začali
hlásit i německy hovořící politici
z českých zemí. Ti chtěli všechny
německy osídlené oblasti a navíc i „exteritoriální německé enklávy“, konkrétně města Jihlava,
Brno a právě Olomouc, k Deutsch-Österreich připojit. Zabránil
tomu odpor českých politiků i nepřízeň mocností.

Národní výbory proti
německým silám

V Čechách a na Moravě se
okamžitě aktivizovaly nedávno
ustavené národní výbory. Okresní
národní výbor fungoval od soboty 26. října také v Olomouci, zastoupeni v něm byli čeští poslanci
všech politických stran. Do jeho
čela byl zvolen významný politik, poslanec, advokát a pozdější
dlouholetý starosta Olomouce Richard Fischer.
Zatímco oficiální hlavou státu byl pořád ještě císař a král
Karel I. a jeho oficiální vláda

sídlila dosud ve Vídni, tamtéž se
mezitím rodila rakouská republika a v Paříži vznikla už 14. října Prozatímní československá
vláda. Zahraniční mocnosti ji
uznaly a za reprezentanty Čechů
od té chvíle považovaly T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a M. R.
Štefánika. Olomoucký tisk pak
například o Benešovi psal jako
o „našem ministru zahraničí“, ačkoliv to z pohledu dosud existujícího mocnářství byla vlastně stále
ještě velezrada. Noviny vydávaly
jednu šokující zprávu za druhou,
občas i protichůdné. Psát se přitom už mohlo vše, vídeňská vláda totiž zrušila cenzuru. V těchto
dnech prostě vůbec nebylo jasné,
co platí a kdo je kdo.

Oslavy a ohromný
tábor lidu

Rozhodnuto bylo na samém
konci října. Na vydání olomouckého Našince ze středy 30. října
je přes celou titulní stránku napsáno tučným písmem: ČESKOSLOVENSKÝ STÁT PROHLÁŠEN! V Olomouci se slavilo! Tedy mezi Čechy, nikoliv
mezi zdejšími početnými Němci.
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vznik Československa
Zpráva o vzniku republiky dorazila do Olomouce už 28. října večer
a druhého dne od rána se začalo
město proměňovat. V ulicích se
četlo prohlášení o samostatnosti.
Na řadě budov, a to i na těch, kde
by to nikdo nečekal, se objevovaly červenobílé prapory. České
symboly byly vidět na Národním
i Katolickém domě, Občanské besedě, sokolovně či Ústřední záložně, ale i na měšťanských domech
či třeba na rezidenci arcibiskupa.
Lidé sundávali vojákům z uniforem rakouské kokardy a zdobili
je slovanskými trikolorami. Ulice
byly plné nadšení a vzrušení.
Dalšího dne se odehrál obří tábor lidu. Příznačně začal nikoliv
na radnici, po staletí německé, ale
u Národního domu, který si olomoučtí Češi čtvrt století předtím
svépomocí vybudovali. Zde tábor
lidu začal.
Oč méně bylo Čechů v Olomouci, o to více jich bylo v okolí, a právě ti v této dějinné chvíli do města dorazili. Díky tomu
dosud převážně německou Olomoucí po dvě hodiny pochodoval průvod asi 35 tisíc nadšených
a jásajících Čechů. Dav prošel
okolo významných veřejných budov, aby nakonec za zpěvu české
hymny a písně Hej Slované dorazil k radnici. Zpívalo se jim o to
lépe, že je doprovázela i posádková hudba.
Z balkonu radnice pak (prý
poprvé) zazněla čeština a k lidu
promluvili přední politici. Jako
první dostal slovo všeobecně respektovaný předseda národního
výboru Richard Fischer. V proslovech kromě radosti a dojetí zaznívaly i výzvy, aby se Češi chovali důstojně a klidně, nemstili se

Němcům a ukázali, že nový stát
tady bude pro všechny.

Oslavami to nekončilo

Krom radosti byla i nadále cítit
nejistota a obavy. Například z téměř čistě německého Šternberka
přicházely zprávy o násilí na Češích, Olomoucí se nesly zvěsti
o tom, že se část armády obrací
proti nové republice, a hlavně
bylo nutné řešit hospodářské potíže a hrozící hlad. Nová veřejná
správa se proto snažila převzít
a zabezpečit především sklady
potravin. Spíše úsměvné je to, že
zatímco jeden den byla v inzertní rubrice novin výzva ke sbírkám na vojenské hroby, zaštítěná
jménem císaře Karla I., další den
pak už ve stejné rubrice místní
živnostník nabízel přeměnu rakouských říšských orlů na znacích a praporech na nové symboly
československé.
Samu správu Olomouce převzal 16. listopadu Richard Fischer, tehdy už ve funkci vládního

komisaře. Dosavadní německý
starosta Karl Brandhuber vládu
nad městem předal v klidu a důstojně, i když jistě ne s potěšením.
Vše se odehrávalo od deseti hodin
dopoledne v rytířském sále, dnes
obřadní síni radnice. Zněly fanfáry
ze Smetanovy Libuše, z věže vlál
červenobílý prapor. Doktor Fischer tehdy znovu zdůraznil, že se
český národ nebude mstít za minulý útlak a chce spolupracovat
i s německými Olomoučany. Nově
ustavená komise pro správu města
měla šestnáct českých a osm německých členů. Následovaly pak
měsíce a roky přeměny Olomouce v převážně české město (tomu
velmi napomohlo připojení dosud
samostatných předměstských obcí
v roce 1919), mnohdy až překotné
odstraňování různých vzpomínek
na Rakousko a dvacet let života v samostatné první republice.
Dvacet let, v němž se české obyvatelstvo učilo být pánem svých
věcí a správcem svých osudů.

Michal Folta
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Osobní vzpomínka na srpen roku 1968
Srpen roku 1968 nepřinesl jen
„velké události“, o kterých se píše
v učebnicích či diskutuje mezi
politiky, publicisty a historiky.
O jednu soukromou vzpomínku se
s námi podělila Marie Machačová.
V srpnu 1968 jsme bydleli
v olomoucké sokolovně, pracovala jsem tam tehdy jako správcová.
Jednoho dne k nám přiběhla paní,
zvonila u dveří a rozčileně sdělovala, abych se podívala z okna.
Představila se, že je z národního

výboru a musí mě informovat o aktuální situaci. Podívala jsem se
tedy z okna kuchyně a zjistila, že
venku stojí tank a hlaveň jeho děla
je namířena přímo na náš dům!!!
Toho času bylo kolem budovy
sokolovny lešení a na něm visel
černý prapor. V té době byla sokolovna pod správou Československých státních drah a pan inženýr,
který nám v ní nechal spravit byt,
zemřel. Právě proto jsme na dům
vyvěsili ten černý prapor. Jenže

Rusové měli za to, že černý prapor tam je kvůli nim a že my je
tím schválně provokujeme! Plná
strachu jsem honem vylezla na lešení a celou dobu jsem na tankisty
mávala, aby na nás nestříleli. Nakonec sklopili hlaveň děla a tank
za chvíli odjel pryč. Hodně dlouho jsem se nemohla z toho zážitku
vzpamatovat. Manžel nebyl doma
a já byla sama s děvčaty. Takovou
vzpomínku mám na srpen 1968
v Olomouci.  Marie Machačová
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V mezinárodní soutěži bodovali
i olomoučtí sportovci
Mezinárodní soutěž seniorských osmičlenných
družstev zažila Olomouc ve dnech 16. až 19. července. Soutěže se zúčastnilo 19 týmů. Jedno družstvo
sestavilo i město Olomouc.
V olomouckém týmu se sešli Zdislav Doleček,
vedoucí družstva, Josef Rakušan (Lazce), Bedřich
Chlebek (Lošov), Otakar Svoboda (Lošov), Antonín Hrudník (Droždín), Ladislav Šiška (Droždín),
Eva Sommerová (Lazce), František Šmíd, náhradník
(Droždín), Anna Kočiříková (Droždín) a Antonín
Kopečný (Lošov).
Slavnostní zahájení se uskutečnilo nástupem
týmů a projevy primátora Antonína Staňka, hejtmana Ladislava Oklešťka a Zdeňka Pernese, předsedy
Rady seniorů ČR. Následovaly samotné závody.
Po všech disciplínách byl připraven i společenský
večer v hale školy.
Středa byla volným dnem, kdy se každý mohl
věnovat prohlídce Olomouce. V podvečer proběhlo

vyhlášení výsledků. První místo obsadil Plzeňský
kraj, druhé místo Moravskoslezský a třetí Olomoucký. Z olomouckého družstva byl neúspěšnější
Otakar Svoboda v kategorii nad 70 let, který obsadil
první místo v šipkách, druhé místo v hodu granátem
a hokeji. Josef Rakušan obsadil druhé a třetí místo.

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

pavilon A
Soutěž juniorů a profesionálních floristů na pódiu pavilonu a na téma
Kytice pro první dámu Slovenska a Věnec pro neznámého vojína.

DNY MORAVSKÝCH VÍN

galerie pavilon A
Řízené degustace vedené zkušenými odborníky -sommeliéry.

ZEMSKÁ VÝSTAVA OVOCE

pavilony B+C
Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody představí historické odrůdy ovoce, nabídne pomologickou
poradnu i expozici k 50. výročí časopisu Zahrádkář.

OLIMA

pavilon E
Festival gastronomie a nápojů představí potraviny chráněné
značkami Klasa a Regionální potravina.

OLIMA
CUP
OLIMA
CUP

pavilon
g
pavilon
G
23. ročník
gastronomické
soutěže kuchařů
a cukrářů.
Navštivte
23. ročník gastronomické
soutěže
kuchařů a cukrářů.

FLORA
KOŠT
FLORA
KOŠT

pavilon
G
pavilon
g
Zažijte
Grand
Prix
ovocných destilátů.
Grand Prix ovocných
destilátů

FLORA
DŽEM
FLORA
DŽEM

pavilon
G
pavilon
g
Zavařujete?
Neváhejte
se přihlásit
do soutěže
Zavařujete? Neváhejte
se přihlásit
do soutěže
tvůrcůtvůrců
džemů
a
marmelád.
džemů a marmelád.

PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

venkovní plochy + pavilon H
Pestrá nabídka květin, okrasných rostlin, zeleniny, ovoce
a zahradnických potřeb.

ROZKVETLÉ PAMÁTKY

olomoucké kostely
Floristé z České republiky, Slovenské republiky a Polska zkrášlí kostely
Panny Marie Sněžné, sv. Mořice a sv. Michala.

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství, hejtmana Olomouckého kraje a primátora statutárního města Olomouc.

