Francouzštináři se vydali po stopách Francouzů v Olomouci
Víte, po kterých francouzských osobnostech jsou pojmenovány tři olomoucké ulice? Kde byl vězněn
generál Lafayette? Kde se v Olomouci radili rakouský císař a ruský car před bitvou tří císařů? Který
francouzský kardinál byl v červenci 1935 hostem olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana? Nejen
na to se můžete zeptat francouzštinářů z osmé třídy.
Během předvánoční vycházky centrem města se žáci francouzštiny seznámili se třemi francouzskými
osobnostmi, na jejichž počest byly pojmenovány tři olomoucké ulice (Denisova, Pasteurova a
Lafayettova). Zastavili jsme se také u pamětní desky generála Lafayetta, která byla v roce 1928
slavnostně odhalena na budově Správního archivu armády ČR na náměstí Republiky. Za druhé
světové války byla plaketa zničena. Obnovit se ji podařilo až roku 1997. Francouzštináři se dozvěděli o
generálově pohnutém osudu i neúspěšném pokusu o útěk z olomoucké pevnosti. Další zastávkou byl
objekt filozofické fakulty, kde sídlí Francouzské centrum. Následně jsme si ukázali rezidenci kanovníka
s francouzskými kořeny Anatola d´Orsaye, který se stal protektorem prvního českého muzea v
Olomouci. Na závěr jsme nakoukli do reprezentačních prostor arcibiskupské rezidence (stihli jsme to
před pátečním uzavřením hradů a zámků), kde jsme si u portrétu Marie Antoinetty (manželky Ludvíka
XVI.) vyprávěli o pohnutém osudu královské rodiny. Zavítali jsme také do sálu, ve kterém rokovali
rakouský císař a ruský car před bitvou u Slavkova. V červenci 1935 pobýval v paláci francouzský
kardinál Jean Verdier, který při té příležitosti navštívil olomoucký dóm, chrám sv. Cyrila a Metoděje
v Hejčíně a obdivoval také baziliku na Svatém Kopečku. O rok později mu byl teologickou fakultou
udělen čestný doktorát.
Francouzských stop v Olomouci najdeme mnohem více (hrob Francouzky Mélanie Rousselot,
napoleonské války, Alliance française …), městem prošla řada slavných Francouzů, kteří do zdejšího
kulturního dění vnesli kus francouzského espritu a šarmu. O tom všem ale někdy příště.
Joyeux Noël et bonne année 2021!
Martin Kučera

