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Vánoce pro pamětníky, rok 1932
Anton Špelec ostrostřelec, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese či Kantor ideál. To jsou namátkou vybrané tituly nestárnoucích filmů pro pamětníky, jejichž
premiéra se odehrála v roce 1932. Proč zmiňujeme
právě tyto filmy? Jen pro upřesnění doby, do jejíž předvánoční atmosféry se chceme podívat i prostřednictvím
rad v dobovém tisku pro střední a vyšší třídu, v takové
dobové variaci dnešních lifestylových magazínů.
Co se v měsíční revui pro lepší lidi nabízelo k Vánocům, jaké dary a dárky, respektive co dobrého by mělo
být na svátečním stole? Byť se v našem zdroji tentokrát
nejedná o periodikum olomoucké, s potěšením zjišťujeme, že i olomoucká firma se tu a tam na stránkách
takového tisku objevila. Ve vánočním čísle magazínu
z roku 1932 najdeme třeba reklamu na vybrané jemné čokoládové bonbony ze Zory Olomouc. Leč to je
jen tak na okraj, pro troškaře. Pro skutečné lvy salonů se zde inzerují ještě daleko vybranější záležitosti.
Kdo chce být skutečným „labužníkem rozhlasu“, po-

řídí si domů rozhlasový systém Superhet Telefunken
620. A ti úplně nestylovější darují „aristokrata mezi
vozidly“, Wikov od prostějovské automobilky Wichterle & Kovářík. Nebo jím aspoň jezdí během vánočních

nákupů, aby se jim pohodlněji vybíralo. A co se takhle
servírovalo roku 1932 na slavnostní stůl, jen co se člověk vrátil z biografu, kde zrovna perlil Vlasta Burian
jako Holmesův Lelíček? Nabídněme si třeba norvéžskou (norskou) rybí polévku, bramborový salát a kapra na černo. Jo, bramborový salát, to známe, řeknete si. Ale podívejte se na recept! Dáváme snad dnes
do bramborového salátu slanečka a třeba kapari?
Nebo děláte si aspoň vlastnoruční majonézu? Tehdy to
bylo samozřejmé. A kdo chtěl zaujmout hosty a neměl
zrovna zbytečné miliony na účtu, mohl překvapit třeba
„nepravými hlemýždi“. Nu, francouzský gourmet by se
možná divil, ale našinci uměli improvizovat vždycky…

Tak dobrou chuť a hezké svátky!
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Milí čtenáři,
opět tu máme
Vánoce a konec
roku. Pro někoho čas shonu,
nákupů a povinností.
Pro
někoho čas zklidnění, usebrání
a zamyšlení se nad tím, co se stalo
a co bychom ještě chtěli prožít.
„Je nás víc než loni, obyčejnejch pěšáků,“ zpívá Žalman
ve své písni a mě napadá, že je
to pravda. Ano, seniorů je v Olomouci zase o něco více, přibylo
aktivit, které kluby pro seniory
ve spolupráci s městem organizovaly, přibylo účastníků seniorské
veselice, přibylo kurzů i dalších
nabídek. Konečně je o nás seniorech trochu víc slyšet a můžeme
být hrdí, že o sobě dáváme vědět.
To, že seniorů ve městě přibývá, má jistě svůj důvod. Podle mě
je to výzva. Naše společnost potřebuje více rozvahy, moudrosti,
zkušeností, všeho toho, co právě
my senioři ztělesňujeme. Zatímco
dříve mnoho z nás nemělo čas užít
si své babičky, dnes má mladá generace možnost čerpat od rodičů,
prarodičů i praprarodičů. Naším
úkolem je předávání zkušeností pravdivě a bez přetvářky. Naší
povinností je umět okomentovat
a vnést vlastní zkušenost do hodnocení událostí dnešní doby.
Přeji Vám, ať této příležitosti
využijete a najdete celou řadu inspirací v našem časopise.
Požehnané vánoční svátky
a v novém roce hodně zdraví, lásky a radosti. Ladislav Šnevajs,

náměstek primátora
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Veselice pro seniory: opět vyprodáno
Velký zájem už tradičně doprovází oblíbené Veselice seniorů
v Olomouci. V polovině listopadu
se v pavilonu A výstaviště Flora
Olomouc konala taková velká společenská akce pro seniory již pošesté. Vyprodaná kapacita svědčí
o rostoucím zájmu.
Poprvé se v renovovaných prostorech hlavního pavilonu výstaviště konala veselice už 29. května
2014 a tehdy se jí zúčastnilo 460
lidí. V dalších letech již počet prodaných vstupenek jednotlivých veselic přesáhl počet 650 lidí a jinak
tomu nebylo na letošní již druhé
akci. O oblíbenosti této akce hovoří fakt, že téměř 650 vstupenek
bylo vyprodáno během dvou dní.
„Pokaždé když stojím před tak
velkým počtem lidí, tak si řeknu,
jak je dobře, že se podařilo pavilon A zrekonstruovat, protože naši
senioři to v něm umí opravdu rozjet. Městu Olomouc takové akce

sluší a je jen v pořádku, že se se- ozvučením a podobně. I když se
nioři scházejí v tak důstojném pro- vše nepodaří zcela, tak oceňuji, že
středí, které je navíc bezbariérové si účastníci akce nenechají zkazit
a v dosahu páteřní sítě MHD,“ řekl den, kdy se přišli veselit a velké
na setkání náměstek primátora množství z nich zůstává na parketě
Ladislav Šnevajs. „Každý rok se až do úplně poslední skladby. Násnažíme akci vylepšit, ať již for- sledující ročník bude zase o kus
mou obsahu kulturních vstupů, lepší.“ 
(zd)

Jubilantům z Povelu zatančily i baletky
Obřadní síň olomoucké radnice v polovině října patřila jubilantům z městské části Povel, kterým
k jejich narozeninám přišly svým
vystoupením popřát nejen děti ze
ZŠ Heyrovského, malé baletky

ze studia při Moravském divadle Olomouc či členky souboru
Zpěvanky. Osobně pogratulovat
přišel i primátor města Olomouce Antonín Staněk. „Rytířský sál,
neboli obřadní síň radnice, se

tradičně stává místem pro sňatky,
výroční obřady svateb, vítání občánků, ale právě i takových výročí, které nyní slavíte vy. Ti z vás,
kteří jsou letitými Olomoučany,
se zde možná ženili nebo vdávaly
či zažili jinou významnou událost
rodinného života. Snad se i dnešní den zařadí k těmto radostným
momentům,“ přivítal hosty v obřadní síní primátor. „Rád bych
vám popřál mnoho sil a zdraví
a co nejvíce šťastných chvil strávených s vašimi blízkými,“ popřál jim do dalších let.
Společně s předsedkyní Komise pro občanské záležitosti Yvonou Kubjátovou a zástupci komise městské části Povel poté předal
jubilantům dárek jako malou upomínku milého odpoledne.  (jau)
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Hugo Marom: Nebýt Olomouce,
nebyl by Izrael ani můj život
Velmi vzácnou návštěvu zažila na podzim Olomouc. Po osmašedesáti letech se do města, které
dalo směr jeho dalšímu životu,
vrátil Hugo Maron, významná postava izraelského vojenského i civilního letectví. V roce 1948 byl
v Olomouci jako dvacetiletý mladík účastníkem tajného kurzu pro
výcvik izraelských letců.
V Olomouci se nyní setkal dokonce i se svým
tehdejším instruktorem
Aloisem Mutňanským,
(o jehož setkání s izraelským velvyslancem Gary
Korenem jsme už v Olomouckém Seniorovi psali
v minulosti).
Významná
osobnost izraelského letectva
a projektant letišť Hugo
Maron přijel do Olomouce jako
host Dnů židovské kultury. V rámci tohoto festivalu měl veřejnou
besedu v prostorách Arcidiecézního muzea v Mozarteu, setkal se se
školáky a také s představiteli radnice. Na radnici přijal izraelskou
leteckou legendu primátor Antonín
Staněk a jeho náměstek Ladislav

Šnevajs. „Je mi velkým potěšením
přivítat vás ve městě, kde jste se
stal před osmašedesáti lety pilotem,
a to velmi dobrým pilotem,“ uvítal
Hugo Marona primátor Antonín
Staněk a ptal se, nakolik si host
i po tolika desetiletích pamatoval
Olomouc. „Třeba Sloup Nejsvětější
Trojice jsem okamžitě poznal. Ta-

kovou Trojici, kde jinde něco takového mají?“ reagoval Hugo Maron.
Dodal, že už cestou do Olomouce zaregistroval i siluetu Svatého
Kopečka. „Když jsem absolvoval
svůj úplně první let, vysvětloval
mi tehdy pilot četař Jozif, že podle
baziliky na Kopečku poznám, kde
je Olomouc, kdybych se náhodou

někdy při letu ztratil. Kopeček je
úžasný,“ vzpomínal Maron.
V duchu vzpomínání se pak neslo i setkání na půdě Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích. Zde
se totiž Hugo Maron sešel s majorem Aloisem Mutňanským, svým
někdejším instruktorem, který z něj
v Olomouci udělal pilota. Vzpomínali, kolik kdo nalétal
hodin, jak se jmenoval
ten který kamarád a jak
pokračovaly jejich životní dráhy poté, co Maron
z Olomouce odjel do Izraele. „Vypadá velmi dobře, omladili jste ho, určitě
mu to tady svědčí,“ říkal
po setkání se svým pětadevadesátiletým učitelem
posléze izraelský host.
„Nebýt Olomouce, nebyl by můj život a neexistoval by ani
Izrael,“ uvedl během návštěvy někdejší vojenský letec. Zdůraznil tak,
jak důležitý byl pro nový stát v době
jeho napadení Araby výcvik pilotů
v tehdejším Československu. Do Izraele odešlo v letech 1948 a 1949 asi
1750 dobrovolníků, z toho zhruba
čtyřicet pilotů z Olomouce.  (red)

Policisté darovali seniorům vánoční hvězdy
Do charitativní sbírky Vánoční
hvězda se v předvánočním čase opět
zapojili policisté a občanští zaměstnanci Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Výtěžek sbírky, kterou pořádá občanské sdružení
Šance, je věnován na pomoc dětem
s hematologickým a onkologickým
onemocněním Fakultní nemocnice
Olomouc. O květiny mělo letos zájem 350 policistů a pracovníků policie, kteří si zakoupili hvězdy za bezmála 30 tisíc korun.

„Letos poprvé jsme se rozhodli,
že potěšíme zakoupenou charitativní vánoční hvězdou i někoho jiného
než sebe a naše rodiny. Kdo chtěl,
mohl ji poslat dál jako dar, a udělat
radost seniorům v domovech důchodců,“ popisuje sympatický počin
policistů jejich mluvčí Jitka Dolejšová. „První a druhý prosincový den
jsme navštívili seniory v Pavlovicích na Přerovsku a ve Šternberku
na Olomoucku. Několik desítek vánočních hvězd jsme osobně předali

do rukou nových majitelů. Senioři,
kteří se mnohdy cítí osamělí, byli
velmi potěšení a ukáply i slzy dojetí. Po předání symbolu blížících se
Vánoc jsme si popřáli krásné svátky
a v příjemné sváteční atmosféře, při
které došlo i na zpívání a tanec, jsme
se rozloučili. Doufáme, že se i příští
rok mezi námi najdou dobrovolníci,
kteří budou ochotni obdarovat druhé a učinit tím radost sobě i jiným,
a tato akce se tak stane příjemnou
tradicí.“ 
(red)
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O otázkách stáří se diskutovalo
i v partnerském městě Krakov
Jednou z praktických stránek zahraničních partnerských vztahů je
i nedávná konference o seniorech,
uskutečněná v polském Krakově.
Mezinárodní konference Zaměřeno na obyvatele seniorského věku
se zúčastnili i zástupci Olomouce.

S ohledem na demografické
stárnutí je v obcích nutné postupně se připravovat na větší počet
obyvatel seniorského věku a tomu
přizpůsobit svou politiku v oblasti
bydlení, dopravy, sociálních služeb apod. Proto se Úřad starosty
v Krakově a poradce primátora
Krakova pro politiku v oblasti seniorů ve spolupráci s odbory

sociálních věcí a cestovního ruchu
města Krakova, dále centrem Sociálních služeb města Krakova a zástupců místní akademické obce
rozhodli zorganizovat mezinárodní konferencí, která měla za úkol
zanalyzovat současný stav a navrhnout opatření pro budoucnost.
Kromě zástupců partnerských
měst Krakova se zúčastnili zástupci polských univerzit, obcí a úřadů
zabývajících se politikou seniorů
a také zástupci nestátních neziskových organizací, sociálních služeb
a další.
Konference se pořádala v krásných nových prostorech a v sálu,
který byl pro konferenci určen, bylo
účastno několik set posluchačů.

K navázání prvních kontaktů
mezi Olomoucí a Krakovem
došlo na podzim 2013 v rámci
konference o partnerských městech v Krakově. V následujícím
roce se uskutečnila archeologická výstava o krakovském podzemí v Arcidiecézním muzeu
Olomouc a v Krakově proběhla

výstava děl českého symbolismu. Oddělení cestovního ruchu
olomouckého magistrátu se pravidelně prezentuje na krakovském náměstí v rámci CzechTourismu. Na mezinárodních
festivalech recipročně koncertovali v obou městech varhaníci a
další umělci.

Konference:
Zaměřeno na seniory

Olomouc jako jeden
z účastníků konference

Také Olomouc jako partnerské
město mělo své účastníky na konferenci. Ti pak představili současnou situaci v Olomouci a informovali o dobré praxi, klubech seniorů
a jiných oblastech týkajících se
života seniorů ve městě, jako je
spolufinancování sociálních služeb (nejen) pro seniory a o projektu Bezbariérová Olomouc, který
usnadňuje pohyb po městě a kam
spadá i modernizace MHD v bezbariérovém provedení.

Krakov řeší podobná
témata

Programy pro seniory, místa
pro jejich setkávání, vzdělávací
programy, to vše nabízí Krakov
svým seniorům v obdobné formě,
jako tomu je v klubech pro seniory v Olomouci. Také snaha kooperace města a univerzity v Krakově
o zkoumání života seniorů a jejich
možností zapojení a participace
v lokální politice, vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, Univerzita třetího věku, potenciál telemedicíny apod. jsou také témata
blízká našemu městu.
Z konference si přinesli zástupci Olomouce řadu kontaktů, které
povedou k další spolupráci mezi
partnerskými městy. „Již nyní se
uvažujeme o plánech na vzájemnou
návštěvu seniorů z klubů pro seniory v Olomouci a klubů pro seniory
v Krakově,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Olomouc
a Krakov jsou nádherná a historicky velmi cenná města. Olomouc má
velký turistický potenciál a toto je
jednou z forem, jak šířit povědomí
o jeho kráse. 
(zd)
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Senioři z Fischerovy ulice uzavřeli
léto výletem na zámek
V Klubu seniorů ve Fischerově
ulici nesedíme s rukama v klíně.
Jednou z našich aktivit, kterou jsme
se rozloučili s létem, byl poznávací
výlet na zámek v Bruntále. Ten jsme
si vybrali, i když není až tak prezentovaný, ale přesto je nádherný.
Autobus nás bezpečně dovezl do cíle našeho výletu, a protože
v něm bylo místo i pro invalidní
vozíky, nemuseli jsme doma nechat ani naše hendikepované členy. Prohlídka zámku nás dostala
zpět v čase. Pomohly tomu krásné
historicky cenné obrazy, nástěnné
malby, nábytek i překrásná knihovna. Kouzlo tohoto místa umocňuje
velmi zajímavé trojúhelníkové nádvoří. Vůbec se nedivíme, že kráse

zámku propadli i filmaři a natočili domů do Olomouce. Už v autobuse
zde několik pohádek. Na zpáteční jsme se těšili, jak brzo zase něco
cestě nechybělo posezení v hos- podnikneme.
Vladimíra Slavíková,
půdce, kde jsme si dali něco dobréKlub seniorů Fischerova ul.
ho, a spokojení jsme se vrátili zpět

SPCCH: pro inspiraci do Rakouska

Více než dvacetiletou historii
už má olomoucký klub Svazu postižených civilizačními chorobami. Za tuto dobu byly organizovány stovky přednášek a besed s odborníky na zdravotní téma, besedy
s cestovateli, historiky, kulturními
pracovníky a také mnoho zábavných pořadů.
Každoročně se okolo padesáti
členů (hlavně kardiaků a astmatiků) zúčastňuje rekondičních pobytů; např. v roce 2016 to bylo 45
členů v Dolním Bušínově a v Novém Městě na Moravě. Významné
místo v klubové činnosti zaujímá
také pravidelná vycházková činnost s kulturním zaměřením a nenáročná turistika.
Vloni se členové klubu vydali na Slezskou Hartu, letos pak
do Znojma a k sousedům do Dolního Rakouska, historického města vína Retzu. Vycházka Znojmem
byla pohádkovým zážitkem: věže,

hrad, rotunda, velkolepé chrámy,
bývalé kláštery, úžasné výhledy
do Gránického údolí, kouzelná
atmosféra spletitých uliček starého města a další pamětihodnosti
zanechaly hluboké dojmy. Velkým počtem historických pamětihodností a jiných zajímavostí nad
i pod zemí se vyznačuje vinařské
město Retz. Podobně jako ve Znojmě jsou i zde, z výšky vyhlídky
Radniční věže, obdivuhodné pohledy na překrásné okolí města
– nedohledné plochy vinohradů.
Na kopci v severozápadní části
města lze spatřit symbol Retzu –
větrný mlýn. Impozantně zapůsobilo rozlehlé Hlavní náměstí v Retzu s řadou nádherných výstavních
budov. Mimo další pamětihodnosti
nás zde zvlášť upoutaly dvě kašny,
ze kterých v době konání třídenní
slavnosti vinobraní na konci září
neteče voda, ale víno. Dodejme, že
členové ZO SPCCH v Olomouci

se pravidelně setkávají každé úterý
– mimo červenec a srpen – od 13,30
do 16,00 hod. v klubovní místnosti
– Polská ul. č. 57. Zájemci o účasti
na různorodých zájmových akcích
v klubu v roce 2017 jsou srdečně
zváni. 
(js)
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR (SPCCH v ČR)
organizačně propojuje celorepublikovou síť přes 300 organizací
a klubů kardiaků, astmatiků, diabetiků a dalších skupin zdravotně
postižených osob. Jednou z nich
je základní organizace SPCCH
v Olomouci, Polská ul. 57, kde je
nyní registrována necelá stovka
členů – seniorů. Jedná se často
o osoby žijící osamoceně a sdružování v klubu je jejich jedinou
možností setkávání se spoluobčany s podobnými zdravotními
problémy. Foto na straně 19.
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Moderní senior aneb Vzdělávání
v oblasti moderních technologií
Nezáleží na tom, kolik let člověku je. Moderní komunikační technologie může ovládat a využívat
každý. K naplnění tohoto bohulibého cíle vede kromě jiných aktivit
také projekt Moderní senior.
Základním cílem projektu Moderní senior, který pořádá Centrum
Maltézské pomoci v Olomouci, je
zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky
(kurzy práce na počítači včetně
ovládání internetu a Skypu, kurzy
digitální fotografie apod.). Během
kurzů jsou zároveň poskytovány
důležité informace k pořízení moderních technologií.

Ovládat počítač
i upravovat fotografie

Projekt se realizuje prostřednictvím kurzů a individuálního vzdělávání a poradenství, přičemž je
určen všem seniorům s bydlištěm
v Olomouci. Od roku 2010 jím prošlo již 325 seniorů, jejichž průměrný věk je zhruba 70 let.
Kurzy probíhají jednou týdně,
přičemž každý má rozsah deset setkání v délce tři hodiny. Celkově
tedy 30 hodin. Kapacita kurzu je
zpravidla šest osob. V loňském roce
se podařilo v rámci kurzů počítače pro začátečníky, počítače pro
mírně pokročilé a digitální fotografie uspokojit zájem 53 seniorů,
kteří obdrželi certifikát o absolvování. Lektorováno bylo 270 hodin.
Oblíbenou součástí vzdělávacích kurzů jsou také individuální
možnosti poradenství a konzultací,
které lektoři a koordinátor nabízejí. Každé pondělí je také možnost osobního poradenství přímo
v kanceláři Maltézské pomoci.
Tuto možnost využívá velký počet

Informace o Maltézské pomoci,
o. p. s., a jejím Centru v Olomouci: Maltézská pomoc, o.p.s.,
byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím
jako jediným zakladatelem. Jako
charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost
na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. Maltézská pomoc,
o. p. s., má současnosti 13 center.
V Českých Budějovicích se nachází partnerská organizace s názvem Česká maltézská pomoc.
Olomoucké Centrum Maltézské
pomoci zahájilo svoji činnost
v září 2003. Mezi nejdůležitější
aktivity Centra patří činnosti postavené na bázi dobrovolnické
služby (Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním
postižením, Pomoc pečujícím
při hlídání nemocných a postižených, Dopisování s vězni, Pomoc
zdravotně postiženým osobám při

jednorázových akcích a Sociálně
aktivizační služby pro děti, mládež a podporu rodiny) a dále registrované sociální služby (Osobní asistence, Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin). K tomu Centrum
pořádá kurzy Moderního seniora týkající se vzdělávání seniorů
v oblasti Moderních technologií.
Centrum letos již pošesté organizuje udílení cen Křesadlo pro
dobrovolníky v Olomouckém
kraji a také tradičně zajišťuje veškerou asistenční a zdravotní službu během Mezinárodního setkání
vozíčkářů na Velehradě v rámci
Dnů lidí dobré vůle. V adventním
období již několikátým rokem pořádá tradiční sbírku pro potřebné
„Zkuste udělat zázrak - Staňte se
Mikulášem“.
Více informací naleznete na www.
maltezskapomoc.cz.
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starších lidí a poradenství
seniorů, kterých každým rokem
přibývá. Také letos jsme měli velmi
dobré ohlasy na skripta, která byla
vytvořena přímo pro naše kurzy
a prakticky korespondují s probranými tématy během jednotlivých
lekcí. Účastníci si pochvalují, že si
doma mohou zkoušet vyučované
látky na konkrétních příkladech.

Kurzy s pohodovou
atmosférou

Senioři se díky projektu učí bezpečně využívat moderní technologie ke zjednodušení a zpříjemnění
jejich života, v rámci kurzů také
poznávají nové přátele. Během
kurzů vládne pohodová atmosféra
a tempo se přizpůsobuje potřebám

účastníků, kteří jsou vedeni k tomu,
že žádný dotaz není hloupý.
V registračním systému evidujeme několik desítek dalších zájemců
o kurzy, které začnou na jaře roku
2017. Kurzy budou nově probíhat v učebně,
která se nachází
v areálu našeho
olomouckého
Centra na adrese
Wurmova 7.
V ý u k u
v rámci projektu
nově zabezpečí
pět
repasovaných notebooků,
které jsme před

několika týdny obdrželi z Konta
Bariéry Nadace Charty 77. Stále
však zůstává v platnosti také možnost nosit si s sebou vlastní notebook. 
(red)

Kurz mi pomohl zůstat v práci
Jednou z mnoha absolventek
počítačového kurzu pro začátečníky je paní Alexandra Králová. Rozhovor ukazuje, jak ona sama kurz
hodnotí.
Z jakého důvodu jste se přihlásila
do počítačového kurzu Moderního seniora?
Přihlásila jsem se kvůli tomu,
abych dále mohla vykonávat svoji
práci. Bylo po mně totiž nově vyžadováno, abych elektronicky vyplňovala informace do internetového
formuláře, což pro mě byla velká v textových dokumentech, což potřebuji i v práci.
neznámá.
Jak jste byla s průběhem kurzu
Co vám dělalo největší obtíže?
spokojená?
Naučit se psát na klávesnici, ale
Bylo to dobré a pohodové. Poupostupně se to zlepšuje.
ze bylo znát, že jedna kolegyně
Co pro vás bylo nejpřínosnější?
už byla v znalostech napřed, a tak
Dostat se do počítače a in- se jí musela lektorka věnovat více
ternetu, navíc pak naučit se psát na úkor nás.

Jak jste byla spokojená s lektorem
a kolektivem kurzistů?
Spolužáci byli výborní a lektorka hodná. Chodilo se na čas, což
také oceňuji. Myslím, že pro toho,
kdo má zájem o počítače, je tento
kurz na místě.
Využíváte získané znalosti?
Ano, snažím se.
Mohla byste kurz doporučit?
Ano, to určitě mohu.
Chcete ještě něco vzkázat čtenářům Olomouckého seniora?
Mně kurz pomohl. A to hlavně
proto, že jsem mohla zůstat v práci,
kde začaly být základní schopnosti práce s počítačem vyžadovány.
Znalosti uplatním například při hledání v jízdních řádech. A když se
potřebuji uklidnit, zahraji si na počítači karty.
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Sedět doma a dívat se z okna
říká Jiří Stranyánek, prapotomek kováře,
Pochází z Ostravy, ale více než polovinu života žije v Olomouci.
Jeho rukama prošly tisíce středoškoláků, z nichž leckterý pokračoval
ve slušné vědecké kariéře. Dnes jej ale více znají senioři. Jiří Stranyánek, od roku 1964 středoškolský učitel a v letech 1990 až 1999 také ředitel Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga, je dnes předsedou
Klubu seniorů v Peškově ulici. Jak se v Olomouci žije muži, jehož rod
má kořeny v Hrušově (dnes část Ostravy) a patří k potomkům kováře
Jana Keltičky, který v polovině 18. století objevil ostravské černé uhlí?
A je lepší práce se středoškoláky nebo se seniory?
Pane doktore, desítky let jste se
pohyboval na půdě středních škol.
Jak to začalo?
V roce 1964 jsem promoval
na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého, kde jsem studoval chemii a fyziku. Poté jsem zůstal bydlet
v Olomouci, chodil jsem zde se svou
budoucí ženou a taky jsem tu hledal
práci. Nastoupil jsem nejprve na učiliště přerovských strojíren. Dnes by si
člověk řekl, že to jsou učňové, ačkoliv
některé ty obory byly s maturitou…
ale víte, jak byli ti kluci tehdy dobří
a chytří? To byla pro mě velká kantorská škola! Vzpomínám na ně velice rád. Potom jsem přešel na Střední průmyslovou školu chemickou
v Přerově, obrovská vynikající škola. Na těchto dvou školách jsem se
naučil své předměty učit, to co jsem
si ověřil a získal v Přerově, to jsem
potom mohl uplatňovat v Olomouci. Na Střední zdravotnickou školu
Olomouc jsem se dostal v roce 1969,
a zůstal jsem tam vlastně až zhruba
do roku 2012.
Vy ale nejste Olomoučan, že ne?
Pocházím z Ostravy – Hrušova.
Chlubím se vždycky, že můj šestkrát
pra-dědeček byl onen legendární kovář Jan Keltička, který v Ostravě
objevil černé uhlí. To je ta známá
pověst o tom, jak si děti dělaly oheň
a obložily jej kameny, a ty kameny
začaly hořet. Děti běžely do kovárny
a sdělovaly to překvapeně kováři Keltičkovi, a ten, jelikož už to prý znal

ze světa, překvapený nebyl a naopak
rychle přišel na to, že se jedná o černé
uhlí. Tím vlastně změnil osudy celého
regionu. A pokud jde o hornictví, které se i díky Keltičkovu objevu stalo
symbolem Ostravska, i to jsem zkusil.
Měsíc jsem jako student fáral v Dole
Československé armády v Karviné,
abych si to vyzkoušel a taky abych
měl větší šanci dostat v Olomouci
ubytování na kolejích.
V Olomouci jste tedy po promoci bydlel, ale vyučovat jste nejprve
jezdil do Přerova. V Olomouci jste
zakotvil i profesně až v roce 1969,
ovšem od té doby jste zůstal věrný
jedné střední škole až do odchodu
na penzi…
Ano, nastoupil jsem na Střední
zdravotnickou školu. Musím podotknout, že v té době u nás bylo zdravotnické školství na špičkové úrovni,
tehdejší systém zdravotnických škol
byl výborný. Je fakt, že to se trochu
pokazilo v devadesátých letech, kdy
se měnil systém a pustili se do toho
někteří ambiciózní lidé s představou, že zdravotní sestra nemůže mít
jen maturitu, ale vysokou školu. Ze
zdravotních sester pak udělali jenom
zdravotní asistenty, kteří měli pracovat výhradně pod dohledem. Aby
mohly být plnohodnotné zdravotní
sestry, musí si pak po maturitě udělat ještě tři roky vyšší odbornou školu. Ve výsledku se pak ukázalo, že to
není dobré řešení, sestry odcházely
za prací do zahraničí, a k nám místo

nich musely přicházet Slovenky či
Ukrajinky. Naštěstí se to v poslední
době zase mění k lepšímu.
Co jste vlastně učil? Chemii
a fyziku?
Hlavně tyto předměty a jim příbuzné. Celkově jsem ale za ta dlouhá
léta vyučoval asi sedmnáct různých
předmětů, včetně takových dobových
kuriozit jako byla branná výchova pro
zdravotníky.
Po roce 1989 jste se stal ředitelem. Za vaší éry se do názvu školy
vrátilo jméno jejího zakladatele hraběte Emanuela Pöttinga – Persinga, a stavba byla také dost výrazně
rozšířena.
To bylo v roce 1995, kdy jsme se
chystali oslavit sto let od založení
školy. Hrabě Pötting – Persing ji totiž
založil v roce 1895 jako vůbec první
střední dívčí českou školu na střední Moravě, tehdy nesla název Ústav
hraběte Pöttinga. Já jsem si před těmi
oslavami říkal, že by bylo správné
jméno mecenáše, bez něhož by škola
vůbec neexistovala, zase vrátit do názvu, a tak jsem to prosadil na ministerstvu. Pokud jde o to rozšíření školy,
inicioval jsem především stavbu tělocvičny a nových laboratoří. Celkem
to byly investice za více než padesát
milionů korun.
Tím jste se tedy v historii školy dostal na druhé místo hned za jejího zakladatele, za nikoho jiného se během
století do školy tolik neinvestovalo…
To je sice možné, ale taky to stálo hodně nervů. Navíc v průběhu výstavby oněch dvou nových částí se
zásadně změnil systém, podle kterého
do té doby spadala naše škola pod ministerstvo zdravotnictví, a najednou
přešla pod rezort školství. To s sebou
přineslo veliké organizační komplikace, ekonomickou nejistotu a obrovskou administrativu, stavba dokonce
nějakou dobu stála… Ale jsem rád,
že škola dnes má solidní tělocvičnu
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bych nevydržel,

který objevil v Ostravě uhlí

i laboratorní zázemí a že se podařilo
nastartovat řadu nových oborů a dalších pozitivních novinek.
Od roku 2000 jste na škole působil zase v roli učitele. Čemu jste se
věnoval?
Kromě mých hlavních předmětů
jsem se začal soustřeďovat na to, nač
jsem neměl dříve čas, například na takzvanou středoškolskou odbornou činnost, neboli SOČku. Jsem vděčný, že
se mi povedlo získat dost dobrovolníků, s nimiž jsme prováděli zajímavé
výzkumy. Tak třeba s výzkumem toho,
jaké množství olova absorbují plody
lísky turecké, která lemuje třídu Svobody a náměstí Hrdinů v Olomouci,
jsme získali třetí místo v celostátním
kole SOČ. A když si vezmete, že to
bylo v oboru chemie, kde nám konkurentem byly specializované chemické
školy, a my byli jenom malý tým ze
zdravky, vnímal jsem to jako velký
úspěch. Podobné výzkumy jsme věnovali i obsahu těžkých kovů v jedlých
houbách nebo ve včelím medu.
A jak to tedy je? Jsou ty lískové
oříšky podél třídy Svobody jedovaté?
Nejsou, kupodivu ne. Ty stromy
se prostě nějakým způsobem brání

tomu, aby vstřebávaly olovo a další
těžké kovy z blízkého automobilového provozu. A ani u těch hub to
nebylo nijak hrozné. Ale je fakt, že
radioaktivitu jsme nezjišťovali…
A co senioři? Jste předsedou klubu seniorů v Peškově ulici, jak se
vám pracuje s nimi?
Samozřejmě to je jiné. Porovnatelné je to, že do klubu senioru chodí
lidé dobrovolně, stejně jako moji studenti, s nimiž jsem dělal ony SOČky,
byli taky dobrovolníci. Se seniory
v klubu je velmi příjemné pracovat.
K tomu ale musím dodat jednu věc
– předsedou klubu v Peškově ulici jsem dva roky, ale před tím jsem
nějakou dobu sbíral zkušenosti jako
řadový člen v klubu v Karafiátově
ulici. Tam jsem se hodně věcí naučil,
třeba i to, jak rádi mají lidé hudbu.
Moc důležité je i to, že v Olomouci
skvěle funguje spolupráce s magistrátem, s odborem sociálních věcí.
Oni pro předsedy klubů pořádají školení, informují nás o všech možných
věcech, které lze v klubech dělat,
a já to pak vlastně jenom předávám
dál. V tomhle směru je na tom Olomouc o hodně lépe než jiná města,

organizovaná podpora klubů seniorů
tady má tradici. A samozřejmě nesmím zapomenout na mé nejbližší
kolegy, bez kterých by ta práce byla
mnohem těžší – na mou zástupkyni
a účetní Marcelu Rampouchovou
či na manžele Kolouškovi, kteří se
starají například o fotodokumentaci
a kroniku klubu.
Zmínil jste hudbu. V klubu v Peškově ulici máte prý i svou hymnu?
Ano, je to tak, že dokonce vznikla
i hymna klubu, kterou si zazpíváme
vždycky, ale tím jenom začíná na
každé schůzi dlouhá část, věnovaná
zpívání. Už během předchozího programu na mě některé kolegyně volají, abych už vzal kytaru a začal…
no tak tedy vezmu kytaru a hrajeme
a zpíváme. Já zpívám moc rád, mám
tam takovou partu fajn bábinek, které vesele zpívají se mnou, a tak je to
příjemné. Nejen hymna klubu, máme
i několik velice oblíbených písniček,
které musí zaznít vždycky.
Zní to idylicky, ale vést klub, připravovat na každý týden schůzku,
program, výlety a další aktivity, to je
přece dost práce, ne? Vás asi nebaví
jen tak sedět doma…
Je fakt, že tohle je teď taková moje
hlavní pracovní náplň. Já bych ale sedět doma a dívat se z okna nedokázal,
něco dělat musím. Jsem rád aktivní.
Na začátku jsme mluvili o tom,
že pocházíte z Ostravy. Když hraje
Baník proti Sigmě, komu fandíte?
Pocházím z Ostravy, ale dvaapadesát let žiju v Olomouci. Fandím
Olomouci. Nejen Sigmě, ale i hokejovému klubu, byl jsem moc rád, když
v devadesátých letech získal mistrovský titul. A dodnes nemůžu pochopit,
jak se stalo, že potom extraligu prodali do Karlových Varů a všechno odsud
putovalo tam, jako by se prodal třeba
dobytek… Ještě že teď už se hokeji
zase daří, no a Sigma se taky určitě
spraví. 
Michal Folta
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Bílý kruh bezpečí pomáhá
Už čtvrt století pomáhá Bílý
kruh bezpečí lidem v nejtěžších
okamžicích. Bílý kruh bezpečí
(dále jen BKB) je totiž tradiční
humanitární organizace, která
poskytuje odborné sociální poradenství a pomoc osobám, které se
v důsledku trestného činu dostaly
do nepříznivé sociální situace.
Pomoc Bílého kruhu je komplexní. V praxi to znamená, že
oběti mohou na jednom místě řešit
v souvislosti s trestným činem problémy jak z oblasti práva, tak z oblasti psychosociální. Zkušenosti
ukazují, že pomoc obojího druhu je
Pro Bílý kruh bezpečí pracují více než čtyři stovky dobrovolníků.
skutečně potřebná.

Foto: facebook BKB
Kdo může požádat o pomoc
a v případě zájmu může klient vy- a zprostředkovat také navazující
v BKB?
stupovat anonymně (nemusí uvádět služby (např. dlouhodobou psychoO pomoc v BKB může požásvé jméno ani adresu). Poradenství logickou pomoc).
dat jakákoliv osoba, která se staV rámci pomoci pro zvlášť zraniprobíhá přímo v sídle poradny nebo
la obětí trestného činu, je osobou
v případě zájmu klienta (po před- telné oběti trestných činů může sociohroženou domácím násilím nebo
chozí domluvě) i v jeho přirozeném ální pracovník poskytnout například
je obětí obchodu s lidmi. Může
prostředí. Bez objednání můžete pomoc při přípravě na soudní jednájít o osobu, které se toto trauma
poradnu navštívit v úterý od 16 ní nebo doprovod přímo na jednání
přímo událo, ale také rodinného
do 18 hodin, po předchozím (tele- k soudu.
příslušníka takové osoby, svědka
Pracovníci BKB jsou povinni zafonickém) objednání pak ve čtvrtek
trestného činu či osoby pozůstalé
chovávat důvěrnost sdělených inforod 16 do 18 hodin.
po obětech trestných činů.
mací a bez souhlasu klienta nesmí
Co může BKB nabídnout?
být poskytnuty jakékoli informace
Kdo poradenství poskytuje?
Poradci poskytují zájemcům ze- mimo poradnu (výjimku tvoří zísPomoc v Bílém kruhu bezpečí
jména praktické rady a informace kané informace o trestných činech,
poskytují odborně způsobilí poradse zaměřením na průběh trestního u kterých pracovníkům BKB ze záci, především právníci, psychologořízení, náhradu škody, zvládnu- kona vyplývá povinnost připravovavé a sociální pracovníci, kteří svůj
tí psychických a fyzických reakcí ný trestný čin překazit nebo spáchavolný čas a znalosti věnují pomoci
na trestný čin.
ný trestný čin oznámit). 
(lh)
obětem trestných činů. Osobní poObětem trestných činů je zaradenství je poskytováno dvojicí
jištěn bezpečný prostor a podpora Poradna Bílého kruhu
odborníků (právníkem a odbornípři ventilaci emocí souvisejících bezpečí Olomouc
kem pro psychologickou podporu).
s prožitím trestného činu, jako je Švermova 1, 772 00 Olomouc
Jak poradenství probíhá?
např. stud, ponížení, lítost, hněv, tel.: 585 423 857, 732 700 533
Při prvním kontaktu je zájemce zármutek, pocit viny aj. Klienti e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz
o poradenství seznámen s podmín- zde mohou získat rady, jak dosáh- www.bkb.cz
kami poskytnutí pomoci, pracovní- nout na odškodnění od pachatele Linka pomoci obětem
kem je mapována situace a jsou zjiš- a peněžitou pomoc od státu, či jaké kriminality a domácího násilí
ťovány konkrétní potřeby zájemce. jsou práva obětí trestných činů. Po- (nonstop, bezplatně): 116 006
Služba je poskytována bezplatně radci mohou zájemcům doporučit
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Radnice opět rozdávala detektory kouře
Po seniorech přišli na řadu nevidomí
Skoro pět desítek detektorů
kouře, oxidu uhličitého a hořlavých plynů rozdělila olomoucká
radnice obyvatelům z řad zrakově postižených. Ve spolupráci se
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) tak
letos pokračoval projekt, jehož kořeny jsou už v roce 2014 a díky němuž vloni získala stejné detektory
i skoro stovka seniorů. „V tomto
projektu jde především o zajištění
větší bezpečnosti pro znevýhodněné skupiny obyvatel,“ vysvětlil
náměstek primátora Martin Major
při pondělním setkání se zájemci,
kteří na radnici podepisovali darovací smlouvy.
Letos na podzim oslovil odbor
ochrany olomouckého magistrátu
zrakově postižené, kteří o takové
zvýšení bezpečnosti svých obydlí mají zájem. „Velmi nám v tomto směru pomohla spolupráce se
Sdruženou organizací nevidomých
a slabozrakých,“ podotkl vedoucí
odboru ochrany Jan Langr. „Mě
moc těší, že naši výzvu vyslyšelo
tolik lidí. Praxe neustále ukazuje,
že detektory opravdu výrazně snižují riziko různých tragédií, k jakým třeba v souvislosti s oxidem

uhličitým v topné sezóně dochází,“
dodal Martin Major. „Stačí se podívat do statistik hasičů, jak velké
riziko to je. Poslední výjezd hasičů
k otravě oxidem uhličitým proběhl
minulý týden v centru Olomouce.“

Spolupráce SONS
a radnice je ukázková

Mezi bezmála tři desítky zájemců budou v nejbližších dnech rozděleny různé typy detektorů, a to podle
toho, zda v příslušném bytě jsou či
nejsou plynové spotřebiče na zemní
plyn. „Instalaci hlásičů v jednotlivých bytech provedou bezplatně
profesionální hasiči, za což jim také

patří velké poděkování,“ doplnil náměstek Major. Jak dodal, hasiči se
při návštěvě prokáží služebním průkazem a nebudou za instalaci požadovat žádnou úhradu.
„Já bych rád poděkoval městu
za výbornou spolupráci. Vím, že
naši kolegové spolupracují s obcemi i jinde, ale tak dlouhodobá
a komplexní spolupráce, jaká se
odehrává v Olomouci, nikde jinde
není,“ řekl na závěr Jan Příborský,
vedoucí oblastní odbočky SONS.
Jak dodal, někteří nevidomí Olomoučané si sami pořídili podobné
hlásiče už dříve.

Minulý rok dostali
detektory senioři

Celkový počet rozdělených detektorů kouře a hlásičů požáru se
už blíží dvěma stovkám. Vloni jimi
byly vybaveny domy s pečovatelskou službou a některé byty seniorů, letos nevidomí a slabozrací.
„Přemýšlíme o tom, že v příštím
roce by mohli detektory dostat lidé
s pohybovým postižením,“ doplnil
Jan Langr s tím, že rozdělované detektory jsou bezúdržbová zařízení
špičkové kvality s garancí funkčnosti na deset let.
(red)
Foto: Blanka Martinovská
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Významné akce & Výročí a významné dny
Tourism Expo
10.–11. 2., Výstaviště Flora
Výstava služeb cestovního ruchu
a využití volného času
www.flora-ol.cz
T. G. Masaryk | 167. výročí
7. 3., Žižkovo náměstí
For Model
10.–12. 3., Výstaviště Flora
Prodejní výstava modelů a sběratelství, expozice a prodej hraček
www.flora-ol.cz
Paschalia Olomucensia
březen – duben, kostel
sv. Michala
5. ročník festivalu, výstavy, divadlo, koncerty, čtení z bible
www.paschaliaolomucensia.cz
Jeden svět
6.–15. 3.
19. ročník mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských
právech
www.jedensvet.cz
Olomoucké Velikonoce
10.–17. 4., Horní náměstí
Oslavy velikonočních svátků, hanácký folklór, velikonoční řemeslný jarmark
tourism.olomouc.eu
Otevření turistické sezony
22. 4., Horní náměstí
Otevření nových turistických
atraktivit 2017 pro veřejnost
tourism.olomouc.eu
Tvarůžkové slavnosti
28.–29. 4., Horní náměstí
Akce spojená s ochutnávkou
tvarůžkových specialit, doprovodný folklórní program, prezentace
minipivovarů
tourism.olomouc.eu
Ekologické dny
15. 4.–1. 5., Olomouc
27. ročník festivalu ekojarmark,

kulturní program, výstavy, besedy
a přednášky
www.slunakov.cz

16. ročník mezinárodního hudebního festivalu
www.mfo.cz

Academia Film Olomouc
25.–30. 4., Umělecké centrum
Univerzity Palackého,
Kino Metropol
52. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů
www.afo.cz

Den Evropy
9. 5., Horní náměstí
Open-air program s koncerty, zábavou a soutěžemi
www.europe-direct.cz/strediska/
olomouc

Brány památek dokořán
18. 4., 15:00–21:00,
Vila Primavesi
Zpřístupnění vily, komentované
prohlídky, koncert a doprovodný
program
branypamatekdokoran.olomouc.eu
Flora Olomouc Jarní etapa
20.–23. 4., Výstaviště Flora
Jarní etapa mezinárodní zahradnické a květinové výstavy a veletrhu
www.flora-ol.cz
Pietní vzpomínka na vypálení
obce Zákřov
30. 4., obec Zákřov
Pietní vzpomínka na vypálení
obce Javoříčko
1. 5., obec Javoříčko
Uctění památky obětí II.
světové války
2. 5., Střelnice, Olomouc-Lazce
Jom ha-Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu
5. 5., Horní náměstí
Veřejné čtení jmen obětí
holocaustu
www.kehila-olomouc.cz
Oslavy Dne vítězství
8. 5., 9:00, Olomouc-Řepčín
10:00, Ústřední hřbitov v Olomouci
11:00, Čechovy sady
Vojenská hudba Olomouc
Dvořákova Olomouc
5.–21. 5., kostel sv. Mořice

Divadelní Flora
12.–21. 5., Horní náměstí,
Moravské divadlo, S-klub,
Divadlo na cucky a Umělecké
centrum UP
21. ročník mezinárodního divadelního festivalu
www.divadelniflora.cz
Garden Food Festival
květen, Smetanovy sady
3. roč. gastronomického festivalu
www.gardenfoodfestival.cz
Beerfest
květen, Korunní pevnůstka
16. ročník pivního festivalu spojeného s hudebním programem
www.pivnifestival.cz
Olomoucká muzejní noc
19. 5.
4. ročník společné akce
olomouckých muzeí, galerií
a dalších kulturních institucí, noční
prohlídky expozic s doprovodným
programem
www.olomouckamuzejninoc.cz
Olomoucké vinné slavnosti
26.–27. 5., Horní náměstí
Jarní část vinných slavností
www.olomoucka-vinna.cz
Svátky písní – Svátky města
29. 5.–4. 6., Horní náměstí,
Reduta
45. ročník mezinárodního festivalu
pěveckých sborů
www.festamusicale.com
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Klub seniorů I. P. Pavlova
doporučuje: Vyzkoušejte Peklo!
Atrakce v podobě
pohádkového Pekla
na Čertovině je vlastně několikapatrová
budova tvaru obrácené lodi. Peklo se nachází pod ní.
Pohádková verze
datuje vznik čertovinského pekla do roku
666, kdy při cestě
z Ameriky do Austrálie ďábelská posádka
ztroskotala nedaleko Hlinska. V rámci
programu vás provází Vrátný čert Vytřas,
díky němuž návštěvníci okusí, jak život
v Pekle vypadá. Setkáte se s čertí učitelkou Hubertou, která
Chcete se dozvědět více o Pekle? Pak čtěte dál! V lesích na Čerto- učí malé čerty pekelným způsovině u Hlinska vyrostlo unikátní zá- bům a všemu, co správný čert musí
bavní centrum Peklo. Čertovinské znát. Další čert Krucián představí
peklo je jediné svého druhu nejen čertí trapírnu, kde se na pekelných
v naší republice, ale i v celé Evropě. trapidlech hříšník naučí těm správPrávě na toto místo vyrazili se- ným mravům. Čertů je v pekle
nioři z klubu I. P. Pavlova a na výlet pozvali i zástupce dalších klubů.
Pro ty, kdo v Pekle ještě nebyli, teď
nabízíme malou reportáž. Prý to
rozhodně stojí za to!

Pohádkové peklo
Čertovina u Hlinska

Pekelné království se rozkládá
na několika patrech, z nichž některá sahají až dvanáct metrů pod zem.
Pod jednou střechou zde mohou návštěvníci zažít, ochutnat, vyzkoušet
a spatřit opravdu mnoho. V celém
interiéru pak můžete obdivovat
nádhernou práci českých řezbářů,
truhlářů, kovářů i zedníků, díky
kterým tohle peklo vyrostlo.

požehnaně, ale pekelný kníže je
jen jeden. V trůnním sále se můžete
setkat se samotným Luciferem, ten
vás klidně převáží na váze hříchů.
Pozor, pokud neprojdete, bude vaše
jméno zapsáno do knihy hříchů!
Ochuzeni nezůstanou ani ti, kteří dostanou pekelný hlad. Nachází
se zde pro peklo nepříliš typická
poctivá kuchyně, kde čertí kuchařka připravuje ty nejpekelnější laskominy. Na chuť si přijde každý
hříšník a zkusit můžete třeba netopýří křidýlka či žabí bříška. Nad
kuchyní je čertí šenk, kde se čepuje
Čertopivo.
Poslední částí programu je prohlídka komůrek sedmi smrtelných
hříchů. Zde se každý návštěvník
může přesvědčit, kde skončí hříšníci, kteří se jmenovaným hříchům
na lidském světě nevyhnuli.
Délka programu je 60 minut. Samozřejmě lze zkusit a vidět mnoho
dalších věcí, proto doporučujeme
osobní návštěvu. A upozorňujeme,
že do Pekla je nutná rezervace. Více
zde: www.peklocertovina.cz (zd)
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Podzemní propojení Korunní
Olomouc nalezeno, říká bada
V Olomouci je určitě mnoho
občanů, kteří po přečtení titulku
tohoto článku budou zvědaví, co se
za těmito slovy skrývá. Zde je tedy
odpověď.
Začalo to vzpomínkou na má
klukovská léta. Za války jsem byl
studentem Slovanského reálného
gymnázia v Kosinově ulici, a poměrně často jsem chodíval Výpadem, dnešními Bezručovými sady,
domů. Tenkrát podél hradeb pod
dnešními budovami filozofické fakulty a rektorátu Univerzity Palackého vedla úzká pěšina. Kdo po pěšině procházel, ten musel překročit
nad zem vyčnívající vrcholek klenby (na mapce bod číslo 1). Klenba vyčnívala asi deset centimetrů
v délce přibližně tří metrů nad okolní terén. Na tuto skutečnost jsem
si náhodou vzpomněl vloni v září
a najednou mě napadlo, jestli se
nejedná o podzemní spojení hlavní
pevnosti s Korunní pevnůstkou. Ta
myšlenka mi několik nocí narušovala spánek.
O měsíc později, v říjnu, jsem
to již nevydržel, vzal jsem kyvadlo
a šel si své podezření ověřit. Práce
s kyvadlem je mou zálibou více než
čtyřicet let a za tu dobu jsem takto
našel mnoho podzemních vodních
toků, chodeb, základů starých budov a podobných objektů. Zmíněná
pěšina pod hradbami už dnes neexistuje. Nyní se chodí pěšinou, která je o něco výše vedle památníku
Petra Bezruče (na plánku bod číslo
3). V místě, kde jsem si pamatoval
klenbu podzemní chodby, je dnes
trávník. Kyvadlo ovšem na toto
místo okamžitě reagovalo jako lovecký pes na stopu zvěře. Kyvadlo mě dovedlo v kolmém směru

k nedalekému Mlýnskému potoku
(na plánku bod číslo 4). Zjistil jsem,
že chodba pokračuje pod Mlýnským potokem v hloubce asi osmi
metrů a je široká 120 centimetrů.
Vrátil jsem se na původní místo (1) a pokračoval jsem opačným
směrem. Chodba prochází a stoupá
podél hradby pod rektorátem UP.
V těchto místech je vidět, že je vedle
hradby umělý násep, v němž chodba probíhá. Na konci náspu bývala
vrata, která jsou docela viditelně
zazděná. V těchto místech (bod 2)
v hloubce tří metrů chodba prochází
hradební zdí a mizí ve sklepích rektorátu. Chodba tedy probíhá z místa 2 na břeh Mlýnského potoka (bod
4) směrem ke Korunní pevnůstce
a stále klesá do hloubky osmi metrů pod terénem. Při ražení chodby
vznikalo velké množství vytěženého materiálu. Je velmi pravděpodobné, že tento materiál byl vynášen na povrch v místě 1 a byl použit
na vytvoření náspu, kterým chodba
pokračuje do pevnosti. Podíváme-li
se pozorně, tak na první pohled je

patrné, že další vytěžený materiál
byl navážen do prostoru mezi památníkem Petra Bezruče a jihoslovanským mauzoleem.
Abych zjistil další pokračování
chodby, musel jsem přejít do areálu
Korunní pevnůstky. Od Mlýnského
potoka (bod 4) chodba pokračuje
pod územím, které dnes spravuje
Flora a až potom vstupuje do ohraničeného prostoru Korunní pevnůstky. Tady to hledání bylo trochu
horší. Krok za krokem jsem šel
s kyvadlem v ruce podél betonového plotu, až jsem našel místo, kde
chodba vchází do areálu pevnůstky. Je to přibližně mezi budovou
bývalého dělostřeleckého skladu
a prachárnou. Chodba se obloukem
stáčí k budově skladu a zde (bod 5)
se spojuje s další částí podzemního
spojení pevnůstky s hlavní pevností. Byl jsem překvapený faktem,
že podzemní propojení pevnůstky
s pevností je zdvojené. První část je
mezi body 2 až 5, druhá část mezi
body 7 až 13. Mezi body 5 až 7 je
propojení obou částí. Pro potvrzení
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pevnůstky s pevností
atel
tohoto nálezu bych musel uvést
všechny detaily, které jsem kyvadlem našel.
Druhá větev podzemního propojení probíhá zhruba středem bývalého dělostřeleckého skladu v hloubce osmi metrů. Pod podlahou skladu
jsou vstupy do podzemí 7 a 8, které
budou pravděpodobně zasypány.
Z budovy skladu, v hloubce osmi
až deseti metrů a šířce sto dvaceti
centimetrů chodba prochází pod
Mlýnským potokem (bod 10) pod
hradby, které navazují na Hrnčířskou ulici (body 12 a 13). V místě,
kde chodba vystupuje z podzemí
a vchází za hradební zeď, je z parku
viditelné obezdění lomovým kamenem. Technicky je jasné, že za hradbou na výstupu chodby bude nějaká
místnost, ze které k povrchu povede
například točité schodiště. Tato domněnka je jakoby nakreslena na zdi
hradby. Hradební zdivo je vytvořené z cihel, které mají typicky cihlovou červenou barvu. V místech
tušené místnosti a schodiště jsou
cihly tmavší, což je způsobeno vlhkostí, která proniká z nevětraných

prostor za zdí na povrch cihel. Tmavší, vlhkostí napadené cihly jsou na povrchu
drsnější, což je mimo jiné
důsledek působení mrazu.
Bylo by proto dobré prorazit ve tmavých místech
větrací otvory, čímž by se
do budoucna zamezilo větším škodám.
V Hrnčířské ulici se nacházejí dva obytné domy se
zahrádkami, pod kterými
je zazděné schodiště z podzemní chodby. V těchto
místech však kdysi stával třípodlažní dům a pod
zemí zřejmě budou zbytky
sklepa tohoto domu. Práci
s kyvadlem jsem tady z tohoto důvodu ukončil.
Myslím si však, že obsah této zprávy je dostačující pro prokázání dvojdílného propojení Korunní
pevnůstky s hlavní pevností Olomouc podzemní
chodbou.
 Ing. Jaroslav Zvoneček

Co si o nálezu myslí odborníci?

Nálezy podzemních prostor prostřednictvím senzibilních osob nejsou ničím novým. I podle archeologů je reálné, že citlivá osoba například s kyvadélkem dokáže detekovat
podzemní objekty. Jinou otázkou je
ale interpretace nálezů. V případě
podzemních chodeb v okolí olomouckých hradeb je takových interpretací vícero. Nejjednodušším
vysvětlením podle archeologů je
stará kanalizace, která mohla vést
dolů z hradeb až k Mlýnskému

potoku. Existují i mapy, na kterých
jsou kanalizační stoky zachycené,
v oblasti Bezručových sadů byly
rovněž. Další možností jsou chodby, související s obrannou funkcí
pevnosti. Takzvané naslouchací
chodby v okolí hradeb v Olomouci
prokazatelně byly, známe je třeba ze
Smetanových sadů. Třetí možností
jsou právě ony podzemní komunikace, o kterých hovoří ing. Zvoneček. Podle archeologů není takové
vysvětlení nemožné, ale je méně

pravděpodobné. Například posádka
Korunní pevnůstky by se v případě
nutnosti mohla stáhnout za hradby
snadno po povrchu, a budovat technicky velmi nákladnou podzemní
chodbu v osmimetrové hloubce by
tedy bylo přinejmenším ekonomicky nepraktické.
Problémem však je, že se stále
jedná jen o dohady a interpretace.
Ověřit by je bylo možné jen při nákladném odkrytí podzemí, k čemuž
se ale zatím nikdo nechystá.  (mf)
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Podomní prodej – aneb kdy
se výhodný nákup nemusí vyplatit
O podomním a pouličním prodeji a jeho rizicích bylo napsáno
a odvysíláno už hodně, ale lidé
jako by neposlouchali. Protože se
obchodníkům, nabízejícím uzavření smlouvy přímo na ulici nebo
v domácnosti, stále dobře daří, což
se mnohdy nedá říci o jejich zákaznících, připomeneme si i nyní
pár podstatných záležitostí, které
z výhodné koupě nemusejí udělat
zrovna terno.

V Olomouci platí zákaz
podomního prodeje

Možnost vybrat si svobodně
mobilního operátora, dodavatele
elektřiny nebo plynu, který má nižší
ceny a lepší podmínky, vstřícný přístup nebo užitečné bonusy, je dobrá
věc. Většina zákazníků, která se setkala s podomním prodejcem nebo
uzavřela smlouvu s někým na ulici,
se ale bohužel spálila. A z původně
výhodné koupě bylo několikaměsíční martyrium, kdy mnohdy až za pomoci rodiny či odborníků docílili
ukončení nevýhodné smlouvy.
Na základě špatných zkušeností,
kdy prodejci zvonili zejména u starších lidí a byli neodbytní, obtěžovali
lidi přímo na ulici nebo na parkovištích u obchodních center, spousta obcí včetně Olomouce svými
vyhláškami tento způsob prodeje
na svém území zakázala. Stále se,
i přes zákaz, můžeme setkat s tím, že
prodejci zazvoní či na nás „nastoupí“ například před naším oblíbeným
hypermarketem.
Na území města Olomouce je už
od roku 2014 zakázán pouliční a pochůzkový prodej s výjimkou schválených míst (například stánků na tržnici) vymezených tržním řádem. Pokud někdo na ulici nabízí výhodné

zboží či službu, porušuje městskou
vyhlášku a vy ho můžete nahlásit
například strážníkům městské policie na linku 158. Také si rozhodně
na ulici, kromě ve zmíněných stáncích, raději nic nekupujte a žádnou
smlouvu nepodepisujte!

Důmyslné triky
podomních prodejců

Uvnitř bytového domu ale
na člověka porušujícího zákaz podomního prodeje až tak vidět není,
proto se s nimi stále můžeme setkat.
Podomní prodejci jsou velmi hbití
a pohotoví. Když je jeden „obchodní“ argument prokouknut, rychle
přispěchají s novým. Vždy se snaží
vzbudit důvěru, jsou slušně oblečení, pozitivní, usměvaví. Jako první
je bude zajímat vaše faktura za elektřinu nebo plyn, případně i smlouva. Důvod je prozaický. Do nové
smlouvy si z těchto dokumentů opíšou potřebné údaje.
Zpravidla nepřiznají, že se jedná
o změnu dodavatele, ani v případě,
když se přímo zeptáte. Budou hrát
na to, že jde jen o slevu, změnu fakturační adresy, lepší podmínky apod.
Podomní prodejci na sebe rádi
berou různé převleky. Jednou mohou být pracovníky Energetického
regulačního úřadu, podruhé zástupci
distribuční společnosti, potřetí přichází od vašeho současného dodavatele. Jedním z jejich osvědčených
důvodů návštěvy je kontrola – nastavení tarifu, distribuční sazby nebo
čehokoli dalšího, co souvisí s odběrem elektřiny nebo plynu.
V neposlední řadě si rádi vymýšlejí nové taháky a trháky. Třeba LED
žárovky zadarmo, které ve skutečnosti mohou přijít velmi draho. Opět
zde platí, že je lepší nedůvěřovat této

formě prodeje a spolehnout se spíše na kamenné pobočky dodavatelů
energií a jiných komodit.

Rizika podomního
prodeje

Nejlepší obranou před podomním prodejcem je zabouchnutí
dveří. Rizika, která z neuváženého
podpisu smlouvy vyplývají, nejsou
zrovna malá. Problém může nastat
ve chvíli, kdy si spotřebitel neuvědomí, že podepsal změnu dodavatele energií. V praxi jsme se setkali
i s tím, že odběratel jeden měsíc podepsal novou smlouvu u jedné společnosti, druhý měsíc u druhé. Bylo
třeba komplikovaně vyřídit odstoupení od smluv, protože dodavatele
elektřiny a plynu je možné mít jen
jednoho.
Potíže nastávají i ve chvíli, kdy
přesvědčovacím schopnostem podomních prodejců naletí senioři,
kteří raději nad celou situací přivřou oči – bojí se totiž reakce svých
dětí, vnoučat nebo jiných příbuzných (protože už to zase podepsali). Smlouvu tedy raději někam
schovají. Jenže uběhne pár měsíců,
smlouvu najde dcera při úklidu, ale
odstoupení už není možné uplatnit.
Pamatujte, podomní prodejci
jsou fikaní, stačí trochu nepozornosti a podepsat může každý z nás.
Od smlouvy uzavřené při podomním
prodeji je možné odstoupit, a to buď
podle občanského zákoníku, nebo
energetického zákona. Je ale třeba
nepropásnout zákonnou lhůtu. Jinak
je vymalováno, prodejce shrábne
provize a vy si nějaký ten rok počkáte, než uplyne smlouva na dobu určitou a budete se moct poohlédnout
po nějakém serióznějším dodavateli.

Hynek Pečinka
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Den seniorů v Krčmani slavili mezigeneračně
Pro seniory z Krčmaně a z obcí
v celém širokém okolí uspořádal
oslavu Dne seniorů Český svaz
žen. V rámci zábavného programu
vystoupily a zazpívaly začínající
mladé zpěvačky z Krčmaně, zatancovaly Báječné ženské z Majetína a diváci mohli sledovat ukázku
řeckých tanců z Olomouce. Celý

program uváděl soubor pod vedením pana Křepského.
„Den seniorů jsme pojali jako
mezigenerační setkání, na které
jsme pozvali všechny generace,
jimž jsme připravili bohatý odpolední program,“ vysvětlila předsedkyně Českého svazu žen v Krčmani
Simona Jahodová. Hlavním cílem

oslavy bylo propojit generace a přivést občany k zamyšlení nad tím,
co pro ně znamená stáří, jak vnímají seniory, s kterými se setkávají, a jak si představují vlastní stáří.
Mezigenerační setkání ukázalo, že
senioři i mladší generace k sobě patří a mohou společně strávit krásné
chvíle.
Jahodová Simona

Cestování prospívá i zdravotně postiženým

Senioři z olomouckého klubu a hlavně společně, ať už v rámci a rakouského vinařského městečSvazu postižených civilizačními různých kurzů a přednášek, nebo ka Retz. Společně strávený čas si
chorobami tráví volný čas aktivně i na cestách, jako byla ta do Znojma všichni pochvalují.

Novoroční
ohňostroj
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