
4/2022 | čtvrtletník statutárního města Olomouce

Olomoucký senior

Jak vaří 
MasterChef 
pro seniory
strana 9



2 Olomoucký senior | 4/2022

JAK VEN Z KRIZE? 
PORADÍ VÁM 
NA „SOCIÁLCE“

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Olomouce poskytuje sociální poradenství a nápomoc v nepříznivých 
sociálních situacích, v nichž jste se ocitli, nebo vám hrozí.

Mám drahé bydlení. A kde vzít na energie?
Na příspěvek na bydlení dosáhnou nově další tisíce 
domácností! Možná k nim patříte i vy! 
Nevycházím s výplatou, nezvládám platit dluhy.  
Pomalu nemám ani na jídlo.
Nevím, o co kde požádat.  
Nerozumím těm složitým formulářům.

Kde nás najdete? 
Na adrese Štursova 1, budova sousedí s parkovištěm OD Kaufland, kousek od hlavního vlakového nádraží.  
Naše poradenství je diskrétní, anonymní a pro každého zdarma. Říct si o pomoc není slabost.  
Pomůžeme vám zjistit, na co máte ve své situaci nárok, a navedeme vás k jejímu řešení. 

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Štursova 1, Olomouc–Hodolany |  585 562 406   mmol.osv@olomouc.eu
Pondělí a středa 8.00–12.00 13.00–17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.30
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Milí čtenáři, 
je mi ctí, že mohu uvést nové 
číslo „Olomouckého seniora“. 
Jako nová radní pro sociální 
oblast se pořád ještě rozkouká-
vám, ale už teď mám moc dob-
rý pocit z toho, že na olomouc-
ké seniory se myslí a velká část 
jich je díky tomu aktivní. Jsem 
mile překvapená, jak fungují 
naše kluby pro seniory. 
Poslední měsíce jsou plné rad, 
jak ušetřit. Moc bych si přá-
la, aby to u nejstarších občanů 
nevedlo k šetření extrémnímu 
a zanedbání péče o sebe samé. 
Chci apelovat na všechny čte-
náře, aby se neváhali pora-
dit, pokud nevychází se svými 
příjmy, schází jim prostředky 
na léky či na jídlo. První místo, 
kde se můžete ujistit, zda máte 
vyřízené všechny příspěvky, je 
odbor sociálních věcí na Štur-
sově ulici. Pokud znáte seniora, 
který se stydí říct si o pomoc, 
kontaktujte odborníky. 
Moc si přeji, aby nikdo netrá-
vil advent a nadcházející svátky 
o samotě a v nejistotě. A s nadě-
jí vyhlížím rok 2023, že přine-
se nejen výzvy, ale také mnoho 
společných zážitků a radosti.

Kateřina Dobrozemská, 
náměstkyně primátora
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Projekt SeniorOn pomáhá objevovat 
svět Internetu, mobilů a e-mailů

Tramvaje už opět jezdí tak, jak mají

Jak užitečně a přitom bezpečně 
používat internet, jak se bránit pod-
vodníkům, na co si dát na interne-
tu pozor. Odbor sociálních věcí vy-
užil lákavou nabídku studentů Uni-
verzity Palackého v Olomouci, kte-
ří prostřednictvím neziskové orga-
nizace SeniorOnu pořádají vzdě-
lávací kurzy pro seniory. Úvod-
ní schůzky, která se konala v klu-
bu v Pavelčákově ulici, se zúčast-
nilo dvacet zájemců z různých olo-
mouckých seniorských klubů. 

Lektoři SeniorOnu vytipova-
li 15 klíčových témat týkajících 
se používání informačních tech-
nologií, která nabídli účastníkům 
kurzu. Témata pokrývala otázky 
důležitosti „silného hesla“, jak se 
bránit proti obtěžujícím telefoná-
tům nebo e-mailům, co je to ban-
kovní bezpečnost, jak používat 
aplikaci IDOS, jak poznat pod-
vodný telefonát, e-mail či SMS. 
Účastníci se učili, jak najít různé 
aplikace, například pro přehrá-
vání hudby, filmů nebo zábavné 
a herní aplikace. Na řadu se do-
stávají také dotazy účastníků kur-
zů spojené s obsluhou konkrét-
ního zařízení. K dispozici jsou 
tablety a počítá se i s notebooky  

pro seznámení s kancelářskými 
a grafickými programy. 

Odbor sociálních věcí tak navá-
zal na již zaběhnutou službu tak-
zvaného Senior Pointu neboli mís-
ta pro seniory, který již několik mě-
síců funguje v Pavelčákově ulici. 
S pomocí pracovníka odboru zde 
mohou senioři zdarma využít dva 
počítače s připojením k interne-
tu s možností tisku potřebných do-
kumentů. Do Senior Pointu dochá-
zí i pracovnice spotřebitelské po-
radny, která jednak poskytuje pora-
denství přímo na místě, ale pořádá 
i preventivní programy s přednáš-
kami pro jednotlivé kluby seniorů. 

Nová služba vzdělávání seniorů 
v informačních technologiích je tak 
doplněním záměru vzdělávat seni-
ory jako nejzranitelnější skupinu 
v kybernetické bezpečnosti. 

Nově zavedenou aktivitu a spo-
lupráci se studenty ze SeniorOnu 
hodláme udržet i v roce 2023. Pří-
padní zájemci se mohou informo-
vat na odboru sociálních věcí Ma-
gistrátu města Olomouce, odděle-
ní sociální pomoci a služeb – pra-
coviště Štursova 1, Olomouc, tel.: 
585 562 105, e-mail: mmol.osv@
olomouc.eu. Základní informace 
i na webu proseniory.olomouc.eu. 
 (jo)

Po řadě uzavírek a omezení 
se cestující v Olomouci dočkali 
v listopadu obnovení kompletní-
ho tramvajového provozu. Nej-
prve byla dokončena druhá etapa 
stavby tramvajové trati na Nové 
Sady, následně skončily i další 
výluky. 

Ve středu 16. listopadu skon-
čilo napojování kolejí do nově 

budované haly pro odstavy tram-
vají v Jeremenkově ulici. Tram-
vaje tak mohly začít opět zajíž-
dět na zastávku Hlavní nádra-
ží a na točnu Fibichova a linka 
č. 4 obsluhovat trať do Pavlo-
viček. Od 17. listopadu byl ob-
noven provoz tramvajových li-
nek č. 1, 2, 4, 6 a 7 vedených bez 
omezení ve svých původních 

trasách. Na své původní trasy 
rozšířené navíc o nově vybudo-
vané zastávky Zikova, Rožňav-
ská a U Kapličky se vrací také 
tramvaje č. 3 a 5. 

Další výluka je plánována až 
na březen, kdy bude probíhat 
stavba koordinovaného tahu kři-
žovatkami na Hraniční ulicí od  
I. P. Pavlova po Brněnskou. (red)
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Olomouc opět srdečně přivítala 
Hradečáky na turnaji v pétanque

Prohlédněte si změny města za století

V říjnu pokračovala stále in-
tenzivnější spolupráce mezi seni-
ory z Olomouce a Hradce Králo-
vé. Olomouc přivítala ve středu  
19. října Hradečáky sluníčkem 
s otevřenou náručí přátel a zároveň 
i soupeřů. 

Domácí připravili meziměstské 
utkání ve hře pétanque ve skutečně 
velkém stylu. Po příjemném občer-
stvení v klubovně nastoupilo šest 
tříčlenných družstev na tři hřiště. 
Ta byla vytyčena na atletické dráze 
Základní školy Demlova ve čtvrti 
Lazce. Tři a půl hodiny se hrálo de-
vět zápasů s minimálními pauzami.

Těžký terén naše borce trochu 
překvapil a každý se s ním vyrov-
nal jinak. Nakonec domácího pro-
středí Olomoučtí využili a celé 
utkání dovedli k vítězství 5:4. Hra-
dečtí reprezentanti porážku ale tro-
chu zmírnili nejlepším hráčem 
i družstvem celého klání. Jaroslav 

Prohlédnout si historické letec-
ké snímky Olomouce z různých 
časových období minulého stole-
tí a porovnat je se současnou po-
dobou města umožňuje unikátní 

Kábrt s ohromným náskokem ovlá-
dl hodnocení jednotlivců a pomohl 
tak kapitánce Ivě Kubínové a spo-
luhráčce Miladě Kverkové ke třem 
vítězstvím a tím i k celkové výhře 
druhého hradeckého družstva. 

Společným obědem a vyhod-
nocením celý sportovní den vy-
vrcholil. Domácí nás překvapili 
krásným putovním pohárem, kte-
rý však zatím zůstal v Olomouci. 

webová aplikace Olomouc z výš-
ky, která vznikla na katedře geo-
informatiky Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého. 
Funguje na principu porovnání 

Potěšila i spousta suvenýrů a dá-
rečků. Ve „sladkých eurech“ vypla-
cené startovné pro každého hostu-
jícího snad trochu zmírnilo hořkost 
porážky.

Děkujeme za přípravu a orga-
nizaci hezkého dne, za skutečně 
přátelskou atmosféru a těšíme se 
na hradeckou odvetu.

Václav Slezák,  
Senioři Hradec Králové

dvojice leteckých snímků poříze-
ných v různém období. Nejstar-
ší letecké fotografie v aplikaci po-
cházejí z roku 1927 a poskytlo je 
město Olomouc.

„Aplikace Olomouc z výšky 
zahrnuje sérii všech aktuálně zná-
mých a dostupných snímků pro 
oblast Olomouce, a to od nejstar-
šího plošného snímkování v Čes-
koslovensku z roku 1927 až po to 
nejnovější v roce 2021,“ uvádí au-
tor aplikace Vojtěch Jabůrek. Mů-
žete se tak dívat například na ulici, 
v níž jste vyrůstali, a její proměny 
během 94 let. 

Mapový nástroj je dostupný 
na adrese olomouczvysky.upol.cz.
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Maltézská pomoc dodá jistotu a péči
Senioři často využívají službu 

Sociálně aktivizační služby pro se-
niory a osoby se zdravotním posti-
žením a další dobrovolnické pro-
gramy. Příběh paní Zuzany ukazu-
je na situaci, do níž se může dostat 
kdokoliv. 

Paní Zuzana má 83 let, žije 
v Olomouci a má dceru, která jí 
pomáhá zabezpečit nutné záleži-
tosti. Kvůli rodině jí ale nezbý-
vá čas na vše, co by paní Zuzana 
potřebovala. Jde o doprovod k lé-
kaři, vyřizování na úřadech, ale 
i procházky, na něž si paní Zuzana 
kvůli zdravotním obtížím a nejisté 
chůzi sama netroufne. 

Dnes už sociální pracovni-
ce s klientkou chodí na vyšetření 
a pomáhá vyřizovat různé záleži-
tosti, například příspěvek na bydle-
ní. Podpořili jsme ji také při nároč-
ných situacích a zvládání nových 
výzev spojených se stářím. Služ-
ba zajistila i pravidelné doprovody 
při procházkách. Společně s dob-
rovolnicí tráví čas povídáním, na-
vštěvují kavárny, chodí na hřbitov. 

Díky sociální službě se paní Zuza-
na, jak sama říká, cítí jistěji a méně 
osamocená. Do služby přijímáme 
seniory, osoby s handicapem nebo 
lidi, kteří by rádi společnost, potře-
bují pomoc s běžnými záležitostmi 
nebo podporu při svých starostech. 
Služba je poskytována zdarma.

Máte-li pocit, že byste službu 
využili, nebo víte o někom, kdo 
ji potřebuje, obraťte se na vedou-
cí služby Lucii Švábovou (tel.:  
731 619 695, lucie.svabova@ 
maltezskapomoc.cz).

Michaela Krejčí,  
Maltézská pomoc

Díky za spolupráci na projektu Active aging – a healthy lifestyle
V létě požádal několik klubů se-

niorů Miroslav  Kopecký  z  Fakul-
ty  zdravotnických  věd  Univerzi-
ty Palackého o spolupráci v dotaz-
níkovém  šetření,  které  se  uskuteč-
nilo  v  rámci  mezinárodního  pro-
jektu Active aging – a healthy life-
style,  který  garantuje  Univerzita 
Palackého.  Projekt  je  financován 
z  prostředků  univerzity,  minister-
stva školství a Olomouckého kraje. 
Cílem  dotazníkového  šetření  bylo 
zjistit, jak se změnil životní styl se-
niorské populace v porovnání s ob-
dobím  před  pandemií  COVID-19, 
v  době  lockdownu  a  s  životním 

stylem  v  současné  době  v  Čes-
ké  republice,  Španělsku  a  Sloven-
ské republice. Na uvedeném výzku-
mu se podílí realizační týmy z Fa-
kulty  zdravotnických  věd  Univer-
zity  Palackého  v  Olomouci,  Uni-
verzita Rovira I Virgili v Tarrago-
ně  (Španělsko)  a  Lékařská  fakul-
ta Univerzity Pavola Jozefa Šafári-
ka v Košicích (Slovensko). Členové 
klubů důchodců se ochotně zapojili 
do vyplňování dotazníků. 
Tím  ale  spolupráce  nekon-

čí.  Kluby  budou  po  vyhodnoce-
ní  dotazníkového  šetření  sezná-
meny s výsledky výzkumu. Senioři 

přivítali tento návrh a těší se na se-
tkání. Přednášky jsou naplánová-
ny  na  první  pololetí  roku  2023. 
Chceme  poděkovat  klubům  seni-
orů  Jirsákova,  Fischerova,  Holi-
ce, Tererovo náměstí a Pavelčáko-
va,  vedoucím  těchto  klubů  a Evě 
Trčkové  z Magistrátu města Olo-
mouce. Navázaná spolupráce na-
víc  rozšiřuje  a  obohacuje  poslá-
ní projektu a také přispívá k pro-
pagaci a poslání vzdělávání senio-
rů v rámci Univerzity třetího věku.

doc. PaedDr. Miroslav  
Kopecký, Ph.D., Univerzita 

Palackého v Olomouci
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Preventivní onkologie pomáhá!

Radost mají děti i náhradní babičky

Více než 550 klientů navštívilo 
od roku 2016 Ambulanci preven-
tivní onkologie Fakultní nemoc-
nice Olomouc. Ta nabízí nadstan-
dardní vyšetření, díky němuž lze 
včas odhalit nádorové a přednádo-
rové stavy a podstatně zvýšit šanci 
na včasné zahájení léčby. Na on-
kologickou prevenci navíc posky-
tují příspěvek i některé zdravotní 
pojišťovny. Na důležitost včasné 
diagnostiky závažných onemoc-
nění upozorňuje lékař ambulan-
ce a dlouholetý primář onkologic-
ké kliniky MUDr. Vlastislav Šrá-
mek, Ph.D., MBA. „Toto pravi-
dlo se týká zejména právě našeho 

oboru,“ zdůrazňuje. Prohlídka za-
hrnuje fyzikální vyšetření klinic-
kým či radiačním onkologem se 
zaměřením na osobní a rodinnou 
anamnézu, které mohou pomo-
ci v určení možných rizik nádoro-
vých onemocnění, ale i jiných zá-
važných chorob. Součástí je od-
běr krve s vyšetřením vybraných 
nádorových markerů z krevního 
vzorku, jež jsou navrženy na zá-
kladě zjištěné anamnézy. Součás-
tí procesu je také vyšetření sto-
lice na skryté krvácení, natoče-
ní klidového EKG, měření pul-
zu a krevního tlaku, rentgen plic, 
ultrazvuk břicha u všech, u mužů 

navíc varlat a u žen prsů. Celá pro-
hlídka, která se provádí nalačno, 
trvá zhruba hodinu a půl. Vyšetře-
ní je nadstandardní placenou služ-
bou. Cena je stanovena v závislos-
ti na rozsahu vyšetření a pohybu-
je se od 6500 až 7300 korun. Ně-
které zdravotní pojišťovny nabízí 
na onkologickou prevenci finanč-
ní příspěvek, který si musí pacient 
dohodnout s pojišťovnou sám.

Do ambulance je možno se ob-
jednat každou středu mezi 13 a 15 
hodinou na čísle 588 443 587 či na 
e-mailu preventivnionkologie@
fnol.cz.
Více info na prevence.fnol.cz 

Mladé rodině se čtyřletou hol-
čičkou se znenadání změnila ži-
votní situace. Maminka onemoc-
něla autoimunitním onemocně-
ním, které ji upoutalo na invalidní 
vozík. Do té doby si rodina doká-
zala i při studiích na vysoké ško-
le zajistit finance na živobytí a po-
starat se o dítě. Po změně zdravot-
ního stavu to ale najednou nešlo. 
Rodina bydlí ve městě, kde nemají 
rodiče ani prarodiče. Co dál? 

Po čase sami vyhledali sociál-
ní služby, které by jim pomohly se 
zvládáním náročné situace. Obrá-
tili se na pobočku Maltézské po-
moci na sociálně aktivizační služ-
bu pro rodiny s dětmi. Pro dcerku 
bylo potřeba najít „tetu“ či „babič-
ku“, která by měla čas jít s ní ven 
a hrát si s ní hlavně v období, kdy 
maminka ze zdravotních důvodů 
nemůže. Přes sociální pracovni-
ci se zapojili do programu 3G Po-
moc napříč generacemi, který na-
bízí dobrovolníky pro čas s dět-
mi. Tedy takové náhradní babičky 
a dědečky.

Díky programu má teď rodi-
na svou náhradní „babičku“, která 
s malou slečnou tráví čas. Jednou 
týdně spolu jsou venku, na vy-
cházce, na hřišti či v dětské her-
ně. Pro obě jsou to aktivně strá-
vené dvě hodiny v týdnu. Vždy se 
na sebe moc těší. Když dcerce ma-
minka sdělí, že přijde babička, tak 
se vždy úplně rozzáří. A náhradní 
babička si nemůže vynachválit čas 

s vnučkou. Dobrovolnický pro-
gram 3G Pomoc napříč genera-
cemi propojuje tři generace: pra-
rodiče, rodiče a děti. Je otevřený 
pro všechny rodiny s dětmi, kte-
ré mají zájem. Maltézská pomoc 
Olomouc hledá zájemce z řad ro-
din s dětmi i z řad aktivních žen 
i mužů po 50. roce věku. 

Miroslava Francová,  
Maltézská pomoc Olomouc
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Jak žijí sousedé: Onko klub Slunečnice

Psaný průvodce pro pečující osoby

V prostorách městem zřizova-
ných klubů pro seniory se setkáva-
jí také různé spolky a prospěšné or-
ganizace, které tím město podporu-
je a dává najevo uznání jejich prá-
ce. Jedním z nich je Onko klub Slu-
nečnice, spolek onkologicky ne-
mocných žen, který členkám vra-
cí sebedůvěru a odvahu zapojit se 
do života společnosti. Slunečnice 
využívá prostory Klubu pro seni-
ory v Polské ulici. Náhled do pod-
zimních aktivit nám nabídla Věra 
Kratochvílová.

Podzim ve Slunečnici 
Po prázdninové pauze přišlo 

září a s ním jednorázové i opaku-
jící se aktivity. Ať už jde o jógu 
s naší Karlou v tělocvičně Cent-
ra pohybu, či cvičení s Evou v So-
kole Nové Sady, cvičení a relaxaci 
v aquaparku, od října i masáže s te-
rapeutkou Jiřinou Vanskou, pravi-
delné vycházky či tréninky bowlin-
gu v Šantovce. Právě na bowlingo-
vém turnaji organizovaném magis-
trátem v Šantovce jsme se umístily 
na úžasném třetím místě.

Cílem zářijového výletu byl Rý-
mařov a jeho okolí, který opět do-
konale připravila Maruška Ne-
zhybová. Navštívily jsme podnik 

Hedva brokát, barokní kostel Na-
vštívení Panny Marie a také muze-
um bičů v Janovicích. Na jedné ze 
schůzí jsme zažily i moc zajímavou 
besedu s redaktorkou Českého roz-
hlasu Olomouc Ditou Vojnarovou. 

Nejoblíbenějšími akcemi, 
do kterých se zapojuje nejvíce čle-
nek, jsou rekondiční pobyty. Každý 
rok organizujeme díky dotaci Olo-
mouckého kraje jeden na jaře a dru-
hý na podzim. Letos jsme se v září 
po dvou letech vrátily do Wellne-
ss hotelu Kolštejn v Branné v Jese-
níkách. Všech 30 účastnic využilo 
bohatou nabídku k relaxaci i rege-
neraci, například sauny, perličkové 

koupele, bazén nebo masáže. Pro-
bíhalo ranní a podvečerní cvičení 
s Hankou a cvičení v bazénu s Ja-
nou. Večery patřily kvízové soutě-
ži, soutěžím ve zpěvu, recitaci, ma-
lování o ceny, na besedu přišel far-
mář z ovčí farmy. Pobyt uzavřel 
turnaj v bowlingu. 

A proč hlavně akce „pod stře-
chou“? Počasí nám letos totiž moc 
nepřálo. Přesto jsme ale odjíždě-
ly domů spokojené, odpočinuté 
a stejně jako vždy i s vynikajícími 
staroměstskými trubičkami.

Věra Kratochvílová, Onko 
klub Slunečnice Olomouc

Fotogalerie na straně 19

Velkou výhodou autorky knihy 
O Alzheimerově nemoci a naději 
Jitky Juráňové je dvojí osobní zku-
šenost. Jednak pracuje jako terape-
utka v olomouckém denním staci-
onáři AGE Centrum a za druhé pe-
čovala o svého otce, který Alzhei-
merovou chorobou trpěl. 

V knize najdeme přesný a zce-
la praktický návod, jak postupo-
vat, jakmile se u člena rodiny ob-
jeví první příznaky a podezření 

na tuto vážnou civilizační choro-
bu. Vlídně a věcně podané zkuše-
nosti pomohou blízkým nemocné-
ho nepropadat panice a postupo-
vat tak, aby byla situace pro pečují-
cí osoby i pro samotného nemocné-
ho co nejméně stresující. Čtenář ví, 
že nečte akademický text, ale sdí-
lenou zkušenost, kterou se autor-
ka z dobré vůle rozhodla nabídnout 
všem, kdo ji potřebují. Na strán-
kách publikace najdeme rady, jak 

komunikovat, kde vyhledat odbor-
nou pomoc, jak aktivizovat nemoc-
ného i jak co nejvíce oddálit nega-
tivní dopady choroby. 

Knihu koupíte v knihkupectví 
Kosmas a připravuje se i její elek-
tronická verze.   (mf)

Jitka Juráňová
O ALZHEIMEROVĚ 
NEMOCI A NADĚJI

Jak (spolu) s nemocným 
zůstat v kontaktu
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Šéfkuchaři ze SeneCura se utkali 
v soutěži „MasterChef“

„Podívej, co dokážu“ aneb 
důkaz, že věk je pouze číslo

Skupina SeneCura, která pro-
vozuje také SeniorCentrum 
v Olomouci, uspořádala svou 
verzi kuchařské soutěže pod ná-
zvem Cooking Trophy Czech 
Republic 2022. O nejlepší pokr-
my v ní bojovali šéfkuchaři z do-
movů z celé republiky. 

„Chtěli jsme kromě kvality 
stravování v našich domovech 
vyzdvihnout také profesionalitu 
a talent našich šéfkuchařů. V na-
šich SeniorCentrech si na stra-
vování dáváme velmi záležet, 

protože dobře víme, že jídlo vý-
znamně přispívá ke spokojenos-
ti a kvalitě života našich klien-
tů,” říká Věra Husáková, pro-
vozní ředitelka skupiny SeneCu-
ra v ČR.

V soutěži se hodnotila chuť, 
ale také originalita a prezentace 
pokrmu na talíři. Soutěžící tvo-
řili vlastní recept, který musel 
splňovat dané podmínky: jedna-
lo se o hlavní chod pro pět osob, 
přičemž nejvyšší možná cena in-
grediencí byla 85 korun na jednu 

porci. Stanovené byly i samotné 
ingredience. Nejlepší hodnocení 
nakonec po sečtení všech bodů 
porotci získal Jiří Šula, šéfku-
chař ze SeniorCentra Slivenec, 
který připravil vepřovou panen-
ku „cenevils“ s bramborovo-bro-
kolicovou kaší v rolce z listové-
ho těsta, s žampionovými chipsy 
a hranolkami. Druhé místo obsa-
dila šéfkuchařka Petra Čížková 
ze SeniorCentra Terezín, na tře-
tí pozici se umístil šéfkuchař Pa-
vel Malík ze SeniorCentra Plzeň.

V minulém čísle časopisu Olo-
moucký senior jsme zvali k mezi-
generačnímu výtvarnému projek-
tu Podívej, co dokážu. Jeho cílem 
bylo získat výtvarné práce od au-
torů ve věku mezi 15 a 99 lety 
a na nich ukázat, že při malování 
je věk pouze číslo. 

Podařilo se nashromáždit za-
jímavé výtvarné práce a snaže-
ní završit společnou výstavou 
v Knihovně Univerzity Palacké-
ho. Autorům bylo mezi 19 a 97 
lety, zastoupeni byli muži i ženy, 
zhruba polovina autorů byla v se-
niorském věku a z nich asi polo-
vina ve věku nad 90 let. Tvůrci 
pracovali technikou suchého pa-
stelu, čmáranic, fraktálů a neu-
rografiky. Obrázky jsme záměr-
ně neopatřili konkrétní informa-
cí o autorovi, aby návštěvníci vý-
stavy měli nejprve prostor hádat 
jeho věk. 

Obrázky vznikaly jak doma, 
tak i v pobytových zařízeních pro 

seniory. Doma většinou kresli-
ly dvě generace současně, rodiče 
a děti nebo prarodiče a vnoučata. 
Bylo příjemné pozorovat tvůrčí at-
mosféru, která při společném me-
zigeneračním tvoření v rodinách 
vládla, v pobytových zařízeních 
zase bylo znát odhodlání seniorů 

nabízenou aktivitu vyzkoušet 
a zvládnout navzdory věku či 
zdravotnímu handicapu. 

Další podrobnosti k  projektu 
a fotografie naleznete na www.rc-
hermanek.cz.

Lenka Vyhlídalová,  
autorka projektu
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Muzeum připravilo výstavu tak,  
jak by si ji postavily samy děti

Jak se za posledních dvě stě let 
proměnilo dětství, přibližuje vý-
stava nazvaná Dětský svět – dítě-
tem v 19. a 20. století. V největ-
ším výstavním sále svaté Kláry ji 
aktuálně nabízí Vlastivědné muze-
um v Olomouci. Parádní výstava, 
na které se i dříve narození mohou 
báječně vrátit do časů svého dět-
ství či čerstvého rodičovství, trvá 
ve Vlastivědném muzeu Olomouc 
až do srpna příštího roku! Jde 
o ideální tip pro volnočasový pro-
gram pro prarodiče s dětmi. 

„Výstava je unikátní ve své ce-
listvosti. Nabízí hračky, ale i infor-
mace od porodu až po hry a volný 
čas,“ vysvětluje v rozhovoru scé-
nograf výstavy Jan Tomšů.

Čím jste se při tvorbě výstavy in-
spiroval?

Přemýšlel jsem, jakou by vý-
stava měla mít atmosféru. Přitom 
jsem se pokusil vzpomenout si 
na to, co pro mě rané dětství zna-
menalo, jak jsem jej trávil. Vyba-
vil jsem si, jak moc rád jsem ob-
jevoval tajemné prostory, což mi 

vlastně zůstalo doteď. Schovával 
jsem se ve skříních, stavěl domeč-
ky nebo bunkry a to jsem se sna-
žil i do této výstavy přenést. Do-
stat tam esenci toho, že si to moh-
ly postavit děti samy. Současně si 
hrajeme s dětskou dimenzí světa 
a jeho viděním, neplatí tak pravi-
dla, co by mělo být menší, co vět-
ší. Najednou se jednoduše ocitne-
te ve skříni, bunkru či v prostředí, 
které je v dětském pokojíčku. Ne-
pracovali jsme s konkrétní reali-
tou, snažili jsme se ji spíš popírat.

Součástí jsou i předměty, které 
dokládají proměnu dětství v čase. 
Jak jste pracoval s nimi?

Snažili jsme se vytvořit pro-
středí, které by odpovídalo sku-
tečným dětským pokojíkům, kde 
soklů a podstavců vlastně ani moc 
není. Spíš jsme se zaměřili na růz-
né matrace, deky, věci, se kterými 
si děti běžně hrají. Takže třeba ko-
čárky stojí na dřevěné dráze, kte-
rou si spousta dětí, i můj dvoule-
tý syn, staví z toho, co doma na-
jdou. Snažili jsme se vyhnout 

tradičnímu muzejnímu pojetí vý-
stavy, chtěli jsme se přiblížit dět-
skému chápání světa.

Ovšem vrátit se do dětských let 
nemusí být pro dospělého úplně 
snadné. Jak zajímavá práce pro 
vás tato výstava byla?

Hodně zajímavý je prostor kap-
le. Pracovat v tak velkém, prázd-
ném, ale celistvém prostoru a zapl-
nit jej něčím, co by splňovalo vizi 
architektury, to byla výzva. Tou dru-
hou pak byl návrat do dětské mysli. 
Byla to velká výzva, kterou jsem ale 
přijal s nadšením, i když řada věcí 
nešla vymyslet předem. Zajímavé 
bylo i to, že velká část materiálu, 
který jsme použili, je recyklovaná. 

Na co byste speciálně upozornil?
Je to jediná výstava v Olomou-

ci, kde je funkční skluzavka a jed-
na z prvních videoher. Zároveň 
je jedinečná v tom, že jde o vel-
ký časový průřez. Jdeme od těho-
tenství, porod, péče o miminko až 
po volný čas. Právě ucelenost vý-
stavy je hodně unikátní.  (red)
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Pozor, hledáme významné osobnosti!
Statutární město Olomouc 

vyhlašuje 26. ročník oceně-
ní významných osobností města  
a 14. ročník udělování Ceny za po-
čin roku 2022. Nominujte osobnos-
ti, které by si tato ocenění zaslouži-
ly! Termín pro podávání nominací 
je do 31. ledna 2023.

Cena města, kterou uděluje Za-
stupitelstvo města Olomouce na zá-
kladě návrhů občanů a institucí, je 
oceněním významných osobností 
za jejich celoživotní práci nebo vý-
razný počin. Ceny jsou každoročně 
udělovány v kategoriích věda a vý-
zkum, kultura, sport a společenský 
přínos. Další samostatnou kategorií 
je Cena za počin roku.

Jak se loupilo, podvádělo a vraždilo 
ve „starých dobrých časech“? 

Kniha Olomoucký pitaval 
aneb skutečné kriminální příběhy 
z Olomouce od 14. do 20. století 
je skvělým doplněním vánoční na-
bídky olomouckých knihkupectví.

Netradiční pohledy do dějin 
Olomouce i Moravy nabízí nově 
upravená a doplněná kniha uni-
verzitního profesora a oblíbeného 
autora populárně vědeckých pub-
likací Jiřího Fialy. Jednotlivé ka-
pitoly poutavě líčí např. okolnos-
ti královraždy Václava III., život 
i umučení sv. Jana Sarkandera, ča-
rodějnické procesy vedené Hein-
richem Franzem Bobligem nebo 
uvěznění generála Gilberta Lafa-
yetta, ale také poválečné zúčtová-
ní s nacisty a kolaboranty nebo re-
lativně nedávný „pohořanský ma-
sakr“. Dramatické příběhy tak od-
halují temnější stránky lidského 
konání i pohnutky, které protago-
nisty vedly k překročení právních 

a morálních norem. Vydání kni-
hy se ujal olomoucký spolek Me-
moria Portaza s pomocí Krajské-
ho ředitelství Policie ČR s nadě-
jí, že tyto exkurzy do kriminál-
ní historie města Olomouce na-
leznou širokou čtenářskou obec. 
Knihu slavnostně pokřtil autor 

s vydavatelem a zástupci poli-
cejního ředitelství už 7. prosin-
ce a zájemci si ji nyní mohou za-
koupit v Informačním centru Olo-
mouc v podloubí radnice, v knih-
kupectví Tycho nebo na webu 
https://www.memoriaporta.cz/ 
publikace/.

Nominace od občanů a institucí 
je možné zasílat do 31. ledna 2023 
přes internetový nominační for-
mulář. 

Zájemci jej najdou k dispozici 
v odkazu: www.cenamesta.cz/no-
minace/.

Jednotlivé návrhy posuzuje od-
borná pracovní skupina a Rada 
města Olomouce a schvaluje měst-
ské zastupitelstvo.

Ocenění Olomouc udělu-
je od roku 1998 lidem, kteří jsou 
s městem spjati, zasloužili se o jeho 
zviditelnění a svou prací přispěli 
ke zlepšení života Olomoučanů.

Vše o Cenách města a laureá-
tech najdete na www.cenamesta.cz.
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Za tu dobu se setkal s takovou 
spoustou osobností, že by vysta-
čily na encyklopedii soudobé tu-
zemské popkultury – počínaje Mi-
roslavem Horníčkem, kterého léta 
doprovázel na piano, přes Jiřího 
Helekala, Emila Viklického a Kar-
la Plíhala až po Jitku Molavcovou. 
A samozřejmě Pavel Dostál, jeho 
nejlepší přítel a spolutvůrce! Ri-
chard Pogoda (* 16. 8. 1944) ale 
hraje lidem i ve svých osmasedm-
desáti letech. Například se saxofo-
nistou Miroslavem Švihálkem po-
řádá pravidelné pianothéky. 

Vy jste měl ke kultuře asi docela 
blízko už od kolébky, že? 

To ano, můj táta byl ředitelem 
divadla hudby, vedl filmový klub 
a věnoval se hanáckému folklo-
ru. Bydleli jsme ve velké vile, kte-
rou nám po únoru 1948 nezabavi-
li asi jen díky tomu, že táta byl ko-
munista. Tudíž se soudruzi spoko-
jili s tím, že nám do domu nastě-
hovali další lidi. A byli to vesměs 
lidi ze světa kultury. Nade mnou 
bydlel Ilja Racek, na návštěvu 
k nám chodili pravidelně Josef 
Bek či Jaroslav Moučka. Bek mě 
držel na klíně, hráli karty, strašli-
vě přitom kleli a máma se chytala 
za hlavu. Nebojte se, paní Helen-
ko, takhle se naučí víc než ve ško-
le, říkal jí na to Josef Bek.  

A podobně brzy jste měl blízko 
i k Pavlu Dostálovi…

Kamarádili jsme od malička, 
oni bydleli v domě u tržnice a my 
jsme na sebe viděli z okna. Umě-
li jsme si dát na dálku znamení, 

Z jakého důvodu? 
Kupodivu to nebyla žádná po-

litická komise, ale hygiena. Tehdy 
se někde v Olomouci vyskytova-
ly případy žloutenky a na našich 
záchodcích našli nějaké bakte-
rie. Nechali nás dohrát ještě zimu 
1967 a pak jsme museli skončit. 
Udělali jsme dokonce i takové 
žluté plakáty, jako že hygienici ne-
chávají pozdravovat a že se brzy 
setkáme v novém DEX klubu. Slí-
bili nám, že to opraví, že bude 
všechno nové a lepší, a opravdu to 
během následujícího roku opravi-
li. Jenže do toho přišly ruské tanky 
v srpnu 1968 a do nového se pak 
stěhoval někdo úplně jiný než my. 

Společně jste pracovali taky v di-
vadle… 

To bylo Amatérské studio při 
Divadle Oldřicha Stibora. Setkala 
se tam fantastická generace, začí-
nala tam Hanka Maciuchová, Hon-
za Kanyza, Petr Novotný a další 
výborní lidé, kteří se pak uplatni-
li ve slavných divadlech v Praze. 
Tady jsme s Pavlem Dostálem vy-
tvořili deset muzikálů, z nichž asi 
nejslavnější jsou Výtečníci. 

To je ten muzikál oblíbený gene-
racemi studentů? 

Přesně tak. Je to postavené 
na tom, že tam vystupují dva nebo 
tři dospělí jako učitelé a s nimi 
i parta středoškoláků, takže je to 
pro studenty uvěřitelnější, než 
když mladé lidi hrají nějací dospě-
láci. My jsme do toho napsali pís-
ně ovlivněné Semaforem, během 
desítek let to leckdo zkoušel i vše-
lijak inovovat, ale s moderními ra-
povými skladbami to moc nefun-
guje. Hodí se tam prostě ty klasic-
ké šlágry z 60. let. Byl to náš nej-
lepší muzikál. 

Miroslav Horníček: Poslouchejte Pogodu a mějte pohodu
Pohodu rozdává Richard Pogoda generacím posluchačů 
a diváků už zhruba šedesát let . Talentovaný klavírista, 
skladatel, diskžokej a divadelník do kulturního světa přirozeně 
vplul začátkem šedesátých let a od té doby z něj vlastně ani 
na chvíli nezmizel . 

jestli můžeme nebo nemůžeme 
jít ven. Já pak šel na gymnázium 
a potom na typografickou školu 
do Prahy a Pavel na střední che-
mickou školu, v Olomouci jsme 
se ale zase sešli při tvorbě kaba-
retů a od roku 1966 jsme společně 
tvořili v našem DEX klubu. Pavel 
psal texty, já hudbu. 

S DEX klubem spolupracovaly 
opravdu velké osobnosti. Jak jste 
to dokázali? 

Byla to hodně zásluha Pavla, 
byl v tomto směru úžasný, dnes 
by se řeklo, že byl geniální mana-
žer. Dokázal sehnat známé osob-
nosti. Začínali u nás Karel Kryl, 
Jaroslav Hutka či Hana Ulrycho-
vá, vystupoval zde například Ivan 
Vyskočil, Jiří Robert Pick či Pavel 
Bošek. DEX klub byl opravdu po-
jem, velká škoda, že jsme museli 
v zimě 1967 zavřít. 
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Mládež byla i v sedmdesátých 
a osmdesátých letech častou cílo-
vou skupinou vašich pořadů. To 
bylo záměrně, nebo shodou všeli-
jakých okolností? 

To se tak nějak sešlo. Pavel Do-
stál měl za normalizace divadlo 
zakázané, musel pracovat v děl-
nických profesích. My jsme sice 
ani potom s divadlem úplně nepře-
stali, s Amatérským studiem jsme 
pracovali až do roku 1976, ale mu-
selo to být pod jinými jmény a ne-
bylo to už tak naplno. Pavel byl 
regulérní disident, já jsem se s tím 
občas tak trochu svezl. Nakonec 
mě pak okolo roku 1978 přece jen 
vyhodili z tiskáren. Měl jsem ale 
smlouvu s Parkem kultury a odde-
chu, měl jsem zkušenosti s pravi-
delným hraním ve vinárně Pano-
rama s olomouckými filharmoni-
ky a pak jsem začal dělat diskoté-
ky. Měl jsem dost velký přehled, 
takže mi to šlo. Všiml si mě dra-
maturg z nějaké ostravské agen-
tury, který si mě vyžádal, abych 
jim na severu pomohl se zábavou 
pro hornické učně. Takže jsem tře-
ba dopoledne dělal výchovné hu-
dební pořady na Ostravsku pro uč-
ňovskou mládež nebo případně 
tady v Olomouci v Divadle hudby 
a večer jsem pak pořádal diskoté-
ky. Najímali si mě taky při rock-
ových koncertech, když hrál třeba 
Citron, abych pak ještě pokračoval 
s hudební produkcí, aby si ti roz-
parádění metaloví fanoušci stih-
li trochu vybít energii a vychlad-
nout, aby potom neřádili v ulicích. 

A to soudruhům nevadilo, že po-
řady pro mládež dělá Richard Po-
goda, který byl u StB veden jako 
závadová osoba? 

Nevadilo, to je nezajímalo, pro 
ně bylo podstatné, že jsem nějak 

dokázal ty mladé lidi oslovit a že 
jsem pro ně byl docela věrohodný. 
Celá tahle doba, kdy jsem dělal po-
řady pro mládež a po večerech dis-
kotéky nebo plesy, byla taková spe-
cifická. Dalo se to, ale člověk mu-
sel být fakt opatrný, stačila něja-
ká zdánlivě nevinná hloupost a byl 
malér. Došlo to tak daleko, že si mě 
pak různí ostravští papaláši vyžá-
dali, abych jim na rodinných osla-
vách udělal diskotéku. Tam jsem si 
hodně dával pozor na to, abych si je 
nepřipouštěl moc k tělu. Tihle lidi 
se sice často chovali tak žoviálně, 
jako bychom byli přátelé, jenže jim 
se rozhodně nedalo věřit. 

Potkal jste během života oprav-
du spoustu muzikantů. S kým jste 
spolupracoval opravdu rád? 

Hodně společné práce jsme 
udělali s Emilem Viklickým, hrál 
jsem s olomouckým dixielan-
dem, což byli skvělí muzikanti, 
tam jsem se u piana střídal s Jar-
dou Vraštilem z kapely Bluesman 
a zpíval tam výborný Jaromír Löf-
fler. Velmi dlouho a rád spolu-
pracuju se saxofonistou Mirkem 

Švihálkem. Hrával jsem na pia-
no taky s folkovou kapelou Faleš-
ní hráči a tady jsem se setkal se 
začínajícím Karlem Plíhalem. To 
byl opravdu fantasticky talentova-
ný kytarista, bylo to poznat hned 
v jeho šestnácti letech! Chtěli jsme 
mu pomoct, aby udělal agenturní 
přehrávky a mohl hrát jako profe-
sionál, tak jsem ho učil psát do not 
písničku „Ovčáci čtveráci“… 

Nemůžu se na závěr nezeptat 
na vaše příjmení. Pogoda, to je 
odvozeno od počasí, nebo po-
hody? 

Příjmení pochází od předků ně-
kde z východu Polska. Je to nejspíš 
odvozeno od počasí, ale od dob-
rého počasí! Charóšaja pogoda! 
U nás je Pogodů jen pár a všech-
no jsou to naši bližší či vzdále-
nější příbuzní. Když na začátku  
90. let vysílalo rádio Pohoda, hned 
mě tam chtěli jako moderátora a já 
jsem tam jednou pozval i Miro-
slava Horníčka. Moc se mi líbilo, 
když pak do éteru říkal: Tak a teď 
poslouchejte Pogodu a mějte po-
hodu.   Michal Folta

Miroslav Horníček: Poslouchejte Pogodu a mějte pohodu
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Knihovna města Olomouce zve na akce
Vyberte si sami, která z bezpočtu 
akcí Knihovny města Olomouce se 
vám líbí nebo se hodí pro vaše zá-
měry. Nabídka je opravdu pestrá. 
KLUB DESKOVÝCH HER
9. 1., 13. 2. a 20. 3. | 15:00–18:00 
nám. Republiky 
Přivítáme každého, kdo má chuť si 
zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit 
domů. 
BÝT V OBRAZE
Díky spolupráci s organizací Senio-
rOn se budeme scházet na nám. Re-
publiky vždy ve čtvrte v 10:00 nad 
novými chytrými zařízeními. Vše si 
vysvětlíme a zkusíme.
12. 1.  Připojení telefonu k WiFi/in-

ternetovým datům.
16. 2.  Komunikace na internetu 

– Messenger, WhatsApp, 
chatbot.

16. 3.  Aplikace ulehčující život –
Mapy, Počasí, Preventivka.

•	 	17. 1. | 14:00–16:00 | pobočka 
Neředín 

  Šperky 3D perem – výtvarná díl-
nička, kde si dospělí a děti od 8 let 
mohou vyzkoušet práci s moder-
ní technikou. Přihlášení osobně,  
737 115 178 či neredin@kmol.cz.

•	 	19. 1. | 16:00 | nám. Republiky
 Linoryt – kreativní dílna
  K dispozici budou rydla, matrice 

i tiskařské barvy a válečky. Rezer-
vace osobně, 585 545 123 nebo 
na dospele@kmol.cz.

•	 	19. 1. v 16:30 | pobočka Jung-
mannova 

  Gruzie a Irsko – setkání s mla-
dými cestovateli (jak vidíme jiné 
země a jak u nich vidí nás).

•	 	1.–14. 2. | pob. Jungmannova 
  Soutěž Valentýnské veršová-

ní – vytvořte básničku obsahují-
cí slova: srdíčko, milá, sluníčko, 
roztomilá a přineste ji na pobočku 
nebo zašlete na jungmannova@ 
kmol.cz.

•	 	14. 2. | 17:00 | nám. Republiky 
  Děti nové doby – s Tomášem 

Oherou budeme na základě psy-
chologické astrologie přemýšlet 
nad přístupem k dnešním dětem.

•	 	16. 2. | 16:30 | pobočka Jung-
mannova 

  Kambodža a Nepál – Světlu-
še Kostrunková a její putování 
po exotických zemích.

•	 	2. 3. | 10:00–12:00, 13:00–18:00 
pobočka Brněnská

  Book art – výroba originálních 
dekorací ze starých knih. Vhodné 
pro starší děti a tvořivé dospělé.

•	 	7. 3. v 17:15 | pob. Brněnská 
  Vzpomínky na Novou Ulici – se-

tkání s vyznavačem lidové kultu-
ry na Hané Františkem Gračkou 
na téma historie jedné z olomouc-
kých částí. Budeme rádi, pokud 
doma najdete historické fotky 
Nové Ulice a přinesete je s sebou.

•	 	7. 3. | 17:00 | nám. Republiky 
  Cesta mým srdcem – zkušenos-

ti Michaely Horákové s holotrop-
ním dýcháním či minulými životy 
a jejich vztahem k současnosti.

•	 	8. 3. | 10:00–11:00 | pob. Holice 
  Mozkový jogging – nápady, jak 

si udržet mozek ve formě i v poz-
dějším věku, tentokrát zaměřené 
na český jazyk a literaturu.

•	 	10. 3. | 16:00–18:00
nám. Republiky 

  Výroba 3D záložek – výtvarná 
dílna pro dospělé, práce s novou 
technikou – 3D tiskárnami a pe-
rem. Rezervace osobně, na telefo-
nu 585 545 123 nebo dospele@
kmol.cz.

VÝSTAVY 
Pobočka Brněnská zve na autor-
skou výstavu Petry Vránové – tento-
krát to budou portréty hrdinek z po-
hádek, které si dospělí vymýšlejí 
pro děti, nebo ze snů, které se vám 
zdají před probuzením.
Budovu na náměstí Republiky oži-
vují ilustrace a komiksy z knih Hu-
sité a Řemesla, které jsou vtipným 
zpracováním naší historie. 
Na pobočce Jungmannova si 
do konce února nenechte ujít vý-
stavu o židovské historii na motivy 
knihy „Cha cha chá, zasmál se Mor-
dechaj“, jejímiž autory jsou Klára 
a Tobiáš Smolíkovi.

POČÍTAČOVÉ KURZY 
NA MÍRU
Pro jednotlivce či skupinky je 
knihovna schopna připravit počíta-
čové kurzy různé úrovně. Zdarma. 
Přijďte se osobně domluvit.



Olomoucký senior | 4/2022 15tipy na volný čas | 

Za poklady Moravské Třebové
Českou Třebovou zná každý, 

přinejmenším jako zastávku vlaku 
na trati mezi Olomoucí a Prahou. 
Ale byli jste někdy v Moravské 
Třebové, která bývá označována 
jako „renesanční perla České re-
publiky“? Není třeba čekat, až se 
oteplí. Navštívit město na pomezí 
Moravy a Čech můžete i v zimě, 
vhodný je k tomu především ně-
který pátek. Jak tam dojet? Z Olo-
mouce jede ráno přímý bus, ces-
ta s ním netrvá ani hodinu. Možný 
je i vlak s přestupem v České Tře-
bové. Místní městské informač-
ní centrum připravilo poznávací 
balíček pro seniory, který slibuje 
nenáročnou procházku, ale záro-
veň se nevyhýbá žádné z hlavních 
atrakcí Moravské Třebové a vede 
především po interiérech. 

Renesanční zámek 
a muzeum s egyptskou 
mumií

Nepřehlédnutelnou památkou 
města je samozřejmě zámek. Ten 
patří k nejvýznamnějším renesanč-
ním památkám ve střední Evropě. 
Na konci 15. století se zde vůbec po-
prvé v českých zemích objevily mo-
derní renesanční prvky a na začátku 
17. století vznikla tři manýristická 
křídla podle plánů italského stavite-
le. Zámecký komplex proto nechybí 
v žádné české učebnici dějin umění. 
V zimních měsících je zámek pro 
návštěvníky otevřen v pátky a o ví-
kendech od 9 do 17 hodin. Potěší, 
že v jeho areálu se nachází i příjem-
ná kavárna. Pokud tento článek čtete 
ještě v prosinci, můžete stihnout te-
matický vánoční prohlídkový okruh 
ve dnech 27.–31. 12. včetně, a to 
v odpoledních hodinách. Senioři 
mají snížené vstupné 90 Kč. 

Další zastávkou pro seniorské 
návštěvníky Moravské Třebové 

může být městské muzeum. To je 
v zimním čase uzavřeno o víken-
dech, návštěvníci se tak do jeho 
expozic dostanou od úterý do pát-
ku od 9 do 17 hodin. Městské 
muzeum sídlí v architektonicky 
hodnotné neorenesanční budo-
vě z roku 1906, která byla v době 
svého vzniku jako jedna z mála 
postavena přímo k muzejním úče-
lům. Stálá expozice představu-
je unikátní artefakty, které si ze 
svých cest do Indie, Barmy, Ti-
betu či Japonska přivezl někdej-
ší mecenáš muzea Ludwig Hol-
zmaister. Raritou jsou čtyři sa-
murajské meče pocházející až  
z 15. století nebo tři tisíce let stará 
mumie staroegyptské ženy Here-
ret, jejíž příběh dokresluje i zajíma-
vá počítačová simulace. Senioři si  
Holzmaisterovu sbírku mohou 
v městském muzeu prohlédnout 
za výhodných 40 korun.

Gotická radnice, 
moravský loket 
a motovidlo

Na náměstí T. G. Masaryka se 
nachází historická budova radni-
ce, pozdně gotická stavba z doby 
kolem r. 1520, renesančně přesta-
věná kolem r. 1560. Dvě zajíma-
vosti najdete hned ve vstupním 
portálu – jde o dvě železné po-
můcky sloužící k odměřování při 
nákupu na trzích. Jednou z nich je 
moravský loket, druhou motovi-
dlo sloužící k měření příze. Stojí 
ovšem za to nahlédnout i dovnitř 
budovy a také zkusit tipnout výš-
ku radniční věže.

Poslední zastávkou v centru 
městečka je farní kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie s barokní podo-
bou z půlky 18. století. V interiéru 
má rozsáhlou barokní sochařskou 
a malířskou výzdobu, jíž dominují 

barokní sochy J. F. Pacáka, žáka 
slavného Matyáše Brauna, malíř-
ské fresky od J. T. Suppera a jeho 
syna Silvestra nebo oltářní obraz 
od Josefa Reinische.

Moravská Třebová je oprav-
du malebné městečko. Potěší, 
že všechny historické památky, 
o nichž jsme se zmínili v článku, 
najdete buď přímo na hlavním ná-
městí T. G. Masaryka, nebo v jeho 
těsné blízkosti. Zdatnější návštěv-
níci ještě mohou podniknout asi 
půlhodinový pozvolný výstup li-
povou alejí a navazující křížovou 
cestou na Křížový vrch nad měs-
tem, kde se nachází barokní kos-
tel Povýšení sv. Kříže a sousoší 
Tří Křížů s postavami Panny Ma-
rie, sv. Jana a dvou andělů. A je 
odtud samozřejmě výhled na celé 
městečko a jeho malebné okolí. 
Po sestupu zpět do města si kaž-
dý zaslouží odpočinek v některé 
z místních cukráren nebo hospů-
dek, podle vlastní chuti. Kdo ne-
půjde na Kalvárii, může si v nich 
odpočinout rovnou. A tím se zim-
ní putování po Moravské Třebové 
může uzavřít.  (hp) 
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Olomouc měla na Moravě 
od raného středověku velmi speci-
fické postavení. Zatímco jihomo-
ravská centra Velkomoravské říše 
po vpádu Maďarů zanikla nebo ži-
vořila, Olomouc v 10. století zaží-
vala rozvoj. Když pak Moravu při-
pojili první Přemyslovci k české-
mu státu, logicky brali jako její při-
rozené centrum právě olomouckou 
aglomeraci a olomoucké hradiště.

Začal s tím slavný  
kníže Břetislav

Syn knížete Oldřicha Břetislav, 
který do dějin vstoupil už legen-
dárním únosem budoucí manžel-
ky Jitky z kláštera ve Schwein-
furtu, také svou vyvolenou utekl 
právě na hrad do Olomouce. Zde 
také začínal nabírat vladařské zku-
šenosti. Když se pak stal českým 

knížetem (1034–1055), konsolido-
val knížectví, ohrožené předchozí-
mi dekádami nesvárů ve vládnou-
cím rodu, a rozhodl o novém zří-
zení v zemi. V jím zavedeném sys-
tému seniorátu bylo stanoveno, že 
v Praze vládne vždy nejstarší Pře-
myslovec a jeho mladší příbuzní 
dostanou úděly na Moravě. Z nich 
první velikostí i významem byl 
úděl olomoucký, menší byl brněn-
sko-znojemský úděl (někdy ještě 
rozdělený na dva).

Postavení olomouckého úděl-
ného knížectví a Olomouce vel-
mi posílilo obnovení moravské-
ho biskupství v Olomouci v roce 
1063. Olomouc byla jednoznač-
ně nejvýznamnějším centrem Mo-
ravy.

V následujících staletích se sys-
tém správy země proměňoval, 

například vymřením moravských 
větví přemyslovského rodu na za-
čátku 13. století, kdy si tehdejší král 
Přemysl Otakar I. ponechal Olo-
mouc a celý tento úděl jako zvlášt-
ní vévodství podřízené přímo krá-
li a menší moravský úděl ponechal 
svému mladšímu bratrovi, kterého 
jmenoval markrabětem. Později, 
kdy vznikly takzvané zemské des-
ky, byly vedeny ve dvou řadách, 
v olomoucké a brněnské. Nicméně 
přes veškeré změny byla Olomouc 
vždy brána a titulována jako hlavní 
město Moravy.

I Marie Terezie 
Olomouci titul potvrdila

Během staletí bylo toto privile-
gium opakovaně potvrzováno růz-
nými panovníky, například králem 
Janem Lucemburským, markrabě-
tem Joštem a naposledy ještě roku 
1762 i císařovnou Marií Terezií. 
V té době přitom už více než sto let 
Olomouc fakticky v roli hlavního 
města nebyla – po osmileté švédské 
okupaci z let 1642–1650 bylo měs-
to fatálně poničené a zemské desky 
i úřady a s nimi i většina důležitých 
panských rodů už sídlila v Brně. To 
vyhovovalo vídeňskému dvoru, už 
z toho prostého důvodu, že do Brna 
je to z Vídně o dost blíž. Ovšem ti-
tul hlavního města Olomouci zů-
stal. Marie Terezie toto privilegium 
roku 1762 ráda potvrdila, protože 
Olomouci byla vděčná za chrab-
rou obranu před pruským vpádem 
o čtyři roky dříve… Tato panovni-
ce ostatně měla k Olomouci blíz-
ký vztah a Olomoučané jí to vrace-
li mnoha způsoby.

Označení hlavní město pak Olo-
mouc velmi zásadově užívala ne-
jen v 19. století a až do zániku mo-
narchie v roce 1918, ale i po vzni-
ku republiky. Z titulu tehdy pouze 

Hlavní město Olomouc? Čestný titul lze použít i dnes
Königliche-hauptstadt Olmütz, Královské hlavní město 
Olomouc nebo po roce 1918 prostě Hlavní město Olomouc . 
Historická metropole Moravy se svého titulu, i když od dob 
po třicetileté válce to byl už především jen čestný titul, 
nevzdávala . Vydrželo to až do dob po druhé světové válce 
a informovaní lidé o metropolitní povaze Olomouce vědí i dnes . 
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vypadlo slovíčko „královské“. 
Když v dubnu 1919 vyšel česko-
slovenský zákon o vzniku Velkého 
Olomouce (sloučením s předměst-
skými obcemi), i zákonodárci no-
vého státu titulují Olomouc jako 
„hlavní město“. Sídlem země mo-
ravskoslezské, která byla součástí 
Československé republiky, přitom 
bylo fakticky opět Brno. S ozna-
čením „hlavní město Olomouc“ se 
ale zcela běžně setkáváme v ofici-
álních prvorepublikových doku-
mentech, v reklamách, v literatu-
ře a třeba i na pohlednicích. I po-
pulární prvorepublikový starosta 
Richard Fischer, plodný také lite-
rárně, ve svých knihách používal 
označení hl. město Olomouc. Titul 
hlavní město je i součást označení 
funkce členů městské rady. 

Zajímavé je, že pohledem dneš-
ního právníka zákon č. 214 o Vel-
kém Olomouci z roku 1919 platí, 
nikdy nebyl zrušen. Tento zákon 
vymezil po tisíci letech přirozené-
ho organického výboje středově-
ké Olomouce základní obrysy mo-
derního města, když k středověké-
mu jádru připojil jedenáct dosud 
samostatných vesnic a dvě měs-
ta, Hodolany a Novou Ulici. Olo-
mouc se rozšiřovala o další dříve 
samostatné obce i v druhé polovi-
ně minulého století, ale ono rozší-
ření z roku 1919 bylo a dosud je 
pro město zásadní. 

„Zákon 214/1919 stále platí,“ 
potvrzuje olomoucký právník Ma-
touš Pelikán a dodává, že zákon 
měl být zrušen v roce 1945 „Dekre-
tem presidenta republiky o územní 
organisaci správy, vykonávané ná-
rodními výbory“, ale nestalo se tak. 
Prezidentský dekret tehdy nakonec 
zrušil pouze nevýznamný paragraf 
11 a jinak je tedy zákon 214/1919 
stále platný. Označení obce „hlav-
ní město Olomouc“ je proto stále 
právně možné, byť to samozřejmě 
v reálném světě nic nenárokuje ani 
nevypovídá nic o systému veřejné 
správy na Moravě. 

Náborový podnik 
hlavního města 
Olomouce

Označení „hlavní město Olo-
mouc“ bylo i na radnici používá-
no ještě po roce 1945. Nejmlad-
ším médiem, kde se čestný titul 

Olomouce objevuje, jsou pohled-
nice. Po druhé světové válce vy-
cházela i dnes celkem známá sé-
rie pohlednic s mottem „Olomouc 
na Moravě nejpamátnější“. A sta-
čí pohlednici otočit, abychom zjis-
tili, že ji vydal „Náborový podnik 
hlavního města Olomouce, komu-
nální podnik“.

Ostatně, i dnes můžeme na ten-
to historický název narazit. Pozor-
nému chodci při procházkách Olo-
moucí jistě neujdou jiné stopy této 
dávné olomoucké chlouby – ni-
velační tabulky na zdech někte-
rých domů nebo kryty rozvodo-
vých skříní nesou dodnes tentýž 
nápis – Nivelace hlavního města 
Olomouce, respektive Elektrické 
podniky hlavního města Olomou-
ce…. V říjnu 2021 se na radnici 
vrátila i obnovená pamětní deska 
TGM z počátku republiky, na níž 
je opět uveden titul zastupitelstvo 
„hlavního města Olomouce“. Hr-
dost našich předků na toto označe-
ní tak z Olomouce dosud ještě úpl-
ně nezmizela.

A když do Olomouce v roce 
2021 přijel zahájit svou výstavu 
obrazů slavný slovenský režisér 
Juraj Jakubisko, do pamětní knihy 
na radnici napsal věnování „hlav-
nímu městu Moravy“. 

 Michal Folta

Hlavní město Olomouc? Čestný titul lze použít i dnes
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Mezigenerační setkávání 
je skutečný zázrak

Motto obecně prospěšné společ-
ností Mezi námi, o. p. s. zní: „Když 
se potkávají generace, dějí se zá-
zraky!“ Ano, známe to z našich ro-
din. Děti milují své babičky a dě-
dečky a ti jim jejich lásku opláce-
jí rozmazlováním v míře povolené 
rodiči. Vidět babičku, jak si hraje 
se svým vnoučetem, pozorovat dě-
dečka, který četbou nebo vyprávě-
ním uspává své malé vnoučky, to je 
skutečně zázrak.

Ne vždy to ale tak je nebo může 
být. Hodně našich babiček a dědeč-
ků tráví své dny v seniorských za-
řízeních. Mají zde sice veškerou 
péči, bohatý a zajímavý program, 
mohou se věnovat různým akti-
vitám. Nicméně kontakt se svo-
jí rodinou a především s vnouča-
ty je omezen jen na návštěvy. Pro-
to vznikla obecně prospěšná spo-
lečnost Mezi námi, která propojuje 
v rámci programu Povídej senior-
ky a seniory z těchto zařízení s dět-
mi z mateřských nebo základních 
škol. 

Vznikly tak již skupinky dětí 
a seniorů, které se pravidelně schá-
zejí a věnují se různým činnos-
tem. Aktivity koordinují dobro-
volníci z Mezi námi, kteří rovněž 
zprostředkovávají kontakt skupi-
nek s centrálou Mezi námi v Pra-
ze. V Prostějově a Olomouci a je-
jich okolí již od roku 2016 existu-
je 11 skupinek, které úspěšně fun-
gují. Některé již delší dobu, někte-
ré teprve začínají a některé postup-
ně objevují sílu mezigeneračních 
aktivit. 

Skupinkám, které jsou hodně 
aktivní a pracují dlouhodobě, pro-
půjčuje společnost Mezi námi oce-
nění: značku MEZIGENERAČ-
NĚ. Váží si jejich dosavadní práce 

a vynaložené energie všech zainte-
resovaných, kteří napomáhají sbli-
žování generací. Značka je důka-
zem, že právě v těchto zařízeních, 
školách a školkách to mezigenerač-
ně žije! Jde o prestižní a výjimeč-
né ocenění jako poděkování všem, 
kteří se na aktivitách podílejí.

V poslední době toto ocenění 
obdržely v Olomouckém kraji dvě 
skupinky, a to Domov seniorů a Zá-
kladní škola v Kostelci na Hané. 
Druhou oceněnou skupinkou je 
Domov seniorů Pohoda a Mateř-
ská školka v Olomouci Chválko-
vicích. Předání značky v obou sku-
pinkách bylo více než slavnostní. 
Značku Mezigeneračně předáva-
la přímo ředitelka Mezi námi paní 
Kateřina Jirglová za účasti vedou-
cích pracovníků dotyčných zaříze-
ní, škol, klientů i dětí. Předání bylo 
doplněno programem, o který se 
postaraly hlavně děti z obou sku-
pinek. V Kostelci n. H. celým od-
poledním programem zakončeným 

bohatým rautem provázel Kašpá-
rek, který patří k prostějovskému 
loutkovému divadlu Pronitka. 

Velké poděkování ale patří pře-
devším učitelkám a vychovatel-
kám, které převážně připravují 
s dětmi program pro společná se-
tkávání. V Kostelci n. H. je to paní 
Zita Kubincová, ve chválkovic-
ké mateřské školce zase paní uči-
telky Martina Růžičková, Jana Pe-
trová a asistentka pedagoga Helena 
Pokorná. V seniorských zařízeních 
se o to, aby akce probíhaly ke spo-
kojenosti klientů, starají paní Vero-
nika Havigerová v Kostelci n. H. 
a ve chválkovickém domově Poho-
da paní Lenka Hamplová, paní Jana 
Horníčková a pan Lubomír Vraj. 

Oceněným skupinkám přeje-
me, aby jim jejich nadšení vydrže-
lo a aby jejich vzájemná setkávání 
přinášela všem radost!

Maria Řičánková a Alena 
Hálková, koordinátorky  

programu Povídej
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Podzim žen z Onko klubu Slunečnice
Dámy z olomouckého Onko klu-
bu Slunečnice zažily díky aktivi-
tám svého spolku velmi zajímavý 
a aktivní podzim. Výlet do Rýma-
řova, rekondiční pobyt v Branné, 
různé turnaje, besedy a soutěže… 
Ostatně, podívejte se na snímky! 

Foto: Onko klub Slunečnice 
Olomouc

1 . Aerobic v bazénu
2 .  Wellness hotel a restaurace 

Kolštejn v Branné
3 . Cvičení v tělocvičně
4 . Naše skokanky v bowlingu
5 .  Naše děvčata na Sportovních 

hrách seniorů
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 VÁ M  P Ř E J E  M Ě S TO  O LO M O U C
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Příjemné prožití vánočních 
svátků a hodně úspěchů  

v novém roce 


