Pracovní list II.
Vážený návštěvníku!
Vítáme tě na putovní výstavě Století 1918–2018 v Olomouckém kraji, která sestává celkem z osmnácti
velkoformátových panelů a pojednává o historickém vývoji, významných osobnostech i současnosti
Olomouckého kraje, Olomouce i jednotlivých regionů.
Projdi se výstavou a doplň do pracovního listu správné odpovědi.

1. Olomoucký kraj v proměnách času:
Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Svou rozlohou
se řadí k menším regionům, zaujímá ……………….. místo mezi 14 kraji v ČR.

2. Krajská metropole: Po vzniku Československa, v prosinci 1918, bylo na základě návrhu starosty
………………………………….... připojeno k centru města Olomouce 13 obcí. V roce 1921 měla Olomouc díky
tomu 57 206 obyvatel.

3. Olomoucko: Ve 13. století byla na území Olomoucka založena dvě města královská. Která to byla?
……………………………………………………………………………………

4. Přerovsko: Přerovsko se rozprostírá na dolním toku řeky Bečvy v geomorfologické oblasti zvané
………………………………………………………………………..………… .

5. Prostějovsko: Prostějov je významný především svým …………………………………………………….. průmyslem.
K jeho budování přispěl také podnikatel Arnošt Rolný, zakladatel obchodní živnostenské školy.

6. Šumpersko: Loštice jsou známy díky Aloisi Wesselsovi, podnikateli a zakladateli velkovýroby
…………………………………………………………… a také díky známému českému malíři, grafiku a ilustrátorovi
………………………………………………………………………………….……, který zde často pobýval.

7. Jesenicko: Monumentální sochu Vincenze Priessnitze v Lázních Jeseník vytvořil v letech 1902–1909
……………………………………………………………………………, sochař a restaurátor, autor mimo jiné památníku
obětem 1. světové války v Suché Rudné.

8. Proměny společnosti: Pohřeb studenta medicíny ………………………………………………………………………,
rodáka ze Lhoty u Nákla, který byl zastřelen německým policistou během manifestace 28. 10. 1939,
se stal pro nacisty záminkou k uzavření českých vysokých škol dne 17. listopadu 1939. Tento den byl
ještě během 2. světové války vyhlášen Mezinárodním dnem studenstva.

9. Politický život: Katolický kněz a politik narozený v Grygově u Olomouce ………………………………………………
se po vzniku Československa v roce 1918 stal členem Revolučního národního shromáždění, v lednu 1919
sjednotil české křesťanské strany a založil tak Československou stranu lidovou. Byl jejím předsedou
v letech 1919–1938 a 1945–1948.

10. Věda a výzkum: Při olomoucké univerzitě založené v roce 1573 a znovu obnovené v roce 1946
pod názvem ………………………………..…………………………..…… fungují špičková vědeckotechnická centra,
např. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionální centrum
pokročilých technologií a materiálů nebo Ústav molekulární a translační medicíny.

11. Kultura a umění: Hlavní ženskou rolí ve filmech Kristián nebo Eva tropí hlouposti se proslavila
prvorepubliková herečka ………………………………………………, která započala svoji profesní dráhu v roce 1933
v olomouckém divadle.

12. Hospodářství a podnikání: Jaká hospodářská výroba převládala na Hané? ………………………………………

13. Školství a vzdělanost: V roce 1573 v Olomouci vznikla univerzita. Císař František Josef I. univerzitu
roku 1860 dekretem zrušil, v Olomouci zůstala kromě univerzitní knihovny pouze samostatná ………………
fakulta. Prvním rektorem znovuobnovené univerzity v roce 1946 pod názvem Palackého univerzita
se stal filozof Josef Ludvík Fischer.

14. Duchovní život: Jeden z nejznámějších a nejuznávanějších olomouckých arcibiskupů – poslanec
Národního shromáždění (1918–1920) a senátor parlamentu za Československou stranu lidovou (1920–
1923) Antonín Cyril Stojan se mimo jiné zasadil o obnovení poutního místa sv. Hostýn a kláštera
na ………………..…………………… .

15. Sport a tělesná kultura: Jak se jmenuje mistr Evropy v řeckořímském zápase z roku 1903, který ještě
v roce 1929 ve svých padesáti letech vybojoval první místo na Evropském mistrovství profesionálů?
……………………………………………………..………………………

16. Kultura a společenský život současnosti: Jak se jmenuje nejznámější výstava květin, která
se v Olomouci pořádá již od roku 1958? ……………………………………………………..………………………

17. Sport v současnosti: Vyber si jednoho z uvedených sportovců/sportovkyň na výstavním panelu
a napiš si, co tě na něm zaujalo:

18. Nehmotné kulturní dědictví: Které dva etnografické regiony Olomouckého kraje jsou dodnes
pozoruhodné svým zachovalým nářečím, kroji, architekturou i lidovými zvyky?
……….…………………………………………………..………………………

