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V prvním adventním víkendu jsme se v rámci turistického kroužku, který je určen nejen pro děti, 
ale také pro rodiče, vydali na vánoční trhy do Olomouce. Po návštěvě jihomoravských Mutěnic to 
byla naše druhá letošní akce. Pravidelně každé dva roky navštěvujeme Vídeň, ale hanácká 
metropole nás svojí vánoční atmosférou také mile překvapila. A navíc ze Zlínského do 
Olomouckého kraje to nemáme daleko. Během naší návštěvy jsme chtěli také nahlédnout trochu 
do historie města.  
 
Tentokrát jsme se blíže seznámili s Horním náměstím, které je lemováno měšťanskými domy 
z období největšího rozkvětu města a na kterém se nachází jeden ze šesti orlojů České republiky  
a také jedna ze stavebních památek UNESCO, Sloup Nejsvětější Trojice. Měli jsme velké štěstí, že 
nás s těmito pamětihodnostmi mohla seznámit skvělá paní průvodkyně. Kromě zmínění 
historických mezníků a událostí nám také zprostředkovala pohled do života běžných lidí, jako byli 
kameníci, kováři, umělci nebo jen prostí občané města. Vést výklad k tak velké (54 lidí) a pestře 
složené skupině ve věku od 6 do 74 let byl skutečně obdivuhodný.   
 
Další zastávkou bylo v loňském roce nově otevřené nákupní centrum „Šantovka“. Na centrum 
města navazuje krásným mostem nad hlavní olomouckou magistrálou. Myslím si, že hodně z nás 
ocenilo práci architektů, kterým se tímto způsobem podařilo úspěšně propojit historické jádro 
města s  moderní architekturou. Nákupní centrum nijak nezaostává za ostatními podobnými 
zařízeními Evropy, naopak se řadí mezi ta špičková. I ono již bylo vánočně vyzdobeno, v jedné  
z částí nechyběl samozřejmě velký vánoční strom, další dominující ozdobou byly u stropu zavěšené 
velké symboly perníčků, což určitě nejednoho z nás potěšilo po letech sobích paroží. V prvním 
adventním víkendu zde panoval poklidný provoz, návštěvníci si čas mezi nákupy zpříjemňovali 
posezením v kavárnách, a kávu si mohli také v klidu vychutnat. Do Vánoc je ještě daleko a my vše 
zvládáme s předstihem, nadhledem a pohodou. To šlo vyčíst z lehkých a tajemných úsměvů 
mnohých lidí. 
 
Po osvěžení, ohřátí a nákupech nás čekala zase trocha historie. Zavítali jsme do druhé naší nejvyšší 
gotické katedrály, chrámu sv. Václava. Naše cesta k němu vedla Bezručovými sady kolem bývalé 
vojenské základny Korunní pevnůstka. Město Olomouc je sídlem arcibiskupa a vždy bylo centrem 
různých církví. O tom svědčí řada kostelů, které se na území města nachází. Olomouc byla ale také 
dlouhou řadu let pevností, kde bylo shromážděno početné vojsko na ochranu zemí moravských 
před vnějšími nepřáteli. 
 
Závěr dne patřil opět vánočním trhům na Horním náměstí. Teď už bylo náměstí osvětleno 
množstvím světýlek, vzduch byl provoněn svátečním punčem, pečenými kaštany a všude byla 
přítomna skutečná adventní atmosféra.  
Myslím, že se vánoční výlet podařil a všem zúčastněným děkuji za milá slova a závěrečné 
hodnocení naší akce. Těšíme se na další společná setkání dětí, rodičů a učitelů. 
 
Nahlédněte na fotografie v naší fotogalerii. 
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